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Шановні друзі! 
 
Нас з вами об'єднує спільна, важлива та благородна справа – розробка та 

впровадження у виробництво ефективних, якісних та доступних для усіх верств 
населення лікарських засобів. Прогрес фармацевтичної галузі неможливий без 
залучення науково-технічного потенціалу України та співробітництва між  

фармацевтичною наукою та практичною фармацією. 

За останні п’ять років у нашій країні відбулися значні зміни у сфері за-
безпечення населення країни якісними лікарськими засобами: поступово зрос-
тає виробництво вітчизняних ліків, спостерігається тенденція до переходу від 
генериків до створення оригінальних препаратів, активно впроваджуються су-
часні вимоги належної виробничої, клінічної, лабораторної, дистриб’юторської 
та аптечної практик, широко використовуються міжнародні стандарти серії 
ISO. На новий рівень виходять доклінічні та клінічні дослідження лікарських 
засобів, вдосконалюється процедура реєстрації нових препаратів, здійснюється 
державний контроль за їх ефективністю та безпекою, удосконалюються підходи 
до раціональної фармакотерапії та доказової медицини. 

Шановні колеги! Завдяки Вашому професіоналізму, відданій праці та 
сумлінному ставленню до справи фармацевтичні підприємства збільшують об-
сяги виробництва і номенклатуру продукції, а фармацевтична галузь України є 
однією з економічно-стабільних, прибуткових структур, яка має високі темпи 
економічного зростання. Розвиток вищих навчальних закладів, які готують фа-
хівців для фармацевтичної галузі, сприяє практичному спрямуванню навчання з 
урахуванням реалій сучасного суспільства та інтеграції фармацевтичної освіти 
України в європейський освітній простір. 

Співпраця освіти, науки, виробництва – це основа побудови сучасної 
конкурентоспроможної економіки, забезпечення інноваційного розвитку дер-
жави. На сьогоднішній день синтезом нових субстанцій і розробкою лікарських 
препаратів займаються понад тридцять наукових установ України, серед яких 
науково-дослідні інститути, підпорядковані НАМН і НАН України, вищі нав-
чальні заклади України, а також науково-дослідні структури виробничих під-
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приємств. Першочерговими тактичними завданнями розвитку національної фар-
мацевтичної науки є розробка препаратів для поліпшення репродуктивного 
здоров’я нації, профілактики вірусних інфекцій, створення дитячих лікарських 
форм відомих препаратів та програми активного заміщення імпортних препара-
тів вітчизняними. 

Ми розуміємо, що в нашій галузі поряд з досягненнями існує досить бага-
то невирішених проблем, які потребують негайного обговорення та кропіткої 
співпраці усієї фармацевтичної спільноти. Маємо надію, що VII Національний 
з’ їзд фармацевтів України сприятиме широкому обговоренню актуальних нау-
ково-практичних питань та налагодженню плідних робочих зв'язків між пред-
ставниками освіти, науки, виробництва, системи контролю якості лікарських 
засобів, аптечної мережі та засобів масової інформації фармацевтичного  
профілю. 

Щиро бажаємо Вам натхненної роботи, творчих звершень, міцного здо-
ров'я, успіхів у реалізації життєвих планів і задумів, добра та щастя. 

 

 

Організаційний комітет 
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SYNTHESIS OF NEW 3, 4-DIHYDROQUINAZOLIN-4-ONES BASED ON 
ANTHRANILIC ACID DERIVATIVES AND GLYCINE 

Al-Asri Jamil M., Levashov D.V., Arzumanov P.S., Chernykh V. P., Shemchuk L.A. 
National University of Pharmacy 

 
One of the most frequently encountered heterocyclic compounds in medicinal chemistry is 

4(3H)-quinazolinone with wide applications like antifungal, antibacterial, anticonvulsant, antidia-
betic, anti-tumor, antihistaminic activities and so many other uses. Also, glycine has a well known 
importance in medicine. 

Accordingly, the research is based on the object of finding novel compounds having valu-
able properties, in particular those which can be used for the production of medicaments. Thus, we 
have planed to synthesize new derivatives with two active pharmacophores in one structure. 

Initially, we have obtained N-(o-ethyl oxalyl aminobenzoyl) alkyl glycinates (8) by two dif-
ferent methods. In method A: anthranilic acid (1) was acylated by using ethyl oxalyl chloride af-
fording N-(ethyl oxalyl) anthranilic acid (2). The latter was cyclodehydrated by using acetic anhy-
dride to obtain benzoxazin-4-one (3) which was treated with alkyl glycinates hydrochloride result-
ing in compounds (8). In method B: isatoic anhydride (4) was used as a starting compound and was 
treated with alkyl glycinates hydrochloride resulting in the formation of N-(o-amino benzoyl) alkyl 
glycinates (5) which are considered as suitable precursors of a number of novel quinazolinone de-
rivatives. Compounds (5) were acylated by ethyl oxalyl chloride affording compounds(8).  
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A comparison between the two methods shows: method A is less economic, consuming time 

and with fewer yields while method B is more economic preserving time and with excellent yields.  
Compounds (8) were subjected to intramolecular condensation and obtaining alkyl-(2-

carbethoxy-4-oxo-3, 4-dihydro-3-quinazolinyl) acetates (9). Also, in method C: anthranilamide (6) 
was subjected to cycloacylation by treatment with diethyl oxalate obtaining quinazolinone (7). The 
latter was alkylated by alkyl chloroacetates resulting in compounds (9) with excellent yields. 
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Interesting reactions have been done between Grignard reagents and compounds (8) and (9) 
to obtain diarylhydroxy methyl fragments which have pharmacophoric properties resulting in the 
desired products N-(1,1-diaryl-1-hydroxyeth-2-yl)-N′-diarylhydroxyacetyl anthranilamides (10) and 
2-(diarylhydroxymethyl)-3-(1,1-diaryl-1-hydroxyeth-2-yl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolines(11). 
Apart from that, it was difficult to yield compound (11) from compound (10) due to the steric hin-
derance of aromatic groups.  
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Additionally, compounds (5) were boiled in formic acid and subjected to cyclodehydration 
affording alkyl-(4-oxo-3, 4-dihydro-3-quinazolinyl) acetates (12). The latter compounds were sub-
jected to reaction with Grignard reagents resulting in 3-(1, 1-diaryl-1-hydroxyeth-2-yl)-4-oxo-3, 4-
dihydroquinazolines (13). 

Apart from thiscompounds (12) were subjected to reaction with amino groups of hydrazine 
hydrate and benzyl amine to obtain 2-(4-oxo-3,4-dihydro-3-quinazolinyl) acetohydrazide (14) and 
N-benzyl-2-(4-oxo-3,4-dihydro-3-quinazolinyl) acetamide (18), respectively.  

Moreover, hydrazide (14) was undergone for acylation in the proper conditions by using dif-
ferent acylating reagents namely diethyl oxalate, ethyl oxalyl chloride, succinic anhydride, acetyl 
chloride and benzoyl chloride yielding the corresponding compounds (15.I-V). Besides, compound 
(15.III) was treated with acetic anhydride yielding compound (16). 

Also, compounds (5) were cycloacylated by using chloroacetyl chloride obtaining quina-
zolinones (17). And for synthesizing other new quinazolinone derivatives, intermediates (19) were 
obtained when treating compounds (5) with succinic anhydride.  

All afforded compounds were attested by 1H NMR and their biological activities were pre-
dicted by the PASS (prediction of activity spectra for substances) software product which has 
shown many different activities. 
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SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL, ANTIMALARIAL ACTIVITIE S OF 
ARENSULPHOHYDRAZIDOXALYL- AND ARENSULPHONYLOXAMOYLA MINO 
ACIDS SALTS WITH 2-ETHOXY-6,9-DIAMINOACRIDINE AND C HLOROQUINE 

1Al-Rahawi1K.M., 2Petyunin G.P., Al-haj M.A. 
1 Sana'a University (Yemen),  

2 Kharkov Medical Academy of Post-graduate education (Ukraine), 
 3Aden University (Yemen) 

 
In continuation to the previous work on the search for antimicrobial activity among 

arensulphоhydrazido-oxalyl-and arensulphonyloxamoyl amino acids, chloroquine salts of these two 
chemical groups were synthesized and their antimalarial activity was studied. Moreover the antim-
icrobial activity of previously obtained compounds was studied.  

Salts of arensulphohydrazidoxalyl-, arensulphonyloxamoyl amino acids with chloroquine 
were obtained by mixing alcoholic solution of equivalent amounts of arenesulphohydrazido-oxalyl- 
arensulphonyloxamoyl amino acids and the chloroquine base according to the following scheme: 
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The obtained salts are white crystalline substances, readily soluble in water with formation 
of a neutral solution. The structures of the synthesized compounds were confiremed by the results 
of UV- and IR-spectroscopy.  

In order to explain the influence of amino acid moiety upon the antimalarial activity, salts 
without amino acid fragments were obtained. The synthesis was performed by interaction of the 
arensulphоhydrazidooxalic-and arensulphamidooxalic acid with chloroquine base, as described in 
the following scheme: 
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The obtained salts are white hygroscopic substances, soluble in water, and insoluble in most 
organic solvents. The structures of the synthesized compounds were confirmed by the results of 
UV- and IR-spectroscopy.  

Antimicrobial activity was evaluated by using two methods: 
Agar well diffusion method. Thirteen of new compounds in DMF were tested for their in vi-

tro antimicrobial action against five microorganisms i.e. S.aureus ATCC 25923, B.subtilis ATCC 
6633, E.coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 9027, Candida albicans ATCC 885-653. The ob-
tained data showed that most of test compounds gave a strong activity against all investigated mi-
croorganisms when compared to rivanol.  

From the presented results it was found that combination of the acids with rivanol have cru-
cial effect on increasing the antimicrobial activity of the rivanol. 

Dilution method. Five of compounds were tested against C. albicans ATCC -885-653 and 
two of compounds were only tested against clinically isolated P. aeruginosa, which were resistant 
to 7 antibiotics (Cephotaxime, Cefoperazone, Ceftazidine, Ceftriaxone, Ceftizoxime, Cefepime, Az-
treonam) and sensitive to 4 antibiotics (Ciprofloxacin, Enoxacin, Amikacin, Azlocillin). 

From the obtained result, it was clear that two from five compounds possess strong activity 
(MIC 25 µg/ml) against C. albicans as compared to standard (Rivanol). Against clinically isolated 
P. aeruginosa, the two investigated compounds showed strong activity with MIC of 50µg/ml, whe-
reas rivanol was inactive at this concentration. 

Antimalarial activity. The chloroquine sensitive P.falciparum isolated from Yemeni patients 
was continuously cultured following the protocol of Trager and Jensen. Quantitative assessment of 
anti-plasmodial activity in vitro was undertaken by means of the Desjadins et al. IC50 IC90 IC99 val-
ues were determined graphically by plotting the concentration versus percentage of inhibition. As 
observed from the obtained results, five of compounds showed the highest potency among the com-
pounds screened, with IC50 values less than was observed for chloroquine. From the presented data 
it was found that combination of the acids with chloroquine was critical for increasing the antima-
larial activity of chloroquine.  

As a conclusion, eleven new compounds were synthesized and their structures were charac-
terized.  

It was established that combination of benzensulphohydrazidooxalyl- arensulphonylox-
amoylamino acids and benzensulphohydrazido- aresulphamidoxamic acid with chloroquine and ri-
vanol was important for improving the antimalarial and antimicrobial activity of chloroquine and 
rivanol, respectively. This new effect may be due to good penetration of the new salts into microor-
ganisms, or to assistance of new mechanism of action.  

Screening of the in vitro antimicrobial and antimalarial activity of the investigated com-
pounds has evidenced that some of them may be novel and promising antimicrobial and antimalarial 
candidates.  
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SYNTHESIS AND ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITY OF NOVEL 3 -AMINO  
ACID-4-THIAZOLIDINONE DERIVATIVES 

Slepikas L., Salys J., Zevzikoviene A., Tarasevicius E. 
Pharmacy Faculty, Department of Drug Chemistry, Kaunas University of Medicine, Lithuania 

 
Aims: It is well known that many compounds bearing 4-thiazolidinone structure have been 

reported to have antimicrobial activity and some of these 4-thiazolidinone compounds are found to 
be associated with others therapeutic activities. Based on our experience in the synthesis of 5-
substituted-4-thiazolidinone with antimicrobial effect, we developed a new series of compounds, 
some 4-thiazolidinone N substituted with amino acids. 

Methods: The new compounds from this series, 4-thiazolidinone N-amino acid amides, were 
prepared in four step synthesis, as following. The first synthesis consist amino acid (glycine, α-
alanine, β-alanine, valine, leucine, methionine, tryptophan) conversation to amino acid dithiocar-
bamate with carbon disulfide and potassium hydroxide at room temperature overnight. In the sec-
ond phase amino acid dithiocarbamate is cylized to 4-thiazolidinone ring with the amino acid at po-
sition 3 boiling with 2N hydrochloric acid for few hours. Then the condensation 4-thiazolidinone 
with aldehydes in boiling acetic acid with ammonium acetate for few hours results 5-ariliden-4-
thiazolidinone-N-amino acid derivatives. The final stage consists in the new amidic structure com-
pounds synthesis reacting 5-ariliden-4-thiazolidinone N-amino acid derivatives with amines using 
standard coupling procedure with N,N'-dicyclohexylcarbodiimide for peptide bond formation. 

Results: 
Using the aforementioned synthesis route we synthesized 5-ariliden-4-thiazolidinone-N-

amino acid amides derivatives. All synthesized compounds were characterized by their physico-
chemical properties; their chemical structure and purity were confirmed by means of elemental 
analysis, HPLC, IR, MS, NMR spectral studies.  

All the compounds of the 5-ariliden-4-thiazolidinone-N-amino acid series entered for 
screening for their in vitro antibacterial activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv strain 
(ATCC 27294) using Microplate Alamar Blue Assay susceptibility test. The results expressed as 
MIC (minimum inhibitory concentration) in µg/mL., several compounds (5-ariliden-4-
thiazolidinone-N-leucine amide, 5-ariliden-4-thiazolidinone-N-valine amide and 5-ariliden-4-
thiazolidinone-N-tryptophan amide derivatives) were found to have MIC values less than 1µg/mL 
and other compounds have MIC values 1-10µg/mL. 

Conclusion:  
This paper disclosed synthesis novel 5-ariliden-4-thiazolidinone-N-amino acid amides de-

rivatives. Compounds characterized by their physical constants, elemental and spectral analyses 
(IR.MS,NMR) and were tested in vitro against Mycobacterium tuberculosis. 

References: 
4-Thiazolidinones: Novel Inhibitors of the Bacterial Enzyme MurB: Bioorganic & Medici-

nal Chemistry Letters 10 (2000) 715-717. 
Novel Inhibitors of an Emerging Target in Mycobacterium tuberculosis; Substituted Thia-

zolidinones as Inhibitors ofdTDP-rhamnose Synthesis: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 
13 (2003) 3227–3230. 

A New Antituberculosis Drug that Selectively Kills Nonmultiplying Mycobacterium tuber-
culosis: Cell Host & Microbe 3, March 2008.  

Selective Killing of Nonreplicating Mycobacteria: Cell Host & Microbe 3, 137–145, March 
2008. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА  
КВАНТОВО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СІРКОВМІСНИХ ХІНАЗОЛІНІВ 

Авраменко А.І., Нікітін В.О., Коваленко С.І., Пряхін О.Р.  
Запорізький державний медичний університет 

 
Проблематика сучасного наукового пошуку в напрямку створення нових ефективних 

препаратів включає в себе не тільки синтез елементів комбінаторних бібліотек та визначення 
сили біологічної дії, а й всебічне вивчення критеріїв, що обумовлюють їх фізичні, хімічні та 
фармакологічні властивості.  

Знання критеріїв відбору та, особливо, математичне визначення факторів, що вплива-
ють на досліджувану якість надає змогу передбачувати властивості елементів віртуальних 
комбінаторних бібліотек, що є привабливим як з економічної точки зору, так і в теоретичній 
площині.  

Предметом наших досліджень є сірковмісні хіназоліни, що розглядаються в якості пе-
рспективних для пошуку антитоксичних агентів з антиоксидантним механізмом дії. В якості 
дескрипторів нами було обрано як розрахункові параметри квантової та класичної механіки, 
так і фармако-кінетичні фактори (ліпофільність, константи іонізації та комплексоутворення, 
окисно-відновний потенціал), що вивчались експериментально та порівнювались із розрахо-
ваними величинами. Продовжуючи ці дослідження цікавим було визначити потенціал пів-
хвилі з огляду на очікуваний антиоксидантний механізм дії досліджуваних сполук. 

Існує певний зв'язок між будовою молекули та її здатністю до електрохімічного пере-
творення. Електрохімічний процес може локалізуватися на окремій функціональній групі, 
якщо вона не споріднена з іншими або зачіпати систему кон’югованих зв’язків у цілому.  

Суттєвим є наявність у молекулі крім електроактивних й інших груп, які не прийма-
ють участі у процесі, але своїм електронним або стеричним ефектом впливають на електро-
хімічний процес. Легкість, з якою проходить електровідновлення або електроокиснення мо-
лекули, визначається розподілом електронної густини, а чисельною характеристикою її слу-
жить значення потенціалу півхвилі, який є якісною характеристикою сполуки і залежить від 
її природи та середовища, в якому проводилося визначення. 

Метод полярографії дозволяє уникнути труднощі з розчинністю, використовуючи не-
водні або змішані розчинники, які за останні роки набули широкого застосування у електро-
хімічних дослідах і дозволили вивчати реакції анодного окиснення сірковмісних сполук. 
Анодне окислення похідних 4-(3Н)хіназолінтіону проводили у межах потенціалу від 0 до 1,5 
В. Поляризаційні криві в координатах сила струму I – потенціал E характеризували потенці-
ал півхвилі Е1/2, а також геометрію та вплив замісників. 

В роботі було досліджено зв’язок між потенціалом півхвилі досліджуваних сполук та 
їх структурними характеристиками, одержаними на основі квантово-хімічних розрахунків. 

Дослідження кореляцій між значеннями параметрів сірковмісних хіназолінів та їх зда-
тністю до анодного окиснення виявило, що для них спостерігаються досить схожі тенденції 
залежності.  

Для всіх сполук відмічено зворотну залежність від енергії напруження кутів – Angle, 
енергії вищої зайнятої молекулярної орбіталі (ВЗМО) та пряма залежність від хімічного по-
тенціалу, енергетичної щілини. 
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СИНТЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОШУКУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ  
СПОЛУК СЕРЕД ПОХІДНИХ 3-БЕНЗИЛКСАНТИНУ 

Александрова К.В., Левіч С.В., Шкода О.С., Дячков М.В., Біленький С.А. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Одним з пріоритетних завдань сучасної хімічної науки є синтез біологічно активних 

сполук, потенційних лікарських засобів. У зв’язку з цим є актуальним напрямок модифікації 
молекул природних гетероциклів, а саме похідних пурину, ксантину та ін. 

Відомо, що похідні метильованих ксантинів (3-метилксантин, теофілін, теобромін) 
виявляють різноманітну біологічну дію, значний ряд сполук використовується в практичній 
медицині в якості лікарських препаратів сердцево-судинної, бронхолітичної, діуретичної дії 
(компламін, трентал, дипрофілін, етофілін та інші). В цьому аспекті похідні  
3-бензилксантину практично не вивчені, хоча вони є структурними аналогами відповідних 
похідних 3-метилксантину. 

З метою вивчення хімічних та біологічних властивостей 3-бензилксантину нами було 
синтезовано ряд 7,8-дизаміщених 3-бензилксантинів загальної формули: 

 

HN

N N

N

O

O

R

R1

R = Alk, AlkOH, Aralk;

R
1
 = AlkOH, AlkHal, 

CH2-S-CH2COOH, CH2-S-CH2COAlk

 
 

Вихідні 8-алкіл-, гідроксиалкіл-, тіоалкіл-3-бензилксантини отримані взаємодією  
1-бензил-5,6-діаміноурацилу з відповідними кислотами. Нами були вивчені реакції відповід-
них 8-заміщених 3-бензилксантинів з алкілуючими реагентами. На основі даних 
ПМР-спектроскопії встановлено, що взаємодія 8-алкіл-, гідроксіалкілксантинів з галогенос-
пиртами, галогенокетонами або галогеноестерами перебігає виключно по атому Нітрогену в 
положенні 7.  

Для 8-тіоалкільного похідного взаємодія відбувається по більш нуклеофільному атому 
Сульфуру. Це дозволило синтезувати ряд невідомих похідних 3-бензилксантиніл-8-метил-
тіоалканових кислот — зручних синтонів для подальшої хімічної модифікації молекули. 

Будова синтезованих сполук доведена даними елементного аналізу, ІЧ-, ПМР-
спектроскопії та мас-спектрометрії, індивідуальність підтверджена методами тонкошарової 
хроматографії. 

Вивчення біологічних властивостей отриманих сполук показало, що вони відносяться 
до ІV класу токсичності та виявляють виразну антиоксидантну дію. Були встановлені певні 
закономірності залежності біологічної дії від будови. 

Первинний фармакологічний скринінг підтвердив перспективність пошуку речовин з 
антиоксидантною активністю серед похідних 3-бензилксантину. 

Дослідження в даній сфері продовжуються. 
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СИНТЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОШУКУ ДІУРЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ  
СЕРЕД ПОХІДНИХ КСАНТИНІЛ-7-АЛКАНОВИХ КИСЛОТ 

Александрова К.В., Юрченко Д.М., Романенко М.І., Самура Б.А., Таран А.В., Білоконь Л.Є. 
Запорізький державний медичний університет 
Національний фармацевтичний університет 

 
Як свідчать дані літератури, похідні ксантину, які містять у бічному ланцюзі карбок-

сигрупу або її функціональні похідні (солі, естери, аміди), виявляють виразну гіпотензивну, 
антихолінергічну, жовчогінну, кардіотонічну, антигістамінну, діуретичну та інші дії. В су-
часній фармацевтичній практиці відчувається нестача оригінальних, малотоксичних та ефек-
тивних препаратів зазначеної дії. Отже, пошук біоактивних сполук серед похідних ксанти-
ніл-7-алканових кислот є актуальним та перспективним напрямом. 

Метою даного дослідження є розробка нових методів синтезу естерів та амідів ксан-
тиніл-7-алканових кислот – потенційних лікарських засобів діуретичної дії, вивчення їх фі-
зико-хімічних властивостей та біологічної активності. Загальна формула нових похідних 
ксантиніл-7-алканових кислот: 

N

N
N

N

O

O

R

R
2

CH3

(CH2)n

OR
1

R = H, CH3; n = 1, 2

R1 = OH, Oalk; NH2; NH-alk; NH-NH2; NHNCHaryl

R2 = H, Br, NH2, NHalk, NHalkhetaryl; cycloalkylamino;

        NHNH2; NHNCHaryl  
Вихідні естери були отримані взаємодією натрієвих або калієвих солей 3-метил-

ксантину, теофіліну або їх 8-бромопохідних з галогенестерами оцтової кислоти в диметил-
формаміді. Вивчення реакцій естерів з первинними та вторинними амінами показало, що, в 
залежності від будови естерів, кількості аміну та розчинника, можуть утворюватися аміно-
аміди-, аміди ксантиніл-7-алканових кислот або 8-аміноксантиніл-7-алканові кислоти. 
Останні також отримані взаємодією ксантиніл-7-алканових кислот з амінами або лужним гі-
дролізом відповідних аміноамідів. Будова синтезованих сполук доведена даними елементно-
го аналізу, ІЧ-, ПМР-спектроскопії та мас-спектрометрії, індивідуальність підтверджена ме-
тодом тонкошарової хроматографії. 

Проводилось вивчення біологічних властивостей синтезованих речовин. Гостра ток-
сичність (ЛД50) була вивчена за методом Кербера, діуретична дія – за методом Берхіна Є. Б. 
Експериментальним шляхом визначено, що отримані сполуки відносяться до ІV класу токси-
чності та виявляють виразну діуретичну дію, а деякі з них навіть перевершують еталони по-
рівняння. В якості еталонів порівняння використовували гідрохлортіазид та фуросемід у за-
гально прийнятій концентрації. 

Аналіз результатів первинного фармакологічного скринінгу дав можливість встанови-
ти певні закономірності залежності біологічної дії від будови молекули та визначити най-
більш перспективні напрями пошуку ефективних діуретиків в даному ряду. 

Дослідження у вказаній галузі продовжуються. 
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БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 2-R-ТІО-[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-С]ХІНАЗОЛІНІВ 
Антипенко Л.М., Карпенко О.В., Коваленко С.І. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Протягом останнього десятиріччя інвестиції фармацевтичної промисловості у розроб-

ку лікарських речовин значно вплинули на розвиток комбінаторної хімії та високоефектив-
ного скринінгу. Останній, зазвичай, включає обробку приблизно мільйона сполук з метою 
визначення найактивніших речовин-лідерів, а комбінаторна хімія слугує постачальником 
сполук для цього пошуку. В той же час майже всі нові лікарські засоби були отримані шля-
хом спрямованого синтезу. За статистикою, кожен другий препарат є аналогом, що свідчить 
про глубокий аналіз бібліотек вже існуючих сполук та їх фармакологічної дії. 

Нами було обрано заміщені 2-тіо-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназоліну, бо по атому сірки 
модифіковано досить невелику кількість похідних, а серед досліджених [1,2,4]триазоло[1,5-
с]хіназолінів було знайдено сполуки, що проявляють різнобічну біологічну активність: аффі-
нітет до бенздіазепинових та глютаматових рецепторів, антибактеріальну дію проти Staphy-
lococcus aureus, S. marcescens, S. albus, Bacillus subtilis, Escherichia coli та протигрибкову ак-
тивність проти Candida albіcans, Aspergillus niger тощо. Тому дослідження фармакологічної 
дії нових синтезованих S-заміщених даної конденсованої гетероциклічної системи представ-
ляло безсумнівний інтерес. 

Передусім токсичність отриманих речовин була оцінена за допомогою інгібування бі-
олюмінісценції морських бактерій Photobacterium leiognathi Sh1. Більшість сполук показали 
незначний вплив на інтенсивність біолюмінесценції. Найбільш цитотоксичними виявились 
спирти 39, 50, фенацили 48, 40, 27, аміди оцтової -15, 106, 44, та α-пропіонової 79 кислоти 
(Рис. 1). 

Рис. 1. 
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Сполуки, що потенцюювали інтенсивність біолюмінісценції до 10 разів у концентрації 

0,025 мг/мл, було відібрано для вивчення антиоксидантної та антирадикальної активності. У 
всіх досліджуваних концентраціях (10-6 - 10-9 ммоль/л) на моделях інгібування супероксид 
радикалу, ферментативного ініціювання вільнорадикального окиснення, а також при нефер-
ментативному ініціюванні in vitro у концентрації 10-6 ммоль/л, синтезовані кислоти 1, 2, 5 та 
16 перевищували еталони порівняння за силою дії (Рис. 2). 

Рис. 2. 
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Із 95 досліджених сполук тільки 33 виявили протимікробну дію. Так, у концентрації 5 
мг/мл найбільша кількість речовин проявила п 

ротигрибкову активність проти Aspergillus niger, з яких найактивнішими були аміди α-
пропіонової кислоти 79, 93 та діетиламід оцтової кислоти 55. Поміж речовин, що інгібували 
ріст Mycobacterium luteum активнішими були спирти 177, 186, проти Candida tеnuis – метил-
овий ефір β-пропіонової кислоти 14. Сильнішу антибактеріальну активність продемонстру-
вали ефір бутанової кислоти 128, фенацили 26 та 29, алкіламіноалкіли 147 та 146, алкіл 136 
проти Escherichia coli та Staphylococcus aureus відповідно (Рис. 3). Зменьшення концентрації 
досліджуваних сполук до 1 мг/мл приводило до зміни спектру дії. 

Рис. 3. 
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Для дослідження рістрегулюючого впливу синтезованих сполук на корені Cucumis sa-

tivus L. було відібрано речовини, що проявили високі антиоксидантні або протимікробні вла-
стивості. Найбільше сприяли росту кислоти 2 та 4. Аміди оцтової та α-пропіонової кислот, 
показали інгібуючі властивості. Цікаво, що речовини краще стимулювали ріст коренів у 
найменших концентраціях 0,001-0,01 мг/мл (Рис. 4). 

Рис. 4. 
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Синтезовані сполуки були вивчені, 16 із них проявили протиракову активність. Серед 
них кращі показники проявили амід 54 затримуючи ріст лінії HOP-62 дрібноклітинного раку 
легень на 96,7 % та амід 55 - на 77% (Рис. 5). 

Рис. 5. 

S

O

N
H

Cl

72

S

O

N
H

84

O

N

S

80

S

O

N
S

O

N
H

Cl

5455

S

O

N
H

NO2

76

R = 

 
 

Підсумовуючи результати біологічних досліджень, можна зробити висновок, що 
([1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолін-2-ілтіо)оцтова, α-, β-пропіонові кислоти та діетиламід оцто-
вої кислоти цієї гетероциклічної конденсованої системи проявили високу антирадикальну, 
антиоксидантну, протигрибкову, протипухлинну та рістрегулюючу дію. Важливо відмітити, 
що зазначені активності залежали від концентрації досліджуваних речовин. 
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СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 6-ЗАМІЩЕНИХ 3-R-2H-[1,2,4]ТРИАЗИНО- 
[2,3-C]ХІНАЗОЛІН-2-ОНІВ 

Берест Г.Г., Скорина Д.Ю., Воскобойнік О.Ю., Коваленко С.І., *Маринич Л.І.,  
*Чорноіван Н.І., *Саєнко А В., *Джигалюк О.В., *Степанюк Г.І., Синяк Р.С. 

Запорізький державний медичний університет, 
*Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

 
6-Заміщені [1,2,4]триазинохіназоліни – маловідома група біологічно активних речо-

вин які здатні потенціювати дію барбітуратів, проявляти антидепресивну активність, анорек-
сигенні властивості. Цікавою їх особливістю, окрім впливу на ЦНС, є бронхолітична, проти-
запальна та анальгетична дія.  

Враховуючи зазначене та високу практичну значимість триазинохіназолінів, розробка 
нових і зручних методів їх синтезу, дослідження фізико-хімічних і біологічних властивостей 
є актуальною задачею сучасної хімії, фармації та медицини. 

Аналіз підходів щодо формування триазинохіназолінів показав, що одним з переваж-
них субстратів їх синтезу є 6-R-3-(2-амінофеніл)-2Н-[1,2,4]триазин-5-они (1). Вихідні сполу-
ки (1), як 1,5-NССCN-бінуклеофіли, можуть вступати в реакції [5+1]-циклоконденсації з різ-
номанітними электрофілами.  

Результати досліджень показали, що взаємодія вихідних сполук (1) з електрофілами 
(алкілортоформіати, хлорангідриди та ангідриди карбонових кислот, ангідриди дикарбоно-
вих кислот, сірковуглець, калію етилксантогенат, N,N-карбонілдіімідазол) приводить до 
утворення [1,2,4]триазино[с]хіназолінів (2). Проведеним комплексом фізико-хімічних мето-
дів (1Н, 13С ЯМР-, хромато-мас-, мас-спектри, рентгеноструктурний аналіз) однозначно дове-
дена будова синтезованих сполук і встановлено, що результатом реакції [5+1]-
циклоконденсації є 6-заміщені 3-R-2Н-[1,2,4]триазино[2,3-с]хіназолін-2-ону (2). 
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Проведений фармакологічний скринінг на церебропротекторну, антигіпоксичну, вазо-

диляторну, протизапальну, анальгетичну активність дозволив виявити ряд переспек-тивних 
сполук. Із зазначених на схемі похідних [1,2,4]триазино[2,3-c]хіназоліну в найбільшій мірі 
захисна дія на ішемізований мозок, позитивний вплив на гемодинаміку мозкового кровообі-
гу, протизапальна та анальгетична активність відмічена у (3-R-2-оксо-2H-[1,2,4]триазино-
[2,3-c]хіназолін-6-іл)карбонових кислот та їх похідних. 
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СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАМІЩЕНИХ 
3,5-ДИБРОМО-2-[3-(R-ФЕНІЛ)-АКРИЛОЇЛАМІНО]-БЕНЗОЙНИХ КИСЛОТ ТА ЇХ 

СОЛЕЙ З D-(+)-ГЛЮКОЗАМІНОМ 
Близнюк О.А., Ісаєв С.Г., Жегунова Г.П., Чикіна О.Л. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Протизапальні, анальгетичні, жовчогінні, діуретичні та протигрибкові засоби знайшли 

широке застосування в медичній практиці, особливо при лікуванні інфекційних захворювань. 
Але слід зазначити, що найчастіше запальні та інфекційні хвороби доповнюють одна одну 
або ускладнені побічними негативними процесами, такими як набряк та больовий синдром. 
Тому розробка нових лікарських засобів з багатоспрямованою дією та з мінімальними побіч-
ними ефектами є актуальною проблемою сучасної медицини. 

Метою нашої роботи є пошук нових біологічно активних сполук, в яких поєднано три 
фармакофора – фрагменти дибромоантранілової, заміщеної коричної кислот та D-(+)-глю-
козаміну. Синтез заміщених 3,5-дибромо-2-[3-(R-феніл)-акрилоїламіно]-бензойних кислот 
(ІІ) здійснювали шляхом взаємодії хлорангідридів коричних кислот з 3,5-дибромоантраніло-
вою кислотою в середовищі сухого діоксану в присутності піридину: 
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З метою встановлення зв'язку між структурою та рівнем фармакологічної активності 

здійснено синтез водорозчинних солей 3,5-дибромо-2-[3-(R-феніл)-акрилоїламіно]-
бензойних кислот (ІІІ) шляхом взаємодії кислот (ІІ) з основою глюкозаміну, одержаного дією 
на гідрохлорид D-глюкозаміну еквімолекулярної кількості металічного натрію в розчині ме-
танолу. 

Отримані сполуки протестовані за наступними видами активності: протизапальною 
(на моделі карагенінового набряку у білих лабораторних мишей 18-22 г), анальгетичною (на 
моделі «гарячої пластинки» на білих щурах 188-220 г), діуретичною, жовчогінною, проти-
грибковою. Визначена їх гостра токсичність при внутрішньочеревному уведенні. 

За результатами дослідження можливо зробити наступні узагальнення: отримані нові 
сполуки виявляють виражену протизапальну, анальгетичну, діуретичну, жовчогінну, проти-
грибкову активності при низькій токсичності (DL50>5000 мг/кг). 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2,3-ДИГИДРО-1H-ПИРРОЛИЗИН-6- 
АМИНОВ И ИХ ГОМОЛОГОВ 

Бондаренко А.Б., Гревцов А.Ю., Коваленко С.Н., Черных В.П. 
Национальный фармацевтический университет 

 
В ходе данной работы получены не описанные ранее в литературе производные пир-

ролов, конденсированные с насыщенными циклами.  
Нами разработаны методы синтеза производных 2,3-дигидро-1H-пирролизин-6-

аминов и их гомологов.  
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Первой стадией синтеза является присоединение циклических иминоэфиров (2) к ме-

тиленактивным нитрилам (1). В результате взаимодействия образуются соответствующие 
циклические енамины (3) в виде смесей цис- и транс- изомеров с выходами 75 – 85%. Нами 
установлено, что при одной и той же температуре время реакции увеличивается при увели-
чении числа атомов n в циклических иминоэфирах (2). Это, по-видимому, связано с про-
странственными затруднениями при переходе от пятичленного цикла к семичленному. 

Алкилирование енаминов (3) метиловым эфиром хлоруксусной кислоты осуществля-
лось в присутствии оснований в среде диоксана. В зависимости от применяемого основания 
возможно выделение как алкилированных продуктов (4), так и 2,3-дигидро-1H-пирролизинов 
и их гомологов (5). Так, при применении в качестве основания карбоната натрия (для Х = 
CN) были выделены исключительно метил 6-амино-7-циано-2,3-дигидро-1H-пирролизин-5-
кабоксилат и его гомологи (5) (Х = CN), а при использовании DBU – соответствующие цик-
лические енамины (4). В случае, когда Х = COOMe, алкилирование удалось провести только 
с предварительным образованием натриевой соли соответствующего енамина (3) с гидридом 
натрия. При этом были выделены либо смесь продуктов алкилирования (4) и соответствую-
щих продуктов циклизации (5), если реакция проводилась при комнатной температуре, либо 
чистый диметил 6-амино-2,3-дигидро-1H-пирролизин-5,7-дикабоксилат и его гомологи (5) 
(Х = COOMe), если реакционная смесь после алкилирования нагревалась. Выходы составили 
65 – 70%. 

Структура полученных соединений подтверждена методом ПМР-спектроскопии и 
масс- спектрометрии.  
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БІОТРАНСФОРМАЦІЯ АНТРАХІНОНІВ ПІД ДІЄЮ 
SACCHAROTHRIX ESPANAENSIS 

Бондарчук О.П.1, Винницька Р.Б.1, Лужецька М.Ю.2, Бехтольд А.2,  
Марінцова Н.Г.1, Новіков В.П.1 

1 Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»,  
2 Інститут фармацевтичної біології, Університет Альберта-Людвіга, Фрайбург, Німеччина 

 
Антибіотики-глікозиди широко використовуються у медичний практиці як хіміотера-

певтичні засоби з широким спектром дії. Цікавою групою серед них є антибіотики антрахі-
нонового ряду, які застосовують для лікування злоякісних новоутворень. Наприклад, це рубомі-
цину гідрохлорид, адріаміцин, карміноміцин, лавандоміцин А.  

Продовжуючи дослідження біотрансформації антрахінонів з метою створення нових про-
тиракових засобів нами розроблений біосинтетичний шлях введення глікозидного фрагменту 
до зазначеної молекули (1). Вихідний антрахінон (1) розчиняли у DMSO (25 мг/мл) і додава-
ли до культуральної рідини Saccharothrix espanaensis, витримували 7 діб. Культуру мікроор-
ганізмів відфільтровували, сполуки (2) із культуральної рідини екстрагували етилацетатом. 
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Після видалення розчинника, сполуки (2) розчиняли в метанолі і аналізували метода-

ми УФ-спектроскопії та хромато-мас-спектрометрії. З отриманих результатів однозначно 
можна константувати факт утворення глікозидного похідного (2), про що свідчить збільшен-
ня молекулярної маси новоутворених продуктів на масу глікозидного залишку. Вихід гліко-
зидантрахінонів (2) знаходиться у широких межах і залежить від природи замісників у вихі-
дній сполуці. Наприклад, для антрахінону в якому R1=NH2, R

2=Cl, R3= H вихід складає 3,8%, 
а для антрахінону в якому R1 = R2 = ОН, R3= H - 98,9%. 

Попередній біологічний скринінг показав, що всі одержані сполуки проявляють про-
типухлинну активність. 
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АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ  
2-АРИЛ-2,3-ДИГІДРО-4Н-[1,3]ТІАЗИНО[3,2-а]БЕНЗІМІДАЗОЛ-4-ОНІВ 

ТА ЇХ ПОХІДНИХ 
Брицун В.М., Майборода О.І. * 

Інститут органічної хімії НАН України,  
*Київський національний університет технологій та дизайну 

 
Похідним 1,3-тіазину притаманні різноманітні види біологічної активності. Вони мо-

жуть використовуватися як пестицидні препарати і лікарські (протисудомні, анальгетичні, 
протипухлинні та антибактеріальні) засоби. В зв’язку з цим пошук нових методів синтезу і 
дослідження фізіологічної активності конденсованих гетероциклів, які містять 1,3-тіазинове 
кільце, є перспективним напрямком в сучасній органічній хімії та фармації. 

Розроблено загальний метод синтезу 2-арил-2,3-дигідро-4Н-[1,3]тіазино[3,2-а]бензімі-
дазол-4-онів 3a-і, який полягає у взаємодії 2,3-дигідро-1Н-бензімідазол-2-тіону 1 з 3-арил-
(гетерил)-2-пропеноїлхлоридами (2a-і) в суміші бензол-піридин: 
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2, 3 Ar = C6H5 (a); 4-СН3ОС6Н4 (б); 4-O2NC6H4 (в); 3-O2NC6H4 (г); 3,4-(СН3О)2С6Н3 (д);  

3,4,5-(СН3О)3С6Н2 (е); 4-ClC6H4 (є); 4-FC6H4 (ж); 3,4-ClC6H3 (з); 2-тієніл (і); 

4,5,6 Ar = C6H5  

Досліджені антимікробні та антигрибкові властивості синтезованих сполук 3а-і (схе-
ма). Антимікробна дія вивчалась по відношенню до грампозитивних і грамнегативних бакте-
рій: стафілокока золотистого (S.aureus ATCC 25923), кишкової та синьогнійної паличок (E. 
coli ATCC 25922, Ps. aeruginosa ATCC 27853), а також по відношенню до дріжджеподібних 
грибів (C. albicans NTCC 885/653). 

Отримані дані свідчать, що з 12 сполук 3 виявили значну антимікробну активність − 
3з і 3і по відношенню до стафілококу (МПК = 2.5 мкг/мл), 3д − по відношенню до кишкової 
палички (МПК = 5 мкг/мл). 

Активність речовин 3з і 3і по відношенню до S. aureus за рівнем МПК близька до це-
фтазидиму і цефоперазону (відповідно 8 і 4 мкг/мл), а активність 3д щодо E.coli - до МПК 
ампіциліну (2-8 мкг/мл). Жодна сполука в досліджуваних концентраціях не показала інгібу-
ючої дії на ріст та розмноження Ps. aeruginosa та гриба C. albicans. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АКТИВНОСТІ БІС-АДДУКТУ 
5-МЕТИЛУРАЦИЛУ 

Вельчинська О.В., Губський Ю.І., Шарикіна Н.І., Ягупова А.С., Вільчинська В.В. 
Державний медичний університет ім. О.О.Богомольця 

 
Робота присвячена синтезу біс-аддукту 5-метилурацилу, який синтезовано на основі 

5-метилурацилу і відомого інгаляційного анестетика фторотану у молярному співвідношенні 
2:1, та дослідженню його протипухлинної активності. 

На сьогоднішній день цілком закономірними є пошуки шляхів елімінації пухлинних 
клітин із множинною лікарською стійкістю за допомогою різних механізмів. Розвивається 
сучасна концепція імунотерапії пухлин. Сучасні імунотерапевтичні агенти впливають як на 
пухлину, так і на різні регуляторні системи організму (в тому числі й на імунну систему) і 
призводять до протипухлинного ефекту.  

Важливою є розробка сучасних лікарських засобів, що сприяють захисту організму 
людини від шкідливого впливу факторів навколишнього середовища. Одним з перспектив-
них шляхів пошуку засобів лікування пухлинної хвороби є створення нових антиметаболітів 
піримідинового обміну, здатних впливати на структуру та функції нуклеїнових кислот. На-
явність цих речовин в організмі людини і обумовила актуальність дослідження їхньої ролі у 
фізіології макроорганізму.  

Вивчається також використання малих активних молекул для фармакопейних форм 
медичних біологічних препаратів з метою інгібіції пухлинного росту. 

Молекули 5(6)–заміщених урацилів та їх похідних, здатні виконувати роль елементо-
вмісних синтонів в органічному синтезі, тому їх активно використовують для створення ори-
гінальних біологічно активних молекул з потенційною протипухлинною активністю. 

За новим препаративним методом реакцією 5-метилурацилу з фторотаном (1,1,1-три-
фторо-2-бромо-2-хлороетаном) синтезовано новий гетероциклічний біс-аддукт І. Реакції 
проведено при каталізі 18-краун-6-комплексом (схема). 
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Склад синтезованого біс-аддукту 5-метилурацилу підтверджено даними елементного 
аналізу, а його хімічну структуру – даними ІЧ- та ЯМРІН-спектрів. 

Встановлено, що біс-похідне 5-метилурацилу І відноситься до малотоксичних: ЛД50 
становить 515 мг/кг. При використанні пухлини головного мозку людини (операційний та 
біопсійний матеріал) в підкапсульному тесті за методом Богдана на підставі результатів екс-
периментально-морфологічних досліджень в умовах субкапсулярного тестування встановле-
но виражений протипухлинний ефект на пухлинну клітину біс-похідного 5-метилурацилу І з 
відсотком гальмування 29,8% (критерій значущості ≥ 25,0% гальмування пухлинного росту).  
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ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ  
4-ОКСОТІЄНО[2,3-D]ПІРИМІДИН-6-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 
Власов С.В., Заремба О.В., Федосов А.І., Коваленко С.М., Черних В.П. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Карбоксильна група є одними із найпоширеніших попередників для побудови за її 

участю п’ятичленних азотовмісних гетероциклів. З метою одержання нових потенційних бі-
ологічно активних речовин нами було проведено перетворення карбоксильної групи  
4-оксо-3,4-дигідротієно[2,3-d]піримідин карбонової кислоти у гетероциклічні замісники (бе-
нзімідазольний, 1,2,4-оксадіазольний, 1,3,4-оксадіазольній).  

Нові гетероциклічні сполуки 2 та 3 одержували безпосередньо після активації вихід-
ної кислоти 1 за допомогою 1,1’-карбонілдіімідазолу, при додаванні до сгенерованого in situ 
імідазоліду о-фенілендіаміну та ариламідоксимів, відповідно.  
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Побудову 1,3,4-оксадіазольного гетероциклічного фрагменту здійснювали на основі 
гідразиду 4-оксо-3,4-дигідротієно[2,3-d]піримідин карбонової кислоти 4. Шляхом циклізації 
4 за допомогою сірковуглецю було одержано сполуку 5, яку далі було проалкільовано по 
атому Сульфуру. Задля синтезу похідних 9 вихідний гідразид 4 спочатку було проацильова-
но, і вже потім проведено циклізацію продукту 7 шляхом нагрівання з хлорокисом фосфору. 
В результаті була отримана суміш продукту 8 та аналогічного йому 4-хлоропохідного. Для 
одержання індивідуальної сполуки 8 (R=Ph), суміш, яка утворилась, нагрівали у водному со-
лянокислому середовищі. Одержану таким чином сполуку 8 (R=Ph) було проалкільовано в 
умовах ДМФА-К2СО3 з утворенням похідного 9. 

Будова одержаних сполук була підтверджена на основі даних 1H-, 13C-ЯМР спектро-
скопії, хромато-мас-спектрометрії та даних ІЧ-спектроскопії.  
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СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 5-ЗАМІЩЕНИХ 
2-R-[1,2,4]ТРИАЗОЛО-[1,5-c]ХІНАЗОЛІНУ 

Волошина В.О., Коваленко С.І., Сапегін І.Д., Литвиненко М.О., Білий А.К., Берест Г.Г.  
Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгіївського, 

Запорізький державний медичний університет 
 
Анелюванню триазольного циклу до хіназолінового фрагмента з утворенням 

1,2,4-триазолохіназолінів присвячено цілий ряд робіт. Аналіз підходів щодо їх синтезу пока-
зав, що основними 1,4-NNCN-бінуклеофілами які використовуються у гетероциклізаціях є 
2-R-4-гідразинохіназоліни та 4-імінохіназолін-3(4Н)-аміни, тоді як [2-(3-R-[1,2,4]триазол-5-
іл)-феніл]аміни (1), як класичні 1,5-NCCCN-бінуклеофіли практично не досліджені. Тим 
більш, що зазначені сполуки можуть бути використані для формування маловідомих 5-замі-
щених 3-R-1,2,4-триазоло[1,5-с]-хіназолінів (2), серед яких виявлені ефективні нейропротек-
тори.  

Враховуючи високу практичну значимість [2-(3-R-[1,2,4]триазол-5-іл)феніл]амінів (1), 
встановлення напрямків протікання реакцій гетероциклізації з метою розробки нових і зруч-
них методів синтезу 5-заміщених 3-R-[1,2,4]триазоло[1,5-с]-хіназоліну, дослідження фізико-
хімічних властивостей та антигіпоксичної дії синтезованих сполук є актуальною задачею су-
часної органічної та фармацевтичної хімії. 

Результати досліджень показали, що взаємодія [2-(3-R-[1,2,4]триазол-5-
іл)феніл]амінів (1) з електрофільними реагентами (сірковуглець, калію етилксантогенат, 
N,N-карбонілдіімідазол, ангідриди дикарбонових кислот) приводить до утворення 5-замі-
щених [1,2,4]триазоло[c]хіназоліну (2). За допомогою фізико-хімічних методів (1Н, 13С ЯМР-, 
хроматомас-, мас-спектри, рентгеноструктурний аналіз) встановлено напрямок протікання 
реакції [5+1]-циклоконденсації і показано, що цільовими продуктами є 5-заміщені 2-R-
[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназоліни (2). 
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Дослідження на судиннорозширювальну та антигіпоксичну активність проводили на 

моделі антиортостатичної гіпокінезії з кутом нахилу 45° головою вниз. Дане дослідження 
носило скринінговий характер і надало можливість в подальшому для виявлених «структур-
лідерів» провести моделювання молекули з метою посилення антигіпоксичної активності. 
Проведений експеримент виправдав наші сподівання і похідні (2-R-[1,2,4]триазоло[1,5-c]-
хіназолін-5-іл)алкіл(арил)карбонових кислот з високою антигіпоксичною активність на сьо-
годні проходять поглибленні дослідження. 
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РАЦІОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН «ЛІІКОПОДІБНИХ МОЛЕКУЛ»  
З ГРУПИ ПІРАЗОЛІНЗАМІЩЕНИХ ТІАЗОЛІДОНІВ 

Гаврилюк Д.Я., Зіменковський Б.С., Лесик Р.Б. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Одним із перспективних напрямків дослідження похідних 4-тіазолідонів, які прово-

дяться на кафедрі фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ імені Данила Га-
лицького, є пошук нових протипухлинних агентів серед гетероциклічних систем з тіазоліди-
новим та діазольними (піразоліновим, піразольним) фрагментами. Потенціал наведених по-
хідних для дизайну «лікоподібних молекул» зумовлений можливим афінітетом до таких біо-
мішеней як антиапоптичні протеїни сімейства Bcl-2, тирозинфосфатаза немембранного про-
теїну, циклінзалежна кіназа, сфінгозинкіназа, хітшоковий протеїн, тощо. Тому метою нашої 
роботи були SAR-аналіз, докінгові дослідження піразолінзаміщених тіазолідонів, які прояви-
ли високу протипухлинну активність in vitro, та встановлення кількісних параметрів кореля-
ції «структура – дія».  

З метою пошуку нових протипухлинних агентів серед похідних тіазолідонів ми здійс-
нили хімічну модифікацію по 2, 3, 4 та 5 положеннях базового гетероциклу. Використовую-
чи реакції амінолізу чи [2+3]-циклоконденсації, реакції Кньовенагеля та діазотування, одер-
жано групу 2 та 4-піразолінзаміщених тіазолідонів. Синтез 3 та 5-заміщених похідних здійс-
нено на основі реакцій N-алкілювання та ацилювання. 

Фармакологічний скринінг синтезованих сполук на протиракову активність проводив-
ся в Національному Інституті Раку (NCI, США) за програмою Developmental Therapeutic 
Program. За результатами дослідження понад 100 речовин ідентифіковано 12 сполук-хітів з 
виразною протипухлинною активністю та 4 сполуки-лідери, які відібрано для in vivo дослі-
джень, згідно рішення Комітету Біологічних Досліджень NCI.  

Вивчення кореляції «структура-протипухлинна активність» дозволяє констатувати, 
що найбільш перспективними є 2 та 4-піразолінзаміщені тіазолідони Причому, зміна поло-
ження піразолінового фрагменту (2 чи 4) щодо тіазолідинового циклу не має значного впли-
ву на прояв активності. Встановлено, що протипухлинна активність даних сполук залежить 
від будови замісника в 5 положенні тіазолідинового кільця: введення 4-гідрокси- чи 4-
нітрогруп в 5-фенілметиліденовий фрагмент або заміна 5-фенілметиліденового фрагменту на 
ізатиніліденовий мають критичний вплив на реалізацію протипухлинного ефекту. 
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З метою спроби теоретичного обґрунтування потенційних біомішеней для високоак-
тивних сполук проведено COMPARE аналіз з використанням web-ресурсу NCI. Проте прове-
дені дослідження не дозволили за рахунок низьких коефіцієнтів кореляції достовірно про-
гнозувати механізм протиракового ефекту.  

Тому потенційними біомішенями для докінгових досліджень обрано традиційні для 4-
тіазолідонів антиапоптичні протеїни сімейства Bcl-2, тубулін та PPARγ рецептор. У резуль-
таті проведених докінгових досліджень одержано скорингові функції, які оцінюють якість та 
енергію зв’язування лігандів з молекулою біомішені. Аналіз значень скорингових функцій, 
одержаних для фрагменту молекули протеїну Bcl-XL, дозволяє прогнозувати наведену біо-
мішень як одну з імовірних ланок впливу протиракових 4-(3,5-діарил-4,5-дигідро-1H-
піразол-1-іл)-1,3-тіазол-2(5Н)-онів. 

 

 
 
 

QSAR-аналіз дозволив одержати ряд достовірних моделей залежності протипухлинної 
активності сполук від значень молекулярних дескрипторів.  

Встановлено, що найбільш важливими показниками для раціонального дизайну «лі-
коподібних молекул» з протираковою дією в ряду 4-піразолінзаміщених тіазолонів-2 є вели-
чини зарядів на атомі Нітрогену піразолінового фрагмента та атомі Оксигену в положенні 2 
тіазолонового циклу. 

Проведені комплексні дослідження протиракового потенціалу піразолінзаміщених ті-
азолідонів дозволили створити наукову платформу для спрямованого синтезу «лікоподібних 
молекул» як прототипів потенційних лікарських засобів. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ С 
КРЕМНЕФТОРОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТОЙ 

Гельмбольдт В.О.1, Ганин Э.В.2, Короева Л.В.3, Фонарь М.С.4, Ботошанский М.М.5 

1Одесский государственный медицинский университет, 
2Одесский государственный экологический университет, 

3Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека МОН Украины 
и НАН Украины, г. Одесса, 

4Институт прикладной физики АН Республики Молдова, г. Кишинев, 
5Израильский технологический институт, г. Хайфа 

 
Сульфаниламиды – группа препаратов общей формулы 4-H2NO2SC6H4NHR, широко 

используемых в медицинской практике и в качестве гербицидов. В последние годы химия 
продуктов сокристаллизации молекул сульфаниламидов с различными соединениями иной 
природы является предметом повышенного интереса как в контексте поиска взаимосвязи 
структура – свойства, так и в связи с возможностями прикладного использования таких 
Н-связанных ассоциатов. В продолжение исследований взаимодействия биоактивных лиган-
дов с кремнефтороводородной кислотой (КФК) нами изучены продукты взаимодействия 
КФК с сульфатиазолом (stz) и сульфаленом (sl). 

Выделенное из реакционного раствора КФК – sl – H2O кристаллическое соединение, 
судя по данным элементного анализа и РСА, представляет собой гексафторосиликат состава 
(4-H2NO2SC6H4NH3)2SiF6 (схема, II ). Образование комплекса II  может рассматриваться как 
результат гидролитической трансформации sl с разрывом связи C–N в кислой среде. 
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Продукт реакции stz с КФК представляет собой гексафторосиликат сульфатиазолия 
(I ), кристаллическая структура которого показана на рисунке. Центр протонирования в ка-
тионе [stzН]+ – атом N1 терминальной аминогруппы. Длины связей Si–F в анионе SiF6

2– на-
ходятся в пределах 1.654(2) – 1.679(2) Е; структура I стабилизирована системой межионных 
Н-связей типа NH···F и NH···N. Ранее нами было показано, что в ряду гексафторосиликатов 
пиридиния значения растворимости солей в воде (С) антибатно коррелируют с параметром h 
= n/d(D···A)ср, где n – число коротких межионных контактов (Н-связей), d(D···A)ср. – среднее 
расстояние донор-акцептор в структуре комплекса. Зависимость С от h имеет экспоненци-
альный характер. Величины растворимости соединений I  и II  (25 єС; 0.10, 0.06 мол %, соот-
ветственно) хорошо укладываются в указанную зависимость, отражающую уменьшение рас-
творимости соединения с ростом числа коротких межионных Н-связей. Не исключено, что 
отмеченная взаимосвязь величин С и h может иметь общий характер для гексафторосилика-
тов с "ониевыми" катионами, имеющими ароматический характер. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ В РЯДУ Γ-(R-ОКСАМИДО)-БУТАНОВЫХ КИСЛОТ 
Георгиянц В.А., Банная Н.И., Савченко В.Н., Банный И.П. 

Национальный фармацевтический университет,  
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 

 
При оценке современных лекарственных средств основными критериями являются 

безопасность, эффективность и качество. Поиск новых подходов к решению проблемы целе-
направленного синтеза ранее неизвестных групп биологически активных соединений и соз-
дание на их основе высокоэффективных и безопасных лекарственных препаратов является 
одной из важнейших задач современной фармацевтической науки.  

Необходимость более глубокого анализа зависимости фармакологической активности 
от химической структуры с целью повышения эффективности биологически активных ве-
ществ предопределяет разработку новых методов целенаправленного синтеза биологически 
активных соединений. 

Широкие исследования по синтезу биологически активных веществ на протяжении 
нескольких десятилетий активно проводятся в Национальном фармацевтическом универси-
тете. Объектами этих исследований являются соединения, содержащие в своей структуре 
фармакофоры алкильной, арильной, гетерильной, сульфамидной и сульфогидразидной при-
роды, связанные с остатками дикарбоновых кислот. 

Широкое приминение в медицинской практике получила γ-аминомасляная кислота 
(ГАМК), которая под названием аминалон используется при сосудистой паталогии головно-
го мозга (атеросклерозе, гипертонической болезни), при недостаточности мозгового крово-
обращения с нарушением памяти, внимания, речи, головокружениями и головной болью. 
Препарат назначают при алкогольных энцефалопатиях, а также при отсталости умственного 
развития у детей. Существенным недостатком препарата аминалон является то, что он плохо 
проникает через гематоэнцефалический барьер. 

В задачу наших исследований входила разработка методов синтеза новой группы со-
единений γ-(R-оксамидо)-бутановых кислот, в молекулу которых входят такие активные 
фармакофоры, как бензольное кольцо, оксамидный радикал, сульфамидная группа, алкиль-
ный, арильный и гетерильный радикалы связанные с γ-аминомасляной кислотой. 

Синтез γ-(R-оксамидо)-бутановых кислот осуществляли путем амидирования этило-
вых или метиловых эфиров замещенных оксаминовых кислот γ-аминобутановой кислотой в 
присутствии щелочи при комнатной температуре. Способ синтеза отличается простотой вы-
полнения, доступностью исходных веществ и высоким выходом целевых продуктов. 

Структура новых соединений подтверждена данными элементного анализа, УФ-, ИК- 
и ПМР-спектров, а чистота и индивидуальность – методом тонкослойной хроматографии. 

Для γ-(R-бензолсульфонилоксамидо)-бутановых кислот изучена реакционная способ-
ность путем анализа кислотно-основных равновесий. При этом установлено, что последние 
имеют функции двухосновных кислот. Измерены константы ионизации и показано, что их 
рКа хорошо коррелируются с σ-константами Гаммета. 

Анализ результатов фармакологических исследований показал, что синтезированные 
соединения проявляют диуретическую, противовоспалительную, анальгетическую, нейро-
лептическую и противосудорожную активность. Найдены вещества превосходящие по ак-
тивности эталонные препараты. 

Таким образом, результаты фармакологических исследований свидетельствуют о пер-
спективности более широкого изучения указанных групп соединений. 
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СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 
5Н-[1,2,4]ТРИАЗОЛО[3,4-b][1,3,4]ТІАДІАЗИНУ 
Георгіянц В.А., Янченко В.О., Демченко А.М.  
Національний фармацевтичний університет,  

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 
 
Похідні 7Н-1,2,4-триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазинів проявляють широкий спектр біоло-

гічної активності і достатньо представлені в літературі. Ізомерні їм 5Н-1,2,4-триазоло[3,4-
b][1,3,4]тіадіазини майже не вивчені і в літературі представлені лише 6,7-дифенілпохідними. 
З літературних джерел відомо, що ангідриди карбонових кислот сприяють міграції подвійно-
го зв’язку азометинової групи, що стало першопричиною вибору реагента. 
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Як і очікувалось, ацилювання 7Н-1,2,4-триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазинів ангідридами аліфа-
тичних кислот призводить до міграції подвійного зв’язку в тіадиазиновому фрагменті систе-
ми і сприяє утворенню 5,7-діацил-6-арил-5Н-1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазинів. Несподі-
ваним виявилось введення в систему двох ацильних груп. Ймовірно, на першій стадії ацилю-
вання ангідрид взаємодіє з атомом Нітрогену в 5 положенні системи, що синхронно супрово-
джується міграцією кратного зв’язку, і лише після цього відбувається ацилювання sp2-
гібридизованого атома Карбону в 7 положенні системи. 

Виявлено, що довготривале нагрівання 5,7-діацил-6-арил-5Н-[1,2,4]триазоло[3,4-
b][1,3,4]тіадіазинів в розчинах мінеральних кислот призводить до зняття двох ацильних фра-
гментів, однак зворотньої міграції подвійного зв’язку не відбувається. 
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У випадку 6-(4-амінофеніл)-7Н-[1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазину при короткоча-

сному нагріванні ацилювання відбувається лише по аміногрупі, а більш тривале нагрівання 
веде до тетраацильного похідного 5. 

Попередні дослідження показали перспективність дослідження похідних 5,7-діацил-6-
арил-5Н-[1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазину на противірусну активність. 
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ЗАСТОСУВАННЯ N,N'-ДИЦИКЛОГЕКСИЛКАРБОДІІМІДУ В СИНТЕЗІ  
4-ГІДРОКСИ-3-ЕТОКСИКАРБОНІЛ-2-ОКСО-1,2-ДИГІДРОХІНОЛІНІВ 

Голік М.Ю., Українець І.В., Бевз О.В., Горохова О.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Звичайний і вже добре вивчений шлях синтезу етилових естерів 4-гідрокси-2-оксо-1,2-

дигідрохінолін-3-карбонових кислот (4), які використовуються в синтезі біологічно активних 
сполук широкого спектра дії, полягає в ацилюванні алкілантранілатів (1) етоксималонілхло-
ридом з наступною циклізацією утворених при цьому етилових естерів 2-алкоксикарбоніл-
малонанілових кислот (3) в умовах реакції Дікмана. 

Незважаючи на простоту виконання та задовільні виходи кінцевих продуктів, дана 
синтетична схема має, на жаль, один суттєвий недолік – застосування етоксималонілхлориду. 
Висока вартість цього ацилхлориду і, крім того, хімічна нестійкість при одержанні та збері-
ганні, понижують ефективність його використання. В той же час, напівпродукт синтезу еток-
сималонілхлориду – моноетиловий естер малонової кислоти – цілком доступна речовина, в 
синтезі якої складнощі не виникають. Виходячи з цього, уявляється доцільним активування 
карбонільного атому Карбону кислоти (2) проводити не шляхом перетворення її в хлороангі-
дрид, а іншими методами. 
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Проведені нами численні експерименти показали, що найбільш зручно для цього ви-

користовувати N,N'-дициклогексилкарбодіімід (DCC). Характерний недолік методу – забру-
днення продуктів реакції домішкою N,N'-дициклогексилсечовини, яку часто буває надто 
важко відокремити – в даному випадку вдається усунути на наступній стадії гетероциклізації 
аніліду (3). На відміну від “хлороангідридного” методу, виходи цільових естерів 4 сягають 
93%, а їх чистота за даними ВЕРХ – 99%, навіть для неочищених продуктів.  

Слід зазначити, що досліджувана реакція може призводити до утворення ще однієї 
специфічної домішки – N,N'-дициклогексилбарбітурової кислоти (5). Однак дотримання за-
пропонованих нами рекомендацій дозволяє уникати цього небажаного процесу. 



 

 
 

30 

СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
4Н-1,3,4-БЕНЗОТИАДИАЗИН-1,1-ДИОКСИДОВ 

Гревцов А.Ю., Бондаренко А.Б., Коваленко С.Н., Черных В.П. 
Национальный фармацевтический университет 

 
В ходе данной работы был осуществлен синтез ряда производных 4Н-1,3,4-бен-

зотиадиазин-1,1-диоксидов (4). Метод основан на внутримолекулярной циклизации гидразо-
нов (3), образующихся при взаимодействии (2-фторфенил)сульфонов (1) с солями диазония 
(2) (схема 1): 

Схема 1 
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R1 = CN, COOAlkyl, COAlkyl, COAryl, CONAlkyl2; R2 = H, Hal, Alkyl;  
R3 = H, Hal, Alkyl, OAlkyl, SAlkyl, CN, COOAlkyl and other. 

 
На первой стадии образуются гидразоны (3) в виде смесей цис- и транс- изомеров с 

выходами 65 – 85%. Внутримолекулярная циклизация гидразонов (3) протекает при комнат-
ной температуре, в присутствии DBU в среде диоксана для соединения (3, R3 = CN) либо при 
нагревании до 50 - 60°С во всех остальных случаях. Выход продуктов циклизации в среднем 
составил 80 – 90%. 

Установлено, что скорость присоединения солей диазония (2) к (2-фторфенил)-
сульфонам (1) и скорость циклизации соответствующих гидразонов (3) зависит от природы 
R1 и возрастает в ряду: COONAlkyl2 < COOAlkyl < COAryl < COAlkyl < CN. Влияние замес-
тителей R2 менее значительно, однако акцепторные заместители, такие как F, Cl или Br спо-
собствуют ускорению реакций присоединения солей диазония (2) к (2-фторфенил)сульфонам 
(1) и циклизации соответствующих гидразонов (3). Заместители R3 практически не влияют 
на скорость реакции присоединения, однако значительно снижают скорость циклизации со-
ответствующих гидразонов (3) в случаях, когда находятся в орто- положении к диазогруппе. 

В ходе работы также были получены 4Н-1,3,4-бензотиадиазин-1,1-диоксиды (6), неза-
мещенные в четвертом положении и их 4-алкилпроизводные (7). Синтез основан на внутри-
молекулярной циклизации соответствующих (2-аминофенил)сульфонов (5) в условиях реак-
ции диазотирования с последующим алкилированием продуктов (6) (схема 2): 

Схема 2 
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7 R1 = 
CN, COOAlkyl, CONAlkyl2; R2, R3 = H, Me, F, Cl; R4 = Alkyl. 

Структура полученных соединений подтверждена методом ПМР-спектроскопии и 
масс- спектрометрии.  
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
6,7-ДИГИДРОПИРРОЛО[1,2-C]ПИРИМИДИН-1,3(2H,5H)-ДИОНОВ 

И ИХ ГОМОЛОГОВ 
Гревцов А.Ю., Сердюк И.Э., Коваленко С.Н., Черных В.П. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Гетероциклические системы на основе пиримидиндионов, конденсированные с али-

фатическими циклами, согласно литературным данным, малоизучены и представляют инте-
рес в качестве потенциальных биологически активных веществ.  

В ходе данной работы был разработан метод синтеза 6,7-дигидропирроло[1,2-c]-
пиримидин-1,3(2H,5H)-дионов и их гомологов. Метод основан на взаимодействии уретанов 
(1), содержащих метиленактивную группу, с циклическими иминоэфирами (2) с после-
дующим алкилированием 6,7-дигидропирроло[1,2-c]пиримидин-1,3(2H,5H)-дионов и их го-
мологов (4) алкилгалогенидами: 
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R1 = CN, COOEt; R2 = Alkyl; Hal = Br, I; n = 1, 2, 3 
 
Согласно литературным данным, иминоэфиры (2) способны взаимодействовать с ме-

тиленактивными соединениями с образованием смеси цис- и транс-изомеров циклических 
енаминов, подобных структуре (3).  

Однако, в результате экспериментов было установлено, что реакция не останавлива-
ется на стадии образования соответствующего циклического енамина (3), а приводит исклю-
чительно к 6,7-дигидропирроло[1,2-c]пиримидин-1,3(2H,5H)-дионам и их гомологам (4).  

Реакцию проводили в среде диоксана при температуре 80 – 90°C. Выходы продуктов 
(4) составили 50 – 60%. Подобно пиримидин-1,3(2H,5H)-дионам, соединения (4) легко алки-
лируются алкилгалогенидами с образованием 2-алкилпроизводных (5). 

Структура полученных соединений подтверждена методом ПМР-спектроскопии и 
масс- спектрометрии.  
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СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК  
ПО РЕАКЦІЇ АНІОНАРИЛЮВАННЯ 

Грищук Б.Д., Барановський В.С., Климнюк С.І.* 
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 

* Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 
 
Розроблено загальний метод функціалізації мононенасичених сполук, 1,3-алкадієнів 

та біненасичених сполук з ізольованими кратними зв'язками реакцією аніонарилювання [1], 
на основі якого синтезовано важкодоступні аралкільні галогеніди, тіоціанати, ізотіоціанати, 
О-алкілдитіокарбонати, N,N-діетилдитіокарбамати та О,О-діалкілдитіофосфати за наступною 
схемою:  
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X = BF4, NO3, HSO4, Hal; An = Hal, SCN, SC(S)OAlk, SC(S)NEt2, SP(S)(OAlk)2  
 

Серед синтезованих похідних виявлені сполуки з ефективними антимікробними влас-
тивостями, які найяскравіше виражені у аралкільних тіоціанатів та ізотіоціанатів [2], окремі з 
яких можуть бути основами для створення нових антимікробних препаратів широкого спект-
ру дії, а також для одержання полімерних композицій і захисних покриттів з метою надання 
їм стійкості до біологічної корозії. 

Встановлено зв'язок між будовою синтезованих сполук і ступенем прояву антимікро-
бної активності, її селективністю до окремих штамів мікроорганізмів.  

Продукти аніонарилювання ненасичених сполук представляють інтерес як синтони 
для одержання гетероциклічних сполук, зокрема похідних тіазолу, що містять фармакофорні 
фрагменти і перспективні для досліджень біологічної активності за різними напрямками. 

[1] Каталітичні і некаталітичні реакції ароматичних солей діазонію з алкенами у при-
сутності нуклеофілів / Б. Д. Грищук, П. М. Горбовий, В. С. Барановський, М. І. Ганущак // 
Журн. органічної та фармацевтичної хімії. – 2008. – Т.6, Вип. 3(23). – С. 16–32. 

[2] Synthesis of biologically active derivatives of unsaturated compounds by reaction of 
anionarylation / B. D. Grishchuk, P. M. Gorbovyi, V. S. Baranovskyi, L. I. Vlasik, A. V. Blinder, S. 
I. Klimnuk // International conference “New technologies of isolation and application of 
biologically active substances”. – Alushta, Crimea, Ukraine. – May 20-25. – 2002. – P. 19. 
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АКТИВНОСТІ  
БІС-АДДУКТУ БЕНЗІМІДАЗОЛУ  

Губський Ю.І., Вельчинська О.В., Шарикіна Н.І., Ягупова А.С., Вільчинська В.В. 
Державний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

 
Робота присвячена синтезу біс-аддукту бензімідазолу, який синтезовано на основі не-

заміщеного бензімідазолу і відомого інгаляційного анестетика фторотану у молярному спів-
відношенні 2:1, та дослідженню його протипухлинної активності. 

Незважаючи на значні успіхи хіміотерапії при лікуванні деяких видів злоякісних но-
воутворень, результати її застосування залишаються незадовільними. За таких умов цілком 
закономірними є пошуки шляхів елімінації пухлинних клітин із множинною лікарською 
стійкістю. Сучасні імунотерапевтичні агенти впливають як на пухлину, так і на різні регуля-
торні системи організму (в тому числі й на імунну систему) і призводять до протипухлинно-
го ефекту. Одним з перспективних шляхів пошуку засобів лікування та профілактики пух-
линної хвороби є створення нових антиметаболітів пуринового обміну, здатних впливати на 
структуру та функції нуклеїнових кислот. Наявність цих речовин в організмі людини і обу-
мовила актуальність дослідження їхньої ролі у фізіології макроорганізму. 

За останній час значно зросла кількість досліджень щодо синтезу нових похідних бен-
зімідазолу та фторотану, вивчення їх біологічної активності. Бензімідазол є інгібітором пу-
ринів, має протисудомну дію, гальмує ріст бактерій, дріжджів, мікробів кишково-тифозної 
групи. При введенні в положення 1 молекули бензімідазолу замісників ароматичної, аліфа-
тичної будови та галогеноалкілів можна отримати сполуки з антибактеріальною, противірус-
ною, протизапальною або протипухлинною дією. 

За новим препаративним методом реакцією бензімідазолу з фторотаном (1,1,1-три-
фторо-2-бромо-2-хлороетаном) синтезовано новий гетероциклічний біс-аддукт І.  

Реакції проведено при каталізі 18-краун-6-комплексом (схема). 
 

Схема.  
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Склад синтезованого біс-аддукту бензімідазолу підтверджено даними елементного 

аналізу, а його хімічну структуру – даними ІЧ- та ЯМР ІН-спектрів.  
Встановлено, що біс-похідне бензимідазолу І відноситься до середньотоксичних: ЛД50 

становить 282 мг/кг. При використанні пухлини головного мозку людини (операційний та 
біопсійний матеріал) в підкапсульному тесті за методом Богдана на підставі результатів екс-
периментально-морфологічних досліджень в умовах субкапсулярного тестування встановле-
но виражений протипухлинний ефект на пухлинну клітину біс-похідного бензимідазолу І з 
відсотком гальмування 43,8% (критерій значущості ≥ 25,0% гальмування пухлинного росту). 
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НОВІ ПОХІДНІ 2-МЕРКАПТОАНІЛІНУ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ  
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ  

Губський Ю.І., Вельчинська О.В., Ягупова А.С., Лисенко О.Ю., Шамрай Ю.П. 
Державний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

 
Робота присвячена синтезу нових біологічно активних сукцинімідів на основі N-замі-

щених малеїнімідів та 2-меркаптоаніліну у якості сіркувмістного синтону, дослідженню їх 
токсичності і біологічної активності.  

Мета даної роботи полягає в хімічній модифікації молекул N-заміщених малеїнімідів з 
подальшим вивченням біологічної активності нових похідних.  

Шляхом взаємодії 2-меркаптоаніліну з N-арилмалеїнімідами у молярному співвідно-
шенні 1:1 синтезовано оригінальні N-заміщені сукциніміди I, ІІ. Реакції проводилися у сис-
темі розчинників (бензол–піридин) при температурі 60-80оС та при постійному перемішу-
ванні реакційної суміші протягом 1-5 годин з подальшою обробкою продуктів реакції розчи-
ном етилового спирту у воді (1:1) та безводним бензолом (схема).  

 
Схема  
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де R = -m-CF3Ph (I ), -p-N(CH3)2Ph (II ) 
 
Для визначення середньотоксичної дози ЛД50 синтезованих сполук I, ІІ використову-

вали експрес-метод В.Б. Прозоровського [1]. Критерієм оцінки токсичності сполук I, II вва-
жався відсоток загибелі лабораторних тварин (білі нелінійні миші-самці вагою 22,0±2,0г).  

Експерименти показали, що сполуки I, ІІ відносяться до малотоксичних сполук, зна-
чення ЛД50 для них становить 2000 мг/кг, 2025 мг/кг, відповідно.  

При дослідженні протисудомної активності сполук I, ІІ критерієм оцінки вважався ві-
дсоток гальмування судомних ефектів у лабораторних тварин після введення коразолу.  

Встановлено, що сполуки I, ІІ не проявляють протисудомної активності та вираженого 
потенціюючого ефекту на судомну дію коразолу.  

Крім того, для сполук I, ІІ виявлено антибактеріальну та фунгіцідну активності.  
 
[1]. Прозоровский В.Б., Прозоровский В.П., Демченко В.М. Экспресс метод определе-

ния средней эффективности дозы и ее ошибки // Фармакол. та токсикол. – 1978. – Т. 41, № 4. 
– С. 407-509. 
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СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ  
НОВИХ ФОСФОРОВМІСНИХ СУКЦИНІМІДІВ 

Губський Ю.І., Вельчинська О.В., Ягупова А.С., Шамрай Ю.П., Лисенко О.Ю. 
Державний медичний університет ім. О.О.Богомольця 

 
Робота присвячена синтезу нових біологічно активних сукцинімідів на основі N-замі-

щених малеїнімідів та фосфорильованих амінотіадиазолів у якості фосфоровмісних синтонів, 
дослідженню їх токсичності і протисудомної активності.  

Залежність фізіологічної дії від природи замісника в молекулі малеїніміду доведена та 
описана в численних наукових роботах. Похідні малеїніміду – сполуки з анксіолітичною ак-
тивністю, психотропні агенти, протисудомні лікарські засоби, які застосовуються при ліку-
ванні малих приступів епілепсії, при атипових загальних приступах при вторинній епілепсії, 
тяжких комплексних приступах. Сполуки із ряду заміщених малеїнімідів у порівнянні з похі-
дними барбітурової кислоти, гідатоїну та оксазолідин-2,4-діону у меншому ступені проявля-
ють побічну та токсичну дію, а також їх можна одержувати за допомогою відносно простих 
методів синтезу.  

З метою синтезу нових біологічно активних сукцинімідів нами була досліджена реак-
ційна поведінка N-заміщених малеїнімідів в реакціях з фосфоровмісними синтонами, а саме, 
з фосфорильованим амінотіадіазолом. Шляхом взаємодії 5-(2-амінотіадіазоліл)-
дифенілфосфіну з N-арилмалеїнімідами у молярному співвідношенні 1:1 синтезовано оригі-
нальні фосфорильовані N-заміщені сукциніміди I - ІІІ. Реакції проводили у системі розчин-
ників (бензол–піридин) при температурі 60-80оС та при постійному перемішуванні реакцій-
ної суміші протягом 4–7 годин з подальшою обробкою продуктів реакції розчином етилового 
спирту у воді (1:1) та безводним бензолом (схема). 

Схема 

S

N N

NH2Ph2P

t o, бензол б/в,

піридин б/в S

N N

NH
Ph2P

N

O

ON

R

O              O
I - III

+

 
де R = -o-ClPh (I ), -p-ClPh (II ), -o-BrPh (III ) 
 
Критерієм оцінки токсичності сполук I - ІІІ вважався відсоток загибелі лабораторних 

тварин (білі нелінійні миші-самці вагою 22,0±2,0 г). Експерименти показали, що сполуки I - 
ІІІ відносяться до малотоксичних сполук, значення ЛД50 для них становить 560 мг/кг, 628 
мг/кг, 650 мг/кг, відповідно.  

При дослідженні протисудомної активності сполук I - ІІІ критерієм оцінки вважався 
відсоток гальмування судомних ефектів у лабораторних тварин після введення коразолу. Ви-
явлено, що дані сполуки не проявляють протисудомної дії, а потенціюють судомну дію кора-
золу, викликаючи кровотечі у піддослідних тварин. Однак, вони можуть бути перспективни-
ми для подальшого вивчення їх фізіологічних властивостей. 
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 4-ГИДРОКСИ-1,2-ДИГИДРОХИНОЛИНОВ 
Гудина В. Ю., Силин А. В., Коваленко С. Н. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Со времени открытия в 1962 г. прототипа всех фторхинолоновых антибактериальных 

средств - налидиксовой кислоты, было синтезировано и исследовано большое количество ее 
производных в нескольких поколениях. Однако дигидропроизводные различных хинолоно-
вых структур до сих пор остаются практически неизученными. Единственное упоминание [1] 
об этих соединениях касается применения их в качестве полупродуктов для циклизации 
Дикмана, что представляет собой один из альтернативных подходов к формированию ядра 
хинолонов: 
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Важной особенностью дигидроструктур является их способность к окислению с полу-

чением хинолонов. Поэтому при разработке способа получения самих 1,2-дигидрохиноли-
нолонов нами была рассмотрена возможность применения методов восстановления с исполь-
зованием комплексных гидридов – прежде всего боргидрида натрия. 

Для изучения восстановительных превращений хинолонов в качестве исходных ве-
ществ были выбраны ранее нами исследованные 3-сульфонильные и 3-сульфамидные произ-
водные 7-амино-6-фторхинолонов. Восстановление при помощи боргидрида натрия протее-
кает исключительно по положению 2,3 хинолинового ядра с последующей енолизацией про-
дукта с образованием 4-гидрокси-1,2-дигидрохинолинов: 
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Представляет интерес изучить возможность ферментного окисления полученных ди-

гидро-структур, например на модели с использованием четвертичных солей никотинамида.. 
 
[1]. Tetrahedron, 1991,. 41 (4/5), 665-674.  
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ВИКОРИСТАННЯ АМІДІВ ХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ 
Гусаров В.І., Коваленко С.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Жовчні кислоти та їх похідні застосовують у хімії полімерів та каталізаторів, біохімії, 

генній інженерії. Завдяки амфіфільним властивостям ці сполуки широко використовують у 
медичній та фармацевтичній практиці як самостійні лікарські засоби, при розробці транспор-
тних систем, в якості матриць для закріплення на них структурних елементів-фармакофорів.  

Серед похідних жовчних кислот на особливу увагу заслуговують аміди, які мають 
широкий спектр біологічної активності, а саме: протипухлинну, іміностимулюючу, гіпоглі-
кемічну та ін. 

Аміди жовчних кислот досліджено на протипухлинну активність: ефективність проти 
клітин лейкемії виявлено в експериментах на мишах у сполук холевої кислоти з хіноліном і 
хіноксоліном (Brown С. et all); аналоги цисплатіну і карбоплатіну, що містять залишок холе-
вої кислоти, описано в роботах Paschke R. із співавт.; цитостатичний ефект двох нових пла-
тиновмісних похідних холевої кислоти досліджено у роботі Larena M. із співавт.; виявлено 
токсичну активність на клітини лейкемії людини в експериментах in vitro у сполук холевої 
кислоти з порфірином (Viola A. et all). 

Імуностимулюючу активність виявляють олігонуклеотиди, які було синтезовано й 
описано у статті Narayanan S. із співавт. 

Ефективними проти ВІЛ в нетоксичних концетрациях (in vitro) виявилися сполуки, 
отримані Ryan A. із співавторами. Олігодезоксинуклеотиди, що містять залишок холевої ки-
слоти та пригничують геном вірусу ВІЛ, описані у роботах Lehmann T. та Manoharan M. 

Виявлено, що амінокислотні похідні холевої кислоти здатні підсилювати протимікро-
бну дію інших засобів за рахунок поліпшення трансмембранного переносу. 

У роботі Clerici C. із співавт. розглянуто фізико-хімічні властивості і біологічна акти-
вність 3α-6α-дигідрокси-7α-фторо-5β-холанату (здатність попереджати 17α-етинілестрадіол-
індукований холестаз у щурів). 

На основі похідних холевої кислоти синтезовано високоефективні стероїдні антагоні-
сти печінкових глюкокортикоїдних рецепторів. Ці сполуки були перевірені у якості протиді-
абетичного засобу на мишах (Geldern T., Richards S. et all). 

Описано синтез і проведено дослідження in vitro та in vivo 11 нових змішаних тетра-
оксанів жовчних кислот в якості сполук з протималярійною активністю. Деякі сполуки ви-
явили активність, більшу за хлорохін та артемізін (Opsenica D. et all). 

Для діагностики та лікування захворювань гепатобіліарної системи запропоновано 
аміди холевої кислоти, помічені радіоактивним йодом, комплекси жовчних кислот з ренієм і 
технецієм (Campazzi E. et all). 

Солі холевої кислоти були використані як солюбілізатори для нерозчинних у воді 
сполук. Вченими отримано міцелярні форми флутіказону пропіонату, індометацину, феніл-
бутазону, клоназепаму та інших речовин (Magee G., Tripathi M., Kim I.-S., Olbrich C. et all). 

У якості системи транспортної доставки лікарських речовин запропоновано комплекс 
холевої кислоти і шпінельних феритів, наночастки якого мають магнітні властивості (Culita 
D. et all) 

Таким чином, літературні дані свідчать про те, що синтез та вивчення амідів холевої 
кислоти – цікавій та перспективній напрямок дослідження.  
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N-ЗАМІЩЕНІ АМІДИ (ІЗО)НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ 
ПРОТИЗАПАЛЬНУ ТА АНТИВІРУСНУ АКТИВНІСТЬ 

1Даниленко В.П., 1Бухтіарова Т. А., 2Рибалко С.Л., 2Гужова С.В.,  
1Бобкова Л.С., 1Омеляненко З.Л., 3Даниленко Г.І. 

1Інститут фармакології та токсикології АМН України; 2 

Інститут епідеміології та токсикології АМН України; 3 

Інститут органічної хімії НАН України  
 

Відомості про протизапальну активність ариламідів (ізо)нікотинової кислоти система-
тизовані в повідомленні [1], тоді як противірусна дія подібних сполук згадується в ряді 
окремих публікацій. Ми вирішили співставити дані про протизапальну та антивірусну актив-
ність, які виявляють сполуки наступної структури: 
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Ізонікотинова. I – n=1, R1 = CH3 (J

-), R2 =H (амізон); II –n=1, R1 =CH3 (J
-), R2= OCH3; 

III- n=0, R1 = CH3(J
-), R2=OCH3 ; IV- n=0, R1=CH3(J

-), R2-COOCH3; V- n=1, R1= -, 
R2=OCH3; ;  

VI – n=0, R1 = -, R2 = SO2,NH2 

Нікотинова. VII – n=1, R1=CH3(J
-), R2=H; VIII – n=0, R1=-,R2=SO2NH2  
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Ізонікотинова. IX - n=1, R-H; X – n=1, Ar= -CH = CH2; XI – n=0, (NH) = O, 
R = 2- C(O)-OCH3; XII - n=0, R = 4=SO2NH2; XIII – n=0, R= 4-SO2CH3;  
Нікотинова. XIV – n=1, R = H; XV – n=1, R = 4-OCH3 ; XVI – n =0, R = 4 – SO2NH2; 
XVII – n = 0, R = 4 – SO2CH3 
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Дані про достовірну протизапальну (пригнічення каррагенінового набряку не менше 
30 %) та антивірусну (інгібіція реплікації не менше 2 lg ID50 ) активності наведено в таблиці. 

 
Сполука Пригнічення набряку, % Інгібіція наступних вірусів 

I 50.6 грип, герпес 
VII 34.2 герпес 
IX 38.1 вакцина, герпес 
X 39.8 жодного 
XI 36.4 жодного 

XIV 34.2 вакцина, герпес 
XVIII 36.8 вакцина, герпес, ВІЛ 
XX 31.7 вакцина, герпес 

 
В ряду досліджених сполук відсутність протизапальної активності зумовлює відсут-

ність вірусної інгібіції.  
В той же час, алліламід IX та естер X виявили сильну протизапальну активність, але в 

дозі, не більшій за 100 мкг/ мл, вони не впливають на реплікацію вірусів грипу, герпесу та 
вакцини. 

Цікаво, що сполуки XVIII – XX, які раніше були описані як вірусні інгібітори, вияв-
ляють і значну протизапальну активність. 

В ряді робіт повідомляється, що реплікація вірусу супроводжується утворенням цито-
кінів, в тому числі, прозапальних інтерлейкінів. Останні збільшують проникність мембрани, 
що полегшує пенетрацію віруса. Протизапальні сполуки пригнічують синтез інтерлейкінів.  

Можна припустити, що в нашому випадку антифлогістики опосередковано відіграють 
роль вірусних інгібіторів. 

 
[1]. Т.А.Бухтиарова, Ф.П.Тринус и соавт. Структура и противовоспалительная актив-

ность ариламидов (изо)никотиновой кислоты. Хим.-фарм. журнал, 31 (11), стр. 30 – 33 
(1997). 
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ПОШУК НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК ШЛЯХОМ  
МОДЕЛЮВАННЯ КІЛЬКІСНОГО ЗВ’ЯЗКУ СТРУКТУРА-АКТИВНІСТЬ 

Девіняк О.Т., Сливка Мих.В., Сливка Мар.В., Вайс В.М., Лендєл В.Г. 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 
Моделювання кількісного зв’язку структура-активність (QSAR) є потужним сучасним 

інструментом для встановлення механізмів дії та спрямованого синтезу сполук із заданими 
біологічними властивостями. У даному дослідженні здійснювався пошук нових біологічно 
активних сполук у ряду N-вінільних похідних тієно[2,3-d]піримідин-2,4-діону. Згідно літера-
турним даним, сполуки на основі тієно[2,3-d]піримідин-2,4-діону є ефективними інгібітора-
ми монокарбоксилат транспортеру 1 (МСТ 1). Монокарбоксилат транспортери - група білко-
вих молекул, що здійснюють транспорт лактату та інших низькомолекулярних органічних 
кислот.  

Блокада елімінації лактату з лімфоцитів призводить до зворотнього припинення їх ді-
яльності (імуномодулююча дія). Блокада транспорту лактату із клітин пухлини веде до мета-
болічного голоду цих клітин (онкостатична дія).  

Мета: Спрямований синтез нових біологічно активних N-вінільних похідних 
тієно[2,3-d]піримідин-2,4-діону. 

Завдання:  
1. Розробка кількісної моделі зв'язування гетероциклічних сполук з МСТ 1. 
2. Інтерпретація отриманої моделі в рамках теоретичних уявлень.  
3. Застосування моделі для прогнозу активності досліджуваного ряду похідних тіє-

но[2,3-d]піримідин-2,4-діону, вибір сполук-лідерів. 
4. Спрямований синтез сполук-лідерів та аналіз отриманих продуктів. 
Створення і валідація моделі: 
Для створення моделі використано літературні дані щодо відповідних констант інгі-

бування 22 гетероциклічних сполук. Для усіх сполук за допомогою програми МОЕ розрахо-
вано більше 250 дескрипторів. Надалі було здійснено рівномірний розподіл сполук на навча-
льну вибірку (16 сполук, використовується для побудови моделі) та тестову вибірку (6 спо-
лук, використовується для оцінки прогностичної здатності моделі шляхом зовнішноьої валі-
дації).  

Використовуючи метод покрокової регресії і генетичний алгоритм, створено лінійну 
модель зв'язування. Молекулярні дескриптори, що ввійшли до складу моделі: відносний не-
гативний частковий заряд PEOE_RPC-, енергія сольватації E_sol і радіус обертання молекули 
rgyr. Отримана модель, що описує явище зв’язування низькомолекулярних лігандів з МСТ 1: 

pKi = –2.1411 + 35.3745 *  'PEOE_RPC –' + 0.0245 *  'E_sol' + 1.425 *  'rgyr' 

Статистичні параметри моделі: N=16; R2 = 0.878; p < 10-5; F = 28.7, RMSE = 0.224.Результати 
валідації: leave-one-out: Q2LOO = 0.811, RMSEPLOO = 0.279; external: Q2ext = 0.795, RMSEPext = 
0.334. Обчислені та відповідні експериментальні значення pKi представлені на рис. 1. 

Інтерпретація моделі: 
Дескриптор PEOE_RPC- характеризує наявність локалізованого негативного заряду 

→ лігандом для МСТ 1 повинен бути аніон. Дескриптор E_sol характеризує міцність зв'язу-
вання сольвенту → зв'язок аніону з водою повинен бути слабким. Дескриптор rgyr характе-
ризує розгалуженість молекули → додаткові замісники сприяють тривалішому існуванню 
комплексу ліганд-білок. 
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Спрямований синтез та аналіз продуктів синтезу: 
Використовуючи результати прогнозу з ряду 21 сполук 3 сполуки-лідери обрано для 

синтезу (схема 1). Склад, будову та чистоту отриманих сполук підтверджено елементним 
аналізом, ІЧ та ПМР-спектроскопією, ТШХ. 

 

  
Рис. 1. Обчислені та експериментальні значення pKi для навчальної та тестової вибірки. 

Діагональ на графіку являє собою функцію y=x. 
 

 
 

Схема 1. 
 

Висновки: Здійснено дослідження кількісного зв'язку структура-інгібування МСТ 1, 
створено статистично значиму лінійну модель даної активності, прогностичну здатність мо-
делі підтверджено результатами валідації. За допомогою теоретично обгрунтуваної моделі 
виконано прогноз активності ряду тієно[2,3-d]піримідин-2,4-діонів, здійснено спрямований 
синтез трьох сполук-лідерів. Будову сполук доведено інструментальним аналізом. 

Перспективи: Подальше дослідження біологічної активності продуктів синтезу до-
зволить вдосконалити отриману модель, і, в разі успішного результату, - призвести до ство-
рення нового лікарського засобу 
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ  
4,5-ДИГИДРОТИАЗОЛО[4,5-d]ПИРИДАЗИНОНОВ-4 

1Демченко С.А., 2Лозинский М.О. 
1Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины, 

2Институт органической химии НАН Украины 
 
Хлорированием метилового эфира 4-(α-фурил)-2,4-дикетомасляной кислоты 1 хлори-

стым сульфурилом наработан соответствующий 3-хлорэфир 2. Конденсацией эквимолярных 
количеств соединения 2 с тиоамидом пирролидин-1-карбоновой кислоты 4 в этаноле синте-
зирован метиловый эфир 2-(α-фуроил)-5-пирролидинил-3-фуранкарбоновой кислоты 5. Ки-
пячением последнего с гидразингидратом наработан 2-пирролидино-7-(α-фурил)-5Н-
тиазоло[4,5-d]пиридазинона-4 6. Соединения 7 были синтезированы алкилированием цикли-
ческого амида 6 соответствующими хлорацетамидами в щелочной среде.  
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где R= iC3H7, C5H9(цикло), Ph, 4-MeC6H4CH2, Ar 

 
Строение полученных продуктов доказано на основании данных ПМР-спектроскопии, 

а чистота – хромато-масс-спектрометрии. Изучены фармакологические свойства синтезиро-
ванных соединений. Найдены соединения, оказывающие противовоспалительное действие в 
дозах 10.4 – 12.1 мг/кг на уровне диклофенака натрия.  
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ ІЗОНІАЗИДУ 

Драпак І.В., Огурцов В.В. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
В зв’язку з пандемією туберкульозу, появою резистентних мікобактерій, багаточисе-

льними побічними ефектами ізоніазиду актуальним питанням є синтез нових активних про-
титуберкульозних засобів. Комп’ютерне моделювання та прогнозування, QSAR-аналіз (кіль-
кісний взаємозв’язок «структура-активність») дозволяють прогнозувати шляхи синтезу но-
вих, більш ефективних лікарських засобів та передбачати активність ще несинтезованих спо-
лук. Важливу роль в молекулярному моделюванні відіграє метод докінгу, при якому оціню-
ються зміни параметрів зв’язування речовин з рецепторами в залежності від зміни субститу-
ентів в певних положеннях молекули.  

На основі квантово-хімічних розрахунків, QSAR-аналізу та докінгових досліджень 
було проведено комп’ютерне моделювання та прогнозування протитуберкульозної активнос-
ті похідних ізоніазиду. Попередньо для скринінгу було згенеровано віртуальну базу сполук 
на основі матриці: 
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Молекулярне моделювання проводилося за допомогою програми Hyper Chem, як за-

місники R використовувалися алкільні, циклоалкільні, арильні, метиліденові субституенти. 
Для досліджуваних сполук розраховано молекулярні дескриптори за допомогою про-

грам Hyper Chem, Dragon та докінгові функції з використанням програмних пакетів Glied, 
Fred, “Quantum 3.3.0.Demo”. QSAR-моделі були побудовані за методикою GA-MLRA з вико-
ристанням програми BuіldQSAR, що дозволяє вибрати одно- або багатопараметричну модель 
з максимальним значенням коефіцієнта кореляції (r) та мінімальною величиною стандартно-
го відхилення (s). На наступному етапі вибрані моделі аналізувалися за величиною коефіціє-
нта Фішера (F) і “leane-one-out” методики з підтвердженням передбачувальної здатності мо-
делі, яка перевірялась за величиною коефіцієнта кросс-валідації (Q2), розрахованому на ос-
нові суми квадратів похибки прогнозування (SРRESS). Для комп’ютерного прогнозування 
протитуберкульозної активності сполук були використані QSAR-моделі з найбільшою про-
гнозуючою здатністю, а в якості дескрипторів використані параметри, які впливають на афі-
нітет ліганду до мішені та здатність молекули брати участь в окисно-відновних процесах, що 
повністю узгоджується з існуючими на сьогодні теоріями щодо можливого механізму проти-
туберкульозної дії похідних ізоніазиду. У результаті комп’ютерного моделювання та прогно-
зування активності було відібрано 8 структур-лідерів з найвищою прогнозованою активністю 
для цілеспрямованого синтезу та подальшого дослідження протитуберкульозної активності 
in vitro. 
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ПОШУК АНТИГІПОКСАНТІВ ТА АНТИОКСИДАНТІВ СЕРЕД ПОХІДНИХ 
7-БЕНЗИЛКСАНТИНІВ 

Євсєєва Л.В., Романенко М.І., Александрова К.В., Самура Б.А., Таран А.В. 
Запорізький державний медичний університет, 
Національний фармацевтичний університет 

 
Аналіз літературних даних підтверджує, що похідні ксантину відіграють значну роль 

в процесах регуляції гомеостазу та різноманітних функцій організму, а висока реакційна зда-
тність похідних ксантину дає змогу здійснити синтез не опублікованих в літературі ксанти-
нів, що створює значний резерв для пошуку нових малотоксичних лікарських засобів широ-
кого спектру дії. 

Метою нашого дослідження був синтез та вивчення антиоксидантної та антигіпоксич-
ної дії нових похідних 7-бензилксантинів загальної формули: 
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Вихідні 7-бензил-8-гідразиноксантини були отримані реакцією 7-бензил-8-

бромоксантинів з надлишком гідразингідрату в середовищі водного діоксану.  
Для подальшої структурної модифікації молекули ксантину нами вивчені реакції 

8-гідразиноксантину з різноманітними карбонілвмісними сполуками.  
Встановлено, що нетривале нагрівання 7-бензил-8-гідразиноксантинів з ароматични-

ми та гетероциклічними альдегідами або кетонами в суміші вода-діоксан-оцтова кислота 
призводить до утворення відповідних 8-іліденгідразинопохідних 3-метил-7-бензилксантину.  

Будова та індивідуальність синтезованих сполук підтверджена даними ІЧ-, ПМР-
спектроскопії, мас-спектрометрії та методом тонкошарової хроматографії. 

Гостра токсичність (ЛД50) синтезованих сполук була вивчена за методом Кербера.  
Первинний фармакологічний скринінг показав, що синтезовані сполуки відносяться до IV 
класу токсичності. 

Антиоксидантна активність виявлялась методом неферментативного ініціювання  
вільнорадикального окиснення ліпідів курячого жовтка іонами Fe2+. Згідно цієї методики 
спектрофотометрично визначається концентрація малонового діальдегіду за реакцією з тіо-
барбітуровою кислотою. Встановлено, що більшість синтезованих сполук виявляє вищу 
АОА ніж еталони порівняння (дібунол, аскорбінова кислота). 

Антигіпоксична дія вивчалась на моделі гострої нормобаричної гіпоксії. Більшість 
сполук активніші за еталони порівняння (мексідол, аскорбінова кислота). 

Встановлені певні закономірності «будова – дія». 
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ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ  
ДО ПОХІДНИХ 2Н-ПІРАНО[2,3-с]ПІРИДИНІВ  

Євсюкова В.Ю., Журавель І.О., Андреєва І.Д., Казмірчук В.В., Шульга Н.М., Волянська Н.О. 
Національний фармацевтичний університет, 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України» 
 
У теперішній час явище полірезистентності мікроорганізмів до антибіотиків набуло 

небезпечного значення. У розвинутих країнах світу постійно триває пошук заходів захисту 
від полірезистентності до антибактерійних препаратів, у тому числі підтримується розробка 
нових ліків, радикально відмінних від існуючих антибіотиків. Перспективними в плані по-
шуку є похідні 2Н-пірано[2,3-с]піридинів.  

Метою роботи стало дослідження формування стійкості у грампозитивних, грамнега-
тивних мікроорганізмів і грибів роду Candida до нових похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів.  

Матеріали та методи. Об’єкт дослідження - синтетичні похідні 2Н-пірано[2,3-
с]піридинів. В залежності від радикалу, що вони містять, сполукам були надані власні коди. 
Вивчалось формування стійкості у відношенні до музейних штамів S.aureus ATCC 25923, 
E.coli ATCC 25922 та C.albicans ATCC 885-653, що були надані Філією музею мікроорганіз-
мів ДУ «ІМІ ім. І.І. Мечникова АМНУ». Для дослідження було використано сполуки, які 
проявили високу протимікробну активність щодо зазначених збудників, а саме: сполуки 5(7) 
та 2(2) для вивчення резистентності S.aureus, сполуки 1(1), 2(5) – для дослідження стійкості 
E.coli та сполуки 1(3), 2(2) та 5(5) – з метою дослідження стійкості C.albicans. У якості роз-
чинника використовували поліпропіленгліколь, вихідні розчини доводили до концентрації 1 
мг/мл. Дослідження проводилось шляхом пасажів тест-штамів на живильних середовищах, 
що містили зростаючі дози відповідних сполук. При дослідженні визначалась кратність збі-
льшення мінімальної бактеріостатичної концентрації (МБстК) на п’ятому, десятому, 
п’ятнадцятому, двадцятому, двадцять п’ятому та тридцятому пасажі. Всього було виконано 
по тридцять пасажів мікроорганізмів у присутності досліджуваних сполук. У якості препара-
тів порівняння було обрано антибіотики: гентаміцин у дослідженні із тест-штамами S.aureus 
і E.coli та ністатин – у дослідженні C.albicans. Результати дослідження та їх обговорення. 
Після тридцяти пасажів чутливість S. aureus до сполуки 5(7) зменшилася у чотири, до сполу-
ки 2(2) - у вісім разів, що свідчить про досить повільне формування стійкості S.aureus до ві-
дібраних похідних. По відношенню до препарату порівняння – гентаміцину – формування 
резистентності відбувалось також більш повільно: на момент закінчення експерименту 
МБстК препарату порівняння перевищувало вихідну концентрацію у тридцять два рази. 
Аналогічною була і швидкість зростання стійкості E.coli до сполуки 1(1) та 2(5). Досліджен-
ня формування стійкості C.albicans до усіх обраних похідних відбувалося дуже повільно. По 
завершенню експерименту після тридцяти пасажів МБстК лише у сполуки 2(2) зросла у вісім 
разів, а у всіх інших досліджених сполук - лише у чотири рази. Найбільш повільний процес 
формування резистентності штаму C.albicans спостерігався до сполук 5(5) та 5(6). Чутливість 
даного штаму до ністатину знижувалась набагато швидше та по завершенню експерименту 
після тридцяти пасажів МБстК знизилась у тридцять два рази. Висновок. Повільне форму-
вання стійкості штамів грампозитивних, грамнегативних мікроорганізмів та грибів роду 
C.albicans до похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів доводить їх перспективність в плані ство-
рення на їх основі ефективних протимікробних засобів.  
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СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК,  
ЩО МІСТЯТЬ ЦИКЛ ІМІДАЗОЛУ 

Завада О.О., Заремба О.В., Борисов О.В., Журавель І.О., Коваленко С.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Цикл імідазолу входить до структури багатьох природних сполук, наприклад, аллан-

тоіну, карнозину, пілокарпіну тощо. Імідазольний фрагмент присутній у складі пуринових 
основ та активних центрів багатьох ферментів; він входить до складу амінокислоти гістидіну 
і вітаміну В12. Фрагмент імідазолу присутній в молекулах багатьох лікарських засобів про-
тимікробної, протигрибкової та антигельмінтної дії (2-нітроімідазол, клотримазол, кетокона-
зол, тіабендазол, мебендазол). 

Гістамін (4-(2-аміноетил)імідазол) належіть до тканинних гормонів, впливає на алер-
гійні реакції організму, може викликати спазм гладких м'язів, розширення капілярів і пони-
ження АТ, посилення секреції шлункового соку. Як лікарський засіб гістамін використову-
ють при лікуванні мігрені, бронхіальної астми, алергічних захворювань.  

Похідні ізогістаміну (2-(2-аміноетил)імідазолу) на сьогодні менш вивчені, що 
пов’язано з відсутністю зручних і ефективних методів їх синтезу. Саме тому дослідження, 
пов’язані з розробкою нових підходів до синтезу таких сполук є актуальними. Окремої уваги 
потребує вирішення питань раціонального дизайну біологічно активних речовин на основі 
ізогістаміну з використанням методів комп’ютерного прогнозування. 

З метою систематичного вивчення нових біологічно активних сполук в ряду похідних 
імідазолу нами здійснено синтез комбінаторної бібліотеки 2-(ω-аміноалкіл)імідазолів І і про-
дуктів N1-алкілування ІІ:  
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Як вихідні сполуки було використано ряд амінокислот аліфатичного, ароматичного, 

гетероароматичного рядів. Для формування імідазольного циклу розглянуто та апробовано 
ряд синтетичних підходів. Як найбільш привабливий для використання в умовах комбінато-
рного синтезу обрано метод, за яким спочатку проводять активацію карбоксильної групи 
амінокислоти, яка далі легко вступає в реакцію з диметилацеталем аміноацетальдегіду і цик-
лізується з амінами. 

Також досліджено можливість використання 2-(ω-аміноалкіл)імідазолів в реакціях ге-
тероциклізації з утворенням похідних 3-заміщених хіназолін-2-тіонів і 2-заміщених  
1,1-діоксид-1,2,4-бензотіадіазинів. 

За результатами оцінки потенційної біологічної активності синтезовані сполуки мо-
жуть бути використані для первинного скринінгу на виявлення антигістамінної, протизапа-
льної і протигрибкової дії та для вивчення афінітету до гістамінових Н1-рецепторів.  
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 2,3,4,5-ТЕТРАГИДРО-1, 4-БЕНЗОКСАЗЕПИНА 
Заремба О.В., Гайдарь М.С., Коваленко С.Н., Черных В.П. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Известно, что производные 2,3,4,5-тетрагидро-1,4-бензоксазепина проявляют разно-

образную биологическую активность. Среди них найдены эффективные ингибиторы протеа-
зы, GPCR-ингибиторы, антагонисты интегрина и ингибиторы синтеза транскриптазы. На-
пример, соединение I  является эффективным ингибитором ангиотензин-образующего энзима 
(ACE). 2,3,4,5-тетрагидро-1,4-бензоксазепины II  и III  представляют перспективный класс 
соединений, обладающих антигистаминной активностью и могут быть использованы для те-
рапии некоторых аллергических состояний. Соединение IV  является селективным ингибито-
ром транскриптазы человеческого вируса иммунодефицита типа 1 (HIV-1). 
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Нами проведен синтез ряда новых производных 2,3,4,5-тетрагидро-1,4-бензоксазепина 

с целью исследования биологической активности синтезированных соединений. Синтез ряда 
2,3,4,5-тетрагидро-1,4-бензоксазепинов 2 осуществляли исходя из салициловых альдегидов 1 
по схеме: 
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Структура синтезированных соединений подтверждена данными ИК-, ПМР-спект-

роскопии и масс-спектрометрии. 
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СИНТЕЗ НОВИХ ПОХІДНИХ 2-ХЛОРО-4-МЕТИЛ-N-АЛКІЛ-6-СУЛЬФОНАМІДІВ 
Зубков В.О., Гриценко І.С., Олексієнко Т.О. 
Національний фармацевтичний університет  

 
Поглиблене вивчення похідних хінолінів проводиться протягом багатьох десятиріч. 

Дані сполуки цікаві як з точки зору органічної, так і з боку медичної та фармацевтичної хі-
мій. Для похідних хіноліну притаманна велика кількість фармакологічних властивостей, се-
ред яких особливу увагу привертають антимікробна, діуретична, кардіо- та нейропротектор-
на. Продовжуючи дослідження сульфо- та сульфамідних похідних хінолінів, нашою метою 
стало провести цілеспрямований синтез нових похідних 2-хлоро-4-метил-N-алкіл-6-
сульфонамідів. 

Вихідними сполуками для одержання 2-хлоро-4-метилхінолін-6-сульфонамідів (3) бу-
ло обрано відповідні 6-сульфонамідохіноліни-2-они (2), які в свою чергу легко утворюються 
шляхом взаємодії 4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-сульфохлориду (1) з алкіламінами. 
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а).R1=C2H5, R2=C2H5; б).R1=H, R2=н-C6H13; в). R1=H, R2=н-C3H7; г).R1=H, R2=н-C4H9;
д).R1=H, R2=C6H5CH2; е).R1=H, R2=i-C3H7; є).R1=H, R2= ц-C6H11; ж).R1=R2=піперазиніл;
з).R1=H, R2=тетрагідрофурфурил; и).R1=HR2=фурфурил  

 
Як відомо, заміщення гідроксильної групи в гетероциклах на атом хлора можна здійс-

нити шляхом взаємодії відповідних речовин з неорганічними галогеновмісними сполуками 
фосфора чи сульфура, таких як PCl5, PCl3, POCl3, SOCl2 та ін. Нами було використано в якос-
ті галогенуючого реагента хлорокис фосфора, в середовищі якого легко та з високими вихо-
дами були синтезовані цільові 2-хлоро-4-метил-N-алкіл-6-сульфонаміди (3).  

За даними попередніх досліджень, які були проведені на кафедрі медичної хімії Наці-
онального фармацевтичного університету, 4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-сульфонамі-
ди (2) виявляють помірну протимікробну активність [1]. За результатами комп’ютерного 
прогнозування (програма PASS) 2-хлоро-4-метилхінолін-6-сульфонаміди (3) також можуть 
проявляти протимікробну активність, оскільки для цих сполук зпрогнозована висока ймовір-
ність даної активності.  

Тому ми продовжуємо подальше дослідження у зазначеному напрямку з метою отри-
мання експериментального підтвердження наявності чи відсутності протимікробної активно-
сті для 2-хлоро-4-метил-N-алкіл-6-сульфонамідиів (3) та встановлення структурно-
біологічних закономірностей для сполук даного класу.  

[1] Зубков В. О. Синтез та вивчення антимікробних властивостей 6-алкілсульфамідів 
4-метилхінолін-2-онів / В. О. Зубков, І. С. Гриценко, Т. О. Цапко // Фармацевтичний часопис. 
– 2009. – № 2. – С. 6-10.  
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ АМІДІВ 4-ГІДРОКСИ- 
1-R-1,5-ДИГІДРОПІРОЛ-2-ОН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ 

Зубков В.О., Таран С.Г., Кізь О.В., Каменецька О.Л. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Раніше нами було показано, що синтез амідів 4-гідрокси-1-R-1,5-дигідропірол-2-он-3-

карбонових кислот (5) шляхом ацилювання амінів відповідними естерами не завжди приво-
див до бажаного результату. Це спонукало нас запропонувати альтернативну методику спря-
мованого синтезу амідів 5.  

Таку можливість надає синтетична схема, відповідно до якої необхідний амідний фра-
гмент вводиться не до готової базисної структури, а формується ще на стадії напівпродуктів: 
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Відповідний амін 1 ацилювали етоксималонілхлоридом в середовищі хлороформу. 

Утворений при цьому амідоестер 2 піддавали лужному гідролізу, а наступна взаємодія аміду 
малонової кислоти 3 з N-заміщеними естерами гліцину приводила до ключового інтермедіата 
4, внутрішньомолекулярна конденсація якого за Дікманом закінчувалася утворенням цільо-
вого аміду 5. 

Розроблена методика забезпечує однозначну спрямованість синтезу поряд з високими 
виходами продуктів, як у випадку арил-, так і гетериламідів.  
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЛЬФОХЛОРУВАННЯ 
ПОХІДНИХ 1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-2-ОНУ 
Зубков В. О., Цапко Т. О., Гриценко І. С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Зважаючи на широкий спектр біологічної активності гідроксипохідних хіноліну, хімія 

даної групи сполук набула значного розвитку. Серед різноманіття синтетичних перетворень 
нашу увагу привернуло сульфохлорування 1,2-дигідрохінолін-2-онів як шлях введення суль-
фогрупи до складу хінолонового гетероциклу з метою подальшого одержання різних класів 
маловивчених сульфовмісних похідних. Як об‘єкти дослідження нами було обрано 4-метил- 
та 4-гідрокси-1,2-дигідрохінолін-2-они. 

Сульфохлорування 4-гідрокси-1,2-дигідрохінолін-2-ону (1) в надлишку хлорсульфо-
нової кислоти перебігає по положенню С-3. Проте, як продукт реакції було виділено не від-
повідний сульфохлорид, а біс-похідне – ди-(4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохіноліл-3)сульфон 
(2) (схема 1). 

Схема 1 
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Для 4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-онів (3) основними реакційними центрами в даному 

перетворенні є положення С-6 та С-8 хінолонового циклу (сполуки 4 та 5, схема 2). 
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Перебіг реакції по С-3 положенню 4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-онів (3) реалізується 
при наявності замісників у двох найбільш реакційноздатних положеннях бензольного кільця. 

Так, сульфохлорування 4,6,8-триметил-1,2-дигідрохінолін-2-ону відбувається аналогі-
чно сполуці 1 та приводить до утворення дисульфону 6. 
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ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК СЕРЕД  
8-АМІНОЗАМІЩЕНИХ 1-R-ТЕОБРОМІНІВ 

Іванченко Д.Г., Романенко М.І., Александрова К.В.,  
Мартинюк О.О., Макоїд О.Б., Самура Б.А. 

Запорізький державний медичний університет, 
Національний фармацевтичний університет 

 
Пошук біологічно активних речовин серед похідних теоброміну є актуальним напря-

мком фармацевтичної науки в зв’язку з тим, що останні мають різноманітну біологічну дію 
(діуретичну, бронхолітичну, антигіпертензивну, гіполіпідемічну, протизапальну, анальгетич-
ну та ін.) та знайшли широке застосування в медичній практиці. Однією з ланок патогенезу 
захворювань, обумовлених ішемією органів, є накопичення в клітинах тканин продуктів пе-
рекисного окиснення ліпідів, зокрема малонового діальдегіду, що призводить до значної мо-
дифікації біомолекул (білків, НК, фосфоліпідів мембран) та порушення функцій клітин. Ві-
домо, що ішемія органів призводить до суттєвого зниження активності антиоксидантних фе-
рментів (каталази, суперперосиддисмутази, глутатіонпероксидази) на тлі різкого падіння 
вмісту макроергічних фосфатів. В цих умовах важливе значення набуває корекція патологіч-
них змін препаратами – антиоксидантами, близькими за структурою до ендогенних субстра-
тів. 

Продовжуючи роботу з пошуку біологічно активних сполук серед похідних теобромі-
ну нами отримано ряд 8-амінозаміщених 1-R-теобромінів реакцією 1-R-8-бромотеобромінів з 
відповідними гетероциклічними амінами загальної формули: 
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Будова та індивідуальність синтезованих сполук підтверджена даними ІЧ-, ПМР-
спектроскопії, мас-спектрометрії та методом тонкошарової хроматографії. 

Гостра токсичність синтезованих сполук була вивчена за методом Кербера у дослідах 
на білих мишах вагою 18-24 г. Первинний фармакологічний скринінг показав, що синтезова-
ні сполуки відносяться до IV класу токсичності. 

Вивчення діуретичної дії отриманих сполук проводили за методом Берхіна Є. Б. Син-
тезовані сполуки вводили внутрішньочеревинно в дозі 1/20 DL50. В якості еталону порівняння 
використовували гідрохлортіазид та фуросемід. Дані первинного фармакологічного скринін-
гу підтвердили, що більшість сполук не поступається еталонам порівняння. 

Антиоксидантна активність (АОА) вивчалась in vitro на моделі неферментного ініцію-
вання вільнорадикального окиснення Fe2+ з наступним спектрофотометричним визначенням 
забарвленого комплексу малонового діальдегіду з тіобарбітуровою кислотою. Встановлено, 
що переважна більшість синтезованих сполук виявляє вищу АОА ніж еталони порівняння 
(дібунол, аскорбінова кислота). Встановлені певні закономірності «будова – дія».  

Таким чином, одержані результати вказують на перспективність пошуку біологічно 
активних сполук серед 8-амінозаміщених 1-R-теобромінів. Робота в даному напрямку продо-
вжується. 
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АНТРАНІЛАТИ 9-АМІНОАКРИДИНІЮ: СИНТЕЗ, БУДОВА ТА  
ПРОТИГРИБКОВА, ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 

ЯКОСТІ БАРВНИКА ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ 
Ісаєв С.Г., Близнюк О.А., Кругленко Н.В.,Сумська О.П., Кабакова Н.Д.,  

Палій Г.К., Крижановська А.В. 
Національний фармацевтичний університет,  

Херсонський національний технічний університет, 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

 
За даними ВОЗ, кожний п'ятий житель земної кулі інфікований грибами. Частота ін-

фікованості населення європейських країн становить від 20 до 70%, в Україні захворюваність 
на мікози стоп складає 25-30% (Дерматологія та венерологія, 2001, №1). Тому є необхідність 
пошуку нових БАР з протигрибковою дією, які можливо використовувати як лікувальні та 
профілактичні засоби. Різноманітні похідні акридину вже використовуються як медичні, ве-
теринарні препарати, барвники та аналітичні реагенти. Синтез солей 9-аміноакридинію ніт-
роантранілатів (ІІІ) здійснювали шляхом зливання гарячих етанольних розчинів відповідних 
нітроантранілових кислот (ІІ) із заміщеними 9-аміноакридину за схемою: 
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Будову та індивідуальність синтезованих солей 9-аміноакридинію підтверджено да-
ними елементного аналізу, ІЧ-, УФ-, ПМР-спектроскопії, якісними реакціями та хроматогра-
фією в тонкому шарі сорбенту. Результати біологічного скринінгу підтвердили перспектив-
ність пошуку протигрибкових та протимікробних субстанцій серед нітроантранілатів алкіл-
заміщених 6-аміно- та 5-нітро-9-аміноакридинію: 

• синтезовані солі 9-аміноакридинію проявляють високу протимікробну, фунгістатич-
ну активність, що перевищує за дією етакридину лактат та нітрофурал; 

• встановлено, що введення в якості аніонної частини нітроантранілових кислот в 
структуру 9-аміноакридинію призводить до зменшення гострої токсичності; 

• запропоновано метод використання солей нітроантранілатів 9-аміноакридинію в су-
ббактеріостатичних концентраціях для потенціювання активності бензилпеніциліну натрієвої 
солі по відношенню до золотистого стафілококу та синьогнійної палички; 

• показано, що окремі нітроантранілати 9-аміноакридинію також проявляють проти-
запальну, анальгетичну та антидіуретичну активність.  

Другою метою роботи є розробка способу антимікотичної обробки похідними акри-
дину панчішно-шкарпеткових виробів на стадії їх фарбування для профілактичних цілей. 

Встановлено та показано принципову можливість поєднання фарбування та антиміко-
тичної обробки трикотажних текстильних матеріалів шляхом використання 6,9-діаміно-2-
етоксиакридинію 3-нітроантранілату (102-СГ). Зазначена субстанція рівномірно зафарбовує 
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синтетичну складову змішаного трикотажного матеріалу – поліамід у жовтий колір та надає 
обробленим волокнистим носіям високу протигрибкову активність по відношенню до пато-
генних грибів роду Candida albicans CCM885. 

Панчішно-шкарпеткові вироби в процесі експлуатації підлягають достатньо інтенсив-
ному пранню та тертю. У ході експерименту були визначені показники стійкості забарвлення 
зразків до прання і тертя і згідно ГОСТ 9733.4-83 і ГОСТ 9733.27-83. Результати наведені в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Стійкість забарвлень до прання та тертя 

Склад ванни для протигрибкової обробки Стійкість до 
прання, бали 

Стійкість до 
тертя, бали 

Барвник пр.жовтий-3%, барвник дисперсний жовтий 
2%, NаСl, Na2CO3, ПАР 

5/3/3 3 

Барвник пр.жовтий-3%, сполука 102-СГ-2%, NаСl, 
Na2CO3, ПАР 

5/4/4 4 

Дослідження антимікотичних властивостей оброблених зразків виконані на кафедрі 
мікробіології, вірусології і імунології Вінницького національного медичного університету 
ім. М.І.Пирогова. Фунгіцидна активність текстильних матеріалів перевірялась на рідкому та 
щільному середовищі Сабуро (методом дифузії в агар) з використанням у якості інфекції 
дріжджіподібних грибів Candida albicans CCM885. У випадку рідкого середовища через 48 
годин в пробірках відзначали фунгістатичну дію, яка проявлялась у відсутності росту грибів. 
Біозахисні властивості на щільному середовищі оцінювали за п'ятибальною шкалою, де 1 бал 
– шар агару над зразком має таку ж інтенсивність росту, як і навколо зразка; 2 бали - на шарі 
агару над зразком спостерігається ріст окремих колоній; 3 бали – на шарі агару над зразком 
відсутній ріст; 4 бали – навколо зразка є зона затримки росту не більше 2 мм; 5 балів - навко-
ло зразка є зона затримки росту більше 2 мм (табл. 2). 

Таблиця 2 
Протигрибкова дія зразків тканини на культурі Candida albicans CCM885 

№  
зразка 

Зразки тканин Рідке середовище 
Сабуро 

Щільне середо-
вище Сабуро 

1 Трикотаж (бавовна 70% та поліамід 30%), 
забарвлена барвниками прямим жовтим (3% 
від маси текстильного матеріалу) та диспер-
сним жовтим (2% від маси текстильного ма-
теріалу) без додаткової обробки (контроль-
ний) 

Наявність росту 1 

2 Трикотаж (бавовна 70% та поліамід 30%), 
пофарбований сумішшю барвника прямого 
жовтого (3% від маси текстильного матеріа-
лу) та сполуки 102-СГ (2% від маси тексти-
льного матеріалу) 

Відсутність росту 5 

Запропонований спосіб надання антимікотичних властивостей в процесі фарбування 
трикотажним виробам здійснюється одностадійно, достатньо простий та економічний, що 
обумовлює його широке промислове застосування. 
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
5-НІТРОПОХІДНИХ АКРИДИНУ 

Ісаєв С.Г., Яременко В.Д., Сулейман М.М., Мамедова Д.О.,  
Кабакова Н.Д., Бризицький О.А., Шевельова Н.Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Похідні акридину – відомі антимікробні засоби, дія яких обумовлена інактивацією 

ДНК. Їх активність ґрунтується на здатності зв’язуватись з нуклеїновими кислотами, що 
обумовлює вплив на епісомальні генетичні елементи бактерій. Наше дослідження спрямова-
не на виявлення нових субстанцій, які мають бактеріостатичну, фунгістатичну та протизапа-
льну активність серед похідних 5-нітроакридину: 
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Вихід продукту VII:
Спосіб А = 86-94%
Спосіб Б = 76-85%  

Алкілзаміщені 5-нітро-9-хлоракридину (II) синтезовано циклізацією 3-нітро-N-феніл-
антранілових кислот (I) дворазовим за вагою надлишком РОСl3 без розчинника. При взаємо-
дії 9-хлоракридинів (II) з амонію карбонатом або ариламінами синтезовано відповідні 9-
аміноакридини (III) та 9-N-ариламіноакридини (VII). Експериментально встановлено, що си-
нтез 9-N-ариламіноакридинів (VII) доцільніше проводити в середовищі діоксану у присутно-
сті кислоти хлористоводневої (спосіб А). Перевагами описаного методу в порівнянні зі спо-
собом Б є скорочення часу проведення синтезу, легкість проведення експерименту, високий 
вихід цільових продуктів (86-94%). 

Ацетилювання 9-аміноакридинів (III) проводили шляхом їх нагрівання з оцтовим ан-
гідридом у середовищі піридину у співвідношеннях 1:1 або 1:2 при температурі 130-135оС. У 
результаті одержано 9-моноацетиламіноакридини (IV) та 9- діацетиламіноакридини (V), від-
повідно 

Перспективною групою речовин в плані пошуку протимікробних субстанцій є солі 
органічних карбоновіх кислот з 9-амінозаміщеними акридину. Одержання солей 5-нітро-9-
аміноакридинію (VIII-XII) здійснювали взаємодією гарячих спиртових розчинів N-(R-бен-
зоїл)-3,5-дибромоантранілових кислот, амідів 3-карбокси-2-хлорокс(сукцин)анілових та 3-ок-
самоїл(сукциноїл)-N-фенілантранілових кислот з 9-аміноакридинами: 
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Одержані сполуки III-XII являють собою кристалічні речовини жовтого або оранже-

вого кольору, розчинні в ДМФА, діоксані, хлороформі. Будову синтезованих речовин під-
тверджено даними елементного аналізу, ІЧ-, ЯМР-, УФ- спектроскопії, а індивідуальність – 
методом ТШХ. 

Похідні 5-нітроакридину (III-VII) було досліджено на наявність бактеріостатичної, 
фунгістатичної, аналгетичної активностей та визначена їх гостра токсичність ЛД50. Похідні 
5-нітроакридину (III-VII) в експерименті виявили бактеріостатичну і фунгістатичну активно-
сті в концентраціях 15,6-250 мкг/мл відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорга-
нізмів. Найбільшу бактеріостатичну дію виявили 9-N-ариламіноакридини (VII) та солі 9-амі-
ноакридинію (VIII-XII). 9- Аміно-5-нітроакридини (III) та їх ацетильні похідні (IV, V) вияв-
ляють протизапальну, анальгетичну активність на рівні мефенамової кислоти та анальгіну. 
Бактеріостатична, протизапальна, кардіопротекторна, хондропротекторна, антиоксидантна, 
мембраностабілізуюча активність солей 9-аміноакридинію (VIII-XII) визначаються фарма-
кофорами катіонної та аніонної частини молекули субстанції. Аніонна частина солі у вигляді 
R-окс(сукцин)анілатів та N-R-антранілатів сприяє значному зниженню гострої токсичності. 
Синтезовані солі більш вибірково діють на золотистий стафілокок та кишкову поличку. 
Встановлено, що солі 9-аміно-5-нітроакридинію, які виявляють високу кардіопротекторну 
активність нормалізують метаболічні процеси у міокарді піддослідних щурів. Запропоновано 
метод використання N-(R-бензоїл)-3,5-дибромантранілатів (VIII) та 3-оксамоїлзаміщених-N-
фенілантранілатів (XI) 9-аміно-5-нітроакридинію в суббактеріостатичних дозах для підви-
щення специфічної активності бензилпеніциліну натрієвої солі. 

Синтезовані похідні акридину (II-XII) за класифікацією К.К. Сидорова відносяться до 
класу малотоксичних та практично нетоксичних речовин. 
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4-АЗОЛІДОН-АЛКАНКАРБОНОВІ КИСЛОТИ – ПЕРСПЕКТИВНІ МОЛЕКУЛЯРНІ 
КАРКАСИ В ДИЗАЙНІ ПОТЕНЦІЙНИХ “DRUG-CANDIDATES” 

Камінський Д.В., Лесик Р.Б. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Одним з ефективних підходів до пошуку інноваційних лікарських засобів є стратегія 

спрямованого синтезу, що передбачає вибір базового структурного блоку («матриці») для 
пошуку високоактивних молекул та їх наступну оптимізацію. 4-Азолідони (2,4-тіазолідин-
діони, роданіни, гідантоїни, тощо) відносяться до групи так званих «привілейованих гетеро-
циклів», що зумовлено широким спектром біологічної активності їх похідних і є прикладом 
ефективних «матриць» для молекулярного дизайну.  

Група 4-азолідон-алканкарбонових кислот є однією з найбільш перспективних в да-
ному ряді. Серед сполук зазначеного класу виділені протидіабетичні, протизапальні, проти-
мікробні та протипухлинні агенти, в тому числі принципово новий клас – інгібіторів некроп-
тозу. Висока афінність до великої кількості біомішеней: антиапоптичний комплекс Bcl-
Xl/BH3, JSP-1, COX-2/5-LOX, TNF/TNFrs-1, EGFR-кіназа, Ras-фарнезилтрансфераза, альдо-
зоредуктаза тощо встановлена для похідних 4-азолідон-3-алканкарбонових кислот (target 
oriented synthesis). З іншої сторони ряд цих кислот та їх похідних є сполуками-лідерами, ви-
діленими в результаті високоефективного тотального скринінгу багатотисячних бібліотек 
(high-throughput screening). Крім того, 4-азолідон-алканкарбонові кислоти є перспективними 
молекулярними фрагментами для модифікації інших «структурних блоків», в тому числі і 
природного походження. 

Тому метою роботи був синтез нових сполук зазначеного класу гетероциклів, розроб-
ка методів їх оптимізації та встановлення залежностей структура-активність. Для реалізації 
поставленого завдання була отримана спрямована бібліотека 4-азолідон-3(5)-
алкан(ди)карбонових кислот та їх похідних. Синтетичний підхід до цільових сполук залежав 
від природи гетероциклу, а напрямами хімічної оптимізації, в основному, були положення 
С5 базового циклу та карбоксильна група залишку в положенні N3, що обумовлено нашими 
попередніми дослідженнями та максимальним впливом субституентів у вказаних положен-
нях на реалізацію біологічної активності. 
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В ході виконання синтетичної частини роботи використовувались реакції [2+3]-цикло-
конденсації, ацилювання, алкілювання, ціанетилювання в умовах традиційного та “мікро-
хвильового” органічного синтезу.  

Для модифікації структури природних сполук, а саме β-аміринових тритерпеноїдів, 
була розроблена та реалізована представлена схема, що полягала у впровадженні «лінкерно-
го» оксимного фрагменту в положення 3 похідних олеананової кислоти з метою забезпечен-
ня проходження наступної реакції ацилювання гетероциклічними кислотами і формування 
біфармакофорних молекул, які вміщують природну тритерпенову «матрицю» та гетероцик-
лічне 4-тіазолідонове ядро. 

Структура синтезованих сполук підтверджена спектральними даними (1Н- 13С-ЯМР, 
ІЧ-спектроскопія, мас-спектрометрія). 

Фармакологічний скринінг похідних 4-азолідон-карбонових кислот проводився в рам-
ках міжнародних програм: протипухлинна активність – Development Therapeutic Program 
(www.dtp.nci.nih.gov); протитуберкульозна активність, – Tuberculosis Antimicrobial Acquisition 
& Coordinating Facility (www.taacf.org.); противірусна активність – Antimicrobial Acquisition 
& Coordinating Facility (www.niaid-aacf.org).  

Отримані дані дозволили ідентифікувати ряд сполук-лідерів з високими рівнем проти-
туберкульозної та противірусної активностей та задовільним токсикологічним профілем. В 
результати скринінгу протипухлинної активності виділено вибірку сполук з високим селек-
тивним впливом на певні лінії (типи) ракових клітин, 3-{5-[2-хлор-3-(4-нітрофеніл)-
аліліден]-роданін-3-іл}-пропанова кислота, 2-[5-(4-хлорбензиліден)гідантоїн-3-іл]-N-(2-три-
фторметилфеніл)-ацетамід, N-(4-хлорфеніл)-4-{5-[(4-хлорфенілкарбамоїл)-метил]-роданін-3-
іл}-бутирамід та метиловий естер 3-[(2,4-тіазолідиндіон-5-іліден)-карбокси]-іміноолеан-12-
ен-28-ової кислоти відібрані для поглибленого дослідження протипухлинної активності іn 
vivo як потенційні «кандидати у лікарський засіб». Також встановлено, що ароматичні аміди 
5-ариліден-2,4-імідазолідиндіон-3-оцтових кислот характерні виразним селективним впли-
вом на лейкемічні ліній ракових клітин, що дозволяє розглядати їх як потенційні протилей-
кемічні агенти. 

На основі аналізу залежності структура-активність (SAR, QSAR-analysis) окреслено 
напрямки оптимізації досліджуваних сполук, бажані молекулярні фрагменти, ймовірні фар-
макофори в межах суб-бібліотек, а також отримано прогностичні рівняння залежності струк-
тура-активність для віртуального скринінгу та de novo дизайну нових «лікоподібних моле-
кул» як потенційних протиракових агентів в рамках досліджуваних гетероциклічних систем.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, 
СТВОРЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБІНАТОРНОЇ ХІМІЇ 

Касімова М.В. 
Національний фармацевтичний університет МОЗ України 

 
Швидкий розвиток фармацевтичної галузі вимагає застосування принципово нових 

підходів до синтезу та скринінгу хімічних сполук для створення інновацінийх ліків. Одним з 
найбільш ефективних шляхів скорочення терміну розробки лікарських засобів, мінімізації 
витрат та забезпечення придатності до широкомасштабного тиражування є застосування так 
званих комбінаторних бібліотек – великих колекцій хімічних сполук, одержаних шляхом 
взаємодії чи комбінації різноманітних молекулярних фрагментів із застосуванням методів 
автоматизації та комп’ютерного забезпечення тощо. 

Правова охорона надається як на комбінаторну бібліотеку, так і на окремі сполуки, що 
входять до її складу або на спосіб одержання чи застосування таких бібліотек. 

Об’єктами охорони можуть бути «бібліотека речовин», «колекція», «набір», «матри-
ця», «білдінг-блок», «комбінаторна бібліотека», «спосіб одержання бібліотеки», «спосіб 
скринінгу». 

Комбінаторні бібліотеки можуть бути представлені за допомогою формули Маркуша 
або, у випадку не визначеної хімічної структури, за допомогою формули «продукт через спо-
сіб». Додатково вони можуть бути охарактеризовані ознаками, що відносяться до форми 
представлення бібліотеки. Основною відмінністю між об’єктами «речовина» та «бібліотека», 
які охарактеризовані за допомогою формули Маркуша, є те, що у першому випадку формула 
Маркуша є набором альтернатив, тоді як у бібліотеці всі речовини присутні одночасно і пра-
вова охорона надається на них одночасно. 

Основними вимогами патентоздатності любого винаходу є новизна, винахідницький 
рівень і промислова придатність. Розглянемо особливості визначення цих критеріїв для ком-
бінаторних бібліотек. 

Якщо об’єктом винаходу є бібліотека в цілому, то новизна наявна, навіть коли з рівня 
техніки відомі її складові індивідуальної сполуки, але, якщо індивідуальні сполуки винесені 
в незалежні пункти, то винахід в цій частині не буде відповідати умові «новизна». 

У випадку, коли захист вимагається для індивідуальних сполук у складі бібліотеки, то 
новизна наявна лише тоді, коли з рівня техніки невідомі всі індивідуальні сполуки, які заяв-
ляються. Якщо об’єктом винаходу є комбінаторна бібліотека, що являє собою суміш, то но-
визна є, коли з рівня техніки невідомі комбінації, які заявляються. 

Якщо захист вимагається для окремих елементів бібліотеки, то це може призвести до 
невизначеності, оскільки в цьому випадку бібліотеку заявлено як стохастичну суміш неви-
значеного складу, при цьому визначити окремі сполуки в складі бібліотеки не можливо. 

Коли бібліотеку було створено для виявлення сполук, що мають конкретну актив-
ність, то промислова придатність наявна тільки у разі підтвердження таких властивостей. 

В останні роки широко використовуються способи комп’ютерного моделювання ком-
бінаторних бібліотек. Крім того, білдінг-блоки, необхідні для створення такої бібліотеки, 
можуть не існувати, а хімічні стадії можуть бути не проаналізованими тощо. Способи одер-
жання віртуальних комбінаторних бібліотек є непатентоздатними, оскільки мова йде про ма-
тематичні способи моделювання за допомогою програмних засобів. 

Отже, крім традиційних вимог до патентоздатності, комбінаторні бібліотеки мають 
додаткові, обумовлені специфікою об’єкту. 
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НАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ, АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ И 
АНТИКОНВУЛЬСАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ АМИНОСПИРТОВ НА ОСНОВЕ  

эндо-АМИНОМЕТИЛНОРБОРНЕНА 
Касьян Л.И.1, Зленко Е.Т.2, Пальчиков В.А.1,  

Придьма С.А.1, Пришляк И.С.1, Голодаева Е.А.3, Нефедов А.А.2 

1Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, 
2Днепропетровская государственная медицинская академия, 

3Кировоградский государственный педагогический университет 
 
В настоящей работе исследована анальгетическая и противосудорожная активность 

семи новых аминоспиртов C-75, C-111, C-78, C-82, C-123, C-121 и C-13, синтезированных на 
основе доступных 9-(оксиран-2-илметил)-9H-карбазола, 4-нитро-N-(оксиран-2-илметил)-N-
фенилбензилсульфонамида, N-глицидилкамфоримида, эпоксициклогексана, 3,4-эпоксисуль-
фолана, 4-нитрофенилглицидилового эфира, 2-(4-нитрофенил)оксирана и стереохимически 
однородного эндо-аминометилнорборнена.  
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Эффект новых производных сравнивали с действием гидрохлорида исходного амина. 

Острая токсичность (LD50) аминоалкоголей, определенная на белых мышах по методу Litch-
field & Wilcoxon (1949) в модификации Прозоровского (1962), находится в пределах 375-
1196 мг/кг (они значительно менее токсичны, чем исходный амин, среднесмертельная доза 
для которого составляет 331 мг/кг). Наиболее токсичное соединение – аминоспирт C-111 с 
N-фенилбензилсульфонамидным фрагментом. Анальгетическое действие оценено на модели 
«hot plate» при температуре 55оС. Противосудорожную активность изучали по тесту коразо-
ловых судорог. Активность препаратов оценена в % по отношению к контрольной группе 
животных. 

Установлено, что все новые аминоспирты по анальгетической активности существен-
но превосходят исходный амин. Для соединений С-82, С-111 и С-121 более интенсивной яв-
ляется анальгетическая (+104-127 %), а для продукта С-78 – противоконвульсантная актив-
ность (+213 %). Спирты C-111, C-121 и C-123 обладают проконвульсантным действием на 
уровне -14–(-35) %, что может быть связано с наркотическим действием этих обезболиваю-
щих препаратов. 

Таким образом, производные эндо-аминометилнорборнена, в частности, аминоспирты 
могут рассматриваться как класс химических соединений, пригодных для разработки новых 
нейротропных препаратов, сочетающих обезболивающее и противосудорожное действие.  
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СИНТЕЗ, БУДОВА ТА БАКТРЕРІОСТАТИЧНА, ФУНГІСТАТИЧНА АКТИВНІСТЬ 
R-ІДЕНГІДРАЗИІВ-5-БРОМ-2- ХЛОРБЕЗОЙНОЇ КИСЛОТИ 

Кобзар Н.П., Ісаєв С.Г., Павлій О.О., Сергієнко О.М., Шевельова Н.Ю.,  
Друговіна В.В., Сокуренко І.А., Мильнікова А.П.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Одним із напрямків пошуку біологічно активних речовин в ряду ароматичних карбо-

нових кислот є синтез гідразидів о-галогенобензойних кислот та їх похідних. З метою пода-
льшого вивчення залежності «структура – активність» синтезовані гідразид 5-бромо-2-
хлоробензойної кислоти (ІV) та його похідні: алкіл-, арил- та гетериліденгідразиди (V,VI). 
Будову та індивідуальність сполук підтверджено даними елементного, ІЧ-, ПМР-спектраль-
ного та хроматографічного аналізу. 
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В ПМР-спектрах R-іденгідразидів 5-бромо-2-хлоробензойної кислоти (V, VI) інтер-

претовані протони всіх функціональних груп та фрагментів синтезованих речовин. Сигнали 
протонів NH-групи спостерігаються в слабкому полі у вигляді синглету при 11,95–11,55 м.ч, 
а =СН-груп в CONHN=CHR-фрагменті при 8,06 - 7,79 м.ч. Сигнали протонів метиленової 
групи в спектрі пропіліденгідразиду 5-бромо-2-хлоробензойної кислоти знаходяться при 1,42 
м.ч., а метильної - при 2,16 м.ч. В області 8,31–7,20 м.ч. присутня група сигналів, яка відпо-
відає протонам ароматичної системи. 

Синтезовані алкіл-, арил- та гетериліденгідразиди 5-бромо-2-хлоробензойної кислоти 
(V,VI) були досліджені на бактеріостатичну і фунгістатичну активність. Результати мікробі-
ологічних досліджень показали, що ці сполуки проявляють протимікробну дію в концентра-
ції 31.2-250 мкг/мл по відношенню до грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів. 
R-Іденгідразиди 5-бромо-2-хлоробензойної кислоти проявили протигрибкову активність по 
відношенню до Candida albicans (МПК=31,2 - 250 мкг/мл) та по відношенню до Candida tri-
adis в концентрації від 125 до 250 мкг/мл. 

Висновок: за бактеріостатичною та фунгістатичною активністю вперше синтезовані 
сполуки в ряду R-іденгідразидів 5-бромо-2-хлоробензойної кислоти розташовуються таким 
чином: гетериліденгідразиди > ариліденгідразиди > алкіліденгідразиди. 
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА 
5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Коваленко Н.В., Гордивська О.О.  
Киевський национальный университет имени Тараса Шевченка  

 
Фотодинамическая терапия (ФДТ) - новый эффективный метод лечения опухолей, ос-

нованный на применении фотосенсибилизаторов, обладающих свойствами селективно нака-
пливаться в опухолевых клетках и при воздействии лазерного излучения вызывать их изби-
рательное разрушение [1]. 5-Аминолевулиновая кислота (5-АЛК) - естественно образующее-
ся химическое соединение в цепочке биосинтеза гема, которое превращается в фоточувстви-
тельный продукт - протопорфирин.  

Главным преимуществом 5-АЛК по сравнению с другими фотосенсибилизаторами 
является ее быстрый метаболизм, который снижает период кожной фоточувствительности.  

Путем различных химических модификаций на основе левулиновой кислоты могут 
быть созданы новые препараты с новыми ценными свойствами.  

Известно, например, что введение эфирной группы в структуру 5-АЛК увеличивает 
эффективность препарата [2]. Также возможны превращения на основе концевой аминогруп-
пы. Одним из наиболее перспективных, с нашей точки зрения, является включение аминог-
руппы в фармакофорный гетероцикл – тиазол, пиридин и др [3]. 
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1. Fotinos N, Campo MA, Popowycz F, Gurny R, Lange N. 5-Aminolevulinic acid 

derivatives in photomedicine: Characteristics, application and perspectives Photochem Photobiol. 
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2. Lipson RL, Baldes EJ. The photodynamic properties of a particular hematoporphyrin 
derivative. Arch Dermatol 1960; 82 (3): 508-516. 

3. Huq F., Daghriri H., Yu Jun Q. et al. Studies on the synthesis and characterization of four 
trans-planaramineplatinum (II) complexes of the form trans-PtL(NH3)CL2 where L = 2-
hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine, imidazole, and imidazo(1,2-alpha)pyridine // Eur. J. Med. 
Chem. – 2004. – Vol. 39, No 8. – P. 691–697. 

 
Авторы благодарят за консультации д.б.н. Гамалея Н.Ф. (Институт эксперименталь-

ной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины).  
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 
5,7-бис-ЭТИЛАМИНО[1,2,4]ТРИАЗОЛО[4,3-a][1,3,5]ТРИАЗИН-3-ТИОЛА 

Колесников А.В., Барчина Е.И., Демченко А.М. 
Национальный фармацевтический университет,  

Институт фармакологии и токсикологи АМН Украины 
 
Нуклеофильным замещением атома хлора на остаток гидразина путем трехчасового 

кипячения 2-хлор-4,6-бис-этиламинотриазина-1,3,5 1 с избытком гидразингидрата в этаноле 
синтезирован 2-гидразино-4,6-бис-этиламинотриазин-1,3,5 2. Обработкой последнего сероу-
глеродом наработан 5,7-бис-этиламино[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,3,5]триазин-3-тиол 3. Алкили-
рованием тиольной группы замещенными фенацилбромидами или хлорацетанилидами в ще-
лочной среде синтезированы ряды производных 4 и 5, соответственно. 
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Строение полученных продуктов доказано на основании данных ПМР-спектроскопии, 
а чистота – хромато-масс-спектрометрии.  

Изучены фармакологические свойства синтезированных соединений. Найдены соеди-
нения, обладающие высокой противовоспалительной активностью на модели каррагениново-
го отека.  

Установлены закономерности структура – фармакологические свойства.  
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СИНТЕЗ И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ БРОМИДОВ  
3-АРИЛАМИНОМЕТИЛ-1-ФЕНАЦИЛ-6,7,8,9-ТЕТРАГИДРО-5Н-

[1,2,4]ТРИАЗОЛО[4,3-а]АЗЕПИНИЯ 
Колесников А.В., Серый В.А., Демченко А.М. 
Национальный фармацевтический университет, 

Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины 
 
В результате конденсации 2-метокси-4,5,6,7-тетрагидро-3Н-азепина 1 с гидразидами 

N-ариламиноуксусной кислоты 2 а-е образуются соответствующие 3-анилинометил-6,7,8,9-
тетрагидро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепины 3 а-е.  

Алкилированием последних замещенными фенацилбромидами в среде полярных рас-
творителей синтезированы четвертичные соли 4 а-и.  
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Где 4а R1,R2= H, R=R3=Cl 4б R1,R2= H, R=Br, R3=OCH3 4в R
1,R2= H, R=Cl, R3=OCH3 4г R

3= 
H, R=Br, R1=CH3, R
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3=Br 4е R1,R2,R= H, R3=CH3 4ж R1,R2= H, 
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Изучены химические свойства и спектральные характеристики синтезированных сое-
динений.  

Показано, что соединения 4 а-и подавляют развитие C.albicans, S.aureus, E.coli и 
Ps.aerug в МПК в интервале от 6.2 до 50 мкг/мл. 
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КІЛЬКІСНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ «СТРУКТУРА-АКТИВНІСТЬ»  
МІЖ ПОХІДНИМИ ЦИКЛОПЕНТА[d]ПІРИМІДИН-2,4(3Н,5Н)-ДІОНУ  

ТА ЇХ СПАЗМОЛІТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ 
Колесніков О.В., Кононевич Ю.М., Бобкова Л.С., Демченко А.М. 

Національний фармацевтичний університет, 
ДУ ,, Інститут фармакології та токсикології АМН України” 

 
На сьогодні є актуальним пошук нових спазмолітиків в різних хімічних рядах. Серед 

підходів, які використовуються для вирішення даної проблеми, займає важливе місце метод 
QSAR (кількісне співвідношення структура-активність). 

Раніше у відділі фармакології серцево-судинних засобів ДУ ,,Інститут фармакології та 
токсикології АМН України” під керівництвом проф. М.А. Мохорта було встановлено, що 
похідні циклопента[d]піримідин-2,4(3Н,5Н)-діону здатні знімати спазм гладкої мускулатури, 
викликаний дією фенілефрину. 

В даній роботі, використовуючи квантово-хімічні розрахунки, кореляційний та регре-
сійний аналіз, нами було встановлено кількісну залежність між структурою похідних цикло-
пента[d]піримідин-2,4(3Н,5Н)-діону та їх здатністю знімати спазм гладкої мускулатури. Ква-
нтово-хімічними розрахунками, здійсненими в програмі HyperChem Professional 6.03 з вико-
ристанням полуемпіричного методу розрахунків AM1 та алгоритму Полака-Рібера (спряже-
них градієнтів) з RMS градієнта 0.001 ккал/Е·моль було одержано ряд електронних та енер-
гетичних індексів, а також оптимізовану геометрію молекул, яку було використано для роз-
рахунку дескрипторів різних класів за допомогою он-лайн версії програми DRAGON. Коре-
ляційний та регресійний аналіз проводили, використовуючи програму Statistica 6.0. 

Кореляційним аналізом було виділено дескриптори, що мали значущі кореляції з біо-
логічною активністю на рівні коефіцієнту кореляції 0.637-0.766. Регресійний аналіз був про-
ведений, приймаючи в якості залежної змінної активність (pIC50), та незалежних змінних - 
розраховані дескриптори. Було встановлено, що найкращі результати прогнозу дають моделі, 
які містять дві незалежні змінні. При цьому коефіцієнт детермінації знаходиться в межах 
0.775-0.893. 

Моделлю з найкращими статистичними показниками є залежність показника активно-
сті (pIC50) від автокореляційного топологічного дескриптора – індекса Гері (GATS1e) в поєд-
нанні з індексом центричності (Lop): 

 
pIC50 = 1.256 – 6.311(GATS1e) – 3.404(Lop) 
 
N = 10; R = 0.945; R2 = 0.893; adjusted R2 = 0.862; S est = 0.275; F = 29.084; df = 2.7;  
p = 0.0004 
 
Серед інших моделей, що дають високий статистично значущий коефіцієнт детермі-

нації, є такі комбінації дескрипторів як показник ліпофільності (LogP) з автокореляційним 
топологічним дескриптором – коефіцієнтом Морана (MATS1e), GETAWAY-дескриптор 
(R4v) в поєднанні з нижнім характеристичним числом Бурден-матриці (BELm6) та комбіна-
ція 3D-MoRSE-дескриптору (Mor10u) з автокореляційним топологічним дескриптором – ін-
дексом Гері (GATS4e). 
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АМІДИ α-БЕНЗАМІДО-α-(2-ОКСОІНДОЛІНІЛІДЕН-3)-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ - 
НОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВНИХ НООТРОПІВ 

Колісник С.В., Болотов В.В., Алтухов О.О.  
Національний фармацевтичний Університет  

 
Церебральний інсульт є однією з частих причин інвалідності та смертності. За даними 

ВООЗ кожного року реєструється 100-300 випадків на кожні 100 тисяч населення. Часто піс-
ля перенесеного інсульту залишається стійкий неврологічний дефіцит, що знижує якість 
життя не тільки хворих, а також і членів їх родин, що лягає важким тягарем на суспільство в 
цілому. За даними досліджень на кожні 100 тис. населення є 600 хворих з наслідками інсуль-
ту, з яких 60% залишаються інвалідами. Разом з тим активна реабілітація дозволяє повернути 
до праці і знизити ступінь інвалідності хворих, які перенесли церебральний інсульт. 

У зв’язку з тим, що номенклатура вітчизняних ноотропних препаратів значно менша, 
ніж номенклатура цієї групи лікарських засобів на закордонному ринку медикаментів і часто 
недостатня для задоволення потреб медичної практики, пошук нових ноотропних засобів є 
актуальним завданням. 

Дослідження, проведені на кафедрі аналітичної хімії Національного фармацевтичного 
університету дозволили виявити серед похідних 2-оксоіндоліну ряд сполук-лідерів з ноотро-
пною активністю, яка перевершує активність еталонного ноотропного препарату – пірацета-
му.  

З метою розширення бази потенційних біологічно активних сполук як ноотропних за-
собів нами синтезовано ряд нових ариламідів α-бензамідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової 
кислоти. В якості вихідної сполуки використовували азлактон α-бензамідо-α-(2-
оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти (2-феніл-4-(2-оксоіндолініліден-3)-5-оксазолон) (ІІ), 
який отримували при нагріванні α-бензамідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти (І) з 
надлишком оцтового ангідриду. Синтез цільових продуктів (ІІІ) здійснено за схемою: 
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 де R= -H, 2-CH3, 3-CH3, 4-CH3, 2,4-(CH3)2, 2,5-(CH3)2, 3,5-(CH3), 2,4,6-(CH3)3, 2-OCH3,  
3-OCH3, 4-OCH3, 3,4-(OCH3)2, 3-C2H5, 4-C2H5. 
 
При цьому встановлено, що при еквімолярному співвідношенні вихідних речовин в 

якості розчинника краще всього використовувати етанол. Ариламіди α-бензамідо-α-(2-
оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти утворюються із задовільним виходом за нагрівання ре-
акційної суміші протягом 30 хвилин на водяній бані. Структуру синтезованих сполук підтве-
рджено даними елементного аналізу, Н1 ЯМР-спектроскопії, а індивідуальність методом 
хроматографії у тонких шарах сорбенту.  

Ариламіди α-бензамідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти являють собою 
кристалічні речовини жовтого кольору, з високими температурами плавлення. Речовини не 
розчиняються у воді і розчиняються в органічних розчинниках. Попередні результати фар-
макологічного скринінгу показали перспективність досліджень в даному ряді похідних 
2-оксоіндоліну. 
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СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЕСТЕРІВ (3-ОКСО-3,4-ДИГІДРО- 
2Н-[1,2,4]ТРИАЗИНО[4,3-c]ХІНАЗОЛІН-4-ІЛ)ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 

Кривошей О.В., Коваленко С.І., Комаровська-Порохнявець О.З., Новіков В.П. 
Запорізький державний медичний університет  

 
Проблема пошуку нових протиракових та протимікробних препаратів серед різнома-

нітних гетероциклічних сполук є актуальною на сьогодні. Серед похідних хіназоліну та його 
конденсованих аналогів також виявлені „структури-лідери” як з протипухлинною, так і про-
тимікробною активністю, серед яких в медичній практиці вже застосовується “Iressa”, а деякі 
проходять клінічні випробування (CP 358774, CI 1033, OSI-774, PR-166, GW-2016, EKB-569). 
Виходячи з зазначеного нами синтезовано і досліджено на наявність протиракової та проти-
мікробної активності новий маловідомий клас гетероциклічних сполук, а саме похідні 
[1,2,4]триазино[4,3-c]хіназолінів. 

Синтез естерів (3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино[4,3-c]хіназолін-4-іл)оцтової ки-
слоти (2) здійснено двома методами, а саме за умов кислотного каталізу (метод А) або в при-
сутності тіонілхлориду (метод Б). При цьому необхідно відзначити, що метод Б забезпечує 
кількісні виходи та є зручнішим у виконанні. З метою розширення комбінаторної бібліотеки 
біологічно активних сполук нами також була досліджена реакція естерифікації кислоти 1.1 
2-хлороетанолом за методом Б. В подальшому одержану сполуку 3 піддавали амінолізу, але 
результат реакції був негативний. 

 
Дослідження протимікробної та протигрибкової активності синтезованих сполук по-

казали, що вихідна кислота 1.1 та її естери 2 є малоефективними по відношенню до мікроор-
ганізмів. Найбільш ефективною виявилася сполука 2.4, яка в концентрації 0,5 % затримувала 
ріст Staphylococcus aureus 209-p, Mycobacterium luteum, Candida tenuis та Аspergillus niger на 
8-30 мм, перевищуючи при цьому протигрибкову активність ністатину.  

Результати біологічних досліджень in vitro на 60 найбільш поширених клітинних ліні-
ях людських пухлин в концентрації 1,00×10-5 М показали, що синтезовані сполуки проявля-
ють помірну цитостатичну активність. Так, кислота 1.1 виявилась активною сполукою по 
відношенню до недрібно-клітинного раку легень (ліній НОР-92, NCI-H226, NCI-H23 та NCI-
H522), раку молочної залози (MDA-MBH-231/ATCC), раку яєчників (SK-OV-3), раку нирок 
(ACHN, CAKI, RXF 393, UO-31), меланоми (LOX IMVI, MALME-3M, UACC-257 та UACC-
62) та раку ЦНС (SF-295, SNB-75), пригнічуючи ріст клітин раку у деяких випадках до 27%. 
Метиловий (2.1) та і-пропіловий (2.4) естери мають подібну направленість та силу ефекту по 
відношенню до ракових клітин. Також необхідно звернути увагу на те, що сполуки 2.1 та 2.4 
пригнічують ріст ракових клітин інших ліній, наприклад, раку яєчників лінії OVCAR-8 на 
50,29%, раку нирок (RXF 393) на 58,28% та меланоми (MALME-3M та UACC-257) на 46,43 
та 87,21%, відповідно, по відношенню до контролю.  
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СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМІДОПОХІДНИХ 
ПЕРОКСИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ 
Криськів Л.С., Блажеєвський М.Є. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Пероксикарбонові кислоти знаходять широке застосування в синтезі лікарських пре-

паратів (окисні агенти для епоксидування олефінів, добування S- i N-оксидів тощо), хімічно-
му та фармацевтичному аналізі, входять до складу сучасних дезінфекційних, антисептичних 
та відбілюючих засобів.  

Відомо, що ароматичні пероксикарбонові кислоти характеризуються відносно низь-
кою стійкістю, а достатньо стійкі вищі аліфатичні пероксикислоти – малорозчинні у воді. 
Тому неабиякий інтерес викликають пероксикислоти фталоїл- та сукциноїлзаміщених аміно-
кислот, які поєднують аліфатичний та ароматичний чи циклоаліфатичний фрагменти. Вихо-
дячи з будови молекули таких пероксикарбонових кислот, крім вищої термічної стійкості 
убачається порівняно їх нижча токсичність. 

Метою роботи було здійснення синтезу фталімідо- та сукцинімідо-пероксиалкан-
карбонових кислот та вивчення їх фізико-хімічних властивостей, необхідних для їх подаль-
шого практичного застосування. Загалом цей клас сполук може бути названий імідопохідни-
ми пероксикарбонових кислот (ІППКК). 

Синтез передбачав дві стадії: добування імідокарбонових кислот, а відтак окиснення 
їх гідроген пероксидом у відповідні пероксикарбонові кислоти. Синтез імідокарбонових кис-
лот нами був здійснений взаємодією еквімольних кількостей відповідного ангідриду та амі-
нокислоти у твердій фазі з використанням мікрохвильового опромінення (MWI) як інтенси-
фікатора процесу за схемою: 
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Реакційну масу перекристалізовували з EtOH (для R) та EtAc (для Z). Перевагами но-

воопрацьованого способу добування імідопохідних амінокислот є спрощення умов (відсут-
ність розчинника, нагрівання, тиску), скорочення тривалості (з 30–240 хв до 7 хв). 

ІППКК добували за реакцією ацилювання гідроген пероксиду імідоалканкарбоновою 
кислотою в присутності сульфатної кислоти (за методом W. Parker). 

 

R(CH2)nC(O)OH + H2O2 - H2O
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Цільові продукти ізольовані у вигляді кислот, чистота та індивідуальність яких дово-
дилась за температурою топлення, даними хімічного функціонального аналізу (методом ал-
каліметрії (Е нейтралізації) та йодометричного титрування (акт. О, %). Значення величини 
рКа пероксикислот було розраховане шляхом рН-потенціометричного титрування наважок 
кислот 0,1 моль/л (стандартизованим за бурштиновою кислотою) лугом за рівнянням Хассе-
льбаха-Гендерсона. 

 
Назва  

пероксикислоти 
акт. О, 

% 
Енейтр., 
г/моль 

Ттопл., 
оС 

рКа 
ІППКК 

рКа 
ІПКК 

kіст, 
л/моль·хв 

C
O

OOH
Z(CH2)

 

9,2 173 83 - 107 7,45±0,06 3,58±0,08 – 

C
O

OOH
Z(CH2)2

 

8,5 187 78 (з розкл.) 8,03±0,06 4,78±0,06 – 

C
O

OOH
Z(CH2)5

 

6,9 229 40-44 8,32±0,02 5,27±0,085 0,81 

C
O

OOH
R(CH2)

 

7,2 221 108 7,51±0,08 3,64±0,08 5,67 

C
O

OOH
R(CH2)2

 

6,8 235 93-94 8,10±0,04 4,85±0,08 0,83 

C
O

OOH
R(CH2)5

 

5,8 277 91-94 8,30±0,06 5,31±0,07 3,66 

 
Результати вивчення кінетики термічного (298 К) розкладання ІППКК залежно від рН 

у розбавлених розчинах (1·10-3 моль/л) методом йодометричного титрування показали, що 
реакція перебігає за йонним механізмом і підпорядковується кінетичному рівнянню 2-го по-
рядку (лінійний характер залежності оберненої концентрації ІППКК від часу). Залежність kеф 

реакції другого порядку від рН має вигляд дзвоноподібної кривої з максимумом при рН, яке 
приблизно рівне рКа відповідної ІППКК. Лінійна залежність kеф розкладу ІППКК від добутку 
мольних часток молекулярної форми пероксикислоти ( НАα ) та її аніону ( −А

α ) свідчить, що в 

перехідному стані в реакції беруть участь саме ці частинки пероксикислоти: 

R(CH2)nC(O)OOH + R(CH2)nC(O)OO 2 R(CH2)nC(O)O  + O2 + H
+- -

 
Z(CH2)nC(O)OOH + Z(CH2)nC(O)OO 2 Z(CH2)nC(O)O  + O2 + H+- -

. 
За даними тангенсу кута нахилу залежності kеф від добутку −⋅

АНА αα  розраховані зна-

чення kіст процесу розкладення ІППКК. Швидкість виділення кисню, яку вимірювали за до-
помогою оксигенселективного мембранного електроду у всіх досліджуваних реакціях коре-
лювала з швидкістю розкладання пероксикислоти. Відсутність діоксиду карбону (за реакцією 
з баритовою водою) серед газоподібних продуктів реакції додатково засвідчує її йонний ха-
рактер та відсутність побічного процесу декарбоксилювання.  
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ВЗАЄМОДІЯ З АРИЛМАГНІЙГАЛОГЕНІДАМИ ПРОДУКТІВ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 
БЕНЗИЛАМІДУ N-ЕТОКСАЛІЛАНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ 

Левашов Д.В., Черних В.П., Шемчук Л.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Одним із сучасних напрямків драгдизайну є поєднання в одній структурі двох або де-

кількох фармакофорів. Нами було заплановано отримання нових похідні хіназолінону, які 
містять в якості фармакофору залишки бензилової (дифенілгідроксиоцтової) кислоти, “вбу-
довані” в гетероцикл, що можна реалізувати шляхом взаємодії з арилмагнійгалогенідами від-
повідних карбетоксихіназолінонів. 

Вихідний бензиламід антранілової кислоти (2) одержували дією бензиламіну на ізато-
вий ангідрид (1). При нагріванні бензиламіду (2) в діетилоксалаті був виділений бензиламід 
N-етоксалілантранілової кислоти (3). При гетероциклізації останнього нагріванням в оцтово-
му ангідриді замість очікуваного 2-карбетокси-3-бензил-4-оксо-3,3-дигідрохіназоліну (4) був 
виділений 2-карбетокси-3-феніл-5-оксо-1,4-бензодіазепін (7).  
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Хіназолінон (4) було отримано алкілуванням 2-карбетокси-4-оксо-3,4-дигідрохіна зо-
ліну (8) бензилхлоридом. В реакціях сполук (4) та (5) з арилмагнійгалогенідами виділені 2-
(діарилгідроксиметил)-3-бензил-4-оксо-3,3-дигідрохіназолін (6) та 2-(діарилгідроксиметил)-
3-феніл-5-оксо-1,4-бензодіазепін (7), відповідно. Відомо, що взаємодія похідних хіназоліно-
ну з реактивами Гриньяра може відбуватися по карбонільній групі у положенні 4 або супро-
воджуватись розкриттям дигідропіримідинового циклу.  

В даному випадку надлишок реагенту (1:7) не впливав на результат реакції, яка зупи-
нялась на стадії взаємодії з естерною групою. 
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CИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТОК ЗАМІЩЕНИХ ФЕРИТІВ  
МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 

Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Коваль А.О., Дєдусенко А.В.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Новим перспективним науковим напрямком розвитку сучасної фармації є створення 

нових магнітокерованих носіїв діючих лікарських речовин для їх спрямованої доставки до 
відповідної ділянки тканини хворої людини. Використання для цих цілей феритів (солей фе-
ритної кислоти Fe2O4

2-) різного складу з розміром часток від декількох нанометрів дозволяє 
одержувати різноманітні магнітокеровані лікувальні препарати. 

Практичне використання таких препаратів має суттєву перевагу перед традиційними 
методами лікування, так як можлива цілеспрямована доставка ліків до «органу-мішені», що 
призводить до зменшення лікувальної дози та токсичності, збільшення тривалості ефекту дії 
лікарських субстанцій.  

Крім використання магнітних властивостей носіїв як транспортних засобів, їх можна 
використовувати як самостійні терапевтичні засоби. Розробкою та виробництвом магнітних 
мікро- та наночасток у промисловому об’ємі займаються американські та деякі європейські 
фірми: Bangs Laboratories, Polysciences Inc. Magforce Nanotechnologies AG. 

Серед феритів найбільш вивченим є магнетит (FeFe2O4), який доволі часто використо-
вують як магнітний наповнювач у лікарських засобах. Введення до складу фериту інших ме-
талів призводить до утворення часток з новими властивостями.  

Враховуючи здатність катіона цинку виконувати важливу роль у регулюванні рівня 
цукру в організмі, у синтезі білків, копіюванні генетичного матеріалу, кровотворенні, функ-
ціонуванні імунної та ендокринної систем, метою роботи було здійснення синтезу часток 
ферум (II) цинк феритів складу: Zn0,4Fe0,6Fe2O4, та дослідження їх фізико-хімічних та медико-
біологічних властивостей.  

Синтез проводили методом сумісного осадження катіонів цинк (II), ферум (II) та фе-
рум (III) з водних розчинів їх солей натрій гідроксидом. При цьому утворюється ферум (II) 
цинк ферит зі шпінельною структурою з розміром часток декілька нанометрів. Умовна реак-
ція синтезу має вигляд: 

 
2FeCl3 + 0,6FeSO4 + 0,4Zn(CH3 COO)2 + 8 NаOH → 

Zn0,4Fe0,6Fe2O4 + 0,8NаCH3COO + 0,6Nа2SO4 + + 6NаCl + 4H2O 
 
За допомогою рентгенофазового аналізу (порошковий дифрактометр Siemens D500) 

було досліджено структуру та склад синтезованих часток. Встановлено, що частки фериту є 
однофазними, високодисперсними, зі структурою шпінелі. Внаслідок уточнення вмісту каті-
онів цинку та феруму була запропонована формула синтезованого фериту Zn0,36Fe0,64Fe2O4. 

З урахуванням можливого використання синтезованих часток феритів у складі лікар-
ських форм, нами був проведений аналіз розчинності часток у кислому середовищі за допо-
могою атомно-абсорбційного методу. В умовах модельного медико-біологічного експериме-
нту з урахуванням умов ШКТ людини (рН = 1,6) та відповідно до ст. 2.9.3 ДФУ, доведена 
незначна розчинність (у межах ГПК) синтезованого ферум (II) цинк ферриту.  

Більш детальне дослідження фізико-хімічних та біофармацевтичних властивостей ча-
стинок ферум (II) цинк фериту є передумовою його майбутнього використання як нового ма-
гнітокерованого носія лікарських препаратів. 
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СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ ПОТЕНЦІЙНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
НА ОСНОВІ 8-ФОРМІЛ-7-ГІДРОКСИХРОМОНІВ 

Лозинський О.О., Шокол Т.В., Хиля В.П. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченко 

 
З рослин родини Annonaceae [1] виділена суміш флавонів, що містять формільну гру-

пу в орто-положенні до гідроксильної, такі як ізоунонал 1, лавінал 2 та 4,7-дигідрокси-5-
метокси-6-метил-8-формілфлаван 3.  
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Лавінал 2 проявляє активність проти СНІДу [2], а суміш усіх трьох - антималярійну 

активність [1]. Відомо, що 8-формілхромони наряду з властивою їм біологічною активністю, 
є сполуками, зручними для синтезу інших біологічно активних хромонів. 

Ми синтезували 8-форміл-7-гідроксихромони по реакції Дафа, виходячи із хромонів 4, 
що були модифіковані по третьому положенню заміщеним арильним, феноксильним чи гете-
роароматичним замісником. Як альтернативний метод застосовували обробку основ Маніха 
5 уротропіном у оцтовій кислоті. 8-Формілхромони 6 використали для синтезу пірано[2,3-f]-
хромен-4,8-діонів 7 – хромонів, заміщених по грані С(7)-С(8) α-піроновим гетероциклом [3]. 
У ході синтезу були виділені інтермедіати реакції - 8-іміно-8Н-пірано[2,3-f]хромен-4,8-діони 
8. 
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Таким чином, 8-форміл-7-гідроксихромони є речовинами зручними для анелювання 

інших гетероциклів по грані С(7)-С(8). А анелювання гетероциклів по грані С(7)-С(8) - це 
перспективний шлях синтезу речовин, що проявляють антивірусну, антимікробну, інсекти-
цидну, фунгіцидну, протиракову активності, гіпоглікмічну, протиалергійну, а також, висту-
пають інгібіторами NADPH-залежної хінон-редуктази, інгібіторами ферменту нітріфікації 
сечовини, психотропними речовинами.  

1. Liao S. X., Han G. Y., Zhang, Y. R., Zheng Q. T., He C. H., Yaoxue Xuebao-1989.- 
vol.24(2).-P.110-13.  

2. Wu Jiu-Hong, Wang Xi-Hong, Yi Yang-Hua, Lee Kuo-Hsiung, Bioorganic & Medicinal 
Chemistry Letters.-2003.-vol.13(10).-P.1813-1815.  

3. О. А. Лозинский, Т. В. Шокол, А. В. Туров, В. П. Хиля , ХГС, 9, 1361 (2009). 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИНТЕЗА БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ 

КАРДИОСТЕРОИДОВ 
Макаревич И.Ф., Улесов А.В., Коваленко С.Н. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Разрабатываются следующие пять направлений синтеза: Синтез 10-хлор-19-нор-

кардиостероидов (замена С-19-альдегидной группы на галоген). Имидазолил-
кардиостероиды. Синтез кардиостероидов с дополнительными лактонными циклами. Пре-
вращение A/B-цис-кардиостероидов в A/B-транс-структуры. Перегруппировка 
И.Макаревича. Реакции альдольно-кротоновой конденсации в ряду кардиостероидов. I. За-
мена ангулярной альдегидной группы на галоген проведена в две стадии. Первая состоит в 
окислении альдегидной группы в карбоксильную. Вторая стадия – декарбоксилирование в 
присутствии галоген-солей. Элиминирование карбоксильной группы сопровождается заме-
ной её на галоген. Так получены, например, 10-хлор-19-нор-кардиостероиды. Реакция проте-
кает с сохранением структуры молекулы, с сохранением жёстко закреплённой крнформации 
когда кольца A/B имеют цис-сочленение. II.Имидазолил-карденолиды получены (впервые) 
взаимодействием карденолид-19-карбоновых кислот с N,N’-карбонилдиимидазолом. Устано-
влено, что данная реакция может протекать и с ангулярной карбоксильной группой. Как ре-
зультат, получены новые биологически активные соединения – имидазолил-карденолиды. III. 
Проведены исследования по трансформированию стереоструктур кардиостероидов с созда-
нием в них дополнительных лактонных циклов. Изучено два направления. Первое - создание 
δ-лактонов путём взаимодействия 3β-ОН-группы и 19-карбоксильной группы в соответству-
ющих кардиостероидах A/B-транс ряда. Использовано то обстоятельство, что в A/B-транс-
стероидах кольцо А подвожно, способно переходить из конформации кресла в конформацию 
ванны (лодки) и наоборот. При этом происходит сближение 3β-ОН-группы и 19-СООН и ци-
клизация δ-лактона. Наличие в ряде кардиостероидов фрагмента β-гидроксикарбоновой кис-
лоты (см. углеродную цепь С5 – С10 – С19) , имеющего цис-конфигурацию , позволило нам 
предположить возможное осуществление лактонизации этой группировки с получением β-
лактонов. Синтез β-лакто-нов, содержащих напряжённый четырёхчленный цикл, потребовал 
применения сильных водоотнимающих агентов. В результате синтезированы целевые δ-
лактоны. Их нельзя назвать стабильными, тем не менее мы их получили и описали физико-
химические свойства. IV. Прямое превращение A/B-цис-кардиостероидов в A/B-транс – 
структуры оказалось невозможным даже при применении жёстких условий. Происходит раз-
рушение молекулы. Нами найден (впервые) хотя и обходной, но эффективный метод такого 
превращения для определённой группы кардиостероидов. Такой группой являются природ-
ные многочисленные 19-альдегид-карденолиды, которые легко превращаются в соответст-
вующие карбоновые кислоты. Это первая стадия на пути к целевому веществу. Следующий 
этап – декарбоксилирование 19-карбоновых кислот, выполненное в относительно мягких 
условиях с помощью тетраацетата свинца. Образующееся при этом 19-нор-соединение легко 
трансформируется (перегруппировка И.Макаревича) таким образом, что получается кардио-
стероид с A/B-транс-сочленением; при этом ОН-группа при С-5 из β-положения переходит в 
α, а гидроксил при С-3 из аксиального превращается в экваториальный. V. В структурах кар-
диостероидов имеются два положения, по которым, как мы полагали, возможно провести ре-
акции альдольно-кротоновой конденсации. Первое положение: наличие ангулярной альдеги-
дной группы (у многих природных кардиостероидах), по кторой можно присоединять реаге-
нты, имеющие активную метиленовую группу. Второе положение – наличие активной мети-
леновой группы в самих кардиостероидах (С-21 в бутенолидном кольце), по которому, как 
выяснилось, может протекать реакция конденсации с фенилальдегидами. Получены образцы 
этих двух направлений альдольно-кротоновой конденсации. 
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ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В РЯДУ ПОХІДНИХ  
3,5-ДИБРОМО-N-R-АНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Мамедова Д.О., Ісаєв С.Г., Гриценко І.С., Свєчнікова О.М., Брунь Л.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Особливе місце серед медичних препаратів посідають ароматичні карбонові кислоти, 

дослідженням яких займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені (Л.М. Коркодинова, 
Пермь, С.Г. Ісаєв, Харків, А.В. Тарасов, Ярославль, О.О. Цуркан, Київ та ін). В плані пошуку 
нових біологічно активних субстанцій заслуговують на увагу раніше не досліджені похідні 
дибромо-N-R-антранілові кислоти.  

Шляхом взаємодії 3,5-дибромоантранілової кислоти (1) з хлорангідридами ароматич-
них кислот синтезовані N-(R-бензоїл)-3,5-дибромоантранілові кислоти (2). Для кількісного 
визначення синтезованих кислот (2) нами розроблена експресна методика їх кількісного ви-
значення методом двофазного титрування у системі октанол-вода. Відносна помилка методу 
не перевищує 0,5 %. На основі N-(R-бензоїл)-3,5-дибромоантранілових кислот здійснено си-
нтез водорозчинних солей з Д-(+)-глюкозаміном (3). Реакцією внутрішньомолекулярної цик-
лодегідратації кислот (2) з оцтовим ангідридом синтезовані 6,8-дибромо-2-(R-феніл)-3,1-
бензоксазин-4(Н)-они (4): 
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Синтез 3,5-дибромо-N-фенілантранілових кислот (5) проводили шляхом взаємодії 
3,5-дибромоантранілової кислоти (1) з заміщеними галогенбензолу в середовищі ДМФА (ви-
хід 75-80%), без розчинника в присутності оксиду міді та поташу при температурі 180-220оС 
протягом 2 годин. Перевагами одержання 3,5-дибромоантранілових кислот в твердій фазі є: 

R = Alk, NO2, COOH;                R2 = C6H5R
3 ;        n = 2, 3 ;       GA- глюкозамін; 

R1 = Cl, Br, NO2, CH3 ;              Me = Cu, Al ;        R3 = H, Alk, Cl, Br, I, NO2 
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легкість проведення експерименту, використання реагентів в еквимолекулярних кількостях, 
відсутність вогненебезпечних і токсичних розчинників, проведення реакції Ульмана в досить 
широкому температурному режимі, скорочення часу проведення синтезу, відсутність проду-
ктів осмолення, високий вихід цільових продуктів (88-92%). 

З метою пошуку нових біологічно активних речовин на основі 3,5-дибромоант-
ранілових кислот здійснено синтез метилових естерів (8), анілідів (9), мідних та алюмінієвих 
комплексів (7), натрієвих та Д-(+)-глюкозиламонієвих солей (6,7) відповідних кислот. 

Будова синтезованих сполук (2-9) підтверджена сучасними фізико-хімічними метода-
ми (елементний аналіз, ІЧ-,УФ-,ПМР-спектроскопія, ТСХ), зустрічним синтезом та якісними 
реакціями. 

При дослідженні фармакологічних властивостей синтезованих груп речовин викорис-
товувалася комп'ютерна програма PASS. Експериментально речовини (2-9) були піддано фа-
рмакологічному скринінгу на виявлення протизапальної, анальгетичної, діуретичної, жовчо-
гінної, гіпоглікемічної, бактеріостатичної, фунгістатичної активності. 

Внаслідок аналізу даних біологічних досліджень зроблені наступні висновки: 
• введення в структуру N-(R-бензоїл)-3,5-дибромоантранілових кислот Д-(+)-глюкоз-

аміну підвищує розчинність і біодоступність солей і при цьому збільшується протизапальна, 
анальгетична активність і значно знижується гостра токсичність; 

• встановлено, що солеутворення N-(R-бензоїл)-3,5-дибромоантранілових кислот (2) з 
глюкозаміном або внутрішньомолекулярна їх циклогідратація в бензоксазин-4(Н)-они при-
зводить до значного зменшення діуретичного ефекту, що зумовлено відсутністю в їх струк-
турі вільної карбоксильної групи; 

• показано, що введення в структуру 3,5-дибромо-N-фенілантранілових кислот естер-
ної групи, анілідного фрагменту, катіонів міді або алюмінію призводить до збільшення гост-
рої токсичності; 

• введення в структуру 3,5-дибромо-N-фенілантранілових кислот другої карбоксиль-
ної групи в неантраніловий фрагмент молекули сприяє підвищенню діуретичної дії; 

• аніліди 3,5-дибромо-N-фенілантранілових кислот (9) проявляють антидіуретичний 
ефект на рівні адіурекрину. 

Також як зустрічний синтез нами була використана конденсація 3,5-дибромо-2-
хлоробензойної кислоти з ароматичними амінами або заміщеними антранілових кислот в 
аналогічних умовах. 

В якості альтернативного способу одержання 3,5-дибромоантранілових кислот вико-
ристано конденсацію N-ацетил-3,5-дибромоантранілової кислоти з заміщеними галогенбен-
золу з наступним гідролізом N-ацетилпохідних відповідних N-фенілантранілових кислот. 
Для підвищення розчинності іонів міді в молекулярній апротонній фазі для прискорення реа-
кції арилювання використовувалися солюбілізатори, які вводили в реакційну суміш в кілько-
сті 2-4 вагових відсотків.  

Дослідження показали, що найприйнятнішим каталізатором фазового переносу є на-
трію олеат, який прискорював реакцію арилювання в 1,5-2,5 рази. Запропонований спосіб 
використовувався як зустрічний, але є корисним для прискорення реакції Ульмана при отри-
манні деяких похідних дифеніламіну та N-фенілантранілових кислот. 
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ВИКОРИСТАННЯ RDF ДЕСКРИПТОРІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ  
ПРОТИРАКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ ТІАЗОЛІДИНТІОНУ 

Мирко І.І., Кленіна О.В., Голос І.Я. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Похідні тіазолідинтіону є класом сполук, що виявляють широкий спектр біологічної 

активності. Встановлено, що вони виявляють протипухлинну активність, тому актуальним є 
дослідження похідних тіазолідинтіону як потенційних протиракових препаратів. Методи кі-
лькісного вивчення зв’язку «структура-дія» (QSAR-аналіз) набули широкого застосування у 
медичних та фармацевтичних дослідженнях. Ці методи базуються на використанні квантово-
хімічних та молекулярних дескрипторів для побудови QSAR-моделей, які дозволяють про-
водити спрямований синтез сполук з певною прогнозованою активністю.  

Було проведено QSAR-аналіз 20 похідних тіазолідинтіону, які проявляють достатньо 
високу протипухлинну активність на двох лініях ракових клітин людини: NCL-H522 (недрі-
бноклітинний рак легенів) та SR (лейкемія). Величини протиракової активності сполук GI, % 
(growth ingibition) було визначено у Національному інституті раку (США) і характеризують-
ся часткою інгібування росту ракових клітин (у %) в порівнянні з їх початковою кількістю. 
Початкову оптимізацію молекул сполук та пошук конформацій з мінімальною енергією було 
здійснено з використанням квантово-хімічного програмного пакету HyperChem 7.5.  

Розрахунок функцій радіального розподілу (RDF) здійснено за допомогою програми 
Dragon. Молекулярні RDF дескриптори характеризують 3D-структуру молекул, розміри та 
взаємне розташування окремих атомів та груп атомів, які впливають на величину біологічної 
активності. Математичні дво- і трипараметричні QSAR-моделі було побудовано за методи-
кою GA-MLR з використанням програми BuildQSAR. Статистична якість одержаних моде-
лей визначалась величинами коефіцієнту кореляції r, коефіцієнта Фішера F, а їх прогнозуюча 
здатність – величиною коефіцієнта кросс-валідації Q2, що обчислювався за LOO-методикою. 
Трипараметричні QSAR-моделі для двох ліній ракових клітін, що мають найкращі статисти-
чні показники, наведено нижче:  

 
NCL-H522 = -49,997 RDF020m +1,309 RDF080m + 4,167 RDF150m +86,759 

 (r=0,928; F=26,944; Q2=0,760) 
SR = +6,002 RDF070m – 6,327 RDF035v -10,187 RDF135v +47,167 

 (r=0,956; F=35,439; Q2=0,790)  
SR = -12,765 RDF150m -6,867 RDF035p + 8,843 RDF070p +37,108  

(r=0,925; F=25,750; Q2=0,590) 
 

Для лінії ракових клітин NCL-H522 протипухлинна активність сполук визначається 
наявністю тіазолідинтіонового кільця, тобто фрагмента молекули в межах сферичного 
об’єму з радіусом 2 Е, проте наявність великих замісників у молекулах сполук в межах сфе-
ричного радіуса від 8 до 15 Е викликає зменшення їх протиракової активності. Для лінії SR 
зростання протитипухлинної активності сполук спричиняє наявність великих замісників, при 
наявності яких сферичний радіус молекул знаходиться в межах 13,5-15 Е, в той час як при 
величині сферичного радіуса молекул 7 Е їх активність зменшуватиметься.  

Таким чином, можна припустити, що досліджувані сполуки виявлятимуть різний ме-
ханізм протипухлинної дії залежно від типу лінії ракових клітин. 
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RDF ДЕСКРИПТОРИ У ВИВЧЕННІ АФІНІТЕТУ ПОХІДНИХ ТІАЗОЛІДИНТІОНУ 
ДО ГРУПИ АНТИ-АПОПТИЧНИХ BCL-2 ПРОТЕЇНІВ 

Мирко І.І., Огурцов В.В. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Використання QSAR (quantitative structure-activity relationships) аналізу, що кількісно 

характеризує вплив фізико-хімічних параметрів сполук на притаманну їм біологічну актив-
ність, дозволяє прогнозувати шляхи синтезу нових, більш ефективних лікарських засобів та 
передбачати активність та гостру токсичність ще не синтезованих сполук. 

Резистентність до лікарських засобів є основним бар’єром у боротьбі проти ракових 
захворювань. На молекулярному рівні резистентність до ліків є наслідком поширення в ра-
кових тканинах анти-апоптичних Bcl-2 протеїнів, які захищають ракові клітини від апоптозу, 
індукованого лікарськими засобами. Інгібування Bcl-2 протеїнів дозволяє уникнути резисте-
нтності у терапії раку. Групу Bcl-2 (B-Cell Lympophhoma 2) білків можна розділити на анти-
апоптичні: Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1 та A1 та про-апоптичні білки, які. зв’язуючись з моле-
кулою Bcl-2, блокують апоптоз: Bax, BAD, Bak і Bok. У багатьох видах раку, розвиток за-
хворювання пов’язується з поширенням кількох підгруп Bcl-2 протеїнів. Кожен з білків ро-
дини Bcl-2 містять один з чотирьох гомологічних доменів: BH-1, BH-2, BH-3 та BH-4. Струк-
турні дослідження комплексу Bcl-2 білка з про-апоптичним білком (Bak BH3) виявили в мо-
лекулі Bcl-XL гідрофобну щілину, яка є активним центром зв’язування анти-апоптичного 
білка з про-апоптичним. Зв’язування похідних тіазолідинтіону з білками Bcl-2 у цьому 
центрі дозволяє попередити блокування апоптозу про-апоптичними білками та уникнути ре-
зистентність лікарських засобів до ракових клітин. Для дослідження нами було вибрано 16 
сполук, похідних тіазолідинтіону, що є селективними інгібіторами Bcl-2 протеїнів. У якості 
біологічної активності були використані величини афінітету цих сполук до трьох анти-
апоптичних білків: Bcl-2, Bcl-XL та Bcl-w. З метою знаходження залежностей “структура – 
протиракова активність” в якості незалежних змінних нами були використані RDF (Radial 
Distribution Function) дескриптори, які розраховуються на основі розподілу міжатомних від-
станей у молекулі і характеризують просторову будову досліджуваних молекул. Розрахунок 
молекулярних дескрипторів був проведений з використанням програмного пакету Dragon. 

Якість одержаних моделей оцінювалась за величинами коефіцієнта кореляції (r), стан-
дартного відхилення (s) та величиною коефіцієнта Фішера (F). Прогнозуюча здатність моде-
лей визначалась методом кросс-вілідації (LOO) за величинами коефіцієнта кросс-валідації 
(Q2) та суми квадратів похибки прогнозування (SРRESS). Побудова математичних багатопа-
раметричних QSAR-моделей була проведена за допомогою програми BuіldQSAR. Найкращі з 
одержаних QSAR моделей та їх статистичні показники наведені у таблиці:  

Трипараметричні QSAR-моделі: Ki= a + b·X1 + c·X2 + d·X3 

М
од
ел
ь 

Т
и
п

 
bc

l-2
 

бі
л
к
а a b X1 c X2 d X3 r F Q2 

1 786-О 201.71 -501.49 Mor24u 88.62 Mor28v 144.99 Mor32e 0.944 35.78 0.839 
2 786-О 233.86 -596.32 Mor24u -63.18 Mor28v 160.99 Mor16e 0.943 34.60 0.812 
3 786-О 210.39 22.55 Mor24u -592.34 Mor09m 156.02 Mor28v 0.938 31.50 0.821 
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CИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ α,ω-БІС-(2-ТІОКСО- 
5-ІЗОНІТРОЗОТІАЗОЛІДИН-4-ОН-3-ІЛ)АЛКАНІВ 

Музиченко В.П., Дутка Н.М. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
З метою пошуку нових біологічно активних сполук в ряду тіазолідин-4-онів нами впе-

рше були синтезовані 5-ізонітрозопохідні біциклічних неконденсованих роданінів (1,2) за 
відомими методиками: 
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Добуті продукти в подальшому ацилювалися ангідридами або галогенангідридами ка-

рбонових кислот, що привело до одержання 5-ацилоксімінопохідних: 
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6.R=CH3-, n=6;  7.R=C2H5-, n=6;   8.R=C6H5-, n=6  

При електрохімічному відновленні сполуки 2 було одержано 5,5’-діамінопохідне 9, 
при ацетилюванні якого утворюється відповідний діамін 10: 

 

S

N

S

O

NH2 S

N

S

O

NH2 S

N

S

O

N
H

CH3

O

S

N

S

O

N
H

CH3

O
(CH2)6

2(CH3CO)2O

-2RCOOH

(CH2)6

9 10  
Шляхом конденсації сполук 1 та 2 з незаміщеними у положенні 5 роданінами було 

добуто ряд тетратіазолідинових систем: 
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11.R=CH3-, n=6;  12.R=C6H5CH2-, n=6;   13.R=-CH2COOH-, n=2;  14.R=-CH2COOCH3

+ 2 -2NH2OH

(CH2)n

 

Біологічні дослідження показали, що сполуки 2, 3, 7 мають слабку анальгезуючу ак-
тивність. Сполука 2 проявляє сильну нейролептичну дію, а сполука 7 має протизапальну дію 
на рівні вольтарену. 
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КВАНТОВО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Небесна Т.Ю. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
 
Квантова фармакологія застосовує методи комп’ютерного моделювання, принципи 

теоретичної хімії та квантової механіки для встановлення молекулярної структури ліків та 
механізмів їх взаємодії з рецепторами та іншими біомолекулами організму.  

Основні напрямки досліджень з квантової фармакології включають пояснення механі-
змів молекулярної дії лікарських засобів; вивчення зв’язку між структурою та біологічною 
активністю речовин (QSAR); визначення фармакофорів – необхідного просторового розта-
шування молекулярних фрагментів, що забезпечують структуру, фізико-хімічні та квантово-
фармакологічні властивості, які в свою чергу визначають біологічну активність речовини; de 
novo дизайн лікарських засобів – створення нових лікарських засобів, спираючись на хімічну 
структуру молекули-мішені цих медикаментів в організмі людини.  

Базовим предметом квантової фармакології є квантово-хімічні властивості молекул 
лікарських засобів – молекулярні дескриптори. Основним способом розрахунку молекуляр-
них дескрипторів є комп’ютерне моделювання квантово-хімічних параметрів молекул лікар-
ських засобів за допомогою спеціалізованих програм та алгоритмів. Всі методи розрахунків 
можна поділити на три основні групи: молекулярно-механічні (molecular mechanics), неемпі-
ричні (ab initio), напівемпіричні (semi-empirical).  

Встановлення механізмів міжмолекулярної взаємодії між рецепторами та лігандами є 
основою для створення препаратів. При математичному моделюванні залежності між фарма-
кологічною активністю (блокада альфа1А-адренорецепторів) та 50 квантово-хімічними пока-
зниками 19 похідних апорфіну встановлено, що існує багатофакторна функціональна залеж-
ність показника зв’язування речовини з альфа1А-адренорецептором від зарядів на атомах ву-
глецю трьох атомах вуглецю молекул апорфінів та таких топологічних дескрипторів, як сума 
валентних ступенів, топологічний діаметр, загальна зв’язаність та індекс Вінера.  

Інший підхід полягає в дослідженні та порівнянні квантово-фармакологічних власти-
востей відомих лікарських засобів, така робота була проведена для молекул бета-
адреноблокаторів. В результаті встановлено, що в структурі молекул атенололу, 
метопрололу та бісопрололу наявний внутрішньо-молекулярний водневий зв'язок, відсутній 
в молекулі пропранололу, що підтверджується інфрачервоним спектром.  

Досліджені молекули можуть мати щонайменше дві стабільні конформації з таким 
зв’язком. Молекули бета-адреноблокаторів мають спільний фрагмент. Геометричні 
параметри цього фрагменту (відстані між атомами та значення кутів між зв’язками), а також 
значення електростатичного потенціалу на атомах є схожими у різних препаратів, що дає 
підставу вважати саме цей фрагмент важливим для взаємодії вивчених препаратів з бета-
адренорецепторами.  

Аналіз даних літератури свідчить, що квантово-хімічні розрахунки застосовуються 
також в дослідженнях фізико-хімічних властивостей органічних наноматеріалів, зокрема фу-
леренів, вуглецевих нанотрубок та ліпосом, їх подальше впровадження сприятиме більш 
швидкому та ефективному проведенню доклінічних досліджень наночастинок, що застосо-
вуються в якості лікарських засобів або формоутворюючих речовин. 
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ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ ВИЛЬГЕРОДТА-КИНДЛЕРА:  
ПРОСТОЙ ПУТЬ ПОСТРОЕНИЯ N,N-ДИЗАМЕЩЕННЫХ  

4-АРИЛ-5-АМИНОИЗОКСАЗОЛОВ И 4-АРИЛ-5-АМИНОИЗОТИАЗОЛОВ  
Нечаев М.А., Борисов А.В., Коваленко С.Н. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Продукты реакции Вильгеродта-Киндлера – N,N-дизамещенные тиоамиды широко 

используются в качестве удобных билдинг-блоков в синтезе различных биологически актив-
ных веществ, красителей. 

В данной работе предложена эффективная синтетическая процедура, которая позво-
ляяет использовать тиоамиды для построения гетероциклических систем изотиазола и изо-
ксазола, содержащих в своем составе третичную аминогруппу. 

При взаимодействии N,N-дизамещенных тиоамидов арилуксусных 1 с диметилацета-
лем N,N-диметилформамида в среде ДМФА образуются соответствующие енамины 2, кото-
рые при нагревании с гидроксиламином образуют 5-(N,N-дизамещенные амино)-4-арил-
изоксазолы 3. 

При взаимодействии енаминов 2 с гидроксиламин-О-сульфокислотой в результате 
нуклеофильной атаки по атому серы образуются тиоамины 4, которые при нагревании в 
ДМФА легко циклизуются с образованием соответствующих 5-(N,N-дизамещенных амино)-
4-ариламиноизотиазолов 5. 
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Структура полученных соединений подтверждена данными H1-ЯМР-спектроскопии и 

масс-спектрометрии.  
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ СПИРО-ПИПЕРИДИН-1,2,4-ОКСАЗОЛИНОВ 
Николаенко П.В., Заремба О.В., Коваленко С.Н., Черных В.П. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Соединения, содержащие насыщенное N-гетероциклическое кольцо, которое имеет 

спиросоединение с оксотиолановыми (a), оксолановыми (b), имидазолиноновыми (c, d) или 
триазолиновыми (e) кольцами (Рис 1), согласно литературным данным [1, 2] являются агони-
стами мускариновых рецепторов. Такие соединения оказывают влияние на на центральную и 
периферическую нервную систему, проявляют холинэргическую активность, противовоспа-
лительные и спазмолитические свойства.  

Рис 1 
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Поэтому синтез структурных аналогов указанного ряда спиросоединений с целью по-

иска новых лигандов мускариновых рецепторов является актуальной задачей. 
Взаимодействия различных амидоксимов 1 с пиперидин-4-он гидрохлоридом 2 нами 

были получены спиропиперидин-1,2,4-оксазолины 3, а также их алкил- (4), ацил- (5), карба-
моил- (6), диалкил- (7) производные.  
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Полученные соединения представляют интерес для дальнейших исследований в каче-

стве потенциальных лекарственных средств для лечения заболеваний, требующих примене-
ния долгодействующих холинэргических агентов, обладающих мягкой локальной активнос-
тью. 

Структура всех полученных соединений доказана методами NMR H1 и LCMS. 
 
Patent ЕР-А-0311313; EP-A-0189370 
Courtoison J. С. Farmaco, 1988, 43 (2), 60-153. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ 
ДИ-ТЕТРАОКСИДА АЗОТА (IV)  
Оридорога В.А., Шматенко А.П.  

Украинская военно-медицинская академия 
 
Получение рассасывающихся гемостатиков на основе монокарбоксилцеллюлозы 

(МКЦ) осуществляют окислением хлопковой или вискозной целлюлозы (Ц) газообразным 
ди-тетраоксидом азота (IV) N2O4. Многочисленными исследованиями установлено, что это 
полимераналогичное взаимодействие включает стадии сорбции N2O4 и последующего окис-
ления метилольных ОН-групп у С6-атомов элементарных звеньев до С6ООН-карбоксильных 
групп (КГ) с образованием МКЦ.  

Степень окисления может достигать теоретического значения 25,4 масс.% КГ. Осо-
бенностью этого взаимодействия является одновременное прохождение сорбции и окисле-
ния, но с разными скоростями; общим для них является специфичность и избирательность. 

Специфичность сорбции N2O4 подтверждается отсутствием сорбции Ц различных га-
зообразных веществ, отличающихся температурой кипения (от -1450 до +600С), реакционной 
способностью, простотой или сложностью структуры (азот, окись азота, хлор, бром, кисло-
род, сернистый ангидрид и др.) 

Степень сорбции газообразной N2O4 зависит от температуры ( в интервале 21,50 – 
600). Воздушно-сухая Ц (7-8% Н2О) из равновесной смеси 

2NO2 
t1
0

N2O4 сорбирует только молекулы N2O4, при 220С максимальное значение 
сорбции достигает 1,8 – 2,0 моля N2O4/моль глюкопиранозного звена (ГПЗ), при этом сорб-
ционные центры находятся у - С6Н2ОН-группировок элементарных звеньев; сухая Ц не сор-
бирует N2O4. 

Учитывая химическую структуру волокон Ц и молекул N2O4, их следует считать по-
лярными сорбатом и сорбентом, т.е. они совместимы. Их взаимодействие проходит сначала 
по механизму поверхностной сорбции (адсорбции) и затем по всему объему сорбента (аб-
сорбция), т.е. сначала имеют место физическая сорбция, затем физически сорбированные 
молекулы N2O4 хемосорбируют в структуру Ц.  

Это многостадийный гетерогенный процесс, включающий диффузионный перенос 
сорбата, адсорбцию на его поверхности и капиллярную конденсацию при большой упруго-
сти паров, далее происходит диффузия и растворение сорбата в объеме волокон с их набуха-
нием и изменением надмолекулярной структуры, которое сопровождается специфическим 
взаимодействием их функциональных групп с образованием межмолекулярных Н-связей и 
хемосорбционного комплекса.  

Хемосорбирует примерно половина физически сорбированной N2O4 т.е. 1 
мN2O4/мГПЗ. Образующийся комплекс достаточно устойчив, внутри его происходят окисли-
тельные превращения, не требующие присутствия газовой фазы. 

Для аналогичных процессов равновесные значения сорбционной емкости могут быть 
рассчитаны по уравнению. 

С = *(1-Хк*Нс), в котором Мс и Мэз – молекулярные массы сорбата и элементарного 
звена сорбента, Хк – относительное значение кристаллических участков, Нс – число молей 
сорбата, связываемого каждой функциональной группой в элементарном звене сорбента. 
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Рассчитанные по этому уравнению значения сорбционной емкости при 220С оказа-
лись в 3-5 раз меньше найденных экспериментально 0,3–0,5 мN2O4/мГПЗ против 1,6–1,7 
мN2O4/мГПЗ; такой избыток сорбата может быть обусловлен двумя причинами: 

1) капиллярной конденсацией и диффузионным проникновением в структуру волокон 
в аморфных участках структуры Ц, а также по всей поверхности кристаллических; 

2) набуханием Ц и деструктивными её превращениями, которые способствуют сорб-
ции. 

Хемосорбционный процесс сопровождается довольно значительным тепловым эф-
фектом (11 ккал/моль), что свидетельствует об уменьшении энтальпии в системе Ц-N2O4, а 
это значит, что взаимодействие сорбата и сорбента определяется энергетикой взаимодейст-
вия их функциональных групп, т.е. энергетикой образования межмолекулярных Н-связей и 
хемосорбционного комплекса. 

Сорбция N2O4 сопровождается усадкой целлюлозного материала, т.е. релаксационны-
ми процессами тех деформационных напряжений, которые они приобрели на стадиях выде-
ления и ли переработки.  

Эти процессы возникают при появлении сегментальной (молекулярной) подвижности 
в сорбенте, что является следствием изменения физического состояния его волокон, в част-
ности переходом из застеклованного состояния в высокоэластическое, когда температура 
стеклования системы волокно-низкомолекулярное вещество снижается ниже температуры 
опыта.  

В процессах сорбции N2O4 этому способствует набухание волокон, обеспечивающее 
эффект пластификации и облегчающее расстекловывание системы.  

Степень хемосорбции N2O4 составляет примерно половину физически сорбирован-
ных, т.е. 1 мольN2O4/моль ГПЗ образующийся хемосорбционный комплекс достаточно ус-
тойчив, обеспечивая необходимую степень окисления. Разрушается он при обработке водой 
или протонодонорными растворителями. 

Схему механизма сорбции Ц N2O4 можно представить следующим образом: 
1) диффузионное проникновение N2O4 в поверхностные слои структуры Ц и набуха-

ние волокон (насыщение) до равновесного состояния; 
2) образование Н-связей между ОН-группами Ц и молекулами N2O4, выделение тепла 

и образование хемосорбционного комплекса; 
3) изменение в надмолекулярной структуре и появление сегментальной подвижности, 

снижение температуры стеклования сорбента, переход его в высокоэластическое состояние, 
прохождение релаксации внутренних напряжений; 

4) дальнейшее поглощение молекул N2O4 и продолжение процесса сорбции – хемо-
сорбции в других слоях структуры Ц. 
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СИНТЕЗ, БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ МІДНИХ КОМПЛЕКСІВ 
3,5-ДИНІТРО-N-ФЕНІЛАНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ 

Павлій О.О., Ісаєв С.Г., Антоненко О.В., Бризицький О.А., Алєксєєва Л.М., 
Яременко В.Д., Колісник О.В., Боряк Л.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Попередніми дослідженнями доведені властивості біометалів у життєдіяльності орга-

нізму. Вони входять до складу активних центрів ферментів, сприяють осмотичній рівновазі в 
клітині, беруть участь в усіх фізіологічних процесах. Мідь є металокомпонентом багатьох 
ферментних систем, виступає в ролі незамінного активатору, має специфічну дію на синтез 
гемоглобіну та утворення еритроцитів. Експериментально доведено, що в координаційних 
сполуках N-фенілантранілових кислот (N-ФАК) з біометалами підсилюється терапевтичний 
ефект та знижується токсичність. На основі вищенаведеного, як об’єкт досліджень, нами бу-
ло обрано мідні комплекси 3,5-динітро-N-фенілантранілових кислот. 

Мідні комплекси 3,5-динітро-N-ФАК (І-VIII) синтезовано шляхом взаємодії натрієвих 
солей відповідних кислот з міді сульфатом.  
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Будову та індивідуальність сполук (І-VIII) підтверджено даними елементного, ІЧ-

спектрального та хроматографічного аналізу. Данні елементного аналізу відповідають розра-
хованим. Інтерпретацію ІЧ-спектрів мідних комплексів 3,5-динітро-N-ФАК проведено в по-
рівнянні зі спектрами модельних сполук. 
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З даних літератури відомо, що величина ∆ν = ν as
COO − –ν s

COO −  є мірою асиметрії зв’язку 

метал-оксиген. В молекулах калієвих солей 3,5-динітро-N-ФАК (іонний тип зв’язку) група 

симетрична, на відміну від групи C
O

O1/2-

1/2-

 кислоти, що приводить до зміщення смуги 

-СОО- поглинання в спектрі асиметричних коливань карбоксилат-іонів у низькочастотну об-
ласть спектру, що і підтверджує солеутворення. В ІЧ-спектрах мідних комплексів смуги по-
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глинання асиметричних валентних коливань (ν as
COO −  ) знаходяться в області 1636-1620 см–1 , а 

симетричних (ν s
COO −  )в інтервалі 1492-1468 см–1 , таким чином величина ∆ν зменшується до 

146 см–1 в порівнянні з кислотами та їх калієвими солями. Цей факт свідчить про вищу симе-
трію зв’язків і є одним із аргументів утворення комплексу металу з N-ФАК. В ІЧ-спектрах 
мідних комплеків 3,5-динітро-N-ФАК також інтерпретовані інші основні характеристики по-
глинання, які підтверджують їх будову – ν, см–1 : ν, см–13318-3298 (νNH) , 1600-1580 (νCPh), 
1542—1530 (νas

NO2), 1368-1344 (νs
NO2). 

Для виявлення протизапальної активності у металокомплексів (I-VIII) досліджували їх 
здатність пригнічувати розвиток набряку при гострому запаленні, яке викликане субиланта-
рним введенням 1% розчину карагеніну в лапку миші. Досліджувані речовини (I-VIII) вводи-
ли перорально у дозі 20 мг/кг. Рефренс-препаратами були вольтарен (ДЕ50=8 мг/кг) та мефе-
намова кислота у дозі 100 мг/кг. 

Бактеріостатичну і фунгістатичну активність мідних комплексів 3,5-динітро-N-ФАК 
досліджували in vitro за методикою двократних серійних розведень у рідкому поживному 
середовищі. 

Вивчення жовчогінної дії речовин (I-VIII) проводили на інтактних щурах за методом 
Н.П.Скакун, Д.Н.Олейника у дозі 150 мг/кг. Холеритичну активність порівнювали з дією ок-
сафенаміда. Гостру токсичність синтезованих речовин вивчали при внутрішньошлунковому 
їх введенні білим мишам. 

За класифікацією К.К.Сидорова мідні комплекси 3,5-динітро-N-ФАК при внутрішньо 
шлунковому введенні належать до малотоксичних сполук, їх DL50 > 1500-2500 мг/кг. Найбі-
льшу токсичність мають сполуки (VI, VII, VIII), що містять в неантраніловому фрагменті 
молекули метильну та нітрогрупи (DL50 = 1500 мг/кг ). 

Вивчення протизапальної активності у дозі 20 мг/кг 6 металокомплексів показало, що 
антиексудативний ефект виявляють усі речовини, за винятком сполуки (V). Однак жодна су-
бстанція не перевершує за своєю дією вольтарен та мефенамову кислоту. Найбільшу проти-
запальну дію проявляє мідний комплекс 3,5-динітро-N-(2`-метил-4`-нітрофеніл)антранілової 
кислоти (VI). Взагалі, мідні комплекси є менш активними речовинами ніж 3,5-динітро-N-
ФАК та їх калієві і глюкозиламонієві солі.  

Мідні комплекси 3,5-динітро-N-ФАК (I, II) справляють високу жовчогінну дію у дозі 150 
мг/кг, але є в 1,6 рази більш токсичними ніж оксафенамід. Результати мікробіологічних дослі-
джень показали, що найбільш активними сполуками по відношенню до штаму Candida albicans є 
мідні комплекси (VI-VIII), які в структурі містять три нітрогрупи (МПК =6,25 мкг/мл). Бактері-
остатична дія мідних комплексів (I-VIII) відносно золотистого стафілококку, сінної, кишко-
вої та синьогнійної паличок перебуває в межах 62,5-250 мкг/мл і незначно відрізняється від 
активності вихідних кислот. 

Таким чином, здійснено синтез нових мідних комплексів 3,5-динітро-N-феніл-
антранілових кислот через стадію утворення натрієвих солей відповідних кислот. Будову та 
чистоту синтезованих сполук підтверджено даними елементного, ІЧ-спектрального та хро-
матографічного аналізу, якісними реакціями. За класифікацією К.К.Сидорова, мідні компле-
кси 3,5-динітро-N-антранілових кислот при внутрішньошлунковому введені належать до 
класу малотоксичних речовин. Встановлено, що синтезовані речовини проявляють протиза-
пальну, жовчогінну, бактеріостатичну та протигрибкову активність. 
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АЦИЛГІДРАЗИДИ 4-КАРБЕТОКСИСУКЦИНАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ:  
ЇХ СИНТЕЗ, БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 
Павлій О.О., Ісаєв С.Г., Єрьоміна З.Г., Булига Л.О., Бевз Н.Ю.,  

Каменецька О.Л., Корницька Т.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Пара-амінобензойна кислота є взагалі відомим фармакофором і входить до складу 

1,5% всіх лікарських засобів (A.Kluchik, 2002). Попередні дослідження вчених НФаУ серед 
похідних ацильованих дикарбоновими кислотами п-амінобензойної кислоти дозволили ви-
явити сполуки з високою протизапальною, анальгетичною, хондропротекторною, гіпогліке-
мічною, діуретичною, аналептичною та іншою активністю (В.П. Черних, О.І. Павлій, Л.А. 
Шемчук, С.Г. Ісаєв, Н.Ю. Бевз, 1990-2010). 

Практичний інтерес в плані біологічно активних речовин мають субстанції, котрі по-
єднують у своїй структурі декілька фармакофорних угрупувань, а саме - п-амінобензойної, 
бурштинової, заміщених о-хлорбензойної кислот та гідразидної групи, що дозволяє модифі-
кувати будову сполук і виявити ряд закономірностей зв’язку «хімічна структура – біологічна 
дія». Дані обставини визначили необхідність подальшого розширення хімічного і фармако-
логічного вивчення раніше не досліджуваних β-N-ацилгідразидів 4-карбетоксисукцинані-
лової кислоти: 
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Гідразид 4-карбетоксисукцинанілової кислоти (3) синтезовано шляхом ацилування 
етилового естеру пара-амінобензойної кислоти (1) бурштиновим ангідридом в присутності 
оцтового ангідриду з подальшим гідразинолізом N-арилсукциніміду (2). Ацилгідразиди 
4-карбетоксисукцинанілової кислоти (4) синтезовані шляхом взаємодії гідразиду (3) з хлора-
нгідридами хлоро-, бромо- та нітрозаміщених о-хлоробензойної кислоти в піридиновому се-
редовищі (вихід цільового продукту 88-93%). β-N-Ацилгідрази 4-карбетоксисукцинанілової 
кислоти (4) – білі або біло-жовті кристалічні речовини, розчинні при нагріванні в етанолі, 
діоксані, ДМФА. Будову їх визначено за даними елементного аналізу, ІЧ-, ПМР-спектрів, а 
індивідуальність - методом тонкошарової хроматографії. 

Серед β-N-ацилгідразидів 4-карбетоксисукцинанілової кислоти (4) виявлені субстанції 
з протизапальною та помірною бактеріостатичною активністю відносно стафілококу та киш-
кової палички. Речовини (4, R2=3-Cl, R2= 6-NO2) також проявляють антибактеріальну дію по 
відношенню до шлункової бактерії Helicobacter pylori та кишкових бактерій Campylobacter 
jejuni і Campylobacter festus. Їх активність знаходиться на рівні препарату Де-Нол. 
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СИНТЕЗ, БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ  
5-НІТРО-9-ГІДРАЗИНОАКРИДИНІВ ТА ЇХ ПОХІДНИХ - 

N- (9-АКРИДИНІЛ) ГІДРАЗИДІВ БУРШТНИНОВОЇ КИСЛОТИ 
Павлій О.О., Ісаєв С.Г., Сулейман М.М., Афанасьєва В.В.,Єрьоміна З.Г.,  

Кобзар Н.П., Шевельова Н.Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Похідні акридину являються основою для створення багатьох високоефективних лі-

карських засобів. Потенціальними можливостями володіють речовини, які поєднюють у сво-
їй структурі декілька фармакофорів, що зумовило необхідність здійснити синтез похідних 
акридину, в структуру яких включені H2NNH- група та фрагмент бурштинової кислоти.  

Циклізацією заміщених 3-нітро-N-фенілантранілових кислот (1) двократним за масою 
надлишком POCl3 без розчинника синтезовані відповідні 9-хлороакридини. При взаємодії 
5-нітро-9-хлороакридинів (2) з гідразингідратом синтезовані 9-гідразиноакридини (3).  

5-Нітро-N-(9-акридиніл)гідразиди бурштинової кислоти (4) отримані взаємодією 9- гі-
дразиноакридинів з бурштиновим ангідридом: 
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Будова та індивідуальність синтезованих речовин (3, 4) підтверджені даними елемен-
тного аналізу, ІЧ-, ПМР-спектрами та методом хроматографії в тонкому шарі сорбенту. 

Біологічні скринінгові дослідження дозволили встановити: 
• 5-нітро-9-гідразинакридини та їх похідні N-(9-акридиніл)гідразиди бурштинової ки-

слоти проявляють бактеріостатичну, фунгістатичну та протизапальну активність; 
• показано, що введення в структуру акридину фрагменту бурштинової кислоти при-

зводить до зниження гострої токсичності; 
• встановлено, що 9-гідразино-5-нітроакридини проявляють високий рівень інгібую-

чої дії на золотистий стафілокок, кишкову паличку та мікроорганізми роду Salmonella, а від-
повідні N-(9-акридиніл)гідразиди бурштинової кислоти на синьогнійну та сінну палички.  
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МОЛЕКУЛЯРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ БІОАКТИВНИХ МОЛЕКУЛ 
В РЯДУ ПОХІДНИХ 1,2,3-, 1,2,4–ТРИАЗОЛУ ТА 1,3,4-ОКСАДІАЗОЛУ 

Перехода Л.О., Георгіянц В.А., Рядних К.С., Северіна Г.І., Сич І.А.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Впродовж досліджень, які проводились в НФаУ по пошуку нових потенційних анти-

конвульсантів, та з метою створення широкого набору сполук певної спільної структури бу-
ло здійснено синтез нових похідних 1,2,3-, 1,2,4-триазолу(1Н)-та 1,3,4-оксадіазолу. Як пока-
зали результати дослідження біологічної активності, синтезовані сполуки характеризуються 
помірною протисудомною дією. Загальновідомим є факт, що основними фізико-хімічними 
властивостями, які визначають взаємодію лікарських речовин з рецепторами і, як наслідок, 
біологічну активність є: ліпофільність; іонізація та стерична відповідність.  

Цим показникам відповідають певні параметри молекул, які можна визначити експе-
риментально або розрахувати. Особливо велике значення мають параметри молекул хімічних 
речовин при потенційній їх дії на центральну нервову систему, оскільки в основі дії нейрот-
ропних засобів лежить не тільки здатність до проникнення крізь гематоенцефалічний бар’єр, 
але й можливість взаємодії з медіаторами та рецепторами. Виходячи з перспективності даної 
групи сполук ми вважали доцільним виявлення можливих кореляцій між фізико-хімічними 
параметрами та протисудомною активністю в цих рядах хімічних сполук. Розрахунковим 
комп’ютерним методом за допомогою програми ACD/Labs нами обчислено фізико-хімічні 
параметри молекул похідних 1,2,3-, 1,2,4-триазолу(1Н)-та 1,3,4-оксадіазолу: молекулярну 
масу, молекулярну рефракцію, молярний об’єм, парахор, індекс рефракції, поверхневий на-
тяг, густину, здатність до поляризації, ліпофільність. Одержані результати та показники про-
тисудомної активності були піддані кореляційному аналізу з метою виключення малоперспе-
ктивних структур та подальшого моделювання біоактивних молекул в рядах похідних 1,2,3-, 
1,2,4-триазолу(1Н)-та 1,3,4-оксадіазолу.  

Встановлено, що найбільш значущими показниками для прояву протисудомної актив-
ності є молекулярна маса, молярна рефракція, молярний об’єм та здатність до поляризації. 
Логарифмування показників практично не впливає на величину коефіцієнта кореляції, тільки 
незначно поліпшуючи отримані результати по статистичній значущості та коефіцієнту коре-
ляції. Порівняння результатів розрахунків з необхідними значеннями дескрипторів згідно 
концепції «схожості з лідерами» свідчить про те, що переважна більшість отриманих сполук 
задовольняють вимогам, які пред'являються до хімічних сполук на стадії тестування їх біоло-
гічної активності.  

Одним з важливих критеріїв для оцінювання взаємозв’язку «структура –активність» 
для речовин протисудомної дії, що повинні проходити крізь ГЕБ, вважається ліпофільність 
сполуки. Зважаючи на це, для синтезованих сполук методом високоефективної рідинної 
хроматографії були визначені коефіцієнти утримання. Залежність коефіцієнтів утримання від 
коефіцієнтів розподілу в рядах похідних 1,2,3-, 1,2,4-триазолу(1Н)-та 1,3,4-оксадіазолу було 
розраховано за допомогою програми STATISTIKA. Виявлено параболічний характер кореля-
ційної залежності. В результаті проведеної роботи встановлені математичні залежності між 
параметрами ліпофільності та хроматографічним часом утримання в трьох групах сполук пе-
вної спільної структури.  

Ці результати дозволять в майбутньому для ефективного молекулярного дизайну но-
вих антиконвульсантів використовувати хроматографічний час утримання, як молекулярний 
дескриптор, що корелює з показником ліпофільності.  
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ 
7-АРИЛ-2-ТИОКСО-1,2,3,5-ТЕТРАГИДРОПИРРОЛО[3,2-D]ПИРИМИДИН-4-ОНОВ 

Плехов А.В., Заремба О.В., Коваленко С.Н., Черных В.П. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Известно, что производные тетрагидропирроло[3,2-d]пиримидин-4-онов проявляют 

выраженную противовирусную и противовоспалительную активности.  
Нами была исследована реакция окисления 7-арил-2-тиоксо-1,2,3,5-тетрагидро-

пирроло[3,2-d]пиримидин-4-онов перекисью водорода в щелочной среде.  
В зависимости от заместителя R' мы получили два различных продукта. В первом 

случае, когда R' представлен алкильными и арильными фрагментами, окисление приводит к 
ожидаемому продукту 2.  

При R'=Н продуктом реакции является сульфопроизводное 4, которое при попытке 
гидролиза остается устойчивым. 

Таким образом были получены новые соединения, ранее не описанные в литературе и 
представляющие интерес для поиска новых биологически активных веществ.  
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Структура полученных соединений подтверждена результатами ПМР и масс-
спектроскопии.  
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АННЕЛИРОВАНИЕ ТИОФЕНОВОГО ЦИКЛА К 2,3-БЕНЗОДИАЗЕПИНУ 
Попов В.Ю., *Кобраков И.К., *Кошелев В.Н., Хижан А.И., Суйков С.Ю., Богза С.Л. 

Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко НАН Украины,  
*Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина 

 
Производные 2,3-бензодиазепина, конденсированные с гетероциклическими ядрами 

по атомам N(3)-C(4) семичленного цикла, проявляют высокую аффинность к АМРА-
субсайтам глутаматного рецептора, сравнимую с препаратами ряда 2,3-бензодиазепина 
Talampanel и Grandaxine.  

Известные гетероаннелированные системы с фрагментом [1,2]диазепина получены 
циклизацией 2,3-бензодиазепин-4- и 2,3-бензодиазепин-1-тионов и соответствующих гидра-
зинов, а также в результате циклоприсоединения изоцианатов по связям C(1)=N(2) или 
N(3)=C(4) семичленного цикла. 

В продолжение работ по синтезу новых гетероконденсированных систем с ядром 
[1,2]диазепина, мы исследовали циклизации 1-арил-4-(2-оксоалкил)тио-2,3-бензодиазепинов 
(1).  

Установлено, что при их нагревании в присутствии оксихлорида фосфора в кипящем 
ацетонитриле циклизация не протекает по атому N(3) бензодиазепина. Наиболее активным 
нуклеофильным центром в условиях реакции является атом углерода в положении 5 молеку-
лы 2,3-бензодиазепина, с участием которого протекает реакция циклодегидратации с образо-
ванием 1,6-диарил-4Н-тиено[2,3-d][2,3]бензодиазепинов (2). 

Структура соединений установлена с использованием ЯМР 1Н и 13С спектров, а также 
спектров hsqc и hmbc. 
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CИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 1-МЕТИЛ-7-R-6,10-ДИГИДРО-[1,4]ТИАЗЕПИНО- 
[4,3-f]ПУРИН-2,4-(1Н,3Н)-ДИОНА 

Прийменко А.О., Васильев Д.А., Казунин М.С., Прийменко Б.А., Просяник А.В. 
Запорожский государственный медицинский университет, 

Украинский государственный химико-технологический университет 
 
Интерес к химии пурина, 2,6-диоксопурина и их конденсированных производных 

объясняется тем, что большое количество соединений в этом ряду имеют достаточно широ-
кий спектр биологической активности. Определенное внимание химиков и биологов к про-
изводным пурина обусловлено тем, что пурин и его 2,6-диоксопроизводное (ксантин) пред-
ставляют собой структурные фрагменты ряда природных физиологически активных соеди-
нений и синтетических лекарственных препаратов. 

С целью поиска биологически активных соединений нами на основе 8-(гидрокси-
метил)-3-метил-7-(2-оксо-2-R-этил)-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-диона, осуществлен ряд превраще-
ний, позволивших получить 8-(хлорметил)-3-метил-7-(2-оксо-2-R-этил)-1Н-пурин-
2,6(3Н,7Н)-дион, S-(3-метил-2,6-диоксо-7-(2-оксо-2-R-этил)-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-
ил)метил O-гидрогенкарбонотионат. Циклизация S-(3-метил-2,6-диоксо-7-(2-оксо-2-R-этил)-
2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)метил O-гидрогенкарбонотионата приводит к получению 
1-метил-7-R-6,10-дигидро-[1,4]тиазепино[4,3-f]пурин-2,4(1H,3H)-диона. 

 

 
Строение полученных соединений установлено с помощью современных физико-

химических методов анализа – ИК-, ПМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
Обнаружены вещества, обладающие диуретической и гипотензивной активностью. 
Исследования в данной области продолжаются. 
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CИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В РЯДУ 1-МЕТИЛ-1H-[1,4]ТИАЗИНО-
[4,3-f]ПУРИН-2,4,6(3H,7H,9H)-ТРИОНА 

Прийменко А.О., Васильев Д.А., Казунин М.С., Прийменко Б.А., Просяник А.В. 
Запорожский государственный медицинский университет, 

Украинский государственный химико-технологический университет 
 
Препараты на основе природных и синтетических пуринов и ксантинов вошли в арсе-

нал наиболее часто применяемых лекарственных средств противоопухолевой (6-меркап-
топурин), бронхолитической (эуфиллин, сплантин), антиагрегационной (пентоксифиллин), 
противовирусной (ацикловир), ноотропной (этофиллин) и других видов активности. 

Продолжая исследования в данном направлении нами осуществлен синтез в ряду 
2-((3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил)метилтио)уксусной кислоты и её 
этилового эфира, а также осуществлен переход к 1-метил-1H-[1,4]тиазино[4,3-f]пурин-
2,4,6(3H,7H,9H)-триону и его производным. 
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Полученные вещества обладают нейротропной, гипотензивной и бронхолитической 

активностью. 
Строение полученных соединений установлено с помощью современных физико-

химических методов анализа – ИК-, ПМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
Исследования в данной области продолжаются. 
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CИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В РЯДУ  
ТИАЗОЛО[3,2-f]ПУРИН-2,4,6(1H,3H,7H)-ТРИОНА 

Прийменко А.О., Кандыбей К.И., Просяник А.В., Гнатов Н.И., Прийменко Б.А. 
Запорожский государственный медицинский университет, 

Украинский государственный химико-технологический университет 
 
Синтез различных N-метильных ксантинов (2,6-диоксопуринов) является одним из 

перспективных направлений поиска новых лекарственных средств. Наряду с разработкой ме-
тодов синтеза природных производных пурина, широкое развитие получили исследования по 
созданию более доступных синтетических аналогов этих соединений, изысканию веществ, 
менее токсичных и избирательно влияющих на отдельные системы и функции организма, 
чем их природные прототипы. С этой же целью осуществлялась замена различными группа-
ми протонов у N1 и N7 в диметилксантинах (3,7 или 1,3), а также атома водорода, связанного 
с углеродом в положении 8 различных пуриновых алкалоидов. Поэтому новые, весьма цен-
ные свойства, появившиеся в результате введения дополнительных заместителей, всегда 
проявляются на фоне разносторонней фармакологической активности. 

Продолжая поиск биологически активных соединений в ряду ксантина и его конден-
сированных производных, нами осуществлены некоторые превращения на основе 3-метил- и 
1,3-диметилксантинил-8-тиоуксусных кислот. 
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Строение синтезированных соединений установлено с помощью элементного анализа, 
ИК-, ПМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

В данном ряду обнаружены вещества, проявляющие противомикробную и противо-
грибковую активность. Исследования в данной области продолжаются. 
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CИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ 2-(R-2,6-ДИОКСО-2,3,6,7-
ТЕТРАГИДРО-1Н-ПУРИН-8-ИЛ-ТИО)УКСУСНЫХ КИСЛОТ 

Прийменко А.О., Кандыбей К.И., Просяник А.В., Прийменко Б.А., Гнатов Н.И. 
Запорожский государственный медицинский университет 

Украинский государственный химико-технологический университет, г. Днепропетровск 
 
Высокая и разносторонняя биологическая активность пурина и его 2,6-

диоксопроизводных привлекают к себе пристальное внимание химиков и биологов. Интерес 
к химии пурина обусловлен тем, что он выступает структурным фрагментом ряда природных 
биорегуляторов и синтетических лекарственных препаратов. 

Пурин и его производные входят в состав нуклеиновых кислот, различных кофермен-
тов, выступают в качестве макроэргов, участвуют в передаче нервных импульсов. 

Среди N- и С-замещенных пурина и ксантина найдены вещества, обладающие различ-
ными видами биологического действия. Обнаружены вещества, обладающие антимикроб-
ной, гипотензивной, диуретической, антигистаминной, кардиотонической, бронходилятатор-
ной, аналептической, противоопухолевой активностью, что свидетельствует о целесообраз-
ности поиска биологически активных соединений в ряду пурина и его производных. 

Продолжая исследования в данном направлении, нами осуществлены некоторые пре-
вращения на основе 3-метил-8-меркаптоксантинил-7-уксусной кислоты, которые отражены 
на нижепреведенной схеме. 
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Строение синтезированных соединений подтверждено физико-химическими метода-
ми анализа: ИК-, ПМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Биологические исследования показали, что в данном ряду обнаружены вещества, про-
являющие противомикробную и противогрибковую активность. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ [1,2,3]ТРИАЗОЛО[1,5-а]ХИНАЗОЛИН-5(4Н)ОНА 
Равнейко И.Н., Заремба О.В., Черных В.П. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Известно, что производные [1,2,3]триазоло[1,5-а]хиназолин-5(4Н)она проявляют ак-

тивность по отношению к аденозиновым А1 и А2а рецепторам. Также существуют литератур-
ные данные об успешном тестировании соединений данного класса на бензодиазепивовых 
рецепторах. Поэтому синтез и исследование биологической активности новых производных 
[1,2,3]триазоло[1,5-а]хиназолин-5(4Н)она является актуальной и перспективной задачей. 

Путем взаимодействия замещенных метил-2-азидобензоатов с циануксусным эфиром 
нами синтезированы соответствующие [1,2,3]триазоло[1,5-а]хиназолин-5(4Н)оны.  

В результате реакции алкилирования полученных гетероциклов алкилгалогенидами 
различной химической природы получена комбинаторная библиотека N-замещенных 
[1,2,3]триазоло[1,5-а]-хиназолин-5(4Н)онов: 
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Полученные соединения представляют интерес для дальнейших исследований c це-

лью поиска новых биологически активных веществ и создании на их основе высокоэффетив-
ных лекарственных средств. 

Структура всех синтезированных соединений подтверждена данными ПМР-спектро-
скопии и масс-спектрометрии. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ АЦИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ ТІЄНО[2,3-D]- 
ПІРИМІДІНІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ АТОМ ОКСИСЕНУ В ПОЛОЖЕННІ 2 

Різак Г.В., Левашов Д.В., Черних В.П., Шемчук Л.А.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Серед великої кількості гетероциклічних систем важливе місце займають  

тієно[2,3-d]піримідіни, які володіють широким спектром біологічної активності. В продов-
ження робіт [1, 2] по синтезу даних похідних було заплановано дослідження реакції ацилю-
вання похідних тієно[2,3-d]піримідіну, які містять атом оксигену у другому положенні. 

Взаємодією амінокарбетокси(ціано)тіофенів (1) з фенілізоціанатом отримано відпові-
дні похідні сечовини (2), які зазнавали циклодегідратації при нагріванні в етанолі з утворен-
ням тієно[2,3-d]піримідінів (3). 
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Встановлено, що взаємодія сполук (3) з хлорангідридами карбонових кислот перебігає 

по екзоциклічному атому оксигену у положенні 2 з утворенням відповідних О-ацильних по-
хідних (4). При нагріванні останніх до температури плавлення відбувається перегрупування з 
утворенням сполук (5) внаслідок міграції ацильного залишку до ендоциклічного атому ніт-
рогену. 

 
1. Різак Г.В., Молнар А.М., Добош А.А., Сливка М.В., Хрипак С.М.// Науковий вісник 
Ужгородського університету. – 2001. – В.6. – С. 168-170. 

2.  Хрипак С.М., Різак Г.В., Добош А.А., Сливка М.В. // Науковий вісник Ужгородського 
університету. – 2000. – В.5. – С. 93-96. 
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ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК СЕРЕД ЗАМІЩЕНИХ  
7-β-ГІДРОКСІЕТИЛКСАНТИНІВ 

Романенко М.І., Мартинюк О.О., Шарапова Т.А., 
Самура Б.А., Рудько Н.П., Серіков В.І. 

Запорізький державний медичний університет,  
Национальний фармацевтичний університет 

 
Похідні ксантину, які містять у положенні 1 або 7 β-гідроксіетильну групу виявляють 

виразну гіпотензивну, бронхолітичну, діуретичну, гіполіпідемічну активність і не випадково 
деякі з них знайшли застосування в практичній медицині в якості лікарських засобів (етофі-
лін, гесатонол, теофібрат, теокор, дипрофілін та ін.), а, отже, подальший пошук діуретичних, 
серцево-судинних та гіполіпідемічних засобів серед β-гідроксіетилксантинів є досить перс-
пективним. В арсеналі сучасних діуретиків використовуються досить великий ряд синтетич-
них сполук, які відносяться, в основному, до похідних гетероциклів (гідрохлортіазид, фуро-
семід, циклометіазид, оксодолін та інші). Недоліками вище згаданих препаратів є досить 
складні схеми їх синтезу та значний ряд побічних ефектів. Слід вказати, що субстанції зазна-
чених діуретиків в Україні не виготовляються. 

З метою пошуку високоефективних та малотоксичних сполук серед похідних ксанти-
ну нами були вивчені реакції нуклеофільного та електрофільного заміщення на основі 8-
бромо-7-β-R-оксіетил-3-метилксантину в результаті чого були отримані не описані раніше 
7,8-дизаміщені 3-метилксантини загальної формули: 
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Встановлено, що реакції 8-бромо-7-β-R-оксіетил-3-метилксантинів з первинними та 
вторинними амінами, гідразингідратом перебігають в середовищі н-пропанолу або діоксану. 
Так, 8-тіопохідні отримані алкілуванням 8-тіоксантинів з алкіл-, алкеніл-, бензил-, оксоалкіл- 
та гідроксіалкілгалогенідами у водному спирті в присутності еквімолярної кількості лугу. 

Будова та індивідуальність синтезованих сполук підтверджена даними ІЧ-, ПМР-
спектроскопії, мас-спектрометрії та методом тонкошарової хроматографії. 

Проведено первинний фармакологічний скринінг. За результатами біологічних випро-
бувань встановлено, що синтезовані сполуки відносяться до ІV класу токсичності. 

Діуретична активність вивчалась за методом Берхіна Є. Б. В якості еталонів порівнян-
ня використовувались гіпотіазид та фуросемід. За показником діуретичної активності одер-
жані сполуки активніші за еталони порівняння. Анальгетична та протизапальна активності 
вивчені на моделях «оцтових корчів» та «гострого асептичного набряку», відповідно. Синте-
зовані сполуки активніші за зазначеним показником за еталони порівняння – анальгін та ди-
клофенак натрію. Антиоксидантна активність (АОА) вивчалась in vitro на моделі нефермент-
ного ініціювання вільнорадикального окиснення Fe2+. Встановлено, що переважна більшість 
синтезованих сполук виявляє вищу АОА ніж еталони порівняння (дібунол, аскорбінова кис-
лота). Встановлені певні закономірності «будова – дія». 
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РЕГІОСПЕЦИФІЧНІСТЬ ПРИЄДНАННЯ РЕАКТИВІВ ГРІН’ЯРУ ДО ДЕЯКИХ 
ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ N-(2-КАРБМЕТОКСИ-3-ТІЄНІЛ)ОКСАМІНОВИХ КИСЛОТ 

Ситнік К.М., Шемчук Л.А., Бевз Н.Ю., Черних В.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
З метою подальшого дослідження реакції гетероциклізації гетериламідів діарилглі-

колевих кислот нами вивчено взаємодію метилового естеру 3-(етоксаліламіно)-тіофен-2-
карбонової кислоти 1 з реактивами Грін’яру: 
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В результаті реакції було встановлено, що за цих умов утворюється лише єдиний (в 
межах похибки експерименту) продукт – метиловий естер 3-(2-гідрокси-2,2-дифеніл-ацетил-
аміно)-тіофен-2-карбонової кислоти 2. Утворення регіоізомеру 3 або продукту приєднання за 
двома естерними групами не спостерігалось.  

Саме такий напрямок перебігу реакції можна пояснити значно вищою реакційною 
здатністю естерної групи оксамінової кислоти в порівнянні з естерною групою тіофенового 
фрагмента.  

Будову синтезованих сполук доведено інструментальними методами, а на прикладі 
сполуки 2, де Ar = Ph – зустрічним синтезом: ацилюванням відповідного аміну хлороангід-
ридом дифенілхлорооцтової кислоти. Отримані речовини здатні під дією концентрованого 
розчину H2SO4 набувати зникаючого червоного забарвлення (явище галохромії). Раніше 
синтезовані в такий спосіб сполуки використовувались для подальшої внутрішньо-
молекулярної циклізації [1]. Циклічні продукти було досліджено на протиракову дію в 
Національному інституті раку США. Результати досліджень довели перспективність пошуку 
біологічно активних сполук серед синтезованих, а знайдена нами регіоспецифічність 
приєднання реактивів Грін’яру до сполук 1 дає можливість значно розширити клас синтезо-
ваних сполук.  

[1] Сытник К.М., Шемчук Л.А., Кончаковская М.Е., Черних В.П. // Журнал органічної 
та фармацевтичної хімії – 2007, Том 5, Випуск 1(17) – С. 21-26. 
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ ДИГІДРОКВЕРЦЕТИНУ 
Скупа О.О., Георгіянц В.А., Ющенко Т.І. 
Національний фармацевтичний університет  

 
В умовах сучасної екологічної ситуації зростає потреба в застосуванні речовин, що 

володіють антиоксидантною активністю, тобто пригнічують процеси старіння клітин і пере-
шкоджають розвитку захворювань, в основі патогенезу яких лежить перекисне окислення 
ліпідів (атеросклероз, ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда, цукровий діабет, онколо-
гічні захворювання). Такий широкий спектр важких захворювань привів до пошуку препара-
тів, які виявляють цитопротекторну дію, зменшують ушкоджуючий вплив несприятливих 
факторів зовнішнього середовища, мобілізують захисні сили організму. У сучасній медицині 
широкого застосування набули лікарські засоби природного, у тому числі і рослинного по-
ходження.  

На сьогоднішній день одним з найбільш ефективних природних антиоксидантів є ди-
гідрокверцетин (таксифолін), вивченню якого приділяється велика увага. Дигідрокверцетин 
(3,3',4',5,7-пентагідроксифлаванон) - представник класу біофлаваноїдів - природних сполук 
рослинного походження. Основною сировиною його отримання є модрина сибірська або да-
урська (Larix sibirica L, Larix daurica T), методи переробки якої розроблені і детально описані 
в літературі.  

Дигідрокверцетин є еталонним антиоксидантом. Його антирадикальна активність пе-
ревищує активність ряду речовин у 3-5 разів.  

Біологічна дія таксифоліну зумовлена його хімічною структурою (1).  
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Однією з найважливіших особливостей цієї сполуки є наявність в молекулі п’яти гід-
роксильних груп. Відповідно, введення в структуру певних функціональних угрупувань мо-
же привести до зміни фармакологічної активності дигідрокверцетину. Тому, метою нашої 
роботи є пошук і синтез аналогів дигідрокверцетину та дослідження їх фармакологічної ак-
тивності. Як відомо великий вплив на фармакологічну активність речовини чинить її ліпофі-
льність (гідрофільність). З урахуванням наявності в структурі дигідрокверцетину 5 гідрокси-
льних груп першим етапом наших досліджень стало заміщення цих гідроксилів алкільними 
та ацильними замісниками з подальшим вивченням їхз фармакологічної активності. В якості 
ацилюючих агентів нами були обрані похідні дикарбонових кислот – щавлевої, малонової та 
бурштинової. Встановлено, що утворення тих чи інших цільових продуктів значною мірою 
залежить від умов здійснення синтезу. Різні продукти одержані також при використанні ес-
терів, моно- та дихлорангідридів. 

Прогноз фармакологічної активності синтезованих речовин підтвердив перспектив-
ність їх дослідження як антиоксидантів. Таким чином, подальший цілеспрямований синтез 
БАР на основі синтетичних похідних та структурних аналогів дигідрокверцетину є перспек-
тивним та актуальним. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 3-ЦИАНО- 
6-ФТОРХИНОЛОНОВ-4 — ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К 3-ГЕТЕРИЛ-

ПРОИЗВОДНЫМ ФТОРХИНОЛОНОВЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Спиридонова Н. В., Силин А. В., Коваленко С. Н. 
Национальный фармацевтический университет 

 
В продолжение исследований по поиску и разработке новых методов получения и ис-

следования биологической активности антибактериальных препаратов, имеющих в своей 
структуре фторхинолоновый фрагмент, нами осуществлен синтез хинолонов, содержащих в 
третьем положении азольный гетероцикл. 

Синтез родоначальной структуры - 6,7-дифтор-3-цианохинолона-4, осуществляли по 
хорошо зарекомендовавшей себя реакции Гоулда-Якобса:  
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Для расширения ряда производных вначале осуществляли введение заместителей в 

положения 1 и 7 хинолонового цикла.  
Далее, используя синтетический потенциал карбонитрильной группы, осуществляли 

формирование гетероциклических фрагментов тиазола, [1,2,4]оксадиазола и тетразола.  
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Строение синтезированных соединений подтверждена с помощью ПМР-, ИК-, УФ- 

спектроскопии и масс-спектроскопии.  
Синтезированные полициклические системы, содержащие в своей структуре 6-фтор-

хинолоновый и азольный фрагменты, могут представлять значительный интерес как потен-
циальные антибактериальные агенты.  
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СИНТЕЗ 5-АРИЛІДЕНПОХІДНИХ  
(2-МЕТИЛ-4-ОКСИ-5-ІЗОПРОПІЛФЕНІЛАМІНО)ТІАЗОЛОНІВ  

ТА ВИВЧЕННЯ ЇХ ПРОТИПУХЛИННОЇ АКТИВНОСТІ 
Субтельна І.Ю.1, Зіменковський Б.С.1, Анджей Гзелля2, Семенців Г.М.1,  

Таборовець В.Ф1, Лесик Р.Б.1 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького1,  

Познанський медичний університет імені Кароля Марцінковського2, м. Познань, Польща 
 
Синтетичні та скринінгові дослідження в галузі 4-тіазолідонів, проведені на кафедрі 

фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ імені Данила Галицького у співпраці 
з Національним Інститутом Раку США (NCI) дозволили встановити значний протипухлин-
ний потенціал 2-ариламінотіазол-4(5Н)-онів, серед яких для поглиблених доклінічних дослі-
джень , що проходять поглиблене тестування згідно процедури NCI виділено 3 високоактив-
ні сполуки-лідери: (5-(4-хлорофенілметиліден)-2-(4-гідроксифеніламіно)-2-тіазолін-4-он, 
(5-(4-фторофенілметиліден-2-(4-гідроксифеніламіно)-2-тіазолін-4-он, 5-[2-хлоро-3-(4-нітро-
феніл)-2-пропеніліден]-2-(3-гідроксифеніламіно)-2-тіазолін-4-он).  
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Ar = 4-F-C6H4 (13), 4-Cl-C6H4 (14), 2-OMe-C6H4 (15); 
        4-NMe2-C6H4 (16); 4-NEt2-C6H4 (17); 4-OH-C6H4 (18); 
        PhCH=CH (19); 2-(4-Cl-C6H4NHCOCH2O)-5-Cl-C6H3 (20); 
        2-(4-Cl-C6H4NHCOCH2O)-C6H4 (21); 3-PhO-C6H4 (22)

11

12

ArCHO

AcONa, AcOH

13-22

Ar = 4-F-C6H4 (3), 4-Cl-C6H4 (4), 4-NMe2-C6H4 (5);
        4-NEt2-C6H4 (6); 4-OH-C6H4 (7); PhCH=CH (8);
        2-NO2-C6H4CH=CH (9); 3-PhO-C6H4 (10)

Як логічне продовження систематичного пошуку «сполуки-лідера» (з анг. lead-compound) з 
протипухлинною дією серед 5-ариліденпохідних ариламінотіазолонів, а також з метою ви-
вчення особливостей кореляції «структура – протипухлинна активність» ми одержали серію 
нових похідних з 2-метил-4-гідрокси-5-ізопропілфенільним замісником у положеннях 2 та 4 
базового гетероциклу. Синтез 2-(2-метил-4-гідрокси-5-ізопропілфеніламіно)тіазол-4(5Н)-ону 

(2) здійснено за запропонованим нами раніше підходом [1], що базується на використанні 
2-карбетоксиметилтіо-2-тіазол-4(5Н)-ону (1) в реакції амінолізу. Зазначена сполука є опти-
мальним вихідним реагентом, оскільки дозволяє забезпечити селективний перебіг реакції за 
положенням 2 базового гетероциклу і достатню чистоту та виходи цільового продукту. Реак-
цію сполуки 1 з гідрохлоридом 4-аміно-2-ізопропіл-5-метилфенолу проводили в середовищі 
етанолу в присутності безводного ацетату натрію. Наявність активної метиленової групи у 
положенні 5 тіазолонового кільця, а також прогнозований факт появи біологічної активності 
нових сполук стали обґрунтуванням для синтезу серії 5-ариліденпохідних на основі аромати-
чних альдегідів за реакцією Кньовенагеля (середовище оцтова кислота, каталізатор – безвод-
ний ацетат натрію). Синтез ізомерних 4-(2-метил-4-гідрокси-5-ізопропілфеніламіно)-5Н-

тіазол-2-онів реалізовано на основі 4-тіоксо-2-тіазолідону (ізороданіну, сполука 11). Реакцію 
4-ізороданіну з гідрохлоридом 4-аміно-2-ізопропіл-5-метилфенолу з утворенням похідного 

12 проводили в середовищі етанолу в присутності ацетату натрію. Аналогічно, як і у випадку 
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2-заміщених тіазолонів (3-10), в умовах реакції Кньовенагеля за СН-кислотним центром оде-
ржано серію 5-арилідензаміщених. Структура синтезованих сполук підтверджена спектро-
скопією ПМР, хромато-мас-спектрометрією, елементним аналізом, а також рентгенострукту-

рним аналізом. Згідно спектрів ПМР, для одержаних 2-(2-метил-4-гідрокси-5-
ізопропілфеніламіно)тіазол-4(5Н)-онів характерна прототропна аміно-імінна таутомерія, 
причому іміноформа може існувати у вигляді Z- і E-енантіомерних форм. Так, у спектрах 
ПМР зазначених похідних спостерігається характерне подвоєння сигналів, яке зумовлене іс-
нуванням в розчині динамічної рівноваги аміно- та іміноформ. Співвідношення таутомерів 
на основі кривої інтегральної інтенсивності становить ~ 1:1, з незначним переважанням амі-
ноформи, за винятком 5-(4-хлорофенілметиліден)похідного (4), для якого аміноформа пере-

важає суттєво (80%). Цікаво, що в кристалічному стані 2-(2-метил-4-гідрокси-5-
ізопропілфеніламіно)тіазол-4(5Н)-они (2-10), як і ізомерні до них 4-заміщені (12-22), існують 
у вигляді ариламіноформи, що підтверджено рентгеноструктурним аналізом сполук 9 та 16. 
Протиракова активнiсть одержаних похідних вивчалась у рамках міжнародної наукової про-
грами Національного інституту здоров’я США - DTP (Developmental Therapeutic Program) 
Національного інституту раку (NCI, Бетезда, Меріленд, США). Проведено скринінгові дослі-
дження сполук 3, 4 та 17 згідно стандартної процедури NCI на 57-58 лініях дев’яти типів ра-
кових клітин (лейкемії, меланоми, раку легенів, кишківника, мозку, яєчників, грудей, проста-
ти, нирок) у п’яти концентраціях при 10-кратному розведенні (100µM - 0,01µM). У результа-
ті експерименту розраховано 3 дозозалежні параметри: 1) GI50 - концентрація сполуки, яка 
викликає пригнічення росту 50% клітин лінії (ефективне інгібування росту); 2) TGI - концен-
трація, що створює повне пригнічення росту клітин (цитостатичний ефект); 3) LC50 - концен-
трація, яка викликає загибель 50% пухлинних клітин (цитотоксична дія). Для кожного з па-
раметрів розраховано середні значення експерименту (mean graph midpoints, MG_MID)  

Log GI50 Log TGI Log LC50 Сполука 
/ NSC 
код NCI 

N1 
 N12 Інтервал 

MG
_MI
D 

N22 Інтервал 
MG
_MI
D 

N32 
Інтер-
вал 

MG_
MID 

3 / 
725605 

58 58 
-7.46 до 

-4.50 
-

4.93 
51 

-5.35 до 
-4.01 

-4.4 32 
-4.58 до 

-4.02 
-4.09 

4 / 
735598 

57 56 
-5.59 до 

-4.22 
-

4.76 
42 

-4.68 до 
-4.03 

-
4.29 

19 
-4.32 до 

-4.12 
-4.06 

17 / 
743175 

57 57 
-7,93 до 

-4.20 
-

5.20 
31 

-5.29 до 
-4.11 

-
4.27 

13 
-4.48 до 

-4.01 
-4.04 

Індивідуальні лінії клітин мають різну чутливість до синтезованих речовин. В загаль-
ному, необхідно відзначити селективну чутливість клітинних ліній лейкемії до тестованих 
речовин, причому сполука 3 селективно інгібує ріст клітин ліній лейкемії CCRF-CEM та 
HOP-92 у субмікромолярних концентраціях. Цікаво, що похідне 17 проявляє високий рівень 
ефективного інгібування на лінії раку нирок RXF 393 на фоні середнього значення для 57 лі-
ній lgGI50 = -5.02. Таким чином, підтверджено значний протипухлинний потенціал 5-
арилідензаміщених ариламінотіазолонів, що є підставою для поглиблених хімічних та фар-
макологічних досліджень представників зазначеної гетероциклічної системи.  

[1]. Синтез та вивчення протипухлинної активності похідних 2-ариламіно-2-тіазолін-
4-онів / Р.Б. Лесик, Б.С. Зіменковський, С.М. Ярмолюк [та ін.] // Фармац. журнал. – 2003. – 
№1. – С. 51-56. 
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3-СУКЦИНОЇЛЗАМІЩЕНІ N-ФЕНІЛАНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ: СПОСОБИ 
СИНТЕЗУ, РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЇХ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 
Сулейман М.М., Ісаєв С.Г., Свєчнікова О.М., Павлій О.І., Брунь Л.В 

Національний фармацевтичний університет 
 
Чисельні публікації вчених свідчать, що похідні N-R-антранілових та бурштинової ки-

слот виявляють високу фармакологічну активність та низьку токсичність. Слід відзначити, 
що у літературі методи синтезу, фізико-хімічні і біологічні властивості сукциноїлзаміщених 
N-фенілантранілових кислот не описані. У зв'язку з цим було доцільно синтезувати 
3-сукциноїлзаміщені N-фенілантранілових кислот, які в антраніловому фрагменті молекули 
містять фрагмент бурштинової кислоти. В якості вихідних речовин використані алкіламіди 3-
карбокси-2-хлоросукцинанілової кислоти (І) та 3-аміно-N-фенілантранілові кислоти (ІІ). 
3-Сукциноїлзаміщені N-фенілантранілових кислот (V) синтезовані шляхом взаємодії алкіла-
мідів 3-карбокси-2-хлоросукцинанілової кислоти (І) з толуідинами або ксилидінами в сере-
довищі ДМФА (сп. 1А), у твердій фазі (сп. 1Б) у присутності СuО та поташу. Також 3-сукци-
ноїлзаміщені N-фенілантранілових кислот (V) синтезовані шляхом амідування N-арилсук-
циніміду (сп. 2) або відповідного метилового естеру (сп. 3) аліфатичними амінами: 
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Проведені дослідження показали, що синтез 3-сукциноїлзаміщених N-фенілантрані-
лових кислот (V) доцільно проводити у твердій фазі (сп. 1Б) при температурі 180-220оС. Під-
вищення температури призводить до реакції декарбоксилювання цільового продукту (V) та 
вихідної орто-хлорбензойної кислоти (І). 

Будову синтезованих речовин підтверджено зустрічним синтезом, даними елементно-
го аналізу, ІЧ-, ПМР-спектрів та методом кількісного визначення за методикою двофазного 
титрування в системі октанол-вода (індикатор – бромтимоловий синій). Розроблена методика 
репрезентативна, експресна, відносна помилка не перевищує 0,5%. 

За результатами фармакологічного скринінгу 3-сукциноїлзаміщені N-фенілантрані-
лових кислот знайдені субстанції, які проявляють на рівні рефренс-препаратів протизапаль-
ну, анальгетичну, діуретичну та фунгістатичну активність.  

Показано, що введення в структуру N-фенілантранілових кислот фрагменту буршти-
нової кислоти сприяє зниженню гострої токсичності до 7000-8000 мг/кг. 
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СИНТЕЗ ПОХІДНИХ 
3-R-2-ТІОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОТІЄНО[3,2-d]ПІРИМІДИН-4-ОНІВ 

Ткаченко О.В., Журавель І.О., Коваленко С.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Виходячи з аналізу баз даних біологічно активних сполук, що знаходяться на різних 

етапах впровадження, похідні 2-тіоксопіримідин-4-онів мають високий потенціал біологічної 
активності. Серед їх структурних аналогів знайдено речовини з антигістамінною, спазмолі-
тичною, кардіопротекторною дією.  

На сьогодні з точки зору медичної хімії одним з найперспективніших класів для по-
шуку високоактивних речовин слід вважати похідні анельованих гетероциклів. Такі сполуки 
за рахунок присутності в їх структурі декількох гетероатомів часто здатні до таутомерії, мо-
жуть утворювати координаційні зв’язки і завдяки цьому проявляти афінітет до різноманітних 
рецепторів.  

В даній роботі нами вирішено задачу синтезу піримідинового циклу, анельованого з 
фрагментом тіофену, та проведено хімічну модифікацію одержаного тієно[3,2-d]піримідину.  

Синтез 3-N-заміщених 2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно[3,2-d]піримідин-4-онів 1 про-
водили реакцією 3-амінотіофен-2-карбоксилату з тіоізоціанатами в присутності піридину. 
Аналогічно, в реакції з ізотіоціанатами з високими виходами виділено відповідні 1,2,3,4-
тетрагідротієно[3,2-d]піримідин-2,4-діони 2.  

В результаті реакції алкілування сполук 1 бензилбромідами чи амідами хлороцтової 
кислоти в слабо лужному середовищі виділено продукти S-алкілування 3 і 4, відповідно.  
2-Оксопродукти 2 в даній реакції утворюють продукти N1-заміщення 5 і 6. 
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R1 = Et, i-Pr, Ph 
R2 = H, Ph, 2-CH3-Ph, 3-CH3-Ph, 4-CH3-Ph, 4-F-Ph, 3,4-диCH3-Ph, 2-OCH3-Ph, 3-Cl-Ph,  

 2-OC2H5-Ph 
R3 = 4-Cl-Ph, 4-F-Ph, 4-CH3-Ph, 3-CH3-Ph, 3-ОCH3-Ph, 4-ОCH3-Ph 
 
Структуру всіх синтезованих сполук доведено методами 1Н-ЯМР, ІЧ- і УФ-спектро-

скопії. 
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СИНТЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВОЙ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ -  
5-(АРИЛИМИНО)-2-R-3,5-ДИГИДРО[1,4]ТИАЗЕПИН[5,6-b] ИНДОЛИЗИН-11-

КАРБОНИТРИЛА 
1Хайрулин А.Р., 2Демченко А.М., 1Лозинский М.О. 

1Институт фармакологии и токсикологи АМН Украины 
2Институт органической химии НАН Украины 

  
Взаимодействием N-арил-2-амино-1-цианоиндолизин-3-тиокарбоксамида 1 с этил-4-

хлорацетоацетатом 2 получены представители новой гетероциклической системы – 
5-(арилимино)-2-R-3,5-дигидро[1,4]тиазепин[5,6-b]индолизин-11-карбонитрила 3. 
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Строение продуктов конденсации однозначно доказано с использованием метода рен-
тгеноструктурного анализа. 
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О РЕАКЦИИ ЩЕЛОЧНОГО ГИДРОЛИЗА ЭФИРОВ ОКСАНИЛОВЫХ КИСЛОТ 
Халдун Аль-Рахави, Петюнин Г.П. 
Университет Сана’а (Йемен),  

Харьковская медицинская академия последипломного образования 
 
Продуктам гидролиза эфиров замещенных оксаминовых кислот авторы приписывают 

структуру соответствующих оксаминовых кислот, однако, одни и те же соединения характе-
ризуются разными температурами плавления. Нами были изучены различные условия гид-
ролиза и структура образующихся при этом продуктов. Оказалось, что гидролиз эфиров при 
комнатной температуре и концентрации гидроксида щелочного металла до 10% приводит к 
соответствующим замещенным оксаминовым кислотам. Если же реакцию гидролиза прово-
дить при нагревании и в более концентрированных щелочах, то продуктами гидролиза явля-
ются комплексы исходных оксаминовых кислот с соответствующим ионом щелочного ме-
талла. Полученные комплексы нерастворимы в органических растворителях, в холодной во-
де; легко растворимы в горячей воде, из которой они и кристаллизовались. Водные растворы 
комплексов характеризуются значительной кислотностью. Для установления структуры син-
тезированных комплексов были использованы элементный анализ, УФ-, ИК-, ЯМР-спектро-
скопия, рентгеноструктурный анализ. Спектральные данные комплексов оказались идентич-
ными спектральным данным оксаминовых кислот и не могли помочь в установлении струк-
туры синтезированных веществ. Последняя была установлена по данным рентгеноструктур-
ного анализа, который показал, что полученные соединения представляет собой комплексы 
ионов щелочных металлов с двумя молекулами оксаминовой кислоты и одной молекулой 
воды.  

 
Анализ длин связей позволил однозначно установить, что одна из молекул является 

анионом. Oтрицательный заряд локализован на карбоксильной группе, о чем свидетельству-
ют длины связей О(2а)-С(10а)=1.238(5) Е и О(3а)-С(10а)=1.244(5) Е, сравнимые со средним 
значением для карбоксилат-аниона 1.242 Е. Вторая молекула является нейтральной, что под-
тверждается длинами связей O(2b)-C(10b)=1.212(5) Е и O(3b)-C(10b)=1.295(5) Е, сравнимы-
ми со средними значениями 1.210 Е для группы С=О и 1.308 Е для С-ОН.  

В кристалле катионы калия образуют бесконечные цепочки вдоль кристаллографиче-
ского направления (1 0 0) и связаны мостиковыми молекулами оксаминовых кислот. Рас-
стояние между соседними ионами калия равно 4.622(4) Е. Каждый атом калия имеет коорди-
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национное число 8 и координирован карбоксильными и карбамидными группами пяти орга-
нических молекул, одна из которых является анионом, и одной молекулой воды. Анион ко-
ординирован только на один ион калия по хелатному типу, а молекула воды является терми-
нальным лигандом. Четыре нейтральных молекулы являются мостиковыми и координирова-
ны на два соседних иона калия. При этом одна из мостиковых нейтральных молекул образу-
ет с калием хелатный цикл и координирована на соседний ион калия кислородом карбамид-
ной группы. Две другие молекулы нейтральные молекулы оксаминовой кислоты координи-
рованы только карбамидным кислородом, который является мостиковым между двумя со-
седними ионами калия. Четвертая молекула - координирована карбоксильным кислородом, 
который тоже является мостиковым.  

 
В этом случае связь К-О заметно слабее всех остальных координационных связей 

(3.294(3) Е). Возможно, это следствие того, что эта молекула является мостиковой не только 
в цепочке, но и связывает между собой соседние цепочки координированных ионов калия, 
что приводит к образованию слоя, параллельного плоскости [0 0 1].  

Отрицательно заряженная молекула - плоская с точностью 0.03 Е, чему способствует 
образование внутримолекулярных водородных связей N(1a)-H(1Na)…O(2a) (H…O 2.18 Е N-
H…O 112є) и C(6a)-H(6a)…O(1a) (H…O 2.37 Е C-H…O 121є). В нейтральной молекуле кар-
боксильная и карбамидная группы несколько некопланарны друг другу (торсионный угол 
N(1b)-C(9b)-C(10b)-O(2b) -9.2(6)є), что может быть следствием образования NH группой би-
фуркатных водородных связей N(1b)-H(1Nb)…O(2b) (H…O 2.32 Е N-H…O 109є) и N(1b)-
H(1Nb)…O(1w) (H…O 2.16 Е N-H…O 162є). Также в нейтральной молекуле присутствует 
водородная связь С(6b)-H(6b)…O(1b) (H…O 2.28 Е C-H…O 122є). В нейтральной молекуле и 
анионе обнаружено стерическое отталкивание между вицинальными метильными группами, 
а также между атомами ароматического цикла и NH группой (укороченные внутримолеку-
лярные контакты H(8ac)…C(7a) 2.81 Е (сумма вандерваальсовых радиусов [2] 2.87 Е), 
H(1Na)…H(2a) 2.28 Е (2.34 Е), H(1nb)…H(2b) 2.28 Е (2.34 Е), H(7ba)…H(2b) 2.29 Е (2.34 Е)).  
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ПИРРОЛО[3,4-D][1,2]ДИАЗЕПИН — НОВАЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Харанеко О.И., *Кобраков И.К., *Кошелев В.Н., Папаянина Е.С., Суйков С.Ю., Богза С.Л. 
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко НАН Украины, 

*Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина 
 
Гетероциклические аналоги 2,3-бензодиазепина, за исключением индоло-, бензофуро- 

и бензотитено[2,3-с]- аннелированных производных, неизвестны из-за больших трудностей 
при аннелировании 1,2-диазепинового цикла к гетероциклическим ядрам.  

Не вызывает сомнения, что создание гетероаналогов грандаксина могло бы сущест-
венно расширить базу соединений-лидеров для конструирования лекарственных средств, 
действующих на ЦНС.  

Нами разработан метод получения 3-этоксикарбонил-4-фенацилпирролов (1), которые 
при действии гидразина с высокими выходами циклизуются в 5,7-дигидропирроло[3,4-
d][1,2]диазепин-1(2Н)-оны (2) — производные новой гетероциклической системы. 

Структура новых гетероциклов доказана с помощью ЯМР 1Н и 13С (методики hsqc и 
hmbc).  
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CИНТЕЗ ТІАЗОЛІДОНОВИХ ПОХІДНИХ 
ПРОСТОРОВО ЕКРАНОВАНОГО ФЕНОЛУ  

Хом’як С.В., Губрій З.В., Половкович С.В., Копельців Ю.А., 
Лесик Р.Б.1, Зіменковський Б.С.1, Новіков В.П. 

Національний університет «Львівська політехніка», 
1Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

 
Відомо, що 4-тіазолідони проявляють різноманітну біологічну активність. Представ-

ники цього класу ідентифіковані як потенційні протипухлинні, протизапальні, гіпоглікемічні, 
серцевосудинні та антимікробні засоби. Крім того, встановлено високу антиоксидантну, про-
тивірусну, протитуберкульозну активності даного класу гетероциклів [1]. Серед нестероїд-
них протизапальних засобів, похідних 4-тіазолідону, знайдено новий препарат дарбуфелон - 
подвійний інгібітор COX-2/5-LOX, залишок екранованого фенолу в якому надає йому анти-
оксидантних, протизапальних властивостей та низьку ульцерогенну активність. 

Нами проведена конденсація Кньовенагеля 4-гідрокси-3,5-ди-трет-бутилбензальде-
гіду з 4-тіоксо-2-тіазолідоном (ізороданіном) в оцтовій кислоті у присутності ацетату натрію, 
яка приводить до утворення 5-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксибензиліден)-4-тіоксо-2-тіазолі-
дону 1. Продукт 1 є зручним реагентом для гетероваріанту реакції Дільса-Альдера з акролеї-
ном та заміщеним фенілмалеїнімідом, в результаті якої отримуються тіопірано[2,3-d]тіа-
зольні похідні 2-3. 3-Алкільні похідні ізороданіну 4 одержані при взаємодії калієвої солі 1 з 
галогеналканами. Метилювання метилйодидом в етанолі у присутності триетиламіну приво-
дить до 4-метилтіопохідного 5. 
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Будову та склад синтезованих сполук підтверджено результатами елементного аналі-

зу, ТШХ, ПМР- та ІЧ-спектрами. Здійснено комп’ютерний скринінг потенційної біологічної 
активності за програмою PАSS, результати якого передбачають високу протипухлинну, про-
тизапальну, гіпотензивну, протиартритну та інші види активності синтезованих сполук. 

 
[1]. Зіменковський Б.С., Лесик Р.Б. 4-Тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспекти-

ви. Монографія / Вінниця:Нова книга, 2004. – 106с. 
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АЦИЛЮВАННЯ АМІНОКИСЛОТ АНГІДРИДОМ  
(±)-ЦИС-1,2,2-ТРИМЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН-1,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ 

Цапко Є.О., Мерзлікін С.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
1,2,2-Триметилциклопентан-1,3-дикарбонова (камфорна) кислота є сполукою напів-

синтетичного походження, серед похідних якої знайдені сполуки, що виявляють з антидіабе-
тогенну, діуретичну, протисудомну та антиоксидантну дії.  

Нами продовжено синтез нових похідних зазначеної кислоти. На наш погляд. аміди 
1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбонової кислоти – похідні природних амінокислот є 
сполуками з високим потенціалом біологічної активності.  
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Ацилювання амінокислот (гліцину, β-аланіну, L-аланіну та L-глутаміну) ангідридом 

1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбонової кислоти проводили у присутності натрію аце-
тату у середовищі 50% оцтової кислоти. Отримані аміди І з виходами 40-60%. З дещо ниж-
чими виходами протікає реакція у водному етанолі або диоксані.  

При проведенні ацилювання у середовищі льодяної оцтової кислоти були виділені ві-
дповідні іміди ІІ з високими виходами (80-90%). Імідний цикл виявився стійким в умовах 
амінолізу. Так сполуки ІІ не реагували з водними розчинами амоніаку та аліфатичних та 
ароматичних амінів при кип’ятінні. В реакції з гідразином отримані гідразиди ІІІ. 

Структура синтезованих сполук доведена методами ІЧ- та ПМР-спектроскопії, чисто-
та контролювалась методом ТШХ. 
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CПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ АМІДІВ 3,4,5-ТРИМЕТОКСИБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ – 
ПОТЕНЦІЙНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

Цуркан О.О., Колядич О.П., Бобкова Л.С., Голубов М.І., Громов Л.О. 
Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 

 
Cинтезовано понад 50 амідів 3,4,5-триметоксибензойної кислоти, які проявляють ней-

ролептичну, протизапальну, гіпотензивну активність. Визначена гостра токсичність синтезо-
ваних сполук знаходиться в межах 160 – 2200 мг/кг (білі миші, per os).  

З метою оптимізації пошуку малотоксичних біологічно активних речовин були прове-
дені дослідження зв'язку «структура - токсичність». QSAR дослідженнями встановлено, що 
гостра токсичність амідів 3,4,5-триметоксибензойної кислоти пов'язана з величинами зарядів 
на гетероатомах і атомах амідного зв'язку, дипольним моментом, молярною рефракцією та 
ліпофільністю.  

Всі зазначені параметри вважають значимими при взаємодії лікарської речовини з ві-
дповідним рецептором. Так, ліпофільність пов'язана з біодоступністю, дипольний момент 
відповідає за електростатичні взаємодії, в молярній дифракції асоціюються дисперсні сили та 
молярний об'єм, а розподіл електронної густини обумовлює донорно-акцепторні взаємодії.  

Отримані математичні залежності ЛД50 цих сполук від зазначених характеристик дали 
можливість спрогнозувати токсичність для теоретичних структур амідів 3,4,5-
триметоксибензойної кислоти та за отриманими результатами виділити перспективну струк-
туру – 2-(3,4,5-триметоксибензоїламіно)-3-(3-індоліл)пропанову кислоту.  

Ця сполука була синтезована за загальною методикою синтезу амідів взаємодією хло-
роангідриду 3,4,5-триметоксибензойної кислоти з відповідною амінокислотою. Вихід після 
кристалізації з н-бутанолу складає 75 %.  

Сполука 2-(3,4,5-триметоксибензоїламіно)-3-(3-індоліл)-пропанова кислота є безбарв-
ною кристалічною речовиною, не розчинною у воді. Наявність в ПМР-спектрі (D6-DMSO) 
сигналів протонів алкільних замісників (СН3, СН2 та СН), ароматичних фрагментів та 
NH-груп та їх інтенсивність підтверджують структуру речовини. 

В результаті виконаних досліджень показано, що прогнозована токсичність співпадає 
з експериментально визначеною величиною в дослідах in vivo (ЛД50 1700- 2000 мг/кг). 
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УТВОРЕННЯ СОЛЕЙ ТА АЛКІЛЮВАННЯ  
5,7-ДИМЕТИЛ-2,3-ДИГІДРОТІАЗОЛО[4,5-b]ПІРИДИН-2-ОНУ 

Чабан І.Г., Чабан Т.І. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Для одержання солей і алкілпохідних 5,7-диметил-2,3-дигідротіазоло[4,5-b]-піридин-

2-ону, які представляють інтерес як потенційні біоактивні речовини (субстанції). Ми намага-
лись з’ясувати, з одного боку, питання реакційної здатності, а з іншого – можливість одер-
жання водорозчинних сполук – солей та сполук з атомними угрупуваннями (напр., алкільни-
ми залишками), які здатні підсилювати їх фармаколоґічну активність. Зокрема, 3-метил-
похідне 5,7-диметил-2,3-дигідротіазоло[4,5-b]піридин-2-ону було б ізостером та азоаналоґом 
кофеїну, а дериват 5,7-диметил-2,3-дигідротіазоло[4,5-b]піридин-2-ону з залишком ацетатної 
кислоти у положенні 3 містив би у молекулі фраґмент ґлікоколу. 

У результаті досліджень нами встановлено, що 5,7-диметил-2,3-дигідротіазоло[4,5-b]-
піридин-2-он має амфотерні властивості і здатний утворювати солі з мінеральними кислота-
ми і лугами. При цьому були одержані дві солі: гідрохлоридна та калійна. Досліджено, що на 
відміну від більшості азолідонів отримана калійна сіль стійка у водних розчинах. 

Утворення гідрохлоридної солі зумовлено основністю гетероциклічного атому Нітро-
гену піридинового ядра, яка до того ж посилюється електронодонорними замісниками у по-
ложеннях 5 і 7. Калійна сіль утворюється за рахунок кислотності амідного атома Нітрогену у 
положенні 3:  
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Вивчення реакції алкілювання 5,7-диметил-2,3-дигідротіазоло[4,5-b]піридин-2-ону 

показало, що найзручнішою вихідною речовиною для одержання 3-алкілпохідних є калійна 
сіль: 
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Реакція відбувається у середовищі ДМФА при 30-40-хвилинному нагріванні еквімо-

лярних кількостей калійної солі 5,7-диметил-2,3-дигідротіазоло[4,5-b]піридин-2-ону та алкіл-
галоґенідів. Для одержання 3,5,7-триметил-2,3-дигідротіазоло[4,5-b]піридин-2-ону як алки-
люючий аґент був використаний диметилсульфат. Отримані нові сполуки – білі кристалічні 
речовини, розчинні у спиртах, хлороформі, діоксані, ДМФА, ацетатній кислоті, але нероз-
чинні у воді. 

Структуру синтезованих речовин підтверджено методами елементного аналізу і фізи-
ко-хімічними, даними УФ-, ІЧ- та ПМР-спектроскопії, а їх індивідуальність – хроматоґрафі-
єю у тонкому шарі сорбенту. 
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ  
7-β-ГІДРОКСИ-γ-ХЛОРОФЕНОКСИПРОПІЛКСАНТИНІВ  

Черчесова О.Ю., Романенко М.І., Самура Б.А., Білай І.М., Остапенко А.О.,  
Крісанова Н.В., Самко А.В. 

Запорізький державний медичний університет,  
Національний фармацевтичний університет 

 
Відомо, що синтетичні похідні природних ксантинів (аденін, гуанін, теофілін, теобро-

мін, кофеїн) виявляють протипухлинну, сердцево-судинну, діуретичну, бронхолітичну, ней-
ротопну, гіполіпідемічну, антивірусну дії. Слід також зазначити, що ксантини відносяться до 
малотоксичних сполук, а отже перспективність синтетичних досліджень по пошуку біологіч-
но активних сполук серед похідних ксантину не викликає сумніву. 

З метою пошуку нових гіполіпідемічних препаратів нами був синтезований значний 
ряд 7,8-дизаміщених теофіліну та 3-метилксантину загальної формули: 
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Будова синтезованих речовин доведена даними елементного аналізу, ІЧ-, 

ПМР-спектроскопії та мас-спектрометрії, індивідуальність підтверджена методом тонкоша-
рової хроматографії. 

За допомогою програми PASS, яка прогнозує види біологічної активності за структу-
рною формулою сполуки, ми провели віртуальний скринінг отриманих речовин. Віртуальний 
скринінг показав, що похідні 7-β-гідрокси-γ-хлорофеноксипропілксантинів можуть проявля-
ти діуретичну (Ра>0,7, Рі<0,004), гіполіпідемічну (Ра>0,6, Рі<0,008) та інші види активності. 

Враховуючи дані комп′ютерного прогнозу, нами проведено вивчення діуретичної дії 
синтезованих сполук за методом Берхіна. В якості еталону порівняння використовували гід-
рохлортиазид в дозі 25 мг/кг. 

Вивчена також гостра токсичність та вплив отриманих сполук на ліпідний профіль 
крові. Гостру токсичність (ДЛ50) вивчали за методом Кербера.  

Отримані результати ДЛ50 синтезованих сполук свідчать про те, що вони відносяться 
до IV класу токсичності. Експериментальну гіперліпідемію моделювали за методикою, опи-
саною Yousufzai-Siddigi на білих щурах лінії Вістар. Досліджувані речовини вводили перо-
рально в дозі 1/10 ДЛ50. Еталонними засобами були вибрані аторвастатин, фенофібрат та ніко-
тинова кислота. 

В ході роботи були встановлені деякі закономірності між структурою та фармакологі-
чним ефектом. 

Дослідження в даній сфері продовжуються. 
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СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ НЕЙРОПРОТЕКТОРІВ СЕРЕД АМІДІВ  
(2-R-4-ОКСО-4Н-ХІНАЗОЛІН-3-ІЛ)КАРБОНОВИХ КИСЛОТ  
Шабельник К.П., Коваленко С.І., Альчук О.І.*, Степанюк Г.І.* 

Запорізький державний медичний університет, 
*Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

 
Лікарські засоби, які імітують структуру нейропептидів, антагоністів глутаматного і 

гліцинового сайтів NMDA-рецепторів, а також сполук, які мають спорідненість до сайту 
AMPA-рецепторів, знаходять застосування для лікування різноманітних нейродеструктивних 
патологій.  

Вони гарантовано проявляють церебропротекторну активність, а їх подібність до ен-
догенних нейропептидів приводить до більш вираженої активності в порівнянні з фармако-
логічними стандартами.  

Так, раніше нами встановлено, що аміди [4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл]бензойних кислот 
проявляють антиоксидантну та антиамнестичну активність, а аміди 6R-[4-оксо-4Н-хіназолін-
3-іл]оцтових кислот - антиоксидантну та гепатопротекторну активність. З огляду на вищена-
ведене, та в межах роботи по створенню ефективних нейропротекторних засобів з антиокси-
дантним механізмом дії нами поставлено за мету розробити стратегію синтезу амідів (2-R-4-
оксо-4Н-хіназолін-3-іл)карбонових кислот. 

Для синтезу (2-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл)карбонових кислот (IV ) нами використано 
ряд підходів: по-перше, аміноліз 1,3-бензоксазонів (I ) відповідними амінокарбоновими кис-
лотами, по друге, циклізація N-карбоксифеніламідів антранілової кислоти (III ), одержаних 
амінолізом ізатового ангідриду (II) у присутності калію гідроксиду. Кислоти IV  перетворю-
вали у відповідні аміди (V) з використанням карбонілдіімідазолу (схема).  
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Будова синтезованих сполук підтверджена даними елементного аналізу, ПМР-
спектроскопії, хромато-мас- та мас-спектрометрії.  

Дослідження на антиоксидантну, антирадикальну, антиамнестичну активність, когні-
тивно-мнестичні функції експериментальних тварин з гострим та хронічним імобілізаційним 
стресом, з гострим порушенням мозкового кровообігу надали можливість виявити ряд перс-
пективних нейропротекторів з антиоксидантним механізмом дії, які на сьогодні проходять 
додаткові дослідження. 
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Шарапова Т.А., Романенко М.І., Прийменко Б.О., Самура Б.А., Самура І.Б. 
Запорізький державний медичний університет, 
Національний фармацевтичний університет 

 
Дані літератури свідчать, що 8-гідразиноксантини виявляють суттєву протимікробну, 

антиоксидантну, антигіпоксичну, діуретичну дії. Позитивною якістю похідних ксантину є їх 
низька токсичність, отже подальші дослідження з пошуку біологічно активних сполук серед 
8-гідразиноксантинів є досить перспективними. 

З цією метою нами були синтезовані не описані раніше 7-заміщені похідні 8-гідрази-
ноксантинів та вивчені їх реакції з деякими електрофільними реагентами. Вихідні 8-гідрази-
ноксантини отримані реакцією 8-бромо-3-метилксантину (теофіліну) з алкіл-, аралкіл-, алке-
нілгалогенідами в диметилформаміді з наступною взаємодією з надлишком гідразингідрату в 
середовищі водного діоксану. 

Встановлено, що 7-заміщені 8- гідразиноксантини при взаємодії з мурашиною кисло-
тою або оцтовим ангідридом утворюють відповідні N-форміл- та N-ацетилгідразино-ксан-
тини. Реакцією 8-гідразиноксантинів з ароматичними та гетероциклічними альдегідами та 
кетонами отримано значний ряд 8-арилметиліденогідразиноксантинів, відновленням яких 
борогідридом натрію синтезовані 8-N-бензилгідразиноксантини. На основі 8-гідразиноксан-
тинів вивчені їх реакції з ціанатом калію, роданидом калію та фенілізотіоціанатом, що дозво-
лило розробити спосіб отримання ксантиніл-8-семикарбазидів та тіосемикарбазидів. Реакці-
єю гідразиноксантинів з дикарбонільними сполуками синтезовані 7-заміщені 8-(піразоліл-
1')ксантини – потенціальні протизапальні засоби. 

Індивідуальність синтезованих сполук контролювалася методом ТШХ, а їх структура 
– за допомогою ІЧ-, ПМР-спектроскопії та мас-спектрометрії. Встановлені деякі особливості 
деградації отриманих 7,8-дизаміщених ксантину під дією іонізуючого пучку електронів. 

Вивчена гостра токсичність синтезованих речовин і встановлено, що вони є малоток-
сичними. ЛД50 більшості сполук знаходиться в межах 350-900 мг/кг.  

Слід зазначити, що введення у 8 положення дизаміщених ксантину піразольного за-
лишку приводить до значного зниження гострої токсичності – ЛД50 8-(піразоліл-1')ксантинів 
коливається в межах 550-900 мг/кг.  

Дані вивчення діуретичної, протизапальної, знеболюючої та антиаритмічної дії свід-
чать про значну перспективу даних досліджень, оскільки деякі сполуки за показниками ви-
щевказаних ефектів активніші за еталони порівняння (гіпотіазид, фуросемід, анальгін, дик-
лофенак, новокаїнамід). 

Виявлені окремі закономірності між хімічною структурою та фармакологічною дією 
дозволили спрогнозувати найбільш перспективні похідні 8-гідразиноксантинів для подаль-
шого вивчення. З'ясовано, що пошук сполук з виразним діуретичним ефектом має бути раці-
ональним серед 7,8-дизаміщених 3-метилксантину, які містять у 7 положенні аралкільний 
радикал, а в 8 положенні амінні або іліденгідразинні залишки. Посилення нейролептичної дії 
помічено в ряду (піразоліл-1)ксантинів, що містять в 7 положенні аліфатичні залишки, при-
чому із збільшенням довжини ланцюга ефект збільшується.  

Введення ядра піразолу у 8 положення молекули ксантину, як і передбачалося, приво-
дить до появи помітної протизапальної та знеболюючої активності, не характерної для при-
родних ксантинів, практично у всіх похідних ряду.  
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СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ N-ФУРФУРИЛАМІДА  
3-АМІНО-4-ОКСО-3,4-ДИГІДРОХІНАЗОЛІН-2-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ 

Шенгоф Ю.О., Арзуманов П.С., Черних В.П., Шемчук Л.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В продовження пошуку нових БАР та дослідження фармакологічної активності серед 

похідних бензо-3,4-дигідропіримідин-4-онів, нами був здійснений синтез N-фурфуриламіду 
3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-2-карбонової кислоти (III) шляхом нагрівання гідразида 
антранілової кислоти (I) з діетилоксалатом і подальшим амідуванням утвореного аміноестеру 
(II) фурфуриламіном в середовищі етанолу. Одержаний фурфуриламід (III) досліджували в 
реакціях з похідними моно- та дикарбонових кислот в різних умовах.  

Так при взаємодії сполуки (III) з етоксалілхлоридом були виділені як трициклічні спо-
луки (IV, V), так і продукт ацилування аміногрупи в 3 положенні хіназолінонового кільця – 
сполука (VІ). Схожий результат спостерігався нами і при ацилуванні оцтовим ангідридом – 
виділена сполука (VІI). Трицикл (ІV) також одержували кип’ятінням сполуки (III) в мураши-
ній кислоті за відомою методикою.  

 
 

(COOEt)2
AcOH C2H5OH

AcOH,Et3N

Ac2O

DMF, Et3N

HCOOH

AcOH

N
H

O

NH2

NH2

N

N

O
NH2

O

O CH3

O
NH2

N

N

O
NH2

O

N
H O

N

O

N

N

N

O

CH3

O

N

N

O

NH

O

N
H

O
O

O

CH3

O

N

N

O
NH

O

N
H

CH3O

O

N

O

N

N

N

O
O

N

N

O

N

O

N
H O

O

O

O

O

O

N

N

O

N

O

N
H O

O

O

N

N

O
NH

O

N
H

O

O

OH

O

OO O

OO O

O

Cl O

O
CH3

∆

∆

∆

∆

I II III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

∆

t=20oC

t=20oC

 
 

При кип’ятінні фурфуриламіду (ІІІ) з фталевим або янтарним ангідридами одержано 
іміди (VIII, IX), відповідно. Якщо реакцію проводити без нагрівання спочатку утворюється 
кислота (Х) у випадку взаємодії з янтраним ангідридом, яка легко замикається в імід (ІХ) вже 
навіть при незначному нагріванні.  
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НОВИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ 5-ГІДРОКСИМЕТИЛ-2-ІМІНО- 
8-МЕТИЛ-2Н-ПІРАНО[2,3-c]ПІРИДИНІВ 

Шинкаренко П.Є., Власов С.В., Журавель І.О., Коваленко С.М., Черних В.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Рециклізаційні перетворення 5-гідроксиметил-2-іміно-8-метил-2Н-пірано[2,3-c]піри-

дин-3-карбоксаміду під дією динуклеофільних реагентів є ефективним синтетичним підхо-
дом до одержання 3 гетерилзаміщених піридопіранів [1-4]. 

З метою розширення синтетичних меж цього підходу нами проведено ряд експериме-
нтів щодо можливості використання в аналогічних перетвореннях відповідного 3-тіоаміду.  

Передбачалось, що за умов рециклізаційного перетворення тіоамідна функція буде 
виступати синтетичним еквівалентом тіоксогрупи, і це надасть змогу формувати нові гетеро-
циклічні системи – 3-гетеріл-2-тіо-2Н-пірано[2,3-c]піридини. Але здійснити синтез 2-тіо-7-
азакумаринів в середовищі диметилформаміду не вдалося, натомість, як продукти рециклы-
зацыъ нами було виділено відповідні 3-гетерил-2-іміноаналоги. Цей факт свідчить про пріо-
ритетність виділення молекули сірководню на стадії формування піранового циклу.  

В результаті в реакціях з антраніламідом, тіоантранілмідом та 2-амінотіофен-3-
карбоксамідами синтезовано 3-гетерил-5-гідроксиметил-2-іміно-8-метил-2Н-пірано[2,3-с]-
піридини з циклами хіназолін-4-ону, хіназолін-4-тіону та тієно[2,3-d]піримідин-4-ону. 
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Структури отриманих сполук були підтверджені даними 1H-ЯМР, 13С-ЯМР, ІЧ-спек-

троскопії, мас-спектрометрії. 
[1] Zhuravel’ I.O., Kovalenko S.M., Ivachtchenko A.V., Chernykh V.P., Shinkarenko P.E. // 

J. Heterocyclic Chem., 2004, 41, 517-524. 
[2] Журавель И.А., Коваленко С.Н., Черних В.П., Шинкаренко П.Е. // Химия и хим. 

технология, 2004, 47, 129-133. 
[3] Zhuravel’ I.O., Kovalenko S.M., Ivachtchenko A.V., Chernykh V.P., Shinkarenko P.E. // 

Synth. Commun., 2005, 35, 1641-1647. 
[4] Журавель І.О., Коваленко С.М., Черних В.П., Шинкаренко П.Є. // Журн. орган. та 

фармац. хімії, 2006, 4, 22-24. 
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ПОШУК БАР ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ СЕРЕД ЗАМІЩЕНИХ КСАНТИНУ 
Шкода О.С., Прийменко Б.О., Романенко М.І., Александрова К.В.,  

Шарапова Т.А, Черчесова О.Ю. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Створення доступних за ціною та високоефективних оригінальних лікарських засобів 

широкого спектру дії – одна з пріоритетних задач вітчизняної фармацевтичної галузі. Най-
більш перспективним напрямом цього пошуку є модифікація структури нетоксичних біоло-
гічно активних сполук рослинного чи тваринного походження.  

Похідні ксантинів, як речовини з мультифакторіальним фармакодинамічним ефектом, 
займають особливе становище, оскільки на основі природних ксантинів (кофеїн, теофілін і 
теобромін) створено декілька десятків синтетичних похідних, які успішно використовуються 
в медичній практиці для лікування різноманітних захворювань (трентал, дипрофілін, ксанти-
нолу нікотинат, етофілін та інш.). Тому пошук біологічно активних сполук серед похідних 
ксантину є актуальним та перспективним. 

Враховуючи вищезазначене нами розроблено прості методи синтезу чисельного ряду 
не описаних раніше похідних 3-метилксантину та теофіліну загальної формули: 
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іліденгідразино.  
 
 
Структура одержаних сполук беззаперечно доведена за допомогою сучасних фізико-

хімічних методів дослідження (IЧ-, ПМР-спектроскопія, мас-спектрометрія). Чистота та ін-
дивідуальність синтезованих речовин перевірена за допомогою тонкошарової хроматографії. 

Проведений первинний фармакологічний скрінінг показав, що синтезовані сполуки є 
мало- або помірнотоксичними, виявляють виражену діуретичну, анальгетичну, протизапаль-
ну, антиаритмічну та антиоксидантну активності, також були встановлені деякі закономірно-
сті між будовою сполук та їх біологічною дією.  

Синтез та фармакологічна дія найбільш активних речовин захищена патентами Украї-
ни, ці сполуки рекомендовані для поглибленого вивчення. 
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СКРИНІНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ  
ЗАМІЩЕНИХ ПІРИДО[4Ґ,3Ґ:5,6]ПІРАНО[2,3-d]ПІРИМІДИНІВ 

Щербак О.М., Журавель І.О.*, Волков Т.О., Макаренко В.Д.**, Чумаченко О.О. 
*Національний фармацевтичний університет, 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України», 
** ХМАПО МОЗУ 

 
Актуальність проблеми набуття антибіотикорезистентності штамами патогенних та 

умовно-патогенних бактерій на сьогодні не викликає сумнівів. Одним з напрямків подолання 
цього складного явища є пошук принципово нових хімічних речовин з прогнозованою біоло-
гічною активністю. Синтез нових сполук має певні переваги відносно інших підходів до по-
шуку протимікробних засобів, як менш витратний шлях, що не потребує ідентифікації дію-
чих речовин у разі встановлення такого виду активності, у протилежність сполукам біологіч-
ного походження (рослини, гриби, бактерії тощо), дозволяє отримати значну кількість похід-
них. Разом з тим, на самому початку досліджень такий підхід має емпіричний характер і 
тільки після вивчення залежності активності від хімічної структури можливий цілеспрямова-
ний синтез сполук. 

З метою пошуку речовин протимікробної дії на кафедрі органічної хімії НФаУ МОЗ 
України здійснено синтез комбінаторної бібліотеки заміщених піридо[4ґ,3ґ:5,6]пірано[2,3-d]-
піримідинів. 

Незважаючи на відсутність в патентній і науковій літературі прикладів структур, що 
містять піридо[4ґ,3ґ:5,6]пірано[2,3-d]піримідиновий фрагмент, слід було очікувати на високу 
біологічну активність таких сполук по аналогії з речовинами, які містять представлені цикли 
або їх ізостери в будь яких інших комбінаціях. Так наприклад, серед біоізостерних аналогів 
зазначених циклічних систем відомі сполуки із антибактеріальними, фунгіцидними, проти-
алергійними та противиразковими властивостями. Значною перевагою сполук з піримідино-
вим фрагментом також є їх низька токсичність.  

 У лабораторії протимікробних засобів ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. 
Мечникова АМН України» здійснено первинний мікробіологічний скринінг 75 нових сполук 
- похідних піридо[4ґ,3ґ:5,6]пірано[2,3-d]піримідину. Для оцінки протимікробної дії речовин 
визначали мінімальну інгібуючу (МІК) та мінімальну бактерицидну концентрацію (МБК) на 
рідкому поживному середовищі за методом двократних серійних розведень. Як тест-
культури використовували грампозитивні (S.aureus ATCC 25923, B.cereus var. anthracoides 
1312), грамнегативні (E.coli ATCC 25922, P.aeruginosa ATCC 27853) бактерії та гриби роду 
Candida (C.albicans АТСС885-653), що були отримані з Харківської філії Національного му-
зею живих культур мікроорганізмів. Мікробне навантаження до музейних штамів становило 
106 колонієутворюючих одиниць (КУО/мл). В якості речовини порівняння використаний 
триметоприм (похідне діамінопіримідину).  

Проведений мікробіологічний скринінг виявив помірну протимікробну активність бі-
льшої частини досліджуваних сполук та високу активність ряду речовин щодо S.aureus 
ATCC 25923, B.cereus var. anthracoides 1312, E.сoli ATCC 25922, P.aeruginosa ATCC 27853. 
Відносно C.albicans АТСС885-653 майже половина сполук проявила помірну та значну фун-
гістатичну та фунгіцидну дію.  

Отримані експериментальні дані свідчать про доцільність подальшого вивчення спек-
тру та рівнів протимікробної активності щодо музейних та клінічних штамів мікроорганізмів 
для сполук, відібраних в процесі первинного скринінгу. 
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
S-ПОХІДНИХ 5-R-4-R1-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ 

Щербина Р.О., Куліш С.М., Парченко В.В., Панасенко Т.В., 
Каплаушенко Т.М., Постол Н.А., Смірнова К.І., Книш Е.Г. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Останнім часом, проблема створення нових високоефективних лікарських засобів до-

сить гостро повстала перед фармацевтичною наукою.  
Можливим шляхом вирішення цього питання є цілеспрямований синтез нових фарма-

кологічно активних сполук, які в майбутньому можуть стати основою нових препаратів.  
В цьому контексті значну увагу привертають гетероциклічні системи на основі 

S-похідних 1,2,4-триазолу, які вже встигли зарекомендувати себе як ефективні та малотокси-
чні лікарські засоби. 

Метою нашої роботи був цілеспрямований синтез 5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-тіонів та їх 
S-похідних, встановлення їх фізико-хімічних та біологічних властивостей.  

Як вихідні речовини в синтезі ми використовували 5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-тіони (де, 
R= Н, метил, феніл, 3-, 4-нітрофеніл, фуран-2-іл, 2-піридил, 2-оксихіноліл; R1= метил, етил, 
феніл, о-метоксифеніл, п-бромофеніл). для яких вивчали реакції алкілування хлороацетатною 
кислотою та хлороацетальдегідом.  

Для 2-(5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот вивчалися реакції етерифікації 
спиртами (метиловим, етиловим, н-пропіловим, і-пропіловим, н-бутиловим, і-бутиловим, 
н-аміловим, і-аміловим) та утворення солей, з органічними (моноетаноламоній, діетиламо-
ній, діетаноламоній, піперидин, морфолін) та неорганічними основами (натрію гідроксид, 
калію гідроксид, амоніак, магнію оксид, кальцію карбонат).  

2-(5-R-4-R1-1,2,4-Триазол-3-ілтіо)ацетальдегіди конденсували з гідразидами аромати-
чних (бензойної, 3-нітро та 4-нітробензойної, 2-гідроксибензойної, 5-бромо-2-гідроксибен-
зойної) і гетероциклічних (3-піридинкарбонової, 4-піридинкарбонової, 2-метил-3-фуранкар-
бонової, 3-гідроксихінолін-4-карбонової) кислот. 

Будова сполук підтверджена даними елементного аналізу, УФ-, ІЧ-, ПМР-спектроско-
пією, мас-спектрометрією, в деяких випадках зустрічним синтезом, а їх індивідуальність до-
ведена методом тонкошарової хроматографії. 

Для більшості синтезованих сполук вивчено гостру токсичність, діуретичну, протимі-
кробну та гіполіпідемічну активності.  

Встановлено, що більшість синтезованих нами сполук малотоксичні або практично 
нетоксичні речовини. Виявлені деякі закономірності між хімічною будовою та біологічною 
дією зазначених сполук.  

Пошук біологічно активних речовин у даному ряді гетероциклічних систем продов-
жується. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ, ФІЗИЧНИЙ ТАФАРМАЦЕВТИЧНИЙ, ФІЗИЧНИЙ ТАФАРМАЦЕВТИЧНИЙ, ФІЗИЧНИЙ ТАФАРМАЦЕВТИЧНИЙ, ФІЗИЧНИЙ ТА    
ХІМІКОХІМІКОХІМІКОХІМІКО----ТОКСИКОТОКСИКОТОКСИКОТОКСИКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ    
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PHARMACEUTICAL ANALYSIS OF MULTVITAMIN COMPLEX GEST ICARE 
Levashova O.L., Kovalenko S.N. 

National pharmaceutical university 
 
This report is devoted to a development, validation and implementation to analytical 

methods of quantitative determination of active ingredients in a multivitamin complex (MVC) 
Gesticare for pregnant women. 

In our days, the development and validation of analytical methods is an important aspect 
equally for the enterprises and for the developers of ARD (Analytical Regulatory Documentation), 
since the quality and safety of the produced medications are highly depended on objectivity and 
authenticity of supervised methods making use of the validated (attested) equipment. It is therefore 
important for the analytical equipment to be functional in accordance with the requirements of 
technical documentation in all the modes (OQ) and specifications (PQ). 

The study is performed on a multivitamin complex Gesticare (company Intelgenex) which is 
a diphase pills having an oblong form with light pink coating and including an engraving of "P-114" 
on one side of the pill. The composition of MVC Gesticare is: ascorbic acid, vitamin complex B: B1 
(thiamine), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B6 (pyridoxine), B9 (folic acid), B12 (cyano-cobalamin), D3 

vitamin (cholecalciferol); vitamin Е (tocopherolum), and also microelements such as Fe, Ca, J, Zn. 
Vitamins and microelements activate the exchange of substances and render a multidimentional and 
complex effect in order to strengthen the immune system of pregnant women. The presence of 
iodine notifies the development of neurological disorders for an embryo during the early stages of 
formation; zinc favors the birth of a child with normal weight.  

Developed medicinal form allows a gradual release of components, and also avoids the 
interference of absorption of calcium and iron, liberating these elements in different parts of 
gastrointestinal tract. Iron releases itself at stomach рН, while an intestinal coverage detains the 
liberation of calcium and allows its dissociation in a small intestine at  рН 5,5 and higher.  

Gesticare is intended for the improvement of nutritive state of women throughout their 
pregnancy and puerperal period for all nursing and non nursing mothers. MVС improves the way 
the pregnant woman feels; diminishes the toxicosis and protects from stress, reduces the risk of 
miscarriage, innate deformations and coronal heart trouble. 

The analysis of ingredients was conducted developed and validated analytical methods. For 
determination of quantitative content of ascorbic acid the method of titration was used with the 
application of Til'mansa reaction.  

A titrimetry in a pharmacopeial analysis is a basic method of quantitative determination. 
This method is based on the reducing properties of ascorbic acid. A blue paint (indicator), 2, 6- 
dichloroindophenol, is restored in a colorless substance by the plants extracts, containing ascorbic 
acid (reaction of Til'mansa). Exactness of the method in a great deal depends on the technique of 
analysis that is applied. Since ascorbic acid is a very labile material, it quickly oxidizes after milling 
of a tablet of MVC, turning into dehydroascorbic acid. Therefore, all operations related to 
captivating test averages of analytical material, braking down and grinding of hinge-plate and so on, 
must be executed as quickly as possible. Standard tolerances of contents of ascorbic acid are (99.0-
101.0) %. Goals of validation of quantitative titrimetric methods are to make sure that in the process 
of titration the results of quantitative determination are derived with necessary exactness and 
precision and do not exceed the regulated tolerable limits. 

The method of atomic-absorption spectrometry (AAS) was applied for determination of 
quantitative content of microelements: iron, calcium, and zinc based on the calibration graph. 
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Specificity of this method is determined by the fact that the atoms of analyzed element absorb the 
characteristic radiation from a source with strictly discrete wavelengths, proper for a specific 
element. Methods of determination of atomic-absorption are developed for more than 70 elements 
of the periodic table of D.I. Mendeleyev. The limit of detection by an atomic-absorption analysis for 
many elements is characterized by a size about 10-5 ...10-6%. An error is usually approximately 5% 
and depending on conditions varies from 3 to 10%. So, an error of determination of iron in MVC 
Gesticare is 3%. 

For control of admixtures and quantitative determination of vitamins D3, Е and vitamins of 
group B (B1 B2, B3, B6, B9, B12), a high performance liquid chromatography (HPLC) which is 
most effective compared to other methods was utilized. 

Organization of works on validation is one of the present issues in pharmaceutical industry. 
Works on validation require intellectual efforts and considerable work time of the personnel to 
provide an implementation of the expected achievements. The process of validation can be 
conditionally divided into the followings stages: 

Detailed elaboration of requirements. Requirements for the methodology concretize and 
specify in terms of restrictions on the characteristics of methods (repetition of method must not 
exceed 5%, a testing temperature must be 22 ± 2. °С etc.). 

Determination of characteristics of methodologies. Use of chosen methods in validation 
(procedure) and processing of the experimental data obtained for study of descriptions of method. 
(The choice of these methods depends on a domain of the method, technical risk and facilities of 
laboratory.) 

Verification of correspondence of descriptions of method to the requirements. If descriptions 
in question respond the requirements then the declaration in relation to compatibility of the method 
for its further purpose is made. In other case, the possibility of perfection of method is verified. 

Improvement of methodology and reviewing the second stage. If it is impossible to improve 
the method, the declaration about its ineligibility for its purpose is done. 

Typical descriptions which are determined during validation: linearity, accuracy and 
precision, range of method, specificity, quantization limit, robustness etc.; for chromatographic 
methods – adequacy of the chromatographic system. 

We developed and validated the analytical method of quantitative determination and 
dissociation of fumarate of iron in MVC. Planning of the experiment was conducted so that the 
proper descriptions of validation (specificity, range of application, rightness and precision) were 
studied simultaneously. For the estimation of accuracy and precision a relation «found: entered» 
was used, and noted in percents. Accurateness was estimated on the basis of analysis of standard 
with the known concentration and the measurement was compared with its truth value, constituent 
of material. 

These characterizations of validation are investigated to provide the correct and complete 
understanding of possibilities of analytical method and applications in the estimation of quality of 
medications. 
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АТРОПІНУ СУЛЬФАТУ В ОЧНИХ КРАПЛЯХ  
МЕТОДОМ ПЕРОКСОКИСЛОТОМЕТРІЇ 

Анацька Я.Ю., Блажеєвський М.Є. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Атропін – біс(1R,3r,5S)-3-[(RS)-(3-гідрокси-2-фенілпропіоніл)окси]-8-метил-8-

азабіцикло[3.2.1]октана сульфат – офтальмологічний засіб, що застосовується для діагности-
чного розширення зіниці при дослідженні очного дна; для досягнення паралічу акомодації з 
метою визначення істинної рефракції ока, у комплексній терапії запальних захворювань, 
травм ока і емболій, спазмів центральної артерії сітківки.  

Препарат випускають у вигляді очних крапель з вмістом атропіну сульфату 10 мг/мл; 
допоміжні речовини: натрій метабісульфіт, натрій хлорид, вода для ін’єкцій. Аналітична но-
рмативна документація рекомендує застосовувати для кількісного визначення атропіну су-
льфату в очних краплях метод високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з викорис-
танням спектрофотометричного детектування при 257 нм. Актуальним і надалі залишається 
завдання опрацювання дешевої та водночас простої у виконанні достатньо надійної методи-
ки кількісного визначення атропіну сульфату в присутності допоміжних речовин і супутніх 
домішок. 

Метою даного дослідження було опрацювання нового пероксокислотометричного ме-
тоду кількісного визначення атропіну в очних краплях з використанням як аналітичного реа-
гента потрійної солі «Оксону» (2KHSO5•KHSO4•K2SO4) виробництва фірми DuPont. Актив-
нодіючою речовиною її є кисла калієва сіль пероксомоносульфатної кислоти (калій гідроген-
пероксомоносульфат KHSO5). Вибір окисника обумовлений його високою оксидаційною 

здатністю (φ° HSO
−
5 /HSO

−
4
 = 1,44 В), комерційною доступністю, задовільною розчинністю у во-

ді, а також достатньою стійкістю під час застосування та зберігання.  
Запропонований метод ґрунтується на кількісному окисненні третинного амінного ні-

трогену атропіну надлишком калій гідрогенпероксомоносульфату у лужному середовищі з 
утворенням N-оксиду атропіну. Методом визначення залишку окисника встановлено, що ре-
акція N-окиснення перебігає стехіометрично та кількісно: на 1 моль препарату витрачається 
1 моль KHSO5. Схема хімічних перетворень під час взаємодії компонентів реакційної суміші 
наведена на рис: 
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Надлишок непрореагованого калій гідрогенпероксомоносульфату визначали методом 
йодометричного титрування: 
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KHSO5 + 2HCl + 2KI = KHSO4 + 2KCl + I2 + H2O 

HSO−
5  + 2Н+ + 3І −  = H- + SO −2

4  + I −
3  + H2O 

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 
Експериментально встановлені оптимальні умови пероксокислотнометричного визна-

чення атропіну. Для цього вивчали кінетику окисно-відновної взаємодії досліджуваної речо-
вини з калій гідрогенпероксомоносульфатом залежно від рН середовища методом відбору 
проб. Результати вивчення кінетики показали, що процес N-оксидації атропіну за допомогою 
калій гідрогенпероксомоносульфату є реакцією другого порядку і при рН 10,0 – 10,5 завер-
шується за 15 хв.  
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На підставі знайдених оптимальних умов перебігу реакції N-оксидації опрацьований 
новий пероксокислотнометричний метод кількісного визначення атропіну сульфату в очних 
краплях. 

Із флакону за допомогою піпетки відбирали 3,00 мл досліджуваного препарату і кіль-
кісно переносили у мірну колбу на 100 мл, додавали буферну суміш з рН 10,0 та розчин калій 
гідрогенпероксомоносульфату, доводили об’єм дистильованою водою до позначки, ретельно 
перемішували і залишали на 15 хв. Потім відбирали аліквотний об’єм отриманого розчину, 
поміщали в конічну колбу для титрування, підкисляли розчином сульфатної кислоти і дода-
вали розчин калій йодиду. Вивільнений йод одразу відтитровували 0,02 моль/л стандартним 
розчином натрій тіосульфату. В кінці титрування додавали крохмаль. Паралельно за аналогі-
чних умов проводили контрольний дослід (за відсутності атропіну сульфату, з тією ж кількі-
стю розчину калій гідрогенпероксомоносульфату). 

Перевагами запропонованого методу є здійснення аналізу атропіну за біологічно ак-
тивною частиною молекули, а саме за третинним амінним нітрогеном; задовільні точність та 
відтворюваність; достатньо висока селективність; відсутність використання висококоштов-
них стандартних зразків та особливого обладнання, як у методі ВЕРХ; простота та швидкість 
виконання аналізу; відсутність використання шкідливих реактивів, що створює безпечні 
умови праці. Опрацьована методика дозволяє визначати однорідність вмісту діючої речовини 
в одиниці дозованого лікарського засобу. Одержані результати свідчать, що розроблена нами 
методика дозволяє кількісно визначати атропін в очних краплях з відносною похибкою, яка 
не перевищує 1,28%; відносне стандартне відхилення (RSD) ≤ 1,38% (правильність, δ = 
0,87%). Найменша кількість атропіну, визначена за 3S критерієм, Cmin становить 0,02 – 0,05 
мг. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТУ РОЗЧИНЕННЯ 
ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

З ПРОЛОНГОВАНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ 
Асмолова Н.М., Поліщук О.В. Мінкова М.А. 

ТОВ Фарма Старт 
 
Для лікарських засобів (ЛЗ) з пролонгованим вивільненням існує багато принципів, за 

якими досягається вивільнення. Розробка складу для пролонгованих препаратів має бути 
якомога своєчасною, та вона завжди буде більш тривалою, ніж для ЛЗ зі звичайним вивіль-
ненням. Як початкова розробка, так і подальша оптимізація складу ЛЗ з пролонгованим виві-
льненням потребує покрокового проведення експерименту на перших етапах розробки та по-
дальшої оцінки різних складів перед тим, як певний склад буде досліджено за допомогою 
методів in vivo. Тому тест Розчинення розглядається як одна з важливих характеристик якос-
ті лікарського засобу. Крім того, метою проведення тесту Розчинення є також одержання по-
казника, за допомогою якого можна передбачати in vivo/in vitro кореляцію та тим самим іде-
нтифікувати зміни, що можуть вплинути не тільки на якість, але і на ефективність та безпеч-
ність лікарського засобу. Тест Розчинення може бути використаний з такою метою. По пер-
ше, для того, щоб полегшити огляд, моніторинг та оптимізацію розробки лікарського засобу. 
Крім того, забезпечити контроль якості та контроль процесу виробництва. Тест також засто-
совують при вивченні стабільності лікарського засобу та з метою допомогти виробнику та 
уповноваженому органу визначати мінімальні відхилення в складі, виробничому процесі, а 
іноді зміни при виборі іншого обладнання, місця виробництва, тощо. 

За десять років значно збільшилось застосування достовірного тесту розчинення для 
визначення характеристик in vivo адсорбції оральних дозованих форм, заснованих на добре 
встановленій in vivo/in vitro кореляції. У зв’язку з цим регуляторними органами Європи і 
США запропоновано підходи до розробки та застосування тесту Розчинення ЛЗ з пролонго-
ваним вивільненням, які мають спільні точки розгляду. По перше, це розробка тесту Розчи-
нення з застосуванням методів, викладених в Фармакопеях. Мають бути витримані наступні 
умови. Щодо приладів – звичайно за вимогами обох фармакопей прилад з кошиком рекомен-
дується використовувати переважно для капсул, прилад з лопаттю – для таблеток. Стосовно 
швидкості обертання – 100 об/хв (для приладу з кошиком), 50 об/хв або 75 об/хв для приладу 
з лопаттю. Температура – (37 + 0,5) 0С. Кількість одиниць для вивчення кінетики розчинення 
становить n ≥ 6 за вимогами Європейських регуляторних органів, та n = 12 – за вимогами ре-
гуляторних органів США. Об’єм середовища – 500 – 1000 мл згідно рекомендацій регулято-
рних органів США. За рекомендаціями регуляторних органів Європи – об’єм середовища ро-
зчинення має, в основному, забезпечувати умови «синк» (кількість діючої речовини в розчи-
ні не має перевищувати 30 % концентрації насичення). Стосовно відбору зразків - за рекоме-
ндаціями регуляторних органів США він має проводитися через 1, 2, 4 год та кожні 2 год, 
доки не вивільниться більше 80 % кількості діючої речовини. Підхід Європейських регуля-
торних органів ґрунтується на вимогах щодо кількості точок розчинення – зазвичай, до спе-
цифікації необхідно включати не менше трьох точок розчинення in vitro. Перша точка спе-
цифікації призначена запобігти непередбачено швидкому вивільненню діючої речовини 
(«викид дози»). В цій точці розчинення становить 20-30 % кількості діючої речовини, вказа-
ної у маркуванні. Друга точка специфікації визначає профіль розчинення і встановлюється на 
рівні 50 % вивільнення діючої речовини. Кінцева точка специфікації призначена для контро-
лю майже повного вивільнення, що звичайно становить розчинення більше 80 % діючої ре-
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човини. Допускаються прийнятні коливання навколо кожної точки (з межами вищими або 
нижчими). Щодо вибору середовища розчинення необхідно проводити дослідження у водних 
середовищах у такому діапазоні рН: 1-1,5; 4-4,5; 6-6,5; 7-7,5 (США) або ЛЗ необхідно тесту-
вати in vitro за різних умов, тобто застосовуючи різні середовища розчинення, широкий діа-
пазон рН (зазвичай, 1-6,8; за необхідності, 1-8).  

На початку розробки методики тесту Розчинення на практиці зустрічається декілька 
випадків. Перший випадок – вимоги до якості препарату можуть бути наведені в відомих фа-
рмакопеях світу – ф. Британії, ф. США або у ф. Японії. В такому разі можна використовувати 
умови, наведені в фармакопеях при розробці методу. Але можна не витримувати наведених 
вимог, тому що існує велика кількість модифікованих ЛЗ. Для ЛЗ, які не зазначені в відомих 
фармакопеях світу, необхідно проводити підбір умов проведення тесту Розчинення, застосо-
вуючи вищенаведені принципи та рекомендації. 

При розробці ЛЗ з модифікованим вивільненням нами були використані обидва під-
ходи. Умови проведення тесту Розчинення для препаратів, які містять важко розчинні у воді 
речовини, такі як карбамазепин та гліклазид, наведені у монографіях фармакопей. Тому при 
розробці методик ЛЗ з пролонгованим вивільненням, за основу нами були використані умо-
ви, наведені в фармакопеях у відповідних монографіях на даний лікарський засіб, а специфі-
кація для тесту Розчинення завжди відповідала вимогам референтних препаратів.  

Для препарату з модифікованим вивільненням, який містить 35 мг легко розчинної 
діючої речовини, триметазидину дигідрохлориду, після вивчення залежності вивільнення ді-
ючої речовини в середовищах з різним значенням рН (1,0; 4,5 та 6,8) було встановлено, що 
залежність вивільнення діючої речовини від часу однакова при різних значеннях рН. Тому 
нами було прийняте рішення проводити тест Розчинення протягом 8 год з використанням 
одного середовища. Специфікація на препарат також відповідала вимогам специфікації ори-
гінального препарату.  

Застосування вищенаведених рекомендацій було використано при розробці методики 
проведення тесту Розчинення у таблетках з модифікованим вивільненням, які містять 30 мг 
важко розчинної у воді діючої речовини вінкаміну. Препарат має різний профіль розчинення 
у різних середовищах рН від 1,0 до 6,8. Виходячи зі специфікації референтного ЛЗ у твердих 
капсулах пролонгованої дії, які містять 30 мг вінкаміну, були застосовані аналогічні специ-
фікації для випробовуваного ЛЗ.  

Відомо, що кінетика вивільнення вінкаміну відмінна при різних значеннях рН і це бу-
ло підтверджено експериментально. Виходячи з експериментальних даних були одержані 
різні залежності вивільнення при різних рН. Жодна з одержаних залежностей не відповідала 
вимогам специфікацій оригінального ЛЗ. При підборі умов, за яких в різні інтервали часу за-
стосовувались різні середовища, зазначені в Європейській фармакопеї, в порядку фізіологіч-
них змін аналогічно зі змінами рН у шлунково-кишковому тракті, були підібрані умови про-
ведення тесту розчинення, при застосуванні яких оригінальний препарат відповідав специфі-
каціям, зазначеним у сертифікаті аналізу. Ці умови були застосовані при оцінюванні вивіль-
нення випробовуваного ЛЗ – таблеток з модифікованим вивільненням, які містять 30 мг він-
каміну. 

З вищенаведених прикладів можна зробити висновок, що розробка методик проведен-
ня тесту Розчинення може містити різноманітні підходи з використанням загальних рекоме-
ндацій до проведення тесту Розчинення, які наведені у провідних фармакопеях. 
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РОЗДІЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
Багуля О.В., Бондар В.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Для медикаментозної терапії епілепсії (хронічного захворювання, яке характеризуєть-

ся час від часу повторними епізодами неконтрольованого збудження нейронів мозку, що 
проявляється у вигляді раптово виникаючих епілептичних припадків) застосовують цілий 
ряд лікарських засобів: вальпроати, карбамазепіни, похідні барбітурової кислоти, фенітоїн 
(дифенін) та ін. 

Серед багатьох методів розділення та ідентифікації важливе місце займають хромато-
графічні методи: тонкошарова (ТШХ) та високоефективна рідинна (ВЕРХ). 

Нами проведено дослідження по розділенню та ідентифікації дифеніну та похідних 
барбітурової кислоти (фенобарбіталу, барбіталу та барбамілу) за допомогою методу ТШХ та 
дифеніну, фенобарбіталу та клоназепаму за допомою ВЕРХ. 

При проведенні досліджень за допомогою методу ТШХ були використані пластинки 
Сорбфіл та Силуфол, а як рухомі фази – шість систем розчинників: толуол-ацетон-етанол-
25% розчин амміаку (45:45:7,5:2,5), метанол-25% розчин аміаку (100:1,5), хлороформ-етанол 
(49:2), хлороформ-етилацетат-25%розчин аміаку (60:40:1), етанол-гексан-25%розчин аміаку 
(50:15:2), хлороформ-ізопропанол- (95:5). Як проявники використовували УФ-світло, пари 
йоду, реактив Драгендорфа, 0,2% розчин нінгідрину в н-бутанолі. 

Згідно даних літератури, найбільш точнішими результатами ідентифікації індивідуа-
льних речовин методом ТШХ вважаються тоді, коли його Rf знаходиться біля значення 0,5. 
По мірі відхилення Rf від цієї величини достовірність результатів аналізу зменшується. Ве-
личини Rf нижче 0,15 та вище 0,85 вважаються ненадійними при ідентифікації сполук. Крім 
того, достовірними вважаються результатами, коли проявлені на пластинах плями індивідуа-
льних речовин, які аналізуються в суміші, повинні витримувати слідуючі умови: верхній 
край нижче проявленої плями повинен бути на відстані 2-3 мм від нижнього краю вище про-
явленої плями. Після хроматографування та детектування визначали величини Rf кожної 
сполуки. Найкраще розділення в досліджуваних системах спостерігалось при використанні 
рухомої фази хлороформ-ізопропанол- (95:5), з таким значенням Rf на пластинках Сорбфіл: 
дифенін – 0,50; барбітал – 0,24; барбаміл – 0,32; фенобарбітал – 0,65; а на пластинках Силу-
фол відповідно 0,55; 0,35; 0,45; 0,69. 

Таким чином, проведені ТШХ-дослідження по ідентифікації та розділенні протиепи-
лептичних засобів можна вважати задовільними. 

Розділення та ідентифікацію досліджуваних препаратів методом ВЕРХ проводили на 
мікроколонковому хроматографі «Міліхром А-02» у оберненофазному варіанті. Колонка до-
вжиною 75 мм, діаметром 2 мм з нерухомою фазою Nucleosil – 100-5, С18 та рухома фаза аце-
тонітрил-метанол-вода (25:25:50), температура колонки 35°С. Детектування проводили при 
довжині хвилі λ=200 нм (детектор – двопроменевий УФ-спектрофотометричний, з діапазо-
ном хвиль 190 – 360 нм). Спочатку проводили ідентифікацію окремих сполук, а потім в су-
міші за абсолютним часом утримування (tабс). За даних умов вдалося задовільно розділити та 
ідентифікувати досліджувані речовини з таким часом утримування: фенобарбітал – 5,5 хв., 
дифенін – 8,2 хв., клоназепам – 10,9 хв. 

Одержані дані можна використовувати при проведенні хіміко-токсикологічного аналі-
зу на наявність протиепілептичних засобів в біологічних об’єктах (секційному матеріалі та 
біологічних рідинах). 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ АНТИДЕПРЕСАНТУ ЦИТАЛОПРАМУ ЗА ДОПОМОГОЮ  
ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ , УФ-СПЕКТРОСКОПІЇ  

ТА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 
Баюрка С.В., Бондар В.С., Болотов В.В., Карпушина С.А., Степаненко В.І., Погосян О.Г. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Приблизно 121 мільйон людей у світі, згідно статистичним даним, вживають антидеп-

ресанти з приводу хронічних та рецидивних розладів психічного стану, які є потенціальною 
причиною суїцидальної поведінки. Одним з антидепресантів, який неодноразово був причи-
ною гострих та смертельних отруєнь є циталопрам (1-[3-(диметиламіно)пропіл]-1-(4-
фторфеніл)-1,3-дигідро-5-ізобензофуранкарбонітрилу гідробромід). Поряд з вибірковим інгі-
буванням зворотнього нейронального захвату серотоніну, циталопрам також блокує гістамі-
нові, м-холіно- та адренорецептори. Циталопрам відноситься до антидепресантів останнього 
покоління та знайшов широке застосування в сучасній медичній практиці для лікування де-
пресій різноманітної етіології. Терапевтична денна доза циталопраму складає 20-200 мг, те-
рапевтична концентрація у крові при цьому спостерігається у межах 20-200 мкг/л (середнє 
значення складає 90-120 мкг/л); смертельна концентрація у крові складає 500 мкг/л. Тобто 
смертельна концентрація циталопраму лише в 6 разів перевищує терапевтичну, що підвищує 
ризик отруєнь, обумовлених передозуванням. Тому розробка методів виявлення зазначеного 
антидепресанта, придатних для використання в хіміко-токсикологічному аналізі, є актуаль-
ною задачею. Метою нашої роботи було встановлення умов ідентифікації циталопраму за 
допомогою тонкошарової хроматографії, УФ-спектроскопії та хімічних реакцій. Хроматог-
рафічне дослідження проводили з використанням хроматографічних пластинок Merck (Silica 
gel 60 F254), скляних пластинок для ВЕТШХ (Естонія), Сорбфіл ПТСХ-П-А, та рухомих фаз: 
метанол-амонію гідроксид 25 % розчин (100:1,5), хлороформ-метанол (90:10), хлороформ-н-
бутанол-25 % розчин амоній гідроксиду (70:40:5), як проявник використовували реактив 
Драгендорфа у модифікації за Мун’є (оранжевий колір плям препарату на жовтому фоні; чу-
тливість – 0,5-1,0 мкг циталопраму в пробі); значення Rf становили для пластинок Merck, 
відповідно, 0,38±0,02, 0,27±0,02, 0,92±0,02, для скляних пластинок для ВЕТШХ, відповідно, 
0,57±0,02, 0,21±0,02, 0,97±0,02, для пластинок Сорбфіл, відповідно, 0,50±0,02, 0,33±0,02, 
0,94±0,02. Вивчення поведінки циталопраму в УФ-області спектру показало наявність п’яти 
смуг поглинання при довжинах хвиль 206±2 (А1

1= 608,4), 239±2 (А1
1= 312,8), 270±2 (А1

1= 
39,1), 276±2 (А1

1= 37,8) та 285±2 нм (А1
1= 32,8) (0,1 М розчин кислоти хлоридної). Зазначе-

ний антидепресант утворював аморфні осади з реактивами Драгендорфа за Мун’є (жовтий 
осад), Бушарда (коричневий осад), Шейблера (брудно-білий осад), Зонненшейна (коричне-
вий осад), Драгендорфа (коричневий осад), 0,05 % розчином метилового оранжевого (жовтий 
осад), 0,5 % розчином кислоти пікринової (жовтий осад), 1 % розчином калій перманганату 
(бурий осад), 1 % розчином калій діхромату (жовтий осад), 1 % розчином солі Рейнеке (білий 
осад), 20 % розчином калій фероцианіду (білувато-жовтий осад), 20 % рочином кадмій йоди-
ду (білий осад), роданідними комплексами: кобальту (ІІ) (синій осад), мангану (ІІ) (білий 
осад), цинку (білий осад), купруму (ІІ) (білий осад), феруму (ІІ) (коричневий осад); чутли-
вість виявлення знаходилась у межах від 1,0 до 15,0 мкг циталопраму у пробі. Було вивчено 
кольорові реакції на циталопрам з кислотою сульфатною концентрованою (жовте забарвлен-
ня), реактивами Маркі (жовтувато-зелене забарвлення, що переходило у коричневе), Манде-
ліна (зелене забарвлення), Фреде (жовте забарвлення), Лібермана (лимонно-жовте забарв-
лення, що переходило у коричневе), Ердмана (світло-коричневе забарвлення); чутливість 
вказаних реакцій становила 3,0-6,0 мкг. 
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КИСНЕВЕ ЧИСЛО ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ФІТОПРЕПАРАТІВ НА  
ОСНОВІ ЖИРНИХ ТА ЕФІРНИХ ОЛІЙ 
Блажеєвський М.Є., Агафонов О.М.* 

Національний фармацевтичний університет, 
Донецький державний медичний університет * 

 
Ефірні олії – це продукти природнього, головним чином – рослинного походження, є 

складними багатокомпонентними сумішами летких запашних речовин. Вони належать до 
різноманітних класів органічних сполук, серед яких переважають моно- та сесквітерпеноїди, 
зустрічаються також ароматичні і аліфатичні сполуки.  Для добування ефірних олій із рос-
линної сировини зазвичай використовують перегонку з водою або водяною парою, екстрак-
цію органічними розчинниками або рідкими жирами, пресування чи інші способи виділення. 
Хімічний склад ефірних олій вельми розмаїтий навіть в межах одного виду рослин і зале-
жить від ареалу, стадії вегетації, технології виділення олії та від інших факторів. Терпени та 
їх похідні, котрі входять до складу олій, представлені сполуками різноманітної структури: 
насичені та поліненасичені, аліциклічні і циклічні, а також оксигеновмісні (алкоголі, альдегі-
ди тощо). Крім того, у ефірних оліях деяких рослин можуть переважати речовини аліфатич-
ного ряду, ароматичні сполуки (феноли), сульфіди та азотисті сполуки. Тому залежно від 
способу добування олій (він має бути вказаний у статті) ті або інші показники якості можуть 
нести більше чи менше змістове навантаження при опису якості олії. У фармакопейну статтю 
має бути включений опис методики кількісного визначення одного або декількох переважа-
ючих і специфічних компонентів ефірних олій та встановлені норми їх вмісту. У тих випад-
ках, коли доступні стандартні зразки індивідуальних компонентів олій, стає можливим вико-
ристання методу ГРХ для їх кількісного визначення в оліях одночасно з оцінкою тотожності 
за часом утримування.  

Відомо, що важливим показником характеристики олій, жирів та ліпідів є так звані 
числа, визначення яких засноване на використанні хіміко-аналітичних властивостей індиві-
дуальних речовин або суміші речовин, що містять функціональні групи одного типу як хімі-
ко-аналітичні. Для характеристики ефірних олій використовуються кислотні, ефірні числа та 
число омилення. Згідно сучасних уявлень показники якості жирних рослинних олій та пре-
паратів на їх основі обов’язково включають поряд з кислотним числом значення йодного і 
перокисного чисел, які відображають ступінь ненасиченості і стан окисненості ненасичених 
жирних кислот. Йодним числом називають величину (визначену за допомогою моногалоге-
нідів йоду методом йодометрії), виражену у грамах кількості йоду, яке може приєднатися до 
100 г випробуваної олії. Однак через перебіг побічних реакцій (заміщення та окиснення) цей 
показник для ефірних олій не визначають. Нами запропоновано для стандартизації препара-
тів на основі жирних та ефірних олій використовувати дані групового функціонального ана-
лізу, а саме визначення оксигенових чисел за специфічною реакцією епоксидування поліне-
насичених сполук при 25єС у середовищі хлористого метилену пероксикаприновою кисло-
тою, надлишок якої визначають класичним йодометричним методом. Метод аналізу, засно-
ваний на епоксидуванні, позбавлений таких недоліків, як схильність до реакцій заміщення 
або залежність від просторових утруднень у структурі сполук. Вміст пероксидів враховуєть-
ся у холостому досліді. Перевагою новоопрацьованого методу є можливість оцінки відно-
шення числа зовнішніх до числа внутрішніх подвійних зв’язків − важливої кількісної харак-
теристики індивідуальності олії поряд с класичним йодним числом, одержаним шляхом пе-
рерахунку з кисневого.  



 

 
 

131 

КIЛЬКIСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМОКСИЦИЛІНУ ТРИГІДРАТУ В ЛІКАРСЬКИХ  
ФОРМАХ КIНЕТИЧНИМ МЕТОДОМ 

Блажеєвський М.Є., Карпова С.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Незважаючи на появу низки нових антибактерійних препаратів різноманітних класів, 

антибіотичні лікарські засоби пеніцилінового ряду продовжують займати вагоме місце у те-
рапії інфекційних захворювань. Для кількісного визначення препаратів пеніцилінового ряду 
рекомендовані методи ВЕРХ, спектрофотометрії, йодометрії, потенціометричного титруван-
ня тощо. Так, для визначення амоксициліну успішно застосовують метод потенціометрії з 
використанням ЙСЕ, різні варіанти вольтамперометрії, амперометрії, полярографічного ана-
лізу, кінетики. 

Розроблена нами методика кінетичного визначення амоксициліну має ряд переваг пе-
ред уже відомими: дозволяє визначати його у значно менших кількостях, ніж фармакопей-
ним методом йодометрії; придатна для того ж інтервалу визначуваних концентрацій, що і в 
методі фотометрії продуктів гідролізу, але при цьому не вимагає довготривалого нагрівання 
реакційної суміші, простіша за методики хроматографічного методу та швидша. Вона поля-
гає у попередньому окисненні амоксициліну надлишком калій гідрогенпероксомоносульфату 
до відповідного S-оксиду амоксициліну з наступним визначенням продукту гідролітичного 
перетворення його в лужному середовищі кінетичним методом тангенсів у спектрофотомет-
ричному варіанті. 

Схема перетворень, які призводять до утворення продукту реакції, ймовірно, заміще-
ного похідного N-акрил-β-пеніциламіну сульфінату (IV), наведена на рис.: 
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З’ясовано, що порядок змішування розчинів суттєво чинить вплив на кінетику та ви-
хід продукту реакції. Найвища швидкість нагромадження продукту спостерігається лише пі-
сля попереднього змішування розчину зразка досліджуваного амоксициліну з пероксомоно-
сульфатною кислотою, а відтак – розчином лугу. Максимальна активність калій гідрогенпе-
роксомоносульфату у реакції спостерігалася при його концентрації 2·10–3 моль/л в середо-
вищі 6·10–3 моль/л лугу. Лінійна залежність між тангенсом кута нахилу початкової ділянки 
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кінетичної кривої від концентрації амоксициліну спостерігалась в інтервалі від 1 до 50 
мкг/мл. Рівняння градуювального графіку мало вигляд αtg  = 1,20·C + 0,04 (r = 0,999). До ви-

пробуваного розчину амоксициліну (або розчину РСЗ) додавали розчин калій гідрогенперок-
сомоносульфату, збовтували та додавали розчин натрій гідроксиду. Вимірювали світлопог-
линання в кварцовій кюветі з товщиною поглинаючого шару 1 см проти дистильованої води 
в часі. За даними нахилу лінійних ділянок кінетичних кривих знаходили αtg . Аналіз вико-
нували методом стандарту. 
Результати кінетичного визначення амоксициліну за реакцією з пероксомоносульфатною 

кислотою (Р=0,95, n=5) 

Знайдено Узято амоксициліну, мг 
 мг % 

Метрологічні 
характеристики 

Оспамокс таблетки по 500 мг амоксициліну Сандоз ГмбХ, Австрія 
492,00*(серія 158399)  486,70 

 488,20 
 492,05 
 497,00 
 499,50 

 97,34 
 97,64 
 98,41 
 99,40 
 99,90 

x = 492,69 (98,5%) 
S=±5,51 
Sх = ±2,46 

x∆ =±6,84 
Sr = ±1,12 
ε = ±1,39% 
δ = + 0,14 % 

Грамокс- Д порошок для приготування суспензії “Сперко Україна” Вінниця, Україна у 5 
мл суспензії міститься 250 мг амоксициліну 
250,8*(серія 050609)  243,60 

 248,61 
 250,58 
 249,50 
 244,61 

 97,44 
 99,44 
 100,23 
 99,80 
 97,84 

x = 247,38 (98,9%) 
S=±3,09 
Sх = ±1,38 

x∆ =±3,84 
Sr = ±1,25 
ε = ±1,55% 
δ = –1,05 % 

Грамокс-А капсули по 500 мг амоксициліну “Сперко Україна” Вінниця, Україна 
496,00 *(серія 081109)  491,76 

 479,77 
 501,59 
 499,80 
 512,51 
 497,16 
 496,56 

 99,15 
 96,73 
 101,13 
 100,77 
 103,33 
 100,24 
 100,12 

x = 497,0(99,4%) 
S = ±0,00994 
Sх = ±0,00375 

x∆ = ±0,0092 
Sr = ±2,00 
ε = 1,85% 
δ = +0,1 % 

Примітка. *Вміст амоксициліну, вказаний у сертифікаті якості. 
 
Отже, нами опрацьована методика та показана можливість здійснення кількісного ви-

значення амоксициліну у капсулах, таблетках та суспензії кінетичним методом за світлопог-
линанням продукту спряжених реакцій S-оксидації та пергідролізу препарату при 296 нм з 
калій гідрогенпероксомоносульфатом (RSD ≤ 2,0%). Результати, одержані за новоопрацьова-
ною та стандартною фармакопейною методиками, добре узгоджуються між собою  
δ = ( +0,14 ...-1,05 ) %. 
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ ФЕНТІАЗИНУ 
МЕТОДОМ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРІЇ У ВИГЛЯДІ S-ОКСИДІВ 

Блажеєвський М.Є., Шлюсар О.І.*, Александрова Д.І.** 
Національний фармацевтичний університет, 

Буковинський державний медичний університет*, 
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України** 

 
N10-алкілзаміщені похідні фентіазину (дибензтіазину) належать до антипсихотичних 

(нейролептичних), а також антигістамінних засобів і знаходять широке застосування для лі-
кування шизофренії, психозів та інших паталогічних станів. За структурою замісника при N10 
нейролептики ряду фентіазину поділяють на такі, що містять аліфатичний радикал (аміназин, 
тизерцин та ін.), піперидиновий (сонапакс та ін.) та піперазиновий фрагменти (трифтазин 
(трифлюперазин), етаперазин, фторфеназин та ін.). Фармакологічний ефект головним чином 
залежить від будови радикалу при N10: нейролептики (аміназин, трифтазин) містять три ато-
ма карбону у головному ланцюзі аліфатичного фрагмента, а виявляючий антигістамінну дію 
дипразин (прометазин) – два. Основним нормативним методом кількісного визначення інди-
відуальних препаратів є кислотно-основне титрування у неводному середовищі. Відомі та-
кож інші способи кількісного визначення: алкаліметрія за залишком зв’язаної хлоридної кис-
лоти, екстракційна фотометрія (за взаємодією препаратів як слабких основ з кислотними ін-
дикаторами), а також інші фізико-хімічні методи такі як спектрофотометрія, ВЕРХ. Кількісне 
визначення препаратів в лікарських формах (драже, таблетках, розчинах для ін’єкцій) здійс-
нюють за допомогою різноманітних фізико-хімічних методів (ВЕРХ, УФ-
спектрофотометрії), а також церійметрично. Найбільш важливою властивістю препаратів цієї 
групи є надзвичайно легка здатність як in vivo, так in vitro окиснюватися. Розчини для 
ін’єкцій стабілізують додаванням антиоксидантів (суміш натрій сульфіту, натрій метабісу-
льфіту, кислоти аскорбінової), що сильно ускладнює виконання аналізу їх методом прямої 
УФ-спектрофотометрії. Процеси окиснення складні, перебігають за схемою (рис.1). Висока 
біологічна активність похідних фентіазину, а також їх лабільність вимагає розробки достат-
ньо чутливих та вибіркових методів їх аналізу у лікарських препаратах та біологічних 
об’єктах, наприклад методом флуориметрії. Однак наявні в літературі відомості стосовно 
флуоресцентних властивостей даної групи лікарських засобів вельми обмежені, а іноді супе-
речливі. Так, згідно Малахової та Сенова фентіазини володіють слабкою власною флуорес-
ценцією, і для здійснення аналізу вимагається, щоб препарат був попередньо окиснений. В 
той же час інші автори вважають флуориметрію найбільш точним методом аналізу фентіази-
нів, особливо у присутності продуктів деструкції. Крім того, відомо, що на флуоресценцію 
(ФЛ) похідних фентіазину чинить вплив природа розчинника. Як об’єкти дослідження були 
вибрані трифлюперазину гідрохлорид та прометазину гідрохлорид, а також їх відповідні S-
оксиди. S-оксиди трифлюперазину та прометазину одержували за попередньо опрацьовани-
ми нами методиками. Чистоту одержаних продуктів окиснення контролювали методом 
ВЕРХ. Спектри збудження та ФЛ реєстрували при 20єС на спектрофлуориметрі Cary Eclipse 
(Varian) із ксеноновою жарівкою 150 W. Усі спектри коректували за стандартним зразком 
родаміну В. Калібровку та запис спектрів ФЛ здійснювали не менше 3-5 разів, усереднювали 
і віднімали середній спектр очищених розчинників. УФ/ВИД спектри світлопоглинання ре-
єстрували за допомогою спектрофотометра UV 2401 PC фірми Shimadzu. Вивчали ФЛ влас-
тивості похідних фентіазину у метанолі, етанолі та воді. 
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9-S-оксид . 
Встановлено, що у порівняльних умовах ФЛ S-оксидів значно сильніша, ніж така від-

повідних нативних похідних фентіазину. Найвища інтенсивність ФЛ для обох досліджуваних 
похідних спостерігалась у водному розчині. На підставі одержаних результатів розроблені 
прості та чутливі методики спектрофлуориметричного визначення лікарських речовин триф-
люперазину гідрохлориду та прометазину гідрохлориду у вигляді відповідних S-оксидів у 
водному середовищі. Методики засновані на утворенні інтенсивно флуоресціюючих продук-
тів S-окиснення при взаємодії похідних фентіазину з калій гідрогенпероксомоносульфатом 
(Оксоном®): 
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де, R1, R2 =
CH2 CH2 CH2 N N CH3

 , –СF3 (трифлюперазин); 

CH2 CH N
CH3

CH3CH3 , –Н (прометазин). 
 
До водного розчину проби (1,00 мл) додавали 1,00 мл 0,005 моль/л розчину Оксону, 

доводили до 10,0 мл водою, витримували декілька хвилин і вимірювали інтенсивність ФЛ 
одержаного розчину. Лінійність градуювальних графіків для трифлюперазину гідрохлориду 
та прометазину гідрохлориду зберігалась в інтервалі 0,05 – 5,0 мкг/мл (Іфл=192,31с+2,8, 
r=0,999) та 1–12 мкг/мл (Іфл=65,73с, r=0,996) відповідно. Оптимізовані положення максиму-
му збудження (λзб) та максимуму емісії (λем) знаходилися при λзб=274 нм/ λем =407 нм та λзб = 
317 нм/ λем = 382 нм для трифлюперазину і прометазину відповідно. Опрацьовані методики 
використані для визначення трифлюперазину гідрохлориду та прометазину гідрохлориду у 
лікарських препаратах та біологічних об’єктах. 
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КОЛЬОРОВІ РЕАКЦІЇ І ТОНКОШАРОВА ХРОМАТОГРАФІЯ КЕТОТИФЕНУ 
Болотов В.В., Ахмедов Е.Ю., Мирошниченко Ю.О. 
Національний фармацевтичний університет, 

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького 
 
Кетотифен (задітен) (4,9-дигідро-4-(1-метил-4-піпериділіден-10Н)-бензо[4,5]-

циклогепта[1,2-b]тіофен-10-ону гідрофумарат) виявляє протиалергійну активність та засто-
совується для лікування бронхіальної астми, алергійних бронхітів, сінної лихоманки, алер-
гійних ринітів і алергійних шкірних реакцій, може чинити седативну дію, посилює дію сно-
дійних та седативних препаратів і алкоголю. Відомі випадки отруєнь цим препаратом, проте 
методи його хіміко-токсикологічного аналізу розроблено недостатньо. 

У даній роботі поставлено за мету розробити кольорові реакції на кетотифен, а також 
вивчити хроматографічну поведінку препарату методом ТШХ при використанні різних тон-
ких шарів і систем розчинників. Для підвищення чутливості реакцій їх виконували на хрома-
тографічних пластинах Sorbfil і Merk. У точку на хроматографічній пластині наносили відпо-
відний об’єм спиртового розчину основи кетотифену і після видалення розчинника пластину 
обприскували розчином відповідного реактиву або обробляли як зазначено нижче. Крім того, 
спостерігали забарвлення плям в УФ-світлі. 

Найбільш характерні забарвлення мали місце у разі використання реактивів, що наве-
дено нижче. 

Кислота сульфатна концентрована – хроматографічну пластину із нанесеним препа-
ратом притискували до предметного скла, на яке заздалегідь скляною паличкою наносили 
кислоту сульфатну концентровану тонким шаром. Спостерігали жовто-зелені плями без сві-
тіння в УФ-світлі. Відкриваний мінімум – 1 мкг в пробі. 

Реактив Маркі – хроматографічні пластини із пробою препарату обробляли реакти-
вом як зазначено вище для кислоти сульфатної. Спостерігали жовто-зелене забарвлення 
плям. Пластину витримували протягом 10 хв. при кімнатній температурі, а потім нагрівали 
при 80 – 100єС протягом 30 хв. При цьому забарвлення плями переходить в темно-зелене і 
надалі в червоне. Червоне забарвлення стає яскравішим при промиванні пластин водою. 
Плями мають жовтогаряче світіння в УФ-світлі. Відкриваний мінімум – 1 мкг в пробі. 

Розчин 2,4-динітрофенілгідразину (0,1 г 2,4-динітрофенілгідразину + 4 мл конц. HCl + 
20 мл води) – у міру висихання обприсканих пластин (20 – 30 хв.) з’являються жовтогарячі 
плями. Відкриваний мінімум – 0,1 мкг в пробі. 

Діазотована сульфанілова кислота в лужному середовищі – з’являються жовті плями. 
Відкриваний мінімум – 0,5 мкг в пробі. 

Реактив Драгендорфа – з’являються жовтогарячі плями. Відкриваний мінімум – 0,1 
мкг в пробі. 

Реактив Манделіна – хроматографічні пластини із пробою препарату обробляли реак-
тивом як зазначено вище для кислоти сульфатної. Плями мають жовто-зелене світіння в УФ-
світлі. Відкриваний мінімум – 1 мкг в пробі. 

Розчин кобальту тіоціанату – відразу після обприскування пластин з’являються бла-
китні плями. Відкриваний мінімум – 0,5 мкг в пробі.  

Хроматографічну поведінку кетотифену (метод ТШХ) вивчали в 14 системах розчинни-
ків (див. табл.), серед яких системи 1 – 10 визнано стандартними Міжнародним комітетом з сис-
тематичного токсикологічного аналізу Міжнародної асоціації судових токсикологів, а системи 
11 – 14 застосовують в загальному ТШХ-скринінгу органічних речовин. 
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Для проявлення плям кетотифену на пластинах використовували реактиви, що наве-
дено вище. 

Таблиця 

Значення для Rf кетотифену в різних системах розчинників та тонких шарах (n=3) 

Система розчинників* Тонкий 
шар**  

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

А 0,04 0,00 0,65 0,34 0,38 0,16 0,54 0,40 0,66 0,34 0,34 0,66 0,00 0,82 

Б 0,00 0,00 0,62 0,38 0,36 0,16 0,46 0,24 0,40 0,18 0,56 0,58 0,00 0,74 

В 0,02 0,00 0,16 0,12 0,05 0,20 0,60 0,38 0,76 0,50 0,42 0,40 0,05 0,50 

Г 0,00 0,00 0,30 0,14 0,24 0,16 0,38 0,18 0,47 0,50 0,44 0,42 0,00 0,60 

Д 0,00 0,00 0,54 0,42 0,36 0,24 0,38 0,50 0,72 0,52 0,60 0,64 0,06 0,78 

Примітки: 

*1. хлороформ – ацетон (80:20); 2. етилацетат; 3. хлороформ – метанол (90:10); 4. ети-
лацетат – метанол – 25% розчин амоніаку (85:10:5); 5. метанол; 6. метанол – н-бутанол 
(60:40); 7. метанол – 25% розчин амоніаку (100:1,5); 8. циклогексан – толуен – діетиламін 
(75:15:10); 9. хлороформ – метанол (90:10); 10. ацетон; 11. хлороформ – діоксан – ацетон – 
25% розчин амоніаку (47,5:45:5:2,5); 12. толуен – ацетон – етанол – 25% розчин амоніаку 
(45:45:7,5:2,5); 13. етилацетат – метанол – 25% розчин амоніаку (85:10:2,5); 14. хлороформ – 
н-бутанол – 25% розчин амоніаку (70:40:5). 

При використанні систем розчинників 7, 8, 9, 10 пластини попередньо обробляли 0,1 
М розчином калію гідроксиду в метанолі, а потім висушували при 110°С протягом 30 хв. В 
системі розчинників 6 пластини попередньо обробляли 0,1 М розчином натрію броміду. 

** А – Sorbfil; Б – Armsorb; В – Silufol UV-254; Г – Merck; Д – ВЕТШХ 
Як тонкі шари використовували пластини для високоефективної тонкошарової хрома-

тографії (ВЕТШХ) виробництва Естонії (сорбент КСКГ, фракція – 5 ÷ 20 мкм, товщина шару 
130 ± 25 мкм, розмір пластин – 10 × 10 см); пластини Silufol UV-254 (силікагель, підложка – 
фольга, зв’язуюча речовина – крохмаль, розмір пластин – 10 × 10 см); пластини «Sorbfil» 
ПТСХ-ІІВ (силікагель СТХ-1ВЕ, тип підложки – ПЕТФ, зв’язуюча речовина – силіказоль, 
фракція – 8 ÷ 12 мкм, товщина шару – 100 мкм, розмір пластин – 10 × 10 см); пластини 
Armsorb (силікагель КСКГ, підложка – фольга, зв’язуюча речовина – крохмаль, фракція – 5 ÷ 
20 мкм, товщина шару – 100 ± 10 мкм, розмір пластин – 5 × 10 см); скляні пластини фірми 
Merck (Німеччина) (силікагель GF254, розмір пластин – 10 × 10 см). 

На закінчення слід зазначити, що серед досліджених реактивів найбільш специфічни-
ми для кетотифену є реактив Маркі (реакція на тіофенове ядро), розчин 2,4-
динітрофенілгідразину (реакція на кетонну карбонільну групу), а також діазотована сульфа-
нілова кислота. 

Серед досліджених стандартних систем для ТШХ є системи, які можуть бути викори-
стані для ефективного виявлення кетотифену, а також такі, що надалі при вивченні витягів з 
біологічного матеріалу можуть бути використані для очистки плям кетотифену від співекст-
рактивних речовин. 
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РОЗРОБКА МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛОПІДОГРЕЛЮ, ПРИДАТНИХ  
ДЛЯ ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Бондар В.С., Аносова Л.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Сьогодні великою проблемою в медицині є проблема лікування серцево-судинної сис-

теми. Для лікування патології даного виду широко використовують такий препарат як клопі-
догрелю бісульфат, який являється антагоністом АДФ-рецепторів, селективно і неконкурен-
тно блокуючий при низькій аффіності зв’язуючий центр АДФ-рецептора і послідуючу акти-
вацію глікопротеїнового комплексу тромбоциту, необхідного для зв’язування тромбоцитів та 
фібриногену. Що стосується цього препарату, то в хіміко-токсикологічному аналізі він не 
вивчений. Нами розроблені методи ідентифікації клопідогрелю та препаратів, які можуть ви-
користовуватися разом з ним (еналаприл, метформін, ацетилсаліцилова кислота, ніфедипін) з 
використанням хімічних та фізико-хімічних методів.  

Для ідентифікації клопідогрелю хімічними методами ми використовували осадові, мі-
крокристалоскопічні та кольорові реакції. Для цього застосували ряд реактивів, які при взає-
модії з клопідогрелем давали позитивний чи негативний результат (утворення чи відсутність 
осадів та забарвлення). Клопідогрель зі спиртовим розчином йоду утворював темно-бурий 
аморфний осад (межа виявлення – 9 мкг у пробі), з реактивом Бушарда – цегляний аморфний 
осад (межа виявлення – 19 мкг у пробі), з реактивом Драгендорфа – світло-жовтий аморфний 
осад (межа виявлення – 6 мкг у пробі), з реактивом Драгендорфа за Мун’є – жовтий аморф-
ний осад (межа виявлення – 6,5 мкг у пробі), з кобальто-роданідним комплексом – синє-
фіолетовий аморфний осад (межа виявлення – 15,5 мкг у пробі), з реактивом Шейблера – бі-
лий аморфний осад (межа виявлення – 31 мкг у пробі), з 1% розчином перманганату калію – 
малиновий аморфний осад (межа виявлення – 15,6 мкг у пробі), з пірідін-роданідним ком-
плексом – білий аморфний осад (межа виявлення – 31 мкг у пробі). З кольоровими реактива-
ми (реактивами Ердмана, Манделіна, Фреде, Маркі, концентрованою нітратною та сульфат-
ною кислотами) клопідогрель не дає чутливих реакцій (забарвлення не виникає і не зміню-
ється). Всі інші препарати з даними реактивами осадів та забарвлення не давали, окрім мет-
форміну та ацетилсаліцилової кислоти. Метформін з реактивом Шейблера давав білий амор-
фний осад, при взаємодії ацетилсаліцилової кислоти з кобальто-роданідним комплексом 
утворювався синій осад.  

При аналізі за допомогою ТШХ були використані пластинки Sorbfil та Silufol, а з ви-
користанних систем розчинників оптимальними виявилися дві системи: н-бутанол - оцтова 
кислота – вода (1:1:1) та етанол - оцтова кислота – вода (5:3:2), в яких Rf дорівнював 0.53 та 
0.52 відповідно. Кращою системою для розділення досліджуваних сполук виявилася система 
етанол-оцтова кислота-вода (5:3:2), у якій Rf для клопідогрелю становив 0.52, ніфедипіну- 
0.70, метформіну – 0.73, еналаприлу – 0.86, та ацетилсаліцилової кислоти – 0.95. 

Як проявники досліджуваних сполук на хроматограмах використовували УФ-світло, 
реактив Бушарда, реактив Драгендорфа, заліза (ІІІ) хлорид, сульфат купруму та ін.  

Також були одержані УФ-спектри клопідогрелю в хлороводневій кислоті, метанолі, 
хлороформі. У хлороводневій кислоті чітко спостерігаються два максимума піків при дов-
жинах хвиль 238 та 303 нм, в метанолі – незначні піки при 268 та 275 нм, а в хлороформі – 
один пік при 277 нм. Одержані дані по ідентифікації клопідогрелю будуть використані нами 
при виділенні клопідогрелю з біологічних об’єктів (секційного матеріалу, сечі, крові та орга-
нів отруєних тварин). 
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НІФЕДИПІНУ МЕТОДОМ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІІ 
Бондаренко Н.Ю., Блажеєвський М.Є., Тимошик Ю.В.* 

Національний фармацевтичний університет, 
Запорізький державний медичний університет* 

 
Ніфедипін (Н) (диметиловий естер (2,6-диметил-4-(2'-нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин-

3,5-дикарбонової кислоти – основний представник антагоністів іонів кальцію, похідних 1,4-
дигідропіридину, який широко використовують як серцево-судинний засіб. Він блокує поте-
нціалзалежні кальційні канали і перешкоджає проникненню іонів кальцію в клітини гладких 
м’язів артеріальних судин. Н знижує артеріальний тиск, покращує коронарний потік крові, 
виявляє антиангінальну, гіполіпідемічну та антисклеротичну дію. Його випускають у вигляді 
порошку, розчину для ін’єкцій, капсул, таблеток - ретард, крапель та інших лікарських форм. 

У науковій літературі описані методики кількісного визначення Н методом церіймет-
ричного титрування у неводному середовищі, а також методом ВЕРХ, вольтамперометрії, 
полярографії та УФ-спектрофотометрії. Крім того, відома методика високочутливого кінети-
чного визначення Н з використанням хемілюмінесцентної системи люмінол (H2L) – персу-
льфат. В результаті взаємодії H2L з персульфатом в лужному середовищі виникає слабка хе-
мілюмінесценція (ХЛ), яка сенсибілізується Н. Сmin для Н за цією методикою становить 
0,017 мкг/мл, RSD = 0,028. 

Для кількісного визначення Н у субстанції методом ХЛ нами запропонована нова 
аналітична система H2L - гідроген пероксид (H2O2) - гемін (Hem) – (Н), в якій Н є інгібітором 
виникаючої ХЛ. Вивчали вплив порядку змішування розчинів H2L, натрій гідроксиду, H2O2, 
Н і Hem та їх концентрацій на інтенсивність (Іхл) виникаючої ХЛ фотоелектричним методом 
у дискретному режимі.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що оптимальним є порядок 
змішування, коли останнім додається розчин Hem. Оптимальними концентраціями реактивів 
у даній ХЛ системі є: с(NaOH) = 0,052 моль/л, c(H2O2) = 0,15%, c(H2L) = 1·10-4 моль/л, 
С(Hem) = 5·10-2 мкг/мл. Кінетична крива виникнення ХЛ за відсутності інгібітора нагадувала 
короткочасний спалах з подальшим згасанням ХЛ за експоненціальним законом впродовж 
декількох хвилин.  

При додаванні інгібітора максимальна Іхл зменшувалась пропорційно вмісту доданої 
речовини. За аналітичний сигнал нами було обрано величину ∆Іхл, яка являє собою різницю 
між максимальним значенням Іхл (у холостому досліді) та таким значенням величини Іхл у 
робочому досліді в присутності інгібітора. Лінійна залежність ∆Іхл (у.о.) від концентрації Н 
(моль/л) зберігалась в інтервалі концентрацій (0,5 – 8)·10-5 моль/л. Рівняння градуювального 
графіка мало вигляд ∆Іхл = 1,11·105

с + 0,6, r = 0,998. Під час визначення 2,13·10-4 моль/л Н 
методом інгібування RSD = 3,3% (n = 5, P = 0,95), сн = 5·10-6 моль/л (1,7 мкг/мл). 

Для кількісного визначення Н у субстанції методом ХЛ як альтернативна нами була 
використана аналітична система H2L - H2O2 -(Н), в якій Н виступав активатором ХЛ. Вивча-
ли вплив порядку змішування розчинів H2L, натрій гідроксиду, H2O2 і Н та їх концентрацій 
на Іхл виникаючої ХЛ. В результаті проведених досліджень було встановлено, що оптималь-
ним був порядок змішування, коли останнім додається розчин Н. Оптимальні концентрації 
реактивів: с(NaOH) = 0,03 моль/л, c(H2O2) = 0,3%, c(H2L) = 1·10-4 моль/л. Як градуювальну 
використовували лінійну залежність максимальної Іхл (у.о.) від концентрації Н, яка спостері-
галась в інтервалі (1 – 10)·10-8 моль/л Н. Рівняння градуювального графіка мало вигляд Іхл = 
2,96·108

с + 0,61, r = 0,998, сн = 2 нг/мл. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ  
НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ГЕПАРИНІВ ПОЛЯРИМЕТРИЧНИМ  

ТА БІОЛОГІЧНИМ МЕТОДАМИ 
Борщевська М.І., Шевіна В.Л., Омельченко І.О. 

ВАТ «Фармак» 
 
Препарати на основі низькомолекулярних гепаринів (НМГ) добре відомі. Зараз важко 

уявити профілактику та лікування патологічних уражень судин та тканей без цієї групи біо-
логічно активних речовин. Їх використовують для лікування великої кількості захворювань: 
тромбози і тромбоемболії, ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда, гломерулонефрити 
та ін. Промислове виробництво цих препаратів потребує контролю кількісного вмісту НМГ 
на всіх стадіях технологічного процесу. Фармакопейна методика кількісного вмісту НМГ, 
основана на визначенні факторів згортання крові анти-Ха та анти-ІІа. Ця методика потребує 
тривалого часу відтворення (8-10 годин), а також вимагає приготування великої кількості 
свіжоприготовлених розчинів. В зв’язку з цим необхідно мати зручну, ефективну та бистру 
методику визначення кількісного вмісту НМГ для контролю проведення технологічного 
процесу.  

Ціль роботи: розробити експрес-методику кількісного визначення НМГ в водному ро-
зчині, провести її валідацію та дослідити кореляційну залежність між результатами визначе-
ними методом поляриметрії (ДФУ метод 2.2.7) та біологічним методом (EP* метод 2.7.5). В 
роботі було використано водні розчини субстанції НМГ, виробництва Yangzhou Jiuyuan Gene 
Engineering Co., Китай. Відповідно до монографії ДФУ* «Гепарини низькомолекулярні», кі-
лькісний вміст факторів анти-Ха та анти-ІІа визначається біологічним методом в діапазоні 
від 80 МО/мл до 125 МО/мл. Були приготовлені модельні розчини в діапазоні концентрацій 
від 90 МО/мл до 110 МО/мл. Шляхом визначення кута обертання модельних розчинів було 
побудовано калібрувальну криву, за якою визначали концентрацію НМГ в мг/мл. Перераху-
нок мг/мл в МО/мл отримували множенням отриманої концентрації НМГ в розчині на заяв-
лену активність субстанції. Отримані дані приведені в таблиці. 

Кількістний вміст фактора анті-Ха для водних розчинів НМГ 
Вміст  
фактору 

Методика поляриметрії 
Активність фактора анти 

Біологічний метод 
Активність фактора анти-Ха 

% 90 100 110 90 100 110 
мг/мл 75,110 81,716 91,900 ― ― ― 
МО/мл 8983 9773 10991 9573 10495 11244 

Для порівняння двох методик був розрахований критерій Фішера згідно ДФУ, якій 
дорівнював 23,2. Отримане значення більше за табличне (F ( 99%; 8; 8 )=6.029), Отже, при 
Р1=99% гіпотезу про розходження дисперсій s1

2 і s1
2слід визначити статистично вірогідним. 

Шляхом паралельного визначення кута обертання методом поляриметрії та активності фак-
торів анти-Ха і анти-ІІа кількісним методом ми довели, що запропонована методика контро-
лю вмісту НМГ методом поляриметрії специфічна, лінійна, точна і правильна в діапазоні 
концентрацій НМГ від 9000 МО/мл до 11000 МО/мл. 

Висновок: за результатами проведеної роботи було розроблено експрес-методику кі-
лькісного визначення НМГ в водному розчині та підтверджена кореляційна залежність між 
результатами визначення кількісного вмісту НМГ поляриметричним та біологічним метода-
ми аналізу. 
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ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРЕПТОЦИДУ РОЗЧИННОГО  
В АПТЕЧНІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ФОРМІ 

Бочкарьова А.Ю., Євтіфєєва О.А., Георгіянц В.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Огляд сучасної нормативної аналітичної документації вказує на удосконалення мето-

дів контролю якості лікарських препаратів. Невпинно зростає потреба у проведенні валідації 
аналітичних методик, що є універсальним інструментом стандартизації методів аналізу. Ос-
новні параметри та характеристики валідаційного процесу описані у Державній фармакопеї 
України (ДФУ). Для лікарських засобів передбачається валідація їх аналітичних методик 
ідентифікації та кількісного визначення. З приводу валідації методів ідентифікації препарату 
виникають питання щодо умов та вимог проведення випробування. Так, основним парамет-
ром є специфічність, але не описаний єдиний підхід до оцінки метрологічних показників. 
Випробування «специфічність» повинно відрізняти активну речовину, що аналізується та су-
провідні речовини або домішки. Тому метою нашої роботи була розробка та валідація мето-
дики ідентифікації лікарського засобу. Для вибору об’єкту дослідження, серед прописів екс-
темпоральної рецептури було обрано водний розчин стрептоциду розчинного 0,8 %. Стреп-
тоцид розчинний відноситься до групи сульфаніламідних препаратів та проявляє бактеріаль-
ну властивість. При виборі предмету дослідження враховувалося, що реакція повинна харак-
теризуватися простотою виконання, стійкістю аналітичного сигналу, експресністю. Такий 
набір факторів, у нашому випадку, вказує на реакцію на наявність нітрогрупи, що присутня у 
будові молекулі. Реакція діазотування з подальшим азосполученням є фармакопейною мето-
дикою для субстанції стрептоциду розчинного. Для стрептоциду розчинного ця реакція буде 
відбуватися за умов попереднього кислотного гідролізу. Випробування на специфічність має 
бути обґрунтовано відповідно до вмісту або концентрації аналізованої речовини. Так, відпо-
відно до вмісту аналізованої речовини 0,8 г був складений діапазон застосування методики, 
що складає 80-120%. Для випробування специфічності методики передбачається проведення 
60 повторень експерименту для кожної концентрації речовини у зразку, що аналізується та 
визначення результату як позитивний або негативний результат реакції, тобто так/ні. Але 
оцінка кінцевого результату реакції як «так/ні» має на увазі великий фактор суб’єктивності 
аналітика, що виконує експеримент. Тому, для забезпечення потрібної надійності методики 
було здійснено оцінку достовірності шляхом статистичних розрахунків. На початку прове-
дення експерименту було вирішено дослідити найменшу кількість лікарської форми – 1 мл, а 
саме здатність такої кількості давати позитивні результати реакції в межах діапазону засто-
сування методики 80-120%. Статистичними розрахунками підтверджується, що аліквота лі-
карської форми 1 мл дає позитивні результати реакції для розчину стрептоциду розчинного в 
межах його концентрації від 6,4 до 9,6 мг/мл. А також було цікавим дослідити вплив реаген-
тів на перебіг реакції, а саме кількість реактиву β-нафтолу через можливість використання 
його меншої кількості для більшої економічної вигоди. Тож, для цього брали ту саму кіль-
кість лікарської форми – 1 мл та випробовували спочатку реакцію з використанням 1 мл роз-
чину (тобто 1:1), 2 мл розчину β-нафтолу (1:2) та 3 мл реагенту (1:3). Статистична обробка 
отриманих даних визначає, що при зміні співвідношення об’ємів реагенту від 1:1 до 1:3 час-
тота не виявлення аналіту при його присутності зменшується від 0,77 до 0,03 та відповідно 
ймовірність і достовірність його виявлення збільшується від 0,27 до 0,97, від 27% до 
97%.Таким чином, було доведено, що при використанні співвідношення 1:3 лікарської фор-
ми та реагентів реакція дає чіткий та надійний ефект з ймовірністю 95%. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТ СТІЙКОСТІ МІДНИХ КОМПЛЕКСІВ 
3,5-ДИНІТРО-N-ФЕНІЛАНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК 

З БІОЛОГІЧНОЮ ДІЄЮ 
Бризицький О.А., Свєчнікова О.М., Ісаєв С.Г., Павлій О.О. 

Національний фармацевтичний університет 
 
З метою вивчення умов та хімізму взаємодії купрум(ІІ) катіону з заміщеними 3,5-

динітро-N-фенілантранілової кислоти проведено потенціометричне дослідження реакції їх 
комплексоутворення. Визначені константи стійкості комплексів за методом Б’єрума. Про-
аналізовано вплив основних властивостей вихідних кислот, природи та положення замісни-
ків у неантраніловому фрагменті молекули на значення констант стійкості. 

Проведені раніше дослідження свідчать про різноманітну біологічну активність замі-
щених 3,5-динітро-N-фенілантранілових кислот. У комплексі з металами покращуються при-
таманні N-фенілантраніловим кислотам властивості: підвищується біологічна активність, 
зменшується токсичність, пролонгованим стає ефект проти набряків. 

Вихідні 3,5-динітро-N-фенілантранілові кислоти синтезовано за модифікованою реак-
цією Ульмана, мідні комплекси отримано взаємодією калієвих солей відповідних кислот з 
купрум(ІІ) сульфатом.  

Запропонувати можливий механізм біологічної дії синтезованих мідних комплексів 
3,5-динітро-N-фенілантранілових кислот можливо шляхом встановлення зв’язку між фарма-
кологічними властивостями та параметрами комплексоутворення, найважливішим з яких є 
константа стійкості комплексу. Завдяки тому, що 3,5-динітро-N-фенілантранілові кислоти 
здатні дисоціювати константи стійкості їх мідних комплексів визначали рН-
потенціометричним методом. В основу цього методу покладено розрахунок рівноважних 
концентрацій кислоти та її аніона в умовах конкуренції між протоном карбоксильної групи 
та іоном Сu2+. 

Вивчення проводили шляхом взаємодії купрум(ІІ) нітрату з заміщеними 3,5-динітро-
N-фенілантранілової кислоти. Значення констант іонізації заміщених 3,5-динітро-N-
фенілантранілової кислоти, необхідних для розрахунку констант стійкості відповідних мід-
них комплексів, визначали потенціометричним титруванням.  

Методика складається з додавання 1 еквіваленту лугу до 10 еквівалентів водно-
діоксанового розчину (80 об. % діоксану) ліганду та реєстрації рН після кожного додавання; 
потім до нового розчину ліганду додавали розчин купрум(ІІ) нітрату, після чого вводили 1 
екв лугу до двадцяти еквівалентних порцій розчину (розчину спеціально береться у вдвічі 
більше для визначення двох констант).  

Як видно за методикою, ліганд титрувався двічі: спочатку у відсутності, потім у при-
сутності іонів металу. 

Визначення констант стійкості досліджуваних комплексів проводили за методом Бьє-
рума при умові повної дисоціації купрум(ІІ) нітрату у водно-діоксановому розчині (80 об. % 
діоксану), з використанням балансових рівнянь для концентрації металу та ліганду. Слід за-
значити, що у водно-діоксановому розчині іншого складу (60 об. % діоксану) К2 визначити 
не вдалося, що дозволяє зробити висновок про існування в таких розчинах тільки комплексів 
СuL+. 

Вивчення впливу замісників у неантраніловому фрагменті молекули на стійкість ком-
плексу показало, що електронодонорні, на відміну від електроноакцепторних замісників, збі-
льшують міцність комплексу.  
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Кількісну оцінку впливу замісників у неантраніловому фрагменті молекули на стій-
кість комплексів проведено за рівнянням Гаммета: 

 
для залежності lg K1 - f(σ): lg K1 = (5,36 ± 0,02) - (0,31 ± 0,02) σ  
 n = 8 s = 2,10 · 10-2 r = 0,991 
для залежності lg K2 - f(σ): lg K2 = (4,76 ± 0,02) - (0,29 ± 0,02) σ  
 n = 8 s = 2,15 · 10-2 r = 0,991 
 
Підсумовуючи проведене дослідження слід зазначити, що головним чином на утво-

рення комплексів купрум(ІІ) катіонів з лігандом впливає іонна взаємодія між Оксигеном ка-
рбоксильної групи та катіоном металу. Це припущення можна зробити враховуючи лінійну 
залежність констант стійкості комплексів від кислотно-основних властивостей лігандів та 
збільшення стійкості комплексу з ростом основних властивостей ліганду. 

Встановлення кількісного зв'язку біологічної активності хімічних сполук з їх фізико-
хімічними характеристиками є важливою проблемою, рішення якої дозволяє конструювати 
сполуки з заданою фармакологічною активністю, оцінювати механізми взаємодії фармако-
форів з біорецепторами. Найбільш розробленим та біофізично обґрунтованим є модельний 
метод Ханша.  

Розрахунок оптимальних кореляційних рівнянь, які найбільш адекватно описують 
зв'язок lg БА з фізико-хімічними параметрами фармакофорів, проводили методом багатомір-
ного регресійного аналізу з включенням перемінних. При створенні математичної моделі за-
лежності протизапальної активності мідних комплексів 3,5-динітро-N-фенілантранілових ки-
слот у якості фізико-хімічних параметрів використані логарифми констант стійкості цих 
комплексів [lg Kст = lg (K1 · K2)] та літературні значення логарифмів коефіцієнтів розподілу 
(lgP) відповідних кислот. Аналіз сукупності отриманих кореляційних рівнянь показав, що 
найкращі характеристики має рівняння типу: 

 
 lg П = - 4,34 - 0,07 lgKст + 3,56 lgP - 0,48 (lg P)2  
 n = 9 S = 0,045 R = 0,931 
 
У відповідності з рівнянням протизапальна активність лінійно залежить від стійкості 

комплексів та параболічно від lg P. Негативне значення параметру lgKст означає, що збіль-
шення стійкості комплексу зменшує його протизапальну дію. Це дає підставу для тверджен-
ня, що саме ліганд зумовлює антифлогістичну дію сполуки.  

При цьому вклад параметрів, які залежать від транспортних властивостей сполук - lg 
P та (lg P)2 значно більший вкладу параметру, зв'язаного з lgKст. Звертає на себе увагу, що 
оптимальне кореляційне рівняння для 3,5-динітро-N-фенілантранілових кислот та їх мідних 
комплексів мають однакову функціональну залежність, що, ймовірно, вказує на близький 
механізм їх біологічної дії.  

Спроба молекулярного конструювання активних нейролептиків з використанням ма-
тематичної моделі Ханша для мідних комплексів 3,5-динітро-N-фенілантранілових кислот не 
увінчалася успіхом. Усі кореляційні рівняння майже не розрізняються між собою, невеликі 
значення коефіцієнтів множинної кореляції вказують на математичну недостовірність про-
гнозу.  

Це дає підставу передбачити більш складний механізм взаємодії синтезованих сполук 
з біорецепторами. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕФУРОКСИМУ У ПОРОШКУ  
ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ІН’ЄКЦІЙНОГО РОЗЧИНУ ЗА РЕАКЦІЄЮ З  

КРЕЗОЛОВИМ ЧЕРВОНИМ 
Бурлака Ю.В., Портна К.П., Тарханова О.О., Васюк С.О. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Цефуроксим – цефалоспориновий антибіотик другого покоління. Бактерицидна дія 

даного препарату обумовлена пригніченням синтезу клітинної стінки бактерій та реалізуєть-
ся у відношенні деяких штамів грампозитивних і, головним чином, у відношенні більшості 
штамів грамнегативних мікроорганізмів.  

У зв’язку з останнім, цефуроксим широко використовують для лікування тяжких вну-
трішньолікарняних інфекцій, у тому числі септицемії, перитоніту, менінгіту та бактеріємії, а 
також для профілактики післяопераційних ускладнень. Отже, висування досить високих ви-
мог до якості даного препарату є важливим аспектом безпечності його застосування у паціє-
нтів в тяжких станах. 

Літературні дані свідчать, що існуючі методики кількісного аналізу цефуроксиму ха-
рактеризуються довготривалістю виконання та пробопідготовки, невисокою чутливістю, ви-
магають наявності реагентів та спеціальної апаратури високої вартості. Тому доцільним є 
пошук доступного та високочутливого кольорореагенту і розробка з його використанням но-
вої експресної спектрофотометричної методики кількісного визначення цефуроксиму у ви-
димій області спектра.  

Перспективними в цьому плані є деякі сульфофталеїнові барвники завдяки їх доступ-
ності, нетоксичності та значній реакційній здатності. Порівняння спектрів поглинання про-
дуктів реакції цефуроксиму з двократним надлишком таких сульфофталеїнових барвників як 
крезоловий червоний (КЧ), тимоловий синій, бромфеноловий синій, бромкрезоловий зелений 
та бромкрезоловий пурпуровий, надало нам змогу визначити КЧ як найбільш активний реа-
гент, продукт реакції з яким мав найбільше значення оптичної густини. 

Отже, нами запропоновано КЧ в якості кольорореагенту для створення нової спект-
рофотометричної методики кількісного визначення цефуроксиму в порошку для приготуван-
ня ін’єкційного розчину.  

Експериментально було встановлено, що КЧ реагує з цефуроксимом при кімнатній 
температурі з утворенням забарвленої сполуки з максимумом світлопоглинання при 405 нм, 
при цьому оптимальна кількість 0,1% розчину реагенту, необхідна для утворення продукту з 
максимальною величиною оптичної густини складає 1,50 мл. Реакція перебігає у середовищі 
ацетону, а оптимальний вміст води в реакційній суміші становить не більше 4%. Реакція є 
високочутливою, про що свідчать значення молярного коефіцієнту світлопоглинання та від-
кривального мінімуму, які становлять 1,92·104 та 1,16 мкг/мл відповідно.  

Підпорядкування основному закону світлопоглинання спостерігається у межах конце-
нтрацій досліджуваної речовини 1,92 – 3,20 мг/100мл, а діапазон застосування методики ста-
новить 75 – 125% від номінального вмісту цефуроксиму у лікарському засобі. 

Згідно вимог Державної фармакопеї України, нами було визначено для даної методи-
ки такі статистично обґрунтовані валідаційні характеристики як лінійність, прецизійність та 
збіжність. Опрацьована методика може бути визнана валідною за даними показниками і при-
датною до застосування в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів. 
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ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ КОРОТКОТРИВАЛИХ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО 
УДОСКОНАЛЕННЯ В ПЕРІОД МІЖ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИМИ ЦИКЛАМИ 
Ветютнева Н.О.,Тодорова В.І., Пилипчик Л.Б., Марусенко Н.А., Скибюк А.В. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

 
Враховуючи необхідність впровадження положень Болонської декларації в навчаль-

ний процес та з метою накопичення необхідної кількості балів провізорами у період між пе-
редатестаційними циклами відповідно до Шкали значень різних видів діяльності (Наказ МОЗ 
України № 484 від 7.07.2009 р. «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспи-
тів на передатестаційних циклах»), на кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських 
засобів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика були роз-
роблені програми короткотривалих циклів тематичного удосконалення з елементами дистан-
ційного навчання тривалістю 1 та 2 тижні. Така форма підвищення кваліфікації стимулює 
провізорів до отримання нових знань з актуальних питань фармації і є мотивом для забезпе-
чення їх професійного росту.  

Тижневий цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти створення, стандарти-
зації і сертифікації лікарських засобів» має на меті формування у провізорів цілісного уяв-
лення щодо процесу створення ліків від речовини - до лікарського засобу, розкриття ролі си-
стем стандартизації, сертифікації, контролю якості на етапах його життєвого циклу. Програ-
ма циклу розрахована на провізорів, спеціалістів лабораторій з контролю якості лікарських 
засобів і Держлікінспекцій. 

Для керівників заочної частини інтернатури на навчальних базах проводиться корот-
котривалий цикл тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання «Актуа-
льні питання загальної фармації». Проведення такого циклу приваблює новітніми підходами 
у поданні матеріалу, висвітленням таких нагальних проблем, як законодавчі положення та 
стандарти, які регламентують ліцензування лікарських засобів в ЄС, правила регулювання 
лікарських засобів у Європейському Союзі, міжнародні стандарти управління якістю як ос-
нова для запобігання розповсюдження неякісної та фальсифікованої продукції, тощо. 

Проблема запобігання фальсифікації ліків досить актуальна, тому питанням забезпе-
чення якості лікарських засобів при їх виробництві, під час оптової та роздрібної реалізації і 
виготовлених в умовах аптеки приділяється велика увага на короткотривалих циклах тема-
тичного удосконалення «Актуальні питання забезпечення якості та запобігання фальсифіка-
ції лікарських засобів» для провізорів, і здебільшого для підвищення професійної підготовки 
уповноважених осіб. 

Таким чином, впровадження короткотривалих циклів тематичного удосконалення, 
особливо з елементами дистанційного навчання, надасть можливість провізорам, які працю-
ють у суб’єктів фармацевтичної діяльності різних форм власності, спеціалістам лабораторій з 
контролю якості лікарських засобів, керівникам навчальних баз інтернатури не тільки збага-
тити свої знання, підвищити кваліфікацію в зручний спосіб, максимально наближений до ро-
бочого місця, але й накопичити необхідну кількість кредитів в період між передатестаційни-
ми циклами. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИМОЛЕПТИКІВ 
Винокурова Т.С., Буряк В.П. 

Запорізький державний медичний університет 
 
При проведенні хіміко-токсикологічного аналізу спочатку необхідно розробити осно-

вні напрямки використання методів виявлення та визначення тимолептиків. З нашої точки 
зору для цього треба зробити наступне: 

- Вивчити токсикологію невідкладного стану при гострому отруєнні. 
- Проводити послідовний контроль при лікуванні. 
- Провести дослідження побічних ефектів тимолептиків. 
- Провести судово-хімічну експертизу тимолептиків. 
- Провести клінічні випробування дії тимолептиків. 
- Провести фармакокинетичні дослідження тимолептиків. 
Часто виникають судово-хімічні ситуації, коли один з методів має перевагу або є не-

обхідність використати декілька методів.  
Наприклад, іноді складно розрізнити суміші деяких антидепресантів та їх метаболітів 

за допомогою ВЕРХ, особливо у тих випадках, коли було прийнято більш ніж один антидеп-
ресант. 

Навпаки, за допомогою газової хроматографії (ГХ), в особливості капілярної ГХ, на-
багато краще розділяються складні суміші антидепресантів. Імунохімічні методи аналізу до-
повнюють хроматографічні. Калібрувальні стандарти сумішей антидепресантів готують у 
бичачій або кінській сироватці і зберігають замороженими (-20оС) до безпосереднього вико-
ристання.  

Вибір відповідного внутрішнього стандарту може бути дуже складним, в особливості, 
коли природа антидепресанта (та його метаболітів) точно не відома.  

Часто використовують інший антидепресант, який може бути легко визначений за до-
помогою аналітичної системи (газова або рідинна хроматографія).  

У багатьох випадках можна вибрати рідко призначаємий антидепресант і, отож, його 
виявлення у зразках біооб’єктів маловірогідне. 

Обов’язково слід враховувати стабільність речовини та його метаболітів при транспо-
ртуванні і збереженні зразків до проведення дослідження.  

Трициклічні антидепресанти стабільні декілька днів навіть при кімнатній температурі. 
Однак для деяких більш нових антидепресантів характерні перетворення нестійкого метабо-
літу – N-глюкуроніду до нативної сполуки.  

Для повного виділення речовин використовують різні методики. У більшості способів 
РРЄ біозразок вмішують до лужного середовища, потім екстрагують у виділений неполярний 
органічний розчинник, наприклад – Н-гексан, після чого речовину ще раз екстрагують у не-
великий об’єм кислоти і визначають його безпосередньо методом ВЕРХ або реекстрагують 
до невеликого об’єму органічного розчинника для аналізу за допомогою ГХ.  

В останній час ТФЕ замінила РРЕ. Для виділення, розділення, виявлення антидепре-
сантів найчастіше використовують ТШХ, імунохімічні методи, ГХ, ВЕРХ. 
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РОЗРОБКА ТА ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ  
СУПРОВІДНИХ ДОМІШОК МЕТОДОМ ВЕРХ У СУБСТАНЦІЇ ФЕНСУКЦИНАЛУ 
Губаревич І.Г., Нікішина Л.Є., Комарова Ю.А., Леонтьєв Д.А., Циблієва Н.О., Гризодуб А.І. 

Філія “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 
Державного підприємства “Український фармацевтичний інститут якості”, 

Державна Установа “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського  
АМН України” 

 
Фенсукцинал – β-фенілетиламід-2-оксисукцинанілової кислоти. Це оригінальний ан-

тидіабетичний засіб, призначений для первинної, вторинної і третинної профілактики цукро-
вого діабету І та ІІ типів, здатний забезпечити нормалізацію метаболічних порушень на ста-
дії маніфестації цукрового діабету, послабити діабетичні ускладнення. 

Для контролю якості субстанції фенсукциналу була розроблена методика визначення 
супровідних домішок методом зворотньо-фазової ВЕРХ в ізократичних умовах з детектуван-
ням в УФ області спектру. 

Було прогнозовано профіль можливих домішок (шість). Наявність цих домішок було 
перевірено експериментально для 7 серій субстанції тривалого зберігання та після дії стресо-
вих умов на субстанцію (високе рН, низьке рН, окислення, висока температура, УФ-
випромінювання). В різних серіях субстанції знайдено 5 ідентифікованих домішок, а також 
неідентифіковані домішки (мах 0,02%), які можуть бути домішками розчинників та вихідних 
сполук для синтезу. Оскільки вміст цих домішок є незначущим у порівнянні з вимогами до 
максимально припустимого вмісту неідентифікованої домішки (0,1%*0,32=0,032%), то не 
треба встановлювати додаткові вимоги до чистоти вихідних речовин/розчинників. В стресо-
вих умовах утворюються всі шість ідентифікованих домішок, неідентифіковані домішки 
утворюються в незначних кількостях. 

Одержані результати дозволили статистично обґрунтувати специфікацію: не більше 
ніж 0,1% індивідуальної домішки. 

Встановлено максимально необхідний час хроматографування: не менше ніж в 5 разів 
більше, ніж час утримування піку фенсукциналу. 

Відповідно з вимогами ДФУ встановлені вимоги до невизначеності результатів аналі-
зу (∆Imp≤5%) та до незначущості пробопідготовки (∆SP≤1,6%). Виходячи з цього для методи-
ки розроблена відповідна пробопідготовка та введені метрологічно обґрунтовані вимоги до 
RSD паралельних хроматографувань. 

Запропоновано при проведенні аналізу використовувати всі шість домішок як станда-
ртні зразки. Розроблена методика передбачає присутність інформаційної хроматограми за 
допомогою якої проводять ідентифікацію піків домішок субстанції фенсукциналу.  

Методика валідована у відповідності з вимогами ДФУ. Одержані результати підтвер-
джують здатність методики достовірно контролювати кількісний вміст супровідних домішок 
у субстанції фенсукциналу. 

По результатам валідації встановлено вимоги до критеріїв придатності хроматографі-
чної системи: для хроматограми розчину порівняння: симетрія для піків домішок ≤ 1,5; ефек-
тивність хроматографічної колонки ≥ 10000 т.т.; коефіцієнт розділення пар піків домішки Е 
та А або домішки А та С або домішки С та F ≥ 1,8. 

Розроблена методика кількісного визначення домішок субстанції фенсукциналу увій-
шла до проекту нормативної документації на субстанцію фенсукциналу. 
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РАЗРАБОТКА ГАЗО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЕТАМИНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

Гузенко Н.В., Петюнин Г.П. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования 

 
Данная работа является фрагментом исследований по химико-токсикологическому 

изучению кетамина – средства для наркоза, обладающего к тому же сильным галлюциноген-
ным эффектом. Снижение «моды» на употребление общепринятых наркотиков среди моло-
дежи и увеличение спроса на так называемые «клубные» наркотики способствовало исполь-
зованию кетамина в широких масштабах, как для достижения наркотического опьянения, так 
и для совершения противоправных действий. 

Совместное применение кетамина с метамфетамином, силденафила цитратом («Виаг-
ра»), кокаином или героином создает значительные трудности для его идентификации при 
проведении химико-токсикологического анализа. К особенностям фармакокинетики кетами-
на относится его способность быстро подвергаться метаболическим превращениям в органи-
зме человека. Поэтому для его обнаружения необходимо использовать высокочувствитель-
ные методы анализа. 

Целью настоящей работы явилась разработка способа аналитической диагностики 
употребления кетамина методом газо-жидкостной хроматографии, пригодного для нарколо-
гической экспертизы, клинической и судебно-медицинской токсикологии. 

Исследования проводились на газовом хроматографе Shimadzu 2014 с капиллярной 
колонкой НР-5 15 м Ч 0,320 мм Ч 0,25 мкм). Скорость газа-носителя (гелий) – 1 мл/мин. Ре-
жим термостата колонок – программируемый от 150 0С до 250 0С (25 0С/мин). Температура 
инжектора - 240 0С. Детектор – пламенно-ионизационный (температура - 260 0С). Пробы (1 
мкл) каждого раствора вводились трижды автосамплером. В этих условиях среднее время 
удерживания кетамина составило 7,72 мин и он хорошо отделяется от вышеуказанных ве-
ществ. 

Для разработки метода количественного определения были приготовлены градуиро-
вочные растворы, перекрывающие терапевтический и токсический диапазоны концентраций 
кетамина в крови (0,5 – 50 мг/л). Линейность наблюдалась во всем диапазоне изученных 
концентраций. Коэффициент корреляции составил 0,999. Метрологические характеристики 
метода были получены при исследовании модельных растворов кетамина, приготовленных 
на основе трупной крови. Изолирования кетамина из крови проводилось после осаждения 
белков безводным натрия сульфатом. Относительная неопределенность среднего результата 
не превысила 18%, что отвечает требованиям к методам определения веществ в биологичес-
ком материале. 

Разработанная методика была использована для сравнительного изучения степени 
изолирования кетамина из тканей внутренних органов методами Васильевой, Стаса-Отто, 
экстракцией хлороформом и методом ускоренной экстракции растворителями под давлением 
на автоматическом экстракторе ASE-200. Последний обеспечивает максимально высокий 
выход (90%), однако получаемый экстракт требует дополнительной очистки либо методом 
твердо-фазной экстракции, либо дополнительной экстракцией остатка, полученного после 
удаления растворителя.  

Разработанный метод был использован и для изучения сохраняемости кетамина в 
гнилостно измененном трупном материале. Установлено, что содержание кетамина при гни-
лостных процессах падает до 18 % к пятому месяцу хранения. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕНННЯ 
КЕТОКОНАЗОЛУ  

Гусаров В.І., Половко Н.П., Губарь СМ., Коваленко С.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Відомо, що похідні імідазолу є основними протигрибковими засобами. Кетоконазол 

(рис. 1) – один з найбільш поширених препаратів цієї групи, який, на відміну від багатьох 
інших, ефективно використовують не тільки зовнішньо, але й перорально.  

 
Рис. 1. Кетоконазол 

Для кількісного визначення кетоконазолу у лікарських формах та біологічних рідинах 
широко використовуються сучасні фізико-хімічні методи, зокрема спектрофотометрія, спек-
трофлюорометрія, тонкошарова хроматографія та високоефективна рідинна хроматографія 
(ВЕРХ). Як найбільш універсальний метод, ВЕРХ було використано для визначення кетоко-
назолу і у нашій роботі. 

Визначення проводили на хроматографі Varian ProStar у наступній комплектації: на-
сос високого тиску ProStar 210; спектрофотометричний діодно-матричний детектор ProStar 
330; автосамплер ProStar 400 з об’ємом дозуючої петлі 20 мкл. Хроматограми обробляли з 
використанням програми Star Workstation 6.0. Для аналізу використовували хроматографічну 
колонку з нержавіючої сталі Microsorb C8 довжиною 250 мм, внутрішнім діаметром 4,6 мм, 
розміром часток сорбенту 5 мкм. Колонку термостатували при температурі +30°C. Детекту-
вання проводили за довжини хвилі 256 нм. Рухома фаза: ацетонітрил - 30 мМ форміат амо-
нію, доведений до рН 4,0 мурашиною кислотою (55:45). Швидкість подання рухомої фази 1,5 
мл/хв. Час утримування кетоконазолу становив близько 4,8 хв. Типова хроматограма станда-
ртного розчину кетоконазолу наведена на рис. 2. 

Перевірку лінійності залежності сигналу (площ піків) від концентрації кетоконазолу у 
розчині проводили методом найменших квадратів. Лінійність перевіряли у діапазоні концен-
трацій 50-500 мкг/мл. Графік та статистичні дані з розрахунку лінійності наведені на рис. 3. 
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Рис. 2. Типова хроматограма стандартного розчину ке-

токоназолу 
Рис. 3. Залежність площі піків від 
концентрації кетоконазолу 

Отримані дані можуть бути застосовані для розробки методик контролю якості на 
препарати, що містять кетоконазол. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ  
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН 

Дерябкін Б.Г., Салій О.О., Кізь А.Л. 
ТОВ «Фармекс Груп» 

 
На сьогодні більшість діючих речовин (субстанцій), що використовуються для вироб-

ництва лікарських засобів в Україні, надходять з-за кордону. Так як за якість лікарського за-
собу несе відповідальність підприємство-виробник, то контроль субстанцій здійснюється за 
всіма показниками якості, що вимагає сучасного оснащення лабораторій приладами для пов-
ного аналізу.  

В даній роботі було узагальнено досвід авторів щодо розробки методик визначення 
металів у фармацевтичних субстанціях та допоміжних речовинах методом атомно-
абсорбційної спектрометрії (ААС) на приладі “AАnalyst 800” фірми «Perkin Elmer», США. 
Як об’єкти досліджень використано діючи та допоміжні речовини, які отримані промисло-
вим синтезом і мають залишкові кількості окремих металів. 

Спектрометр “AАnalyst 800” – повністю системно-інтегрований прилад з автоматич-
ним вибором та скануванням довжини хвилі, дозволяє автоматично встановлювати електро-
термічний та полум’яний атомізатор, має повний комп’ютерний контроль для обробки та 
зберігання всіх чисельних даних. На даному спектрометрі проведені дослідження по визна-
ченню металів: палладію (Pd), міді (Cu), заліза (Fe), марганцю (Mn), цинку (Zn), калію (K), 
натрію (Na), свинцю (Pb), кадмію (Cd) та нікелю (Ni) у фармацевтичних речовинах як мето-
дом калібрувальної кривої, так і методом стандартних добавок (ЕФ* 2.2.23, метод 1, метод 
2). За розробленими методиками було перевірено близько 20 субстанцій та допоміжних ре-
човин, деякі з них представлені у таблиці: 

Назва речовини Показник якості 
(домішка металу) 

Допустимі межі 

Гіалуронат натрію Залізо Не більше 0,008 % (80 ppm) 
Магнію стеарат Кадмій 

Свинець 
Нікель  

Не більше 0,0003 % (3 ppm) 
Не більше 0,001 % (10 ppm) 
Не більше 0,0005 % (5 ppm) 

Желатин  Залізо 
Цинк 

Не більше 0,003 % (30 ppm) 
Не більше 0,003 % (30 ppm) 

Тальк  Залізо 
Свинець 

Не більше 0,25 %  
Не більше 0,001 % (10 ppm) 

Крохмаль картопляний Залізо Не більше 0,001 % (10 ppm) 
Калію сульфат Залізо Не більше 0,001 % (10 ppm) 
Аскорбінова кислота Мідь 

Залізо 
Не більше 0,0005 % (5 ppm) 
Не більше 0,0002 % (2 ppm) 

Дінатрію едетат Залізо Не більше 0,008 % (80 ppm) 
Раміпріл Палладій Не більше 0,002 % (20 ppm) 
Натрію крохмалю гліколят Залізо Не більше 0,002 % (20 ppm) 

Встановлено, що всі діючи та допоміжні речовини, що підлягали контролю за даними 
показниками, відповідають вимогам монографій та специфікаціям фірм-виробників. На на-
ступному етапі досліджень заплановано розробку методик по визначенню металів Ag, Cr, Co, 
Ca, Mg, та інш., що потребує наявність додаткових ламп для приладу “AАnalyst 800”. 
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АСПЕКТИ ЯКОСТІ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ, 
ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Євтіфєєва О.А., Хмельова М.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Фармацевтична галузь є невід’ємною частиною охорони здоров’я населення України. 

Ефективність лікування різних захворювань великою мірою залежить від фармакотерапії, а 
саме правильного призначення і ефективного використання якісних ліків. В структурі лікар-
ських препаратів певне місце посідають екстемпоральні лікарські засоби, зокрема у дермато-
логії часто використовують авторські прописи, що довели свою ефективність на протязі де-
сятиріч. Переконливе підтвердження якості лікарських препаратів, що виготовлені в аптеках, 
гарантує споживачу очікуваний ефект від їх використання. 

В Україні великого значення набуває проблема оптимізації та раціоналізації аптечно-
го виготовлення. Свідоцтвом важливості названої проблеми є ставлення до неї деяких дер-
жав у світі. Наприклад, практично всі аптеки США, Великої Британії, Нідерландів, Чехії, 
Швеції здійснюють виготовлення ЄЛЗ, серед яких велику ланку займають м’які лікарські 
форми. Аптечне і промислове виробництво ліків у цих країнах доповнює одне одного, розви-
ваються і вдосконалюються паралельно. Аптечне виготовлення ліків не становить конкурен-
ції промисловому виробництву, бо аптека виготовляє, в основному, лікарські препарати, що 
не випускаються промисловістю: нестійкі при тривалому зберіганні, економічно не доцільні, 
ті, що мають складну композицію та індивідуальне дозування (дитячі, геріатричні лікарські 
форми). Вимоги до ЄЛЗ зазвичай відокремлюють в окремі формуляри. Відмітимо, що дані 
формуляри базуються на обов’язковому додержанні вимог Національної Фармакопеї та Єв-
ропейської Фармакопеї. 

Сьогодні в Україні питання якості ЄЛЗ є дуже актуальним, бо суттєво впливає на кі-
лькість виробничих аптек. Кожен виробник (і аптека, і фармацевтичне підприємство) пови-
нен гарантувати якість, безпеку та ефективність ЛЗ при їх прийомі, відповідно до вимог 
Державної Фармакопеї України (ДФУ). Стосовно ЄЛЗ існує неузгодженість між норматив-
ними документами, які регламентують правила виготовлення ЄЛЗ, аналітичними методика-
ми контролю якості ЄЛЗ та сучасними вимогами ДФУ до якості ЛЗ. 

Якість м’яких лікарських форм, як і ЄЛЗ, обумовлюється чітким дотриманням умов їх 
приготування та послідовним і правильним виконанням етапів технологічного процесу. Ви-
бір технології при виготовленні м’яких лікарських форм необхідно проводити з урахуванням 
фізико-хімічних властивостей діючих та допоміжних речовин, їх прописаної маси та диспер-
сної системи, що має утворитися, з метою забезпечити ефективність ЛЗ. Також важливо про-
водити вибір оптимального обладнання для виготовлення з метою максимально забезпечити 
правильність виготовлення та мінімізувати погрішність.  

Гарантією відповідності готових препаратів аптечного виготовлення вимогам ДФУ є 
проведення ідентифікації та кількісного аналізу їх складових компонентів. Хімічний конт-
роль є основним етапом перевірки якості готового препарату. Без його проведення, вивчаючи 
лише фізико-хімічні властивості препарату, досліджуючи інші параметри якості не можна 
зробити висновок щодо відповідності препарату вимогам ДФУ. Всі ж методики контролю 
ЄЛЗ, виготовлені за офіцінальними прописами, повинні бути валідованими. 

Тому метою нашої роботи є вивчення критичних факторів, які впливають на якість 
виготовлення м’яких ЄЛЗ, розробка та стандартизація аналітичних методів контролю якості 
лікарських засобів, що найчастіше застосовуються. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ТЕРМОДЕСОРБЦИОННОЙ ПОВЕРХНОСТНО -  
ИОНИЗАЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

НЕКОТОРЫХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ  
Жалилов Ф.С., Таджиев М.А., Ахмеджанов И.Г. 

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Цель: Цель исследования – разработка новых методик обнаружения некоторых анти-

депрессантов в лекарственных препаратах и биологических объектах. 
Материалы и методы: Для исследования использовался метод термодесорбционной 

поверхностно-ионизационной спектроскопии(ТДПИС). Сущность метода заключается в тем-
пературно-программируемом режиме испарения молекул искомых веществ в вытяжках из 
биологических проб с последующим поступлением их в детектор поверхностной ионизации, 
сигналы которого регистрируются в виде термодесорбционных спектров.  

Эти термодесорбционные спектры достаточно специфичны для некоторых исследуе-
мых веществ. В основе регистрации лежит принцип работы поверхностно-ионизационного 
детектора. В диодном детекторе в качестве анода является термоэмиттер, а катодом – колле-
ктор положительных ионов.  

При пропускании через диод анализируемой смеси, молекулы, поступающие на пове-
рхность эмиттера, могут десорбироваться в виде ионов, которые электрическим полем на-
правляются к коллектору для их регистрации. 

В детекторе, благодаря его высокой селективности к потенциалу ионизации молекулы 
органических растворителей (спирты, кетоны, альдегиды, эфиры, углеводороды и др.) и про-
стые газы практически не ионизируются посредством поверхностной ионизации. Детектор 
позволяет регистрировать только молекулы азотистых оснований, производными которых 
являются многие наркотики, алкалоиды и другие синтетические азотистые соединения. 

Подлинность веществ устанавливают по эффективной температуре десорбции, испо-
льзуя стандартные образцы исследуемых препаратов. 

Для обнаружения антидепрессантов методом термодесорбционной поверхностно-
ионизационной спектроскопии был проведен анализ в следующих условиях: - эмиттер – ок-
сидированный молибден, имеющий в своем составе иридий; - напряжение эмиттера – 405 В; 
- температура эмиттера – 390-420°С; - температура испарения – 20-505 єС; - поток воздуха – 
50 л/час (напряжение компрессора 12 В).  

Для проведения исследования были приготовлены спиртовые стандартные растворы 
антидепрессантов (флуоксантин, флувоксамин, пароксантин и амитриптилин), содержащих 
100 мкг/мл. Из этого раствора с помощью микрошприца отобрали пробу в количестве 1 мкл, 
которую вводили в испаритель. Затем снимали поверхностно-ионизационные спектры иссле-
дуемых антидепрессантов. При этом в определенной температуре наблюдали появление пи-
ков характерных для каждого исследуемого вещества. 

Результаты: В результате исследований показана возможность идентификации анти-
депрессантов методом ТДПИC, максимум которых соответствуют ~205±10°С (флуоксантин), 
~120±15°С и ~205±10°С (флувоксамин), ~146,5±10°С и ~273±10°С (пароксантин), ~115±10°С 
(амитриптилин). Чувствительность метода составляет в пределах 1·10̄10 г. 

Выводы: Полученные спектры свидетельствуют о том, что с помощью метода 
ТДПИС анализа можно достоверно определять антидепрессантов в лекарственных препара-
тах и биологических объектах.  
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ВИВЧЕННЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ДОМІШОК У КУСТАРНО ВИГОТОВЛЕНИХ 
ПРЕПАРАТАХ МЕТАМФЕТАМІНУ 

Загородній С.Л., Васюк С.О. 
Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУ МВС України 

в Запорізькій області, Запорізький державний медичний університет 
 
Останнім часом широкого поширення набули правопорушення у сфері незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, пов’язані з незаконнім ви-
готовленням, транспортуванням, зберіганням, збутом та вживанням особливо небезпечної 
психотропної речовини - кустарно виготовленого препарату, що містить метамфетамін. 

Препарати метамфетаміну раніше застосовувались в медицині для лікування депресій, 
хронічної втоми та регулювання ваги. Хронічне вживання цих препаратів викликає сильну 
психічну залежність. Тому обіг метамфетаміну в Україні заборонено. Нелегально виготовле-
ний метамфетамін часто містить побічні та проміжні продукти, залишки реагентів та допо-
міжних речовин.  

Отриманий продукт характеризується низкою криміналістично значимих ознак, які 
можуть бути використані при проведенні порівняльних досліджень для отримання оператив-
но-важливої інформації про можливий регіон виготовлення речовини, шляхи його перемі-
щення від виробника до споживача.  

На сьогоднішній день відомо, щонайменше, десять методів нелегального синтезу по-
хідних амфетаміну, в тому числі й метамфетаміну. Серед відомих: реакція Лейкарта (конден-
сація бензилметилкетона з метиламіном та мурашиною кислотою або N-метилформамідом з 
наступним гідролізом в присутності сірчаної кислоти), відновлювальне амінування (реакція 
бензилметилкетона та суспензії нікеля Ренея з газоподібним метиламіном та воднем), оксим-
на схема та інші. Але найпоширенішим способом отримання метамфетаміну на території 
України є відновлення ефедрину (псевдоефедрину), що отримують екстракцією спиртом або 
бензином з відповідних медичних препаратів, йодом та червоним фосфором.  

Окрім того, до отриманого кустарним способом метамфетаміну, свідомо додають ін-
диферентні наповнювачі та фармакологічно активні речовини, які також мають інформатив-
ну цінність.  

Для вивчення домішок, присутніх у кустарних препаратах з ефедрину, що містять ме-
тамфетамін, було проаналізовано близько трьохсот речовин, що вилучались з незаконного 
обігу на території Запорізької області протягом двох років. 

В результаті у кустарних препаратах з ефедрину, що містять метамфетамін, було ви-
явлено такі найпоширеніші домішки: бензальдегід, бензилметилкетон та амфетамін (є побіч-
ними продуктами синтезу основного компоненту), трипролідин (міститься у вихідних лікар-
ських препаратах) та продукти його перетворень, 2-(4-метилбензил)піридин, дибутилфталат 
(екстрагується з полімерних предметів, пристосованих для виготовлення метамфетаміну кус-
тарним способом), пірацетам та цинаризин (додаються до препаратів для посилення дії), 5-
метил-2-феніліндолізин, а також декілька компонентів, що не ідентифікуються програмним 
забезпеченням обладнання, але мають хроматографічно значимі властивості. Крім названих 
зустрічаються специфічні домішки. 

Таким чином вивчено основні домішки у кустарних препаратах метамфетаміну, які 
можуть використовуватись для порівняльного дослідження вилучених з нелегального обігу 
речовин. 
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ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ, ЩО МІСТЯТЬ  
ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД В УМОВАХ АПТЕК ТА ЛАБОРАТОРІЙ З  

АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Здорик О.А., Прокопець В.В., Євтіфєєва О.А., Георгіянц В.А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
На сьогодні в Україні існує стійка тенденція до збільшення виготовлення і споживан-

ня лікарських засобів, що містять в своєму складі вітаміни. Вітамінні препарати аптечного 
виготовлення, що містять піридоксину гідрохлорид, у 2008 році по м. Харкову склали близь-
ко 5% від загального переліку прописів екстемпоральних лікарських засобів. Фармацевтична 
промисловість не в змозі абсолютно задовольнити потреби у вітамінних препаратах у всіх 
областях їх медичного застосування. Це стосується препаратів, що застосовуються в офталь-
мології, вітамінних препаратів для немовлят та дітей віком до 4 років та ін. випадки, що по-
требують індивідуального підходу до пацієнта. Саме тому ліки аптечного виготовлення не 
втратили своєї актуальності у медичній практиці та мають конкурентоспроможність на су-
часному фармацевтичному ринку. У аптечній практиці зустрічаються як монокомпонентні 
прописи з вітаміном В6 (розчин піридоксину гідрохлориду 0,2%), так і багатокомпонентні - у 
суміші з нікотиновою, аскорбіновою кислотами, цукром, глюкозою, аеросилом та ін. Дана 
робота присвячена розробці, адаптації методик якісного та кількісного аналізу піридоксину 
гідрохлориду у 0.2 % водному розчині відповідно до вимог ДФУ. У ДФУ для якісного визна-
чення субстанції піридоксину гідрохлориду пропонується використовувати інструментальні 
методи аналізу (УФ-, ІЧ-спектрофотометрія, ТШХ). Для ідентифікації піридоксину гідрохло-
риду у 0.2 % розчині аптечного виготовлення нами були відібраний ряд методик, що дозво-
ляють з високою точністю визначити піридоксину гідрохлорид у його водному розчині. Ко-
жна з цих реакцій є специфічною для тієї чи іншої функціональної групи в складі молекули 
піридоксину: реакція на фенольний гідроксил з розчином заліза (ІІІ) хлориду; реакція утво-
рення азобарвників з діазобензолсульфокислотою та розчином цинку (ІІ) хлориду, що дозво-
ляє відрізнити піридоксин від інших вітамінів групи В6 – піридоксалю та піридоксаміну; реа-
кція з 2,6-дихлорхінонхлорімідом на незаміщене 5-те положення піридинового циклу; розчин 
дає реакцію (а) на хлориди (2.3.1 ДФУ). При валідації реакцій ідентифікації були досліджені 
такі параметри як достовірність та імовірність виявлення. Дослідження проводилось в умо-
вах трьох різних лабораторій, з 20-ти кратним відтворенням кожного досліду в концентра-
ційному діапазоні 80-120 % від прописаної кількості досліджуваної речовини. Для кількісно-
го аналізу субстанції піридоксину гідрохлориду у ДФУ пропонується метод неводного тит-
рування з потенціометричним визначенням точки еквівалентності. Широко застосовуються 
інструментальні методи кількісного визначення піридоксину гідрохлориду, але в умовах ап-
тек практично немає можливості для їх проведення, проте є спроможність для проведення 
хімічних методів аналізу, які є експресними, легко відтворюваними, дешевими та простими у 
використанні. На жаль у ДФУ наводиться недостатня кількість хімічних методів контролю 
якості, які б могли широко використовуватися при фармацевтичному аналізі в аптечних умо-
вах. Тому для кількісного визначення піридоксину гідрохлориду в 0.2 % розчині нами були 
відібрані та експериментально вивчені валідаційні характеристики аргентометричного та ал-
каліметричного методів. У результаті валідації було встановлено, що для кількісного визна-
чення піридоксину гідрохлориду у 0.2 % розчині аптечного виготовлення слід використову-
вати алкаліметричний метод, оскільки він характеризується належною відтворюваністю ре-
зультатів у різних лабораторіях Zintra=100.76 %, ∆intra=0.38 %, відсутністю значної системати-
чної похибки δ=0.76 %, що відповідає вимогам ДФУ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОЛЮВАННЯ ДОНОРМІЛУ ІЗ СЕЧІ 
Іванчук І.М., Болотов В.В., Клименко Л.Ю., Гуменюк О.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Велика увага в хіміко-токсикологічному відношенні приділяється препаратам з групи 

снодійних засобів. До цих препаратів належить і донорміл, відомості про систематичне хімі-
ко-токсикологічне дослідження якого в літературі відсутні, що зумовило необхідність розро-
бки схеми дослідження біологічного матеріалу на донорміл.  

При дослідженні виділення донормілу із сечі використовували модельні суміші сечі з 
препаратом. Для цього до 10 г сечі додавали 1,00 мл розчину донормілу у воді очищеній 
(1000 мкг препарату), ретельно перемішували і залишали на добу. Готували також контроль-
ні суміші сечі з розчинником, дослідження яких проводили паралельно з основними. 

Методика ізолювання донормілу із сечі. До 10 г модельної суміші сечі з донормілом 
додавали 0,1 М розчин кислоти хлористоводневої до рН = 2 і тричі екстрагували діетиловим 
етером порціями по 5 мл. Етерні витяги відділяли та в подальшому не досліджували. Водний 
шар підлужували 50% розчином натрію гідроксиду до рН = 11 і тричі екстрагували хлорофо-
рмом порціями по 10 мл (при утворенні стійких емульсій застосовували центрифугування 
(протягом 5 хв. при 5000 об./хв.)). “Лужні” хлороформні витяги об’єднували та фільтрували 
через паперовий фільтр (“червона стрічка”) з 1 г натрію сульфату безводного до мірної колби 
місткістю 25,0 мл, доводили об’єм хлороформом до позначки. 

Кількісне визначення донормілу проводили за УФ-спектрофотометричною, екстрак-
ційно-фотометричною, іонометричною та ВЕРХ-методиками, розробленими нами раніше 
(табл.). Дослідження методом ВЕРХ проводили після очистки отриманого хлороформного 
витягу за методом ТШХ. 

Таблиця 
Результати ізолювання донормілу із сечі 

Метод  
кількісного визначення 

Виділено  
донормілу, % 

Метрологічна характеристика  
(n = 3; Р = 0,95) 

УФ-спектрофотометричний 89,85 
S = 1,25; SX  = 0,72; 

∆X  = 3,09; ε = ±3,44% 

Екстракційно-фотометричний 91,07 
S = 2,36; SX  = 1,36; 

∆X  = 5,87; ε = ±6,45% 
ВЕРХ 

(після ТШХ-очистки) 
90,97 

S = 1,91; SX  = 1,11; 

∆X  = 4,76; ε = ±5,23% 

іонометричний 91,59 
S = 2,67; SX  = 1,54; 

∆X  = 6,63; ε = ±7,24% 
Таким чином, розроблена методика ізолювання донормілу із сечі дозволяє виділити 

достатньо велику кількість донормілу – близько 90%. Слід зазначити, що за цією методикою 
ми отримуємо витяг, що є практично звільненим від співекстрактивних речовин, що могли б 
заважати виявленню донормілу методом ТШХ. Кількісне визначення донормілу в цьому ви-
тягу можна проводити за УФ-спектрофотометричною та екстракційно-фотометричною мето-
диками без додаткової ТШХ-очистки. Проведення кількісного визначення за ВЕРХ-
методикою після ТШХ-очистки або за допомогою іонометричного методу взагалі дозволяє 
виключити вплив співекстрактивних речовин на результати аналізу. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АПРОФЕНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ 
МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Каафарани Хуссейн, Петюнин Г.П. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования 

 
В последние годы в странах СНГ и в Украине, в частности, широкое распространение 

получило немедицинское использование лекарственных средств с целью достижения состоя-
ния наркотического опьянения. Одним из таких препаратов является апрофен (гидрохлорид 
5–диэтиламиноэтилового эфира 1,1-дифенилпропионовой кислоты), входящий в состав таре-
на, и используемый в качестве антидота при угрозе применения или отравлении фосфорор-
ганическими боевыми отравляющими веществами. Несмотря на относительную недоступ-
ность тарена, случаи, связанные с его немедицинским применением встречаются достаточно 
часто, в том числе и среди подростков. Изучение химико-токсикологических свойств апро-
фена ранее не проводилось.  

Целью настоящей работы явилась разработка способа аналитической диагностики 
употребления апрофена методом газо-жидкостной хроматографии, пригодного для нарколо-
гической экспертизы, клинической и судебно-медицинской токсикологии. 

Исследования проводились на газовом хроматографе Shimadzu 2014 с капиллярной 
колонкой НР-5 (15 м Ч 0,320 мм Ч 0,25 мкм). Скорость газа-носителя (гелий) – 1 мл/мин. Ре-
жим термостата колонок – программируемый от 1500С до 2500С (250С/мин). Температура 
инжектора-240 0С. Детектор – пламенно-ионизационный (мпература-2600С) Пробы (1 мкл) 
каждого раствора вводились трижды автосамплером. Путем изменения параметров хромато-
графирования удалось добиться полного разделения пиков апрофена и спазмолитина, выб-
ранного в качестве внутреннего стандарта. В этих условиях время удерживания компонентов 
составляет 9,9 и 11,0 мин, соответственно. 

Исследования градуировочных растворов апрофена показали, что в указанных усло-
виях определения линейная зависимость для апрофена наблюдается в пределах 0,5-50 мг/л, 
что перекрывает диапазоны терапевтических, токсических и летальных концентраций.  

Коэффициент корреляции составил 0,999. 
Для разработки методики определения апрофена в крови были приготовлены модель-

ные смеси, на основе трупной крови. Изолирование апрофена проводилось методом жидкос-
тной экстракции после осаждения белков. Исследования проводились в тех же условиях, что 
и при построении градуировочной зависимости.  

Относительная неопределенность среднего результата не превышает 15%, что отвеча-
ет требованиям к методам определения веществ в биологическом материале. 

Разработанная методика была использована для определения выхода апрофена из би-
ологических тканей при изолировании его методами Васильевой и Стаса–Отто. Степень изо-
лирования из тканей печени и почек составила 38 и 35% (по Васильевой) и 27 и 32% (по Ста-
су–Отто), что вполне достаточно при условии использования в качестве конечных аналити-
ческих операций методов тонкослойной, газо-жидкостной и высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

Кроме того, была изучена сохраняемость апрофена в биологическом материале, по-
двергшемся гнилостным изменениям. Установлено, что апрофен может быть обнаружен в 
гнилостно измененном материале на протяжении 3-3,5 месяцев. 
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ВИБІР ЕЛЕКТРОДОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ ДЛЯ ІОНСЕЛЕКТИВНОГО  
ЕЛЕКТРОДУ НА КАНАМІЦИН  

Кизим О.Г., Петухова І.Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Канаміцину сульфат відноситься до антибіотиків аміноглікозидного ряду і володіє 

широким спектром антибактеріальної дії. Проте його тривале вживання може викликати 
враження слухового нерва (неврит) і порушення функції нирок. Також канаміцину сульфат 
володіє здатністю пригнічувати дихання аж до розвитку м'язової блокади. 

У зв'язку з цим виникає необхідність розробки експресних методик аналізу канаміци-
ну сульфату як в лікарських формах, так і в біологічних рідинах (кров, сеча, слина). 

В літературі описані ІСЕ на канаміцин з пластифікованими мембранами на основі 
іонних асоціатів канаміцину з тетрафенілборатом і кислотним хром чорним. Проте запропо-
новані електроди характеризуються вузьким діапазоном визначуваних концентрацій (1·10-3-

4·10-5 М), а також низькою специфічністю мембрани 1≈пот
B/AK  у присутності органічних іо-

нів, що утруднює аналіз канаміцину в складних лікарських формах. Ймовірно, це обумовле-
но властивостями електродоактивної речовини мембрани вищезазначених електродів. Проте 
в літературі є дані про використання як електродоактивної речовини асоціатів органічних 

катіонів з гетерополіаніонами структури Кеггина (XMe12
-nO40 , де X(P,Si), Me(Mo(V); W(VI); 

V(V))), які є важкорозчинними у воді сполуками, але легко розчинними в органічних роз-
чинниках, що дозволяє використовувати їх в пластифікованих мембранах ІСЕ.  

У зв'язку з цим представляє інтерес використовувати як електродоактивні речовини 
асоціати гетерополіаніонів структури Кеггина з канаміцином для отримання ІСЕ на канамі-
цин сульфат. 

Тому нами були вивчені реакції канаміцину сульфату з різними гетерополікислотами: 
фосфорномолібденова, фосфорновольфрамова, кремніймолібденова та кремнійвольфрамова. 
У результаті проведення реакцій були отримані відповідні іонні асоціати канаміцину сульфа-
ту з вищевказанами гетерополікислотами. Ці асоціати є малорозчинні у воді сполуки жовто-
го або білого кольору. Також були розраховані параметри чутливості реакцій: гранична кон-
центрація (Сlim) та граничне розведення (Vlim). Результати досліджень наведені в таблиці. 

 
Характеристика чутливості реакцій 

канаміцину сульфату з гетерополікислотами 
Гетерополікислоти H3[PMo12O40] H3[PW12O40] H4[SiMo12O40] H4[SiW12O40] 

 
 колір осаду  

параметри 
чутливості реакцій 

жовтий білий жовтий білий 

Сlim (г/см3)  (3,6±0,1)·10-5 (1,2±0,2)·10-4 (1,0±0,1)·10-4 (2,4±0,1)·10-4 
V lim (см3/г) (1,7±0,1)·104 (5,3±0,1)·103 (6,7±0,1)·103 (2,7±0,2)·103 

 
Як бачимо, з наведених даних, усі реакції характеризуються достаньою чутливістю, 

однак найбільш чутливою є реакція канаміцину сульфату з фосфорномолібденовою кисло-
тою. Таким чином, в якості електродоактивної речовини для ІСЕ на канаміцин необхідно ви-
користовувати іонний асоціат канаміцину сульфату з фосфорномолібденовою кислотою. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОКСАЗОЗИНУ 
ВЕРХ-МЕТОДОМ  

Ковальська О.В., Безуглий П.О., Маміна О.О., Кузнєцова С.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Доксазозин – 1-(4-аміно-6,7-диметокси-2-хіназолініл)-4-[(1,4-бензодіоксан-2-іл)-

карбоніл] піперазина мезилат, α1-адреноблокатор, широко застосовується у медичній прак-
тиці при лікуванні артеріальної гіпертензії та гіпертрофії простати. 

Доксазозин при передозуванні може вражати серцево-судинну систему, порушує фун-
кції нирок. В літературі описані випадки важких отруєнь доксазозином, але дані з система-
тичних хіміко-токсикологічних досліджень відсутні.  

Недоліками розроблених раніше методик аналізу доксазозину високоефективною рі-
динною хроматографією (ВЕРХ) є застосування різноманітних умов хроматографування 
(склад рухомої фази, ізократичне або градієнтне елюювання, детектування при одній або де-
кількох довжинах хвиль, вибір чутливого та селективного детектору).  

У звґязку із використанням доксазозину у присутності інших антигіпертензивних 
препаратів та розповсюдженням комбінованих отруєнь метою даної роботи є проведення 
ідентифікації і кількісного визначення доксазозину при застосуванні уніфікованної ВЕРХ-
методики, придатної для дослідження різних за властивостями лікарських речовин та їх су-
мішей у біологічних об`єктах.  

Хроматографічне дослідження проводили на рідинному хроматографі “МіліХром А-
02”(Новосибірськ, Еконова) у зворотньо-фазному варіанті: неполярний сорбент (Prontosil 
120-5C 18 AQ, 5 мкм) та полярний елюент (суміш ацетонітрилу з 0,2 М розчином літію перх-
лорату у 0,005 М розчині кислоти хлорної).  

При елююванні доксазозину застосовували: суміші розчинників – лінійний градієнт 
від елюенту А (5 % ацетонітрилу та 95% буферного розчину) до елюенту Б (100% ацетоніт-
рилу) протягом 40 хв; швидкість надання розчиннику – 100 мкл/хв; температуру колонки –37 
- 40°С; тиснення насосу – 2,8 – 3,2 МПа; обґєм проби для введення – 4 мкл.  

Багатоканальне детектування речовини проводили за 8 довжинами хвиль: 210, 220, 
230, 240, 250, 260, 280 та 300 нм, які охоплюють увесь УФ-спектр.  

Доксазозин ідентифікували за абсолютними параметрами утримування: часом утри-
мування – 20,25±0,02 хв та об`ємом утримування – 2025,2 мкл, а також за спектральними ві-
дношеннями: при 220 нм – 0,745; 230 нм – 0,657; 240 нм – 1,211; 250 нм – 1,421; 260 нм – 
0,849; 280 нм – 0,289; при 300 нм спектральні відношення характеризуються низькими зна-
ченнями. Кількісний аналіз доксазозину проводили за площами піків з використанням мето-
ду абсолютного калібрування. Лінійність градуювального графіку у координатах (S,мм2) - (С, 
мкг/мл) спостерігалась в інтервалі концентрацій 2,0 – 200,0 мкг/мл. Чутливість методу скла-
дала 2,0 мкг/мл речовини.  

Методом найменших квадратів розраховані коефіцієнти регресії градуювального гра-
фіку S = а + вC. В результаті перевірки значущості вільного члену рівняння градуювального 
графіку було встановлено, що він мало відрізняються від нуля. Тому для визначення вмісту 
речовин в обґєктах дослідження застосовували рівняння вигляду S = 0,003С; коефіцієнт ко-
реляції (R) дорівнював 0,9997. Відносна невизначенність аналізу доксазозину у модельних 
розчинах за наведеною ВЕРХ-методикою складала +1,9% – 2,1%. 

Отримані результати дослідження можуть бути рекомендовані для застосування у фа-
рмацевтичному та хіміко-токсикологічному аналізі. 
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ЛІПОФІЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ 
N-[(2-ОКСОІНДОЛІНІЛІДЕН-3)-2-ОКСІАЦЕТИЛ]-АМІНОКИСЛОТ 
Колісник С.В., Свєчнікова О.В., Болотов В.В., Алтухов О.О., Клименко Л.Ю.  

Національний фармацевтичний університет  
 
Похідні (2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіоцтової кислоти мають поліфункціональну біо-

логічну активність і є потенційними ноотропними препаратами. Натомість, фізико-хімічні 
властивості сполук цього гомологічного ряду не вивчені. Тому дослідження ліпофільних 
властивостей представляє безсумнівний як теоретичний, так і практичний інтерес, тому що 
дозволяє виявляти кількісні закономірності зв’язку біологічної активності сполук від хіміч-
ної структури. Саме ліпофільні властивості визначають як здатність молекул проникати крізь 
ліпідні шари мембран, так і їх гідрофобну взаємодію з окремими ділянками рецептору.  

Ліпофільні властивості молекул оцінюються за величиною коефіцієнту розподілу ре-
човини (Р) в системі октанол-1– вода: 

â

î

C

Ñ
P =   

де Со , Св – концентрації речовини в органічній та водній фазах, моль/дм3. 
Визначення коефіцієнтів розподілу проводили за методом струшування, модифікова-

ним авторами даної роботи. Одержано коефіцієнти розподілу 9 метилових естерів N-[(2-
оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-амінокислот. Їх значення свідчать, що всі досліджені ре-
човини мають гідрофобні властивості, які визначаються як природою, так і положенням за-
місників в молекулі. Подовження вуглецевого ланцюга призводить до збільшення ліпофіль-
ності молекули. Кореляційне рівняння залежності log P – f(N) (N-загальна кількість атомів 
Карбону у вуглецевому фрагменті молекули) лінійне та статистично значуще:  

 
log P = (1,45±0,12) + (0,26±0,03)·N  

n=9 s=0,077 r=0,987 
 
Труднощі експериментального визначення коефіцієнтів розподілу стимулюють пошук 

методів теоретичного розрахунку цих величин для біологічно активних сполук. З метою оці-
нки можливості теоретичного розрахунку log P для цього гомологічного ряду були розрахо-
вані коефіцієнти розподілу цих сполук за методами Реккера і за комп’ютерною програмою 
ACD/log P Batch, що ґрунтуються на принципі адитивності вільної енергії розподілу, але ро-
зраховані обома методами log P суттєво відрізняються від експериментальних значень, віро-
гідно внаслідок особливостей процесу сольватації цих сполук. 

ВИСНОВКИ 
1.Визначено коефіцієнти розподілу 9 метилових естерів N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-

оксіацетил]-амінокислот в системі октанол-1 – вода. 
2.Доведено, що ліпофільність досліджуваних сполук залежіть як від довжини вугле-

цевого ланцюга, так і ступеня його розгалуженості. 
3.Одержано статистично значимі кореляційні рівняння log P від кількості вуглецевих 

атомів у радикалі. 
4.Одержані рівняння дозволяють розраховувати log P в даному гомологічному ряду. 
5.Отримані дані використовуються у молекулярному дизайні активних фармакофорів 

у ряду похідних (2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіоцтової кислоти. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРОКСЕТИНУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛЬОРОВИХ РЕАКЦІЙ 
Кубрак З.В.  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 
Паксил (пароксетин) - сучасний антидепресант, представник групи селективних інгі-

біторів зворотного захоплення серотоніну, введений на ринок лікарських препаратів у 2001 
році. Хімічна назва - (3S-транс)-3-[(1,3-бензодіоксол-5-ілокси) метил]-4-(-4фторфеніл) піпе-
редину гідрохлорид ангідрид. 

Приблизно 93-95% пароксетину при вживанні внутрішньо, зв'язується з білками плаз-
ми крові людини. Рівноважна концентрація препарату встановлюється на 7-14 день з момен-
ту початку терапії. 

Пароксетин метаболізує в основному в печінці, виводиться з сечею в незміненому ви-
гляді менше 2% від прийнятої дози та у вигляді метаболітів - 64 %. З жовчю виводиться пре-
парат у незміненому вигляді 1%, у вигляді метаболітів - 36%. Період пів виведення (t Ѕ) мі-
няється, але в основному становить 16-24 години. 

При передозуванні пароксетином спостерігаються тошнота, рвота, головокружіння, 
розширення зіниць, тремор, ажитація, сухість в роті, сонливість, запаморочення свідомості, 
судомні припадки, тахікардія, зміна ЕКГ (зміна сегменту ST і зубця Т, розширення комплек-
су QRS, продовження інтервалу QT), аритмії, пригнічене дихання, гіпокаліемія. В деяких ви-
падках розвивається кома, а також може наступити смерть при одночасному прийманні па-
роксетину з психотропними препаратами або алкоголем. 

Мета нашої роботи - розробити методики ідентифікації пароксетину за допомогою 
кольорових реакцій. 

Для відкриття пароксетину були використані такі реактиви: концентрована сульфатна 
кислота, суміш концентрованої сульфатної кислоти та молібдату натрію (реактив Фреде), 
суміш концентрованої сульфатної кислоти та ванадату амонію (реактив Манделіна). 

При виконанні якісних реакцій ми використовували пароксетинт, який відповідає ви-
могам British Pharmacopoeia - 2007. Для цього ми перекристалізовували пароксетин із табле-
ток по 20 мг у безводному ацетоні. Таблетки пароксетину розчиняли у безводному ацетоні 
при нагріванні до температури кипіння ( 56,1 °С), а потім охолоджували. 

а). Реакція з концентрованою сульфатною кислотою. 
В пробірку вносили 0,5 мл водного розчину пароксетину і додавали 0,5 мл концентро-

ваної сульфатної кислоти. В присутності пароксетину з'являється жовте забарвлення. 
Границя виявлення становить 10 мкг в пробі. 
б). Реакції з реактивами Фреде і Манделіна, склад яких наведений вище, проводили за 

методикою: на фарфорову пластинку із заглибленням наносили 0,5 мл розчину пароксетину 
в метиловому спирті. Метанол випаровували на сухо. 

До сухого залишку додавали 5 крапель реактиву і перемішували скляною паличкою. 
При цьому з реактивом Манделіна з'являлось оранжеве забарвлення, яке переходило в мали-
нове. 

З реактивом Фреде з'являлось зелене забарвлення, яке через 2 години переходило у 
стабільний синій колір. 

Границя виявлення : від 5 до 10 мкг пароксетину в пробі. 
Запропоновані нами кольорові реакції були використані для аналізу пароксетину, ви-

діленого з об'єктів біологічного походження. 
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ЕКСТРАКЦІЙНО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІНДОПРИЛУ ЗА 
РЕАКЦІЄЮ УТВОРЕННЯ ІОННОГО АСОЦІАТУ З МЕТИЛОВИМ ОРАНЖЕВИМ 

Кузьмицька А.Є., Галькевич І.Й. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Періндоприл – інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту і використовується в 

медицині як антигіпертензивний засіб, але при передозуванні та неправильному застосуванні 
викликає отруєння. В літературі описані випадки отруєння цим препаратом, але недостатньо 
даних про методи його хіміко-токсикологічного дослідження. Для кількісного визначення 
періндоприлу ми розробили екстракційно-спектрофотометричний метод, який базується на 
реакції утворення іонного асоціату з метиловим оранжевим. Іонний асоціат утворюється у 
водному розчині при рН 5-8 i найкраще екстрагується хлороформом при рН 6,5-7,3. Для 
створення необхідного середовища ми використовували універсальну буферну суміш з рН 
6,5. Іонний асоціат у хлороформі має жовте забарвлення і у видимій області спектру має од-
ну смугу поглинання з максимумом при довжині хвиль 459-460 нм. Для побудови калібрува-
льного графіка використовували стандартний розчин періндоприлу 1 мг/мл. В ряд ділильних 
лійок вносили по 4 мл універсального буферного розчину з рН 6,5, додавали стандартного 
розчину періндоприлу 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5 мл, по 0,5 мл 0,1% водного 
розчину метилового оранжевого та по 3 мл хлороформу. Суміші збовтували на протязі 3 
хвилин, залишали для розшарування фаз і хлороформну фазу зливали у мірну пробірку. До 
водної фази додавали ще 3 мл хлороформу і ще раз проводили екстрагування. Після розша-
рування рідин хлороформний шар відокремлювали. Обґєднану хлороформну витяжку дово-
дили до 6 мл і вимірювали оптичну густину жовтих розчинів за допомогою спектрофотомет-
ра СФ-26, кювета 10 мм, довжина хвилі 460 нм. Дані експерименту показують, що світлопог-
линання забарвлених розчинів підлягає закону Бугера-Ламберта-Бера в межах концентрацій 
від 30 до 600 мкг періндоприлу у 6 мл кінцевого розчину. Границя визначення періндоприлу 
30 мкг в 6 мл хлороформного розчину. На основі одержаних даних ми визначили значення 
молярного та питомого коефіцієнтів світлопоглинання іонного асоціату, які дорівнюють 3190 
та 94 відповідно. Ми вивчили склад іонного асоціату періндоприлу з метиловим оранжевим 
методом ізомолярних серій і встановили, що речовини взаємодіють у співвідношенні 1:1. 
Для хіміко-токсикологічного аналізу необхідно підвищити чутливість методу. Для цього ми 
розробили умови визначення періндоприлу за метиловим оранжевим, реекстрагованим з іон-
ного асоціату. В цьому випадку для побудови калібрувального графіка ми використовували 
стандартний розчин періндоприлу 100 мкг/мл. В ряд ділильних лійок вносили різні кількості 
стандартного розчину періндоприлу: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 мл, додавали по 4 
мл універсального буферного розчину з рН 6,5, по 0,5 мл 0,1% водного розчину метилового 
оранжевого і по 5 мл хлороформу. Суміші збовтували на протязі 3 хв. Після розшарування 
фаз шар хлороформу переносили в іншу ділильну лійку. Екстракцію 5 мл хлороформу по-
вторювали ще раз. До обґєднаних хлороформних витяжок додавали 4 мл 0,1н розчину хло-
ридної кислоти і реекстрагували метиловий оранжевий. Водну фазу переносили в мірну про-
бірку, а реекстракцію повторювали ще раз. Обґєм кислотної витяжки при потребі доводили 
до 8 мл 0,1н розчином хлоридної кислоти. Вимірювали оптичну густину одержаних розчинів 
за допомогою спектрофотометра при довжині хвилі 510 нм. На основі одержаних даних мо-
жна зробити висновок, що світлопоглинання забарвлених розчинів підлягає закону Бера а 
межах концентрації 5-120 мкг періндоприлу у 8 мл кінцевого обґєму. Границя визначення 
препарату становить 5 мкг у 8 мл кінцевого обґєму. Ми визначили вміст періндоприлу в таб-
летках «Престаріум 5 мг» розробленим методом і одержані результати обробили методом 
математичної статистики. Метод дає репродуктивні результати, помилка визначення 
± 4,43%. 
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ВИЗНАЧЕННЯ АМІОДАРОНУ ГІДРОХЛОРИДУ В ТАБЛЕТКАХ ТІОДАРОН 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Моряк З.Б. 

Запорізький державний медичний університет, 
НВО «Фарматрон» 

 
Ефективність надання лікарської допомоги населенню України залежить від наявності 

конкурентоспроможних лікарських засобів вітчизняного виробництва. Особливо це стосу-
ється лікарських засобів для лікування ішемії головного мозку, інфаркту міокарду, гострої 
серцевої недостатності тощо. На основі даних одержаних в результаті монотерапії арітмій 
встановлена доцільність створення комбінованого лікарського засобу, властивості якого зу-
мовлені його складовими - аміодароном гідрохлоридом та тіотриазоліном.  

Доклінічні дослідження підтвердили доцільність створення комбінованого лікарсько-
го засобу, що містить аміадорон та тіотриазолін. Фармакологічна перевага такого комбінова-
ного препарату, в порівнянні з аміодароном, зумовлена взаємнопотенціючою дією аміадоро-
ну і тіотриазоліну, а також зменшенням токсичної дії аміодарону за рахунок гепотопротекто-
рних властивостей тіотриазоліну. Для нового комбінованого лікарського засобу під назвою 
„Тіодарон”створена раціональна лікарська форма – таблетки.  

Таблетки «Тіодарон» - новий комбінований лікарський засіб (ЛЗ) з антиаритмічною, 
антиангінальною дією. Кожна таблетка цього ЛЗ містить 0,2 г аміодарону гідрохлориду, 0,1 г 
тіотриазоліну та допоміжні речовини до одержання таблетки массою 0,5 г. Згідно з вимогами 
Державної фармакопеї України (ДФУ) маса таблеток може коливатись в межах ±5% (0,475-
0,525г). 

Метою нашої роботи була розробка методів аналізу, а саме ідентифікації та кількісно-
го вмісту аміодарону гідрохлориду в таблетках «Тіодарон» 

Таблетки «Тіодарон» не містять барвників, консервантів, антиоксидантів або інших 
речовин, які, згідно рекомендацій, слід ідентифікувати або проводити їх кількісне визначен-
ня. Тому в специфікацію на таблетки «Тіодарон» слід включати показники «Ідентифікація» 
та «Кількісне визначення» для обох активних речовин (аміодарону гідрохлориду та тіотриа-
золіну).  

Ідентифікація аміодарону гідрохлориду: 
Аміодарону гідрохлорид ідентифікували по хлорид –іону, характерною реакцією з ро-

зчином срібла нітрату. Також нами була розроблена, методика його спектроскопічного ви-
значення. Для цього було знято спектри розчину аміодарону гідрохлориду в межах 210-
400нм. На УФ-спектрах, в межах 210-400нм. є три максимуми поглинання 241(±2)нм; 
268(±2)нм; 302(±2)нм, які відсутні в спектрах тіотриазоліну. Це дало змогу надійно ідентифі-
кувати аміодарон гідрохлорид методом спектроскопії.  

Кількісне визначення аміодарону гідрохлориду:  
В зв’язку з тим, що на сучасному етапі на перший план, при визначенні кількості дію-

чої речовини в лікарських засобах, найбільшу увагу звертають на фізико-хімічні методи ана-
лізу, нами запропонована та розроблена, методика спектрофотометричного визначення аміо-
дарону гідрохлориду в таблетках «Тіодарон». 

Найбільше поглинання аміодарону гідрохлориду спостерігається при довжині хвилі 
241нм., тому його кількісне визначення в таблетках «Тіодарон» ми проводили при цієї дов-
жині хвилі. 

Близько 0,1г (точна наважка) порошку розтертих таблеток поміщали у мірну колбу 
місткістю 100 мл, додавали 50 мл метанолу, збовтували протягом 10 хв, доводили об'єм роз-
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чину метанолом до мітки, перемішували і фільтрували через фільтр "синя стрічка", відкида-
ючи перші порції фільтрату. 

1 мл отриманого фільтрату поміщали у мірну колбу місткістю 50 мл, додавали 1 мл  
0,1М розчину кислоти хлористоводневої, доводили об'єм розчину водою до мітки і 

перемішували. 
Виміряли оптичну густину одержаного розчину на спектрофотометрі за довжини хвилі 241 

нм, у кюветі з товщиною шару 10 мм, використовуючи компенсаційний розчин. 
Паралельно вимірювали оптичну густину розчину рабочего стандартного зразку 

(РСЗ). При приготуванні РСЗ в його склад, крім аміодарону гідрохлориду, щоб запобігти 
можливої помилки, було включено еквівалентну кількість тіотриазоліну. 

Приготування розчину РСЗ. 0,04 г (точна наважка) аміодарону і 0,02 г (точна наважка) 
тіотриазоліну поміщали у мірну колбу місткістю 100 мл, розчиняли в 50 мл метанолу, дово-
дили об'єм розчину метанолу до мітки і перемішували. 

1 мл отриманого розчину поміщали у мірну колбу місткістю 50 мл, додавали 1 мл 
0,1М розчину кислоти хлористоводневої, доводили об'єм розчину водою до мітки і перемі-
шували. Розчин використовували свіжо приготованим. 

Вміст аміодарону у одній таблетці, в грамах, має бути 0,2г (±5%) тобто в межах від 
0,190 г до 0,210 г. Отримані нами результати кількісного визначення аміодарону вкладають-
ся в вищезазначені межі та становлять від 0,1998г. до 0,2004г. 

Розроблені нами методики ідентифікації та кількісного визначення аміодарону гідро-
хлориду в таблетках лягли в основу аналітичної нормативної документації на новий комбі-
нований лікарський засіб таблетки «Тіодарон». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРОТАВЕРИНА И КАРВЕДИЛОЛА ПО ТУШЕНИЮ  
СЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ТЕРБИЯ (III) В  

СМЫВАХ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАРМОБОРУДОВАНИЯ 
Леоненко И.И., Александрова Д.И., Егорова А.В. 

Физико-химический институт им. А.В.Богатского НАН Украины, г. Одесса 
 
Комплексные соединения лантанидов (Ln) широко применяют для высокочувствите-

льного определения различных лекарственных препаратов. Особый интерес в последние го-
ды вызывает возможность аналитического использования не только явления сенсибилизации 
люминесценции ионов лантанидов, но и её тушения для определения ряда лекарственных 
препаратов (ЛП), которые не сенсибилизируют люминесценцию лантанидов.  

Высокая чувствительность люминесцентного метода анализа позволяет вести опреде-
ление остаточных количеств активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) ЛП в смывах 
с поверхностей очищенного фармоборудования. Согласно правилам GMP оборудование, ис-
пользуемое при производстве фармацевтических препаратов, должно быть надлежащим об-
разом очищено во избежание перекрестного загрязнения следующей партии продукции. 
Процедура очистки включает отбор образцов и испытания на допустимые остаточные коли-
чества АФИ на поверхностях фармоборудования. В контроле качества очистки применяют 
анализ проб, смытых с поверхности оборудования с помощью аппликаторов, или анализ по-
следней порции промывной жидкости.  

В данной работе были разработаны и валидированы высокочувствительные методики 
люминесцентного определения остаточных количеств АФИ дротаверина (Дрот) и карведи-
лола (Кар) в смывах с поверхностей очищенного фармоборудования после производства суб-
станций "Дротаверин" и "Карведилол". 
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Изучены спектрально-люминесцентные характеристики комплекса Tb(III) с R (2-оксо-
4-гидроксихинолин-3-карбоновой кислоты). Установлено, что в оптимальных условиях обра-
зования комплекса Tb(III):R = 1:1 интенсивность 4f-люминесценции существенно уменьшае-
тся в присутствии микроколичеств Дрот и Кар.  
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Обнаруженный эффект тушения исполь-

зован для люминесцентного определения Дрот и 
Кар с пределами обнаружения 0.16 мкг/мл. Гра-
дуировочные графики в координатах Штерна-
Фольмера линейны в интервале концентраций  
0.5 – 100.0 мкг/мл. Разработанные методики 
определения остаточных количеств Дрот и Кар 
валидированы по следующим критериям: 

специфичность, линейность, внутрилабораторная прецизионность, предел обнаруже-
ния, стабильность. 
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ГАЗО-ХРОМАТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ХЛОРДІАЗЕПОКСИДУ 
Маміна О.О., Бондаренко Є.Л, Лебедин А.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Хлордіазепоксид –(7-хлор-2-метиламіно-5-феніл-3Н-1,4-бензодіазепіну-4-оксид), тра-

нквілізатор, виявляє заспокійливу дію на центральну нервову систему, застосовується для 
лікування невротичних станів, має протисудорожну активність, потенцює дію снотворних 
речовин і анальгетиків, послаблює почуття страху і тревоги та сприяє нормалізації сну. Хло-
рдіазепоксид застосовують при міозитах та шкірних захворюваннях. 

Хлордіазепоксид при передозуванні вражає діяльність ЦНС, викликає зниження арте-
ріального тиску, пригнічує дихальний центр, порушує діяльність печінки та нирок. 

Серед сучасних методів визначення токсичних речовин при дослідженні біологічних 
об’єктів широко застосовується газо-рідинна хроматографія як високочутливий та селектив-
ний метод аналізу. 

Метою роботи є вибір оптимальних умов аналізу хлордіазепоксиду методом газо-
рідинної хроматографії, придатних для дослідження речовини у біологічних об`єктах.  

Хроматографування проводили за домогою газового хроматографа «Кристал-2000» в 
умовах: скляна колонка з сорбентом Хроматон N-AW-DMCS (0,16-0,20 мкм) завдовжки 3 м 
та діаметром – 3 мм; рідка нерухома фаза – 5% SE-30. Обґєм введеної проби – 1-5 мкл дозу-
вання. Введення проб виконували за допомогою мікрошприца «Hamilton» місткістю 10 мкл. 

 При дослідженні хлордіазепоксиду як розчинник застосовували ацетон; на хроматог-
рамах відмічалось чітке розділення піків ацетону та речовини в умовах програмованого тем-
пературного режиму (колонки – від 100єС до 250єС із зміною 20єС в хв, електронно-
захватного детектору - 260єС, випарнику - 260єС), швидкості надання азоту – 60,0 мл/хв. 

 У розроблених умовах ГРХ-аналізу були визначені часи утримування ацетону - 
63,2±0,2с та хлордіазепоксиду - 1452,1±0,2с; розраховано коефіцієнти симетрії піків - 1,23-
1,25; показники ефективності хроматографічної колонки - число теоретичних тарілок - 2316 
та висота, яка еквівалентна теоретичній тарілці - 1,30, встановлено межу виявлення -1,9 
мкг/мл. Наведені дані підтверджують придатність хроматографічної системи для проведення 
ГРХ-аналізу хлордіазепоксиду. 

Кількісне визначення досліджуваної речовини проводили методом абсолютної каліб-
ровки за висотою піків. Розрахунки вмісту хлордіазепоксиду виконували за градуювальними 
графіками, які побудовані в залежності висоти піків (h, мм) від концентрації речовин (С, 
мкг/мл) з використанням стандартних розчинів із різним вмістом отрути.  

Лінійність градуювального графіку у координатах (h,мм) - (С, мкг/мл) спостерігалась 
в інтервалі концентрацій (10,0-100,0 мкг/мл); нижня межа визначення (10,0 мкг/мл). Коефіці-
єнти регресії рівнянь градуювального графіку, які розраховані методом найменших квадра-
тів, дорівнювали а = 0,84, в = 3,31; коефіцієнт кореляції (R) - 0,9998.  

Відносна невизначенність аналізу хлордіазепоксиду у модельних розчинах за наведе-
ною ГРХ-методикою складала +2,2-2,5%. 

Отримані результати дослідження можуть бути рекомендовані для застосування у фа-
рмацевтичному та хіміко-токсикологічному аналізі. 
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ОТРУЄННЯ ЛАМОТРІДЖИНОМ 
Мерзлікін С. І., Мельник І. О. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Епілепсія займає трете місце за розповсюдженістю серед неврологічних захворювань. 

Для її лікування застосовуються наступні групи препаратів: протисудомні барбітурати, похі-
дні гідантоіну, похідні оксазолідиндіону, сукциніміди, іміностільбени, похідні бензодіазепі-
нів, вальпроати, ламотріджин та інші. Широке застосування серед них має препарат нового 
покоління ламотріджин. Ламотріджин застосовується як в моно-, так і в додатковій терапії 
епілепсії, при часткових та генералізованих тоніко-клонічних судомах, у тому числі при не-
ефективності інших препаратів, а через позитивний вплив на когнітивні функції та настрій 
також використовується для лікування біполярних розладів. 

Метою роботи був огляд літературних джерел стосовно можливих випадків та наслід-
ків отруєння ламотріджином. Аналіз останніх даних веб-сайту FDA за період 2006-2010 рр. 
виявив 298 зареєстрованих випадків отруєння у межах терапевтичних доз, 18 випадків нена-
вмисного та 37 – навмисного передозування. Серед них зареєстровано 76 смертельних випа-
дків при отруєнні у межах терапевтичних доз, та 22 – при навмисному передозуванні. Найбі-
льша кількість отруєнь зареєстрована у країнах західної Європи та США. 

Препарат має широку терапевтичну активність. Дозу ламотріджину та схему лікуван-
ня підбирають індивідуально, починаючи з низької – 25 мг на день. Щотижня дозу підвищу-
ють на 50-100 мг, доки не буде отриманий оптимальний ефект. Рекомендована підтримуюча 
доза – 100-200 мг на день, в окремих випадках вона може досягати 500 мг на день. 

У межах терапевтичних доз препарат викликає висип, який включає синдроми Стіве-
нса-Джонсона та Лайєла; нудоту, блювання, судоми, головний біль, депресію, тривогу, втом-
леність, сонливість, безсонню та інші. 

При застосуванні токсичних доз (від 1350 до 15000 мг) в організмі відбувається інтен-
сивний розподіл препарату, з включенням великої кількості мембранних утворень в зону їх 
дії. Як результат формується мембранотоксичний ефект, порушується перенос натрію, каль-
цію через мембрани різних систем, чим пояснюються побічні дії.  

Випадки передозування зареєстровані при застосуванні 10-20 кратних максимально 
терапевтичних доз. При передозуванні препарат викликає наступні побічні дії: сонливість, 
апатію (20,9%), блювання (11%), нудоту (5,1%), атаксію (4,9%), запаморочення (4,5%) та та-
хікардію (4,3%). Специфічного антидоту при отруєнні не існує. При передозуванні показано 
промивання шлунку, застосування активованого вугілля. 

Застосування ламотріджину з метою суїциду є наслідком депресивних станів у яких 
перебувають хворі на епілепсію та біполярні розлади. В цих випадках препарат викликає ла-
ктоацидоз, мозкову ішемію, порушення координації, тривогу, сонливість, судоми, зупинку 
серця та дихання. 

З літературних джерел стало відомо, що одночасне застосування ламотріджину з 
вальпроатами підвищує ризик побічних дій, зокрема алергічних реакцій, які в деяких випад-
ках викликають смерть хворого.  

Комбінація цих препаратів є найбільш ефективною. В ній максимально проявляється 
синергізм механізмів дії обох препаратів і розширюються терапевтичні можливості препара-
тів. Разом з тим слід враховувати, що вальпроат підвищує концентрацію ламотріджина у си-
воротці крові, що спричиняє підвищення кількості негативних проявів. 
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РОЗРОБКА УМОВ ЕКСТРАКЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ  
ОСНОВИ МЕТФОРМІНУ 

Мерзлікін С. І., Москаленко В. Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
У більшості випадків гострі отруєння обумовлені застосуванням лікарських засобів. 

Практично кожна лікарська речовина за певних обставин (передозування, наслідки побічних 
дій тощо) може стати отрутою. У першу чергу це стосується речовин, що впливають на 
центральну нервову систему або мають характер довічного призначення. Щодо останніх це 
група пероральних цукрознижуючих засобів. Серед них найбільшого застосування має мет-
формін (Сіофор). За даними веб-сайту FDA у період 2002-2009 роки зареєстровано 777 випа-
дків отруєння метформіном, з яких 78 мали летальні наслідки. Із суїцидальною метою дози 
препарату становили від 3 г до 85 г. У зв'язку з останнім розробка методів хіміко-
токсикологічного аналізу біологічного матеріалу при отруєнні метформіном є актуальною. 
Оскільки субстанція метформіну являє собою сіль хлористоводневої кислоти, яка дуже легко 
розчина у воді, помірно розчинна у спирті та практично не розчинна в органічних розчинни-
ках (хлороформ, диетиловий етер тощо) ізолювання даної речовини із біологічного матеріалу 
класичними методами (Стаса-Отто, Васильєвої та ін.) обтяжене одержанням витягів, забруд-
нених співекстрактивними речовинами, що унеможливлює її визначення. Для вирішення цієї 
проблеми метою наших досліджень було розробка умов екстракційного концентрування ме-
тформіну у вигляді основи. За даними літературних джерел остання речовина має бути роз-
чиною у деяких органічних розчинниках. Керуючись цим, для екстракції основи метформіну 
було застосовано найприйнятніші у хіміко-токсикологічному аналізі органічні екстрагенти. 
Виділення основи метформіну в органічну фазу здійснювали із заздалегідь одержаного роз-
чину метформіну гідрохлориду у 5М NaOH. Як органічні розчинники використовували хло-
роформ, бутанол-1, гексан, суміші хлороформ/бутанол-1 (50:50), бутанол-1/гексан (50:50) та 
бутанол-1/3-метил-бутанол-1 (50:50). Після розділення шарів за допомогою ділильної лійки 
органічну фазу видаляли та випаровували у порцеляновій чашці. Сухий залишок обробляли 
діетиловим етером, екстрагент відфільтровували, а осад висушували. Встановлено, що осно-
ва метформіну не переходить у хлороформ та гексан. Найбільшого виходу кінцевого продук-
ту було досягнуто внаслідок застосування сумішей розчинників, а саме бутанол-1/3-метил-
бутанол-1 (50:50) – біля 30%. Одержану таким чином основу метформіну було піддано до-
слідженню щодо її фізико-хімічних властивостей. Так, температура плавлення одержаного 
продукту 120-121°С співпадає з температурою плавлення метформіну основи (дані літерату-
рних джерел). З метою пошуку найприйнятніших умов екстракційного концентрування ос-
нови метформіну детально досліджено її розчинність. Встановлено, що дана речовина дуже 
легко розчинна у воді; розчинна в спирті ізоаміловому; помірно розчинна у метанолі, етано-
лі, пропанолі та бутанолі; мало розчинна у хлороформі та практично не розчинна в ацетоні, 
ацетонітрилі, діетиловому етері та гексані. Також досліджено хроматографічну поведінку 
основи метформіну у порівнянні з його хлористоводневою сіллю в умовах методу ТШХ. Як 
рухому фазу використовували суміш бутанол-кислота ацетатна льодяна-вода (30:5:15), а не-
рухому – пластинки Sorbfil ПТСХ-ІІ-В. Встановлено, що Rf метформіну основи та гідрохло-
риду дорівнює 0,3. Але при проявленні плям досліджуваних речовин на хроматограмі у па-
рах йоду на відміну від плям гідрохлориду, яка з часом знебарвлювалась, пляма основи мет-
форміну мала стійке коричневе забарвлення. Для ідентифікації основи метформіну запропо-
новані такі реактиви: 0,5 % розчин кислоти пікринової (кристалічний осад у вигляді голок 
оранжевого кольору), 1 % розчин солі Рейнеке – аморфний осад рожевого кольору, який з 
часом набуває фіолетового забарвлення, спиртовий розчин нінгідрину (фіолетове забарвлен-
ня). Чутливість осадових реакцій – 300-500 мкг, а кольорових – 2-10 мкг. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИК ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ДІАКАМФУ ТА МЕТФОРМІНУ В КАПСУЛАХ 

Мерзлікін С.І., Подгайний Д.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Вирішення проблеми лікування цукрового діабету (ЦД) 2 типу та пов′язаного з ним 

метаболічного синдрому (МС) є актуальною задачею сучасної медицини та фармації. Загост-
реність цієї проблеми насамперед обумовлена широкою розповсюдженістю МС, яке за ви-
значенням ВООЗ має епідеміологічний характер, а по-друге – обмеженістю номенклатури 
лікарських засобів, що впливають на основну патогенетичну ланку захворювання, а саме 
усунення інсулінорезистентності.  

Зважаючи на багатокомпонентість проявів МС, найперспективнішим заходом фарма-
котерапії захворювання є використання комбінованих антидіабетичних препаратів. У зв’язку 
з вищенаведеним, актуальним є розробка комбінованого антидіабетичного засобу на основі 
метформіну та оригінальної лікарської речовини діакамфу. 

Метою даної роботи є розробка методик ідентифікації розробленого фармакологічно-
го засобу на основі діакамфу та метформіну гідрохлориду із застосуванням хімічних та фізи-
ко-хімічних методів. 

Для ідентифікації діакамфу та метформіну гідрохлориду в капсулах, використовували 
метод тонкошарової хроматографії. Найбільш оптимальні результати були одержані при 
хроматографуванні досліджуваних зразків у системі розчинників бутанол-мурашина кисло-
та–вода (60:10:30) із значеннями Rf діакамфу 0,79 та метформіну – 0,30.  

Для ідентифікації діакамфу та метформіну вказані речовини необхідно було попере-
дньо виділити з лікарської форми у індивідуальному вигляді. Відомо, що на відміну від діа-
камфу, метформін добре розчинний у воді. Тому для їх розділення використовували саме во-
ду. Одержаний водний розчин досліджували на наявність в ньому метформіну. Одержаний 
осад розчиняли в 0,1 М НСl, який досліджували на наявність діакамфу. Кольорову реакцію з 
розчином α-нафтолу на метформін та осадову на хлорид-іон метформіну гідрохлориду про-
водили згідно EP. Для ідентифікації метформіну запропоновано також біуретову реакцію. 
Для ідентифікації діакамфу використовували реакцію утворення комплексної амонійної солі 
діакамфу з 12,5 % водним розчином міді сульфату.  

Cпектрофотометричне виявлення діакамфу та метформіну проводили на спектрофо-
тометрі СФ-46. УФ-спектр поглинання 0,001 % розчину діакамфу в 0,1 М НСl в діапазоні від 
220 нм до 330 нм має два максимуми поглинання за довжин хвиль 273±2 нм, 278±2 нм. УФ-
спектр поглинання 0,0006 % водного розчину метформіну в діапазоні від 200 нм до 300 нм 
має один максимум поглинання за довжини хвилі 233±2 нм.  

Як альтернативний метод ідентифікації діакамфу та метформіну в капсулах дослідже-
но їх хроматографічну поведінку в умовах ВЕРХ із використанням хроматографу «Міліхром 
А-02» шляхом порівняння часу утримування досліджуваних речовин та їх спектральних ха-
рактеристик в області УФ-спектру з параметрами, заздалегідь одержаними для стандартних 
речовин діакамфу та метформіну. Запропоновані умови ВЕРХ дослідження дозволяють до-
стовірно ідентифікувати діакамф та метформін в одиниці лікарської форми розроблюваного 
засобу з відповідним їх часом утримування 15,82 хв та 4,61 хв.  

Таким чином, запропоновано методики ідентифікації діакамфу та метформіну гідро-
хлориду хімічними та фізико-хімічними методами, які придатні для стандартизації якості 
розробленого комбінованого фармакологічного засобу. 
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Дигідрокверцетин (3.3'.4'.5.7. – пентагідроксифлавон, далі ДКВ) – цінна біологічно ак-

тивна речовина, що відноситься до антиоксидантів природного походження або біофлаваної-
дів. Він застосовується для попередження перекисного окиснення жирів і рослинних олій і, 
крім того, є індивідуальним лікарським препаратом, який попереджує дію вільних радикалів, 
гальмує старіння клітин та організму в цілому. Крім того, ДКВ використовують для захисту 
сухого молока від процесів вільнорадикального окиснення та як антиоксидантну харчову до-
бавку. 

Актуальним є виявлення даної сполуки в рослинній сировині, встановлення її кількіс-
ного вмісту та пошук потенційних джерел для її отримання. 

В рослинній сировині ДКВ зазвичай присутній разом з іншими флавоноїдами, близь-
кими за хімічною будовою – кверцетином, кемпферолом тощо. Присутність гідрованих похі-
дних – дигідрокемпферолу та наригеніну ускладнює визначення дигідрокверцетину, оскільки 
всі вони мають подібну хромофорну систему. На підставі аналізу даних літератури, встанов-
лено, що існуючі методики кількісного визначення ДКВ вимагають, як правило, попередньо-
го його виділення в чистому вигляді, як у випадку паперової і тонкошарової хроматографії. 

Російськими вченими запропонований метод кількісного фотометричного визначення 
ДКВ, в основі якого лежить вимірювання оптичної густини забарвлених розчинів після по-
передньої дериватизації. Це надає можливість проводити його визначення в суміші з іншими 
сполуками без попереднього виділення в чистому вигляді і дозволяє встановити його проце-
нтний вміст в екстрактах, отриманих з рослинної сировини. 

В основі дериватизації дигідрокверцетину полягає хімічна реакції відновлення ДКВ 
(1) цинковим пилом в присутності хлористоводневої кислоти, льодяної оцтової кислоти та 
води у співвідношенні 3:3:1, в результаті чого утворюється забарвлений розчин ціанідинхло-
риду (2), оптичну густину якого вимірюють на фотоелектроколориметрі КФК-3 при 550 нм. 
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В якості розчинника був використаний ацетон, нагрівання реакційної суміші тривало 

20 с. в термостаті при температурі 70 ± 1єС. Калібровочний графік будували на основі стан-
дартних розчинів ДКВ. Проведена нами валідація фотометричної методика визначення ДКВ 
в межах концентрацій, що містять екстракти з рослинної сировини дозволить провести пода-
льші дослідження з визначення в ній кількісного вмісту ДКВ та встановлення вітчизняних 
джерел дигідрокверцетину. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В УКРАИНЕ 

Петюнин Г.П., Чубенко А.В., Дмитриевская Ж.В., Буткова Л.А. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования 

 
Отличительной чертой современного оборота наркотиков и лекарственных препара-

тов используемых с немедицинскими целями в Украине является расширение их ассортиме-
нта. Быстро меняющаяся ситуация в области нелегального оборота наркотиков, использова-
ния лекарств в качестве объектов обладающих одурманивающим действием и прекурсоров, а 
также широкое применение программ по заместительной терапии для излечения наркома-
нии, привела к резкому увеличению числа исследований на наркотические и психотропные 
вещества, выполняемых токсикологическими лабораториями лечебных учреждений. 

Объектами исследований становятся наркотики нелегального оборота поступающие 
наркотрафиком, полученные кустарно в домашних условиях самими потребителями и лекар-
ственные препараты приобретаемые в аптеках и употребляемые не по назначению. К ним 
относятся опиаты, опиоиды, фенилалкиламины, канабиноиды, бензодиазепины, трицикличе-
ские антидепресанты и др. Кроме этого, ужесточающееся законодательство за безопасностью 
движения (Приказ МВД и МЗ Украины № 400/666 от 09.09.2009) требует обязательного кон-
троля за присутствием у водителей лекарственных препаратов снижающих внимание и ско-
рость реакции. 

Таким образом, лабораторное исследование биологических проб – один из важнейших 
инструментов по установлению факта употребления контролируемого вещества, что в свою 
очередь влечет за собой судебно-правовые последствия. 

Такой вид исследований требует надежности, достоверности и доказательности ре-
зультатов анализов. Однако, безнадежно устаревшая законодательная и методическая база, 
отсутствие материальных возможностей для полноценного осуществления анализа (отсутст-
вие приборной базы, веществ-стандартов, реактивов) не всегда позволяет получать достове-
рные результаты. 

Для приведения этого вида исследований к общепринятым мировым стандартам ка-
федрой были разработаны нормативно-методические материалы по осуществлению надле-
жащего пробозабора и пробоподготовки биологических объектов.  

На этапе предварительного («скринингового») исследования впервые в Украине внед-
рен метод иммунохроматографического анализа для обнаружения многих групп наркотиков.  

Этап окончательного подтверждающего исследования требует использования метода 
хромато-масс-спектрометрии, что практически невозможно в сложившихся материальных 
условиях лечебных учреждений.  

Поэтому кафедрой были проведены исследования по разработке методов определения 
канабиноидов, фенилалкиламинов, фенилциклогексиламинов, средств, вызывающих нару-
шение внимания и скорость реакции, и других групп наркотических и психотропных ве-
ществ на основе тонкослойной хроматографии.  

Полученные при этом патенты и нововведения по определению перечисленных групп 
веществ в биологическом материале внедрены в работу лабораторий наркологической экспе-
ртизы и судебно-медицинской экспертизы Украины. 
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РОЗРОБКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ АНТИРЕТРОВІРУСНИХ ЗАСОБІВ  
Пєтюнін Г.П.*, Бур’ян Г.О., Полуян С.М., Погосян О.Г., Шовкова З.В. 

*ХМАПО, 
Національний фармацевтичний університет 

  
Наприкінці ХХ сторіччя відбувся якісний стрибок в області розробки антиретровірус-

них препаратів (АРВП), що є необхідними при лікуванні ВІЛ/СНІД – з’явились нові класи 
лікарських засобів:  

-інгібітори зворотної транскриптази (ІЗТ) ВІЛ, які в свою чергу поділяють на  
нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (НзІЗТ) – основні представники зидо-

вудин, ставудин, диданозин, зальцитабін, абакавір, ламівудин; 
та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази (НтІЗТ) - фосфазид, тенофовір; 
-ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ВІЛ (ННІЗТ) - невірапін, іфавіренц 

(або ефавіренц), делавердин; 
-інгібітори протеази (ІП) ВІЛ - саквінавір, індинавір, ритонавір, нелфінавір, ампрена-

вір та ін.  
Наявність такого широкого арсеналу (що має специфіку постійно поширюватись) 

препаратів, які є активними проти ВІЛ, визначила можливість нового підходу в терапії ВІЛ-
інфекції – високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРВТ або ВААРТ), яка включає 
призначення якнайменше трьох антиретровірусних препаратів. 

Численні вимоги, які необхідно виконати для досягнення позитивних клінічних ре-
зультатів, можна розділити на три групи, включаючи вимоги, зв'язані з АРВП, з пацієнтами 
та з системою охорони здоров'я в цілому. Особи, що живуть із ВІЛ та СНІДом, грають дуже 
важливу роль у процесі розробки й реалізації програм антиретровірусної терапії й у вико-
нанні завдань по профілактиці й лікуванню цих захворювань. 

Застосування АРВП у клініці ВІЛ-інфекцій дозволило не тільки створити умови, при 
яких розвиток СНІДу стає більш-менш регульованим хронічним процесом (середня трива-
лість життя людини, що заражена ВІЛ та не отримує лікування, складає в середньому 11 ро-
ків), але також відновити працездатність і соціальні функції хворих на СНІД. 

Одним з найважливіших чинників є моніторинг лікування, що дозволяє визначати йо-
го ефективність. Для цього на сьогоднішній день широко застосовують фізико-хімічні мето-
ди, зокрема рідинну хроматографію. Але слід мати на увазі, що ВІЛ-інфіковані при прове-
денні лікування отримують не менш ніж три препарати одночасно, що декілька ускладнює 
проведення аналізу. Метою дослідження є розробка методик ідентифікації антиретровірус-
них засобів з групи ІЗТ та ННІЗТ за допомогою тонкошарової хроматографії. Попередньо 
нами розроблені умови ідентифікації препаратів на хроматографічних пластинах Сорбфіл.  

Як проявники були обрані УФ-опромінення, пари йоду, реактив Драгендорфа в моди-
фікації за Муньє, 1% розчин нінгідрину в ацетоні, реактив Маркі, реактив Манделіна, реак-
тив Фреде, розчин роданіду кобальту (ІІ), 10 % розчин заліза хлориду (ІІІ), реактив ФПН, ре-
актив Ван Урка, розчин натрію нітриту + розчин хлористоводневої кислоти + реактив Брай-
тона-Маршалла, розчин натрію нітриту + розчин хлористоводневої кислоти + лужний розчин 
β-нафтолу, кислота сірчана концентрована, кислота азотна концентрована, кислота хлорна 
концентрована. 

За результатами досліджень обрані найбільш чутливі проявники стосовно окремих 
препаратів. Встановлено, що на основі отриманих відомостей можливо запропонувати умови 
для ТШХ-скринінгу препаратів у сумісній присутності.  
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Проскуріна К.І., Євтіфєєва О.А., Георгіянц В.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Одним з найважливіших факторів, що визначають якість лікарських засобів аптечного 

виробництва, є постановка та виконання внутришньоаптечного контролю. В аптечних умо-
вах використовують різні види контролю, надійнішим з яких є хімічний, що дозволяє вста-
новити відповідність лікарського засобу виписаному рецепту та доброякісність його вигото-
влення.  

Хімічний контроль засновано на виконанні або тільки якісного аналізу, або у поєд-
нанні з кількісним визначенням діючих речовин в лікарській формі. Найчастіше у внутріш-
ньоаптечному контролі якості для ідентифікації лікарських засобів використовуються хімічні 
реакції, що характеризуються при валідації, як методики виявлення з бінарним відгуком. Да-
ні методики не передбачають використання коштовного устаткування та висококваліфікова-
ного персоналу та можуть виконуватись за допомогою методик з органолептичною реєстра-
цією аналітичного сигналу. 

Відповідно до сучасних вимог Державної Фармакопеї України ідентифікація лікарсь-
ких речовин у складі аптечних лікарських форм має гарантувати виявлення діючої речовини 
в виготовленому препараті за допомогою тільки валідованих аналітичних методів. Валідація 
методів ідентифікації здійснює для певних умов підбір прийнятних методів, які дозволяють 
виявити окрему речовину з надійним рівнем ймовірності.  

Об’єктом даної роботи було обрано прописи очних крапель розчину пілокарпіну гід-
рохлориду 1, 2, 4, 6% аптечного виготовлення. Для подальшого дослідження проведено ана-
ліз хімічних методів ідентифікації пілокарпіну гідрохлориду, які пропонуються для якісного 
контролю субстанцій та лікарських форм Європейською, Британською, Американською фа-
рмакопеями та ДФ Х.  

Та виявлено, що з хімічних методів аналізу використовуються методики на основі ре-
акції з хроматом калію, реакції для визначення хлоридів. У фармацевтичному аналізі для за-
безпечення специфічності та достовірності виявлення необхідно ідентифікувати речовину в 
лікарських формах за допомогою поєднання декількох методик. Таким чином предметом ви-
вчення даної роботи є: 1) методика яка полягає у додаванні до водного розчину пілокарпіну 
гідрохлориду 5% розчину нітропрусиду натрію в лужному середовищі; 2) методика, що базу-
ється на реакції утворення комплексної солі основи пілокарпіну з хромпероксидом (CrO5) 
Метою роботи було вдосконалення та адаптація обраних методик ідентифікації пілокарпіну 
гідрохлориду до аналізу екстемпоральних лікарських форм та їх валідація. 

Вивчення специфічності реакцій цілком залежить від складу лікарського засобу. У 
нашому випадку лікарські форми мають достатню концентрацію пілокарпіну гідрохлориду, 
що значно перевищує «межу виявлення». Тому було проведено вивчення залежності перебі-
гу реакцій від кількості реагентів, для того, щоб визначити необхідний об’єм реагентів для 
достовірних результатів. Оцінку ймовірності опрацьованих методик розраховано за допомо-
гою статистичної обробки результатів експерименту. 

Вперше проведено валідацію методик ідентифікації пілокарпіну гідрохлориду в лікар-
ських формах розчинів аптечного виготовлення. Одержані експериментальні дані свідчать, 
що методики можуть бути коректно відтворені тому їх рекомендовано для використання в 
умовах аптек та лабораторій з аналізу якості лікарських засобів. 
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Національний фармацевтичний університет 

 
Актуальною для фармацевтичної галузі України залишається проблема погіршення 

стану екстемпоральної рецептури, що потребує значної уваги спеціалістів фармацевтичної 
галузі. 

Метою нашої роботи був контроль якості екстемпоральних лікарських засобів на при-
кладі простих та складних порошків аптечного виготовлення. Нашим завданням було ви-
вчення можливості якісного виготовлення в умовах аптек обраних лікарських препаратів та 
перевірка їх відповідності вимогам ДФУ. Для дослідження були обрані порошки, які найчас-
тіше зустрічаються в аптечній практиці. Виходячи з процесу виготовлення, нами були про-
аналізовані фактори, які здійснюють вплив на якість готового препарату та проведена оцінка 
ступеня їх впливу. 

Наше дослідження було розпочато з простих порошків аскорбінової кислоти, які були 
виготовлені на базі 8 аптек різних областей України. Основна операція при виготовленні 
простих порошків – це процес дозування, від точності виконання якого залежить якість 
отриманого препарату.  

Правильність проведення дозування характеризується однорідністю розподілу маси в 
кожній окремій дозованій одиниці, що є визначальним фактором безпеки та терапевтичної 
ефективності лікарського засобу. Дозування в аптечних умовах може здійснюватись за до-
помогою вагів ручних і за допомогою ложки-дозатора, тому для аналізу якості простих по-
рошків, дозування обраних порошків було проведене як за масою, так і за об’ємом. Дослі-
дження якості порошків аскорбінової кислоти проводилось за вимогами статей ДФУ 2.9.5 
“Однорідність маси для одиниці дозованого лікарського засобу” та 2.9.40 “Однорідність до-
зованих одиниць”. Отримані метрологічні характеристики процесу дозування як вагами руч-
ними, так і ложкою-дозатором свідчать про відповідність якості досліджуваних порошків 
вимогам статей 2.9.5 та 2.9.40 ДФУ, а також свідчать про те, що більш точним і правильним 
є дозування за масою, ніж за об’ємом.  

Про це свідчить також і розраховане значення відносного стандартного відхилення, 
значення якого при розваженні ложкою-дозатором значно перевищує отримане значення при 
розваженні вагами ВР-5. Також було встановлено, що більш коректним є вивчення однорід-
ності дозування за вимогами статті 2.9.40, так як для аналізу необхідна менша кількість оди-
ниць фасовки, розрахунок проводиться з врахуванням кількісного вмісту діючої речовини, а 
також додається регламентація за відносним стандартним відхиленням, що є статистично 
більш коректним. 

Для продовження досліджень якості простих порошків аптечного виготовлення були 
обрані інші порошки, які часто зустрічаються в аптечній практиці. Вибір об’єктів для аналізу 
здійснювали з врахуванням фізико-хімічних властивостей діючої субстанції і маси наважки 
окремого порошку, так як цікавим було встановити ступінь впливу фармако-технологічних 
параметрів субстанцій та величини дози окремого порошку на якість готового препарату. 
Для дослідження були обрані порошки еуфіліну, фурациліну, таніну, кислоти амінокапроно-
вої, магнію сульфату, гексаметилентетраміну.  

Дослідження проводилось на базі двох аптек Черкаської та Харківської областей. Пе-
ред проведенням дослідження для субстанцій було здійснено визначення фармако-
технологічних параметрів, які наведені в ДФУ: насипного об’єму, об’єму після усадки, наси-
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пної густини, густини після усадки та плинності. Якість обраних порошків оцінювали у від-
повідності з вимогами статті 2.9.40 ДФУ. Випробування не витримали порошки фурациліну, 
виготовлені в обох аптеках, порошки еуфіліну, виготовлені в одній із аптек, що пояснюється 
фізико-хімічними властивостями речовин та низькою масою наважки окремого порошку (для 
фурациліну 0,1 г – це мінімальна межа зважування для вагів ВР-5). При розваженні ложкою-
дозатором не витримали випробування порошки амінокапронової кислоти, виготовлені в од-
ній із аптек, що свідчить про недостатню точність ложки-дозатора та некоректне дозування 
порошків фармацевтом. 

Проаналізувавши результати, отримані при дослідженні обраних простих порошків, 
зроблено висновок, що при їх розваженні вагами ручними точність дозування збільшується 
при збільшенні маси окремого порошку, про що свідчить зменшення величини відносного 
стандартного відхилення із збільшенням маси наважки.  

Проведені дослідження довели, що краще дозуються речовини, які мають менший на-
сипний об’єм, вони мають більшу плинність, меншу здатність до усадки і більшу насипну 
густину. Тому при розваженні речовин, які мають більший насипний об’єм та меншу насип-
ну густину (менше 0,5 г/мл) краще використовувати ваги ручні. Ложку-дозатор слід викори-
стовувати при дозуванні речовин, які мають менший насипний об’єм, більшу плинність та 
насипну густину. При виборі обладнання для дозування необхідно враховувати його неви-
значеність та надавати перевагу тому, яке дає меншу похибку, так як встановлено, що дозу-
вання за масою має меншу невизначеність, ніж дозування за об’ємом. 

Далі був проведений аналіз якості складних порошків. Основною операцією при виго-
товленні складних порошків є процес змішування, який забезпечує рівномірний розподіл ді-
ючих речовин у всьому об’ємі порошкової маси. Правильне проведення даної операції особ-
ливо важливе при малій прописаній кількості діючих компонентів. Для отримання найбільш 
однорідного порошку та запобігання розшаруванню його складових частин, необхідно під-
бирати діючі речовини з найбільш близькими фізико-хімічними властивостями. 

Аналіз якості складних порошків аптечного виготовлення було розпочато з двоком-
понентних порошків з цукром та глюкозою, які є індиферентними речовинами. Об’єктами 
стали порошки димедролу та аскорбінової кислоти. Дослідження проводились за вимогами 
статті 2.9.40 ДФУ з використанням результатів кількісного визначення діючих речовин. Кі-
лькісне визначення димедролу проводилось з використанням титрування за методом алкалі-
метрії, а кислоти аскорбінової – титрування за методом йодометрії та за методом алкалімет-
рії. Випробування не витримали порошки димедролу з цукром, виготовлені в одній із аптек. 
Інші порошки відповідають вимогам статті 2.9.40 ДФУ. Далі було проведене дослідження 
якості складних порошків з кислотою аскорбіновою (вітамінних сумішей, які часто зустрі-
чаються в аптечній практиці). Випробування однорідності дозованих одиниць не витримали 
порошки, виготовлені в одній аптеці. Це свідчить про те, що при виготовленні порошків не 
достатньо ретельно був проведений процес змішування і не було досягнуто рівномірного ро-
зподілу діючих компонентів у всій порошковій масі. Також причиною цього є різниця між 
фізико-хімічними властивостями складових частин порошку. Всі інші порошки відповідають 
вимогам ДФУ. 

Проведені дослідження дозволили встановити можливість якісного виготовлення про-
стих та складних порошків в аптечних умовах з використанням наявного обладнання. Для 
категорії екстемпоральних порошків, що виготовляються про запас рекомендується виготов-
ляти пробну партію, для якої слід визначати фізико-хімічні властивості та їх вплив на якість 
отриманого препарату з метою вибору оптимального способу дозування. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СТАНДАРТИЗАЦИИ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА  
ИЗ ТРАВЫ ДОННИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
Сотникова Е.П., Фесюнова Г.С., Котов А.Г * 

ГУ”Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМН Украины”, 
*Государственный научный центр лекарственных средств 

 
В лаборатории фармакологии и тканевой терапии Института им. В.П.Филатова разра-

ботана технология получения водного экстракта из травы донника лекарственного (Патент 
3544, 15.11.2004. Бюл. № 11).  

Доминирующими веществами в экстракте донника являются кумарин и его производ-
ные, поэтому идентификация и количественное определение суммы кумаринов позволит 
объективно установить «подлинность» препарата. 

Определение кумарина и двух оксикумаринов (скополетин, умбеллиферон) проводи-
лось после экстракции их из препарата хлороформом с последующим хроматографировани-
ем на пластинках Сорбфил в смеси растворителей циклогексан Р-ацетон Р – 2-пропанол Р 
(20:4:1). Наличие кумарина и его производных подтверждается сопоставлением зон на хро-
матограмме испытуемого раствора с зоной на хроматограмме растворов сравнения - кумари-
на, умбеллиферона, скополетина в УФ свете при длине волны 366 нм после обработки ще-
лочным раствором. 

Для определения содержания суммы кумаринов в препарате предложена спектрофо-
тометрическая методика. Сумму кумаринов предлагается определять в пересчёте на кума-
рин, используя для расчётов его удельный показатель поглощения, который при длине волны 
272 нм составляет 734 +10. 

Стандартизированный технологический процесс гарантирует стабильные химические, 
физические, органолептические свойства компонентов лекарственной формы. Содержание 
суммы кумаринов в препарате, в пересчёте на кумарин, регламентировано на основании фак-
тических данных, полученных при контроле препарата и составляет не менее 0,09%. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СУКЦИФЕНАТУ 
Суворов О.В., Мерзлікін С.І. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Розробка та впровадження оригінальних лікарських засобів є актуальною задачею су-

часної фармацевтичної науки та практики. Метою досліджень становило розробку методик 
стандартизації якості вищезазначеного засобу у відповідності до Державної фармакопеї 
України. Лікарською формою сукцифенату є ліофілізований порошок в ампулах по 5 мл, що 
містить 0,1 г натрієвої солі 4-ацетилсукцинанілової кислоти. За проведеними фізико-
хімічними дослідженнями визначено, що ліофілізований порошок сукцифенату це біла пори-
ста маса з вмістом вологи близько 5 %. При розчиненні вмісту ампули препарату у воді його 
розчин є прозорим з жовтавим відтінком кольору, а забарвлення відповідає еталону GY4. 
Виміряне значення рН знаходиться в межах від 7,5 до 9,5. 

Виходячи з хімічної будови натрієвої солі 4-ацетилсукцинанілової кислоти для її іден-
тифікації в ліофілізованому порошку препарату нами запропоновано УФ-спектрофотометрію 
за власним світлопоглинанням, хімічні реакції та метод ТШХ. Експериментально встановле-
но, що УФ-спектр поглинання водного розчину сукцифенату на ділянці спектру від 220 нм 
до 330 нм має максимум за довжини хвилі 288±2 нм (поглинання бензольного кільця). Для 
ідентифікації субстанції сукцифенату (вмісту ампули) запропоновано метод ТШХ. Експери-
ментально визначено найбільш прийнятну для зазначених цілей систему розчинників: про-
панол-2 – хлороформ – розчин амоніаку концентрований (60:30:10). Як нерухому фазу вико-
ристовували хроматографічні пластинки Merck (Силікагель 60 F254), а як проявники – пари 
йоду та переглядання в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм (Rf 0,31). Визначені осадові реак-
ції, які є прийнятними для ідентифікації діючої речовини препарату. Так, при додаванні до 
водного розчину вмісту ампули водного розчину калію піроантимонату утворюється густий 
осад білого кольору (реакція на натрій). Утворення осаду блакитного кольору відбувається 
при додаванні до водного розчину препарату купрум (ІІ) сульфату (реакція на карбоксилат-
іон). За довжини хвилі 288 нм світлопоглинання сукцифенату є значним та підпорядковуєть-
ся закону Бугера-Ламберта-Бера в межах концентрацій від 0,1 до 2 мг у 100 мл (Е1%

1 см=586). 
З урахуванням цього були розроблені умови кількісного визначення сукцифенату у ліофілі-
зованому порошку препарату методом спектрофотометрії за власним світлопоглинанням. 
Експериментально визначено, що вміст С12Н12NONa (сукцифенату) в ампулі знаходиться в 
межах від 0,09 г до 0,110 г у перерахунку на суху речовину і відповідає встановленим вимо-
гам. За метрологічними характеристиками розроблена методика спектрофотометричного ви-
значення кількісного вмісту сукцифенату дозволяє контролювати вміст зазначеної речовини 
в ампулі при визначенні 0,1 г в одиниці дозованої лікарської форми. Визначення кількісного 
вмісту сукцифенату в одиниці дозованої лікарської форми нами запропоновано також прово-
дити методом рН-потенціометричного титрування. Для цього вміст однієї ампули розчиняли 
у суміші вода-діоксан (1:3) та одержаний розчин титрували 0,1М розчином кислоти хлорис-
товодневої з використанням хлорсрібного електроду (насиченого калію хлоридом) як елект-
роду порівняння. 1 мл 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої відповідає 25,72 мг 
С12Н12NONa (сукцифенату), вміст якого в ампулі також знаходиться в межах від 0,09 г до 
0,110 г у перерахунку на суху речовину. За метрологічними характеристиками розроблена 
методика рН-потенціометричного визначення кількісного вмісту сукцифенату дозволяє кон-
тролювати вміст зазначеної речовини в ампулі при визначенні 0,1 г в одиниці дозованої лі-
карської форми. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АТЕНОЛОЛУ 
Тарханова О.О., Готовська О.С., Васюк С.О. 
Запорізький державний медичний університет 

 
В Україні біля 30% дорослого населення хворіють на артеріальну гіпертензію. Сього-

дні усім відомо, що високий артеріальний тиск є основним ризик-фактором смертності від 
таких захворювань, як інсульт, ішемічна хвороба серця (ІХС), серцева та хронічна ниркова 
недостатність.  

Медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії передбачає прийом антигіпертен-
зивних лікарських засобів, зокрема β-адреноблокаторів. Атенолол є одним з фармакопейних 
препаратів цієї групи. Велика кількість показань щодо його застосування, поширеність вико-
ристання серед населення вимагає простого, чутливого та доступного аналітичного методу 
для визначення атенололу в субстанції та лікарських формах. Відомі аналітичні методи, що 
використовуються в аналізі атенололу, такі як Н1-ЯМР-спектрометрія, спектрофлюоріметрія, 
ВЕРХ, вольтамперометрія – доволі дорогі.  

Натомість спектрофотометричний метод продовжує залишатися найбільш підходя-
щим для рутинної аналітичної роботи завдяки його простоті, прийнятній чутливості та знач-
ній економічній доцільності. На сьогодні, багато спектрофотометричних методик описано 
для визначення атенололу. Однак, майже всі ці методи мають недоліки, а саме, для одержан-
ня забарвлених сполук використовують екстракцію, нагрівання, токсичні реагенти. Крім то-
го, більшість існуючих методик є довготривалими, багатостадійними та мають низьку чутли-
вість. 

Для створення простої, експресної, чутливої методики визначення атенололу нами за-
пропоновано відомі доступні та недорогі реагенти – солі діазолю. Встановлено, що діазоль 
червоний 2Ж (п-нітродіазобензолу борфторид) миттєво реагує з атенололом у середовищі 
ацетону з утворенням забарвленої сполуки жовтого кольору з максимумом поглинання при 
379 нм. Досліджено вплив на перебіг реакції таких чинників як розчинник, температура, час, 
рН середовища, кількість доданого реагенту та інші. Продукт, що утворюється в результаті 
реакції є стійким та придатним для вимірювання оптичної густини протягом 30 хв. 

В оптимальних умовах був виміряний спектр поглинання продукту та встановлені 
аналітичні показники чутливості. Відкривальний мінімум для атенололу складає 1,11 мкг/мл, 
що свідчить про високу чутливість досліджуваної реакції. Підпорядкування закону Бера пе-
ребуває у межах концентрацій 1,2 – 2,0 мг/100мл, діапазон застосування методики становить 
80 – 120 % від номінального вмісту атенололу в лікарському засобі. 

На основі отриманих даних нами було розроблено спектрофотометричну методику кі-
лькісного визначення атенололу в таблетках. Методика дозволяє отримувати достовірні, то-
чні та відтворювані результати. Визначені основні валідаційні характеристики свідчать про 
валідність зазначеної методики та можливість ії застосування в лабораторіях з контролю 
якості лікарських засобів.  

Отже, нова методика кількісного визначення атенололу за реакцією з діазолем черво-
ним 2Ж є високочутливою, точною, правильною, а також, у порівнянні з відомими методи-
ками, більш економічною та нетривалою у виконанні. До того ж, солі діазолю є перспектив-
ними органічними кольорореагентами для розробки нових високочутливих методик кількіс-
ного визначення лікарських речовин аналогічної структури. 
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МОЖЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ МЕТОДІВ  
КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ – БЛОКАТОРІВ  

КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ 
Тимошик Ю.В., Петренко В.В. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Аналізом називають процедуру отримання досвідченим шляхом даних про хімічний 

склад речовини. Оскільки хімічний склад має якісну і кількісну характеристики, то аналіз 
підрозділяють на якісний і кількісний. Відомо декілька видів якісного аналізу, одним із яких 
є функціональний – тобто встановлення наявності функціональних груп в молекулах органі-
чних сполук, наприклад: аміно- (NН2), нітро- (-NО2), гідрокси- (-ОН), карбоксильних (-
СООН) та ін. груп. 

Предметом нашого дослідження стали лікарські засоби серцево-судинної дії – антаго-
ністи кальцію: амлодипіна бесилат, фенігідин та німодипін – похідні 1,4-дигідропирідину, 
дилтіазема гідрохлорид – похідний бензотіазепінів та верапаміла гідрохлорид – похідний 
дифенілалкіламінів. 

За своєю будовою, молекули цих препаратів досить складні та включають різноманіт-
ні функціональні групи: нітро-, аміно-, складноефірну, метиленову та інші. Згідно літератур-
них даних, якісними реакціями на нітрогрупу є реакція з дифеніламіном в середовищі конце-
нтрованої сірчаної кислоти та реакція азосполучення в присутності цинкового пилу у кисло-
му середовищі.  

На третичну аміногрупу відомими є загальноалкалоїдні реактиви (Драгендорфа, Бу-
шарда, Майєра та ін.). Складноефірну групу можна встановити реакцією з гідроксиламіном в 
середовищі NaOH. Наявність метиленових груп можна встановити реакцією утворення три-
фенілметанових барвників різного кольору. Фенільний радикал – загальновідомою є реакція 
нітрування, сульфід іон – реакція Лассеня. 

Метою нашої роботи був підбір нових, доступних, достатньо селективних та високо-
чутливих реагентів для підтвердження наявності певних функціональних груп з подальшим 
застосуванням цих реакцій у кількісному спектрофотометричному аналізі даних лікарських 
засобів. 

Експериментально було встановлено, що в аналізі даної групи препаратів можна ви-
користовувати такі реагенти як: алоксан, алюмінон, нінгідрин та гідроксид натрію. Так, ало-
ксан реагує з амлодипіна бесилатом (є реагентом на первинну аліфатичну аміногрупу), нінгі-
дрин з верапаміла гідрохлоридом (третичний атом нітрогену).  

Дані реакції проходять в середовищі ДМФА при нагріванні в киплячому водяному 
огрівнику. Алюмінон регує з дилтіаземом гідрохлоридом у водному середовищі при кімнат-
ній температурі (реакція на протонований третичний атом нітрогену). Гідроксид натрію був 
нами запропонований для аналізу фенігідину (розчинник – 80% пропанол-1) та німодипіну 
(розчинник – ДМФА) (реакція на ароматичну нітрогрупу). 

Оптимальні умови реакцій були покладені в основу розроблених методик кількісного 
визначення готових лікарських форм (таблетки, капсули) з їх валідаційною характеристикою. 
Розроблені методики були впроваджені у роботу територіальних Державних інспекцій з кон-
тролю якості лікарських засобів та наукових розробок в навчальний процес вищих фармаце-
втичних закладів України. 
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ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОТРУТИ БЖДОЛИНОЇ 
Тихонов О.І., Коваленко С.М., Гусаров В.І, Скрипник-Тихонов Р.І. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Бджолина отрута є продуктом секреторної діяльності спеціальних залоз в тілі робочої 

бджоли. Вона є давнім лікарським засобом в багатьох країнах Європи та Азії. Широко вико-
ристовується проти різних захворювань бджолина отрута і зараз.  

Вивченню хімічного складу бджолиної отрути присвячено багато робіт. Відомо, що до 
складу бджолиної отрути входять білкова і жирова фракції, фракція низькомолекулярних ор-
ганічних сполук, також вільні амінокислоти, нуклеїнові кислоти, мурашина, соляна і ортофо-
сфорная кислоти, жири і стероїдоподобібні речовини, летючі масла, ферменти.  

Білкова фракція утворює основну масу сухої речовини бджолиної отрути. Близько 
50% у складі бджолиної отрути припадає на частку мелітину (рис. 1) – білку неферментної 
природи, який разом з апаміном (рис. 2), вміст якого в отруті становить близько 2%, зумов-
люють основну терапевтичну активність і токсичність бджолиної отрути. 

  
Рис. 1. Мелітин Рис. 2. Апамін 

Важливими компонентами отрути є також гіалуронідаза (вміст у висушеній отруті 1-
3%, фосфоліпаза А (вміст в отруті до 14%), МСД-пептид.  

Основним документом, що регламентує аналіз бджолиної отрути є фармакопейна 
стаття ФС 42-2683-89. Методи контролю якісних показників бджолиної отрути-сирцю, наве-
дені у ФС 42-2683-89 широко використовуються в лабораторній практиці, достатньо прості і 
не вимагають дефіцитних реактивів і устаткування. 

Проте підвищений інтерес широких кругів бджолярів до збору отрути в значних кіль-
костях диктує необхідність вдосконалення тих, що є і дослідження нових високопродуктив-
них експрес-методів визначення якісних і кількісних показників цієї цінної для фармацевти-
чної промисловості сировини. Метод має в ідеалі безпосередньо відображати наявність в от-
руті-сирці специфічних білкових і пептидних компонентів, відповідальних за біологічну і 
фармакологічну активність отрути, наприклад мелітина, апаміна, МСД-пептида, фосфоліпази 
А2, бути нетривалим (до 10 - 15 хв), не трудомістким і доступним для лабораторного персо-
налу середньої кваліфікації. 

Фармакопейному методу аналізу отрути властиві деякі недоліки, оскільки його мето-
дика заснована на явищі гемолізу еритроцитів крові лабораторних тварин, а, як відомо, гемо-
ліз може бути викликаний багатьма речовинами як біологічного (токсичні пептиди, сапоні-
ни), так і небіологічного (іони важких металів) походження, що може бути використане для 
фальсифікації. До того, метод мало інформативний для визначення числових показників.  

Слід зазначити, що дослідники і фахівці-практики використовують для аналізу склад-
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них білково-пептидних сумішей, характерним прикладом яких є бджолина отрута-сирець, 
разом з класичними, сучасні інструментальні физико-хімічні методи, зокрема високоефекти-
вну рідинну хроматографію (ВЕРХ), що дозволяє проводити ідентифікацію та кількісне ви-
значення компонентів отрути. 

На базі лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ з використанням ме-
тоду високоефективної рідинної хроматографії розроблені методики контролю та проведе-
ний аналіз декількох серій бджолиної отрути, наданих кафедрою АТЛ НФаУ. 

Хроматографічний аналіз проводили на хроматографі Varian ProStar з двоканальною 
градієнтною системою (Varian ProStar 210) та УФ-діодною матрицею (Varian ProStar 330). 
Використовували колонки Merck Silica 60 (150х4,6 мм), Zorbax Sil (250х4,6 мм), Microsorb 
100-5 C18 (250 x 4,6 мм), Ascentis RP-Amide (250 x 4,6 мм), Диасорб-130-С16Т (250х15 мм). 

Використовували два варіанти ВЕРХ-аналізу бджолиної отрути. Аналіз бджолиної от-
рути на динамічно модифікованому силікагелі проводили на колонках Merck Silica 60 
(150х4,6 мм) та Zorbax Sil (250х4,6 мм), заповнених немодифікованим силікагелем з викори-
станням у якості елюента суміши органічних розчинників (ацетонітрил, метанол) з фосфат-
ним буфером. Типова хроматограма наведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Хроматограма бджолиної отрути на динамічно модифікованому силікагелі 
ВЕРХ-аналіз бджолиної отрути на хімічно модифікованих силікагелях розробляли на 

аналітичних колонках Microsorb 100-5 C18 (250 x 4,6 мм) та Ascentis RP-Amide (250 x 4,6 мм) 
з використанням у якості елюенту суміші ацетонітрил-вода-трифтороцтова кислота. Най-
кращі результати було отримано на колонці Ascentis RP-Amide (рис. 4). 
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Рис. 4. Хроматограма бджолиної отрути на колонці Ascentis RP-Amide 

Таким чином, запропоновано методики аналізу бджолиної отрути методом ВЕРХ, що 
дозволяють визначати принаймні два компоненти отрути, – фосфоліпазу А2 та мелітин (з ви-
користанням колонки Ascentis RP-Amide). Методику планується використати при розробці 
нормативної документації на бджолину отруту. 
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МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ГІДАЗЕПАМУ –  
ПОХІДНОГО 1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІНУ 
Ткачук Л.І., Туркевич О. Д., Кучер М.М.. 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 
 
Для швидкого встановлення причини отруєнь або причини смерті внаслідок отруєння 

велике значення мають чутливі методи експрес-аналізу етіологічного чинника інтоксикації. 
Лікарський засіб гідазепам, який використовується в якості “денного” транквілізатора, мало 
вивчений в хіміко-токсикологічному відношенні.  

Для виявлення гідазепаму, виділеного з біолгічного матеріалу, нами були використані 
хімічні та фізико-хімічні методи аналізу. 

Реакційна здатність препарату вивчалась на основі реакцій з загальноалкалоїдними 
реактивами :з реактивом Драгендорфа виникало утворення оранжевого осаду; з реактивом 
Вагнера – жовто-оранжеве забарвлення осаду; з реактивом Зонненштейна – жовтий осад (чу-
тливість реакцій становила 20-40 мкг). Для проведення реакції з нінгідрином використовува-
ли спиртовий розчин гідазепаму. Суміш препарату з реактивом нагрівали на водяному нагрі-
внику протягом 2 хв.; охолоджували.  

При додаванні спирту виникало синє забарвлення, яке змінювалось на червоне при 
додаванні до суміші розчину сульфату міді. При проведенні реакції з реактивом Фелінга до 1 
мл розчину препарату (50 мкг) додавали 5 крапель реактиву і нагрівали суміш на водяному 
нагрівнику.  

Спостерігали випадання жовто–оранжевого осаду. Реакцію утворення «срібного дзер-
кала» проводили, нагріваючи 1 мл препарату (20 мкг) з 2-3 краплями амоніакального розчи-
ну нітрату срібла. Для виконання реакції діазотування попередньо проводили гідроліз гідазе-
паму (нагрівали розчин препарату з 6 н розчином хлоридної кислоти протягом 5 хв). 

Крім хімічних методів виявлення гідазепаму ми розробили умови ідентифікації пре-
парату методом хроматографії в тонкому шарі сорбенту. Хроматографування проводили з 
метою виявлення гідазепаму, а також розділення його в суміші з іншими похідними 1,4-
бенздіазепіну (медазепам). Для проведення хроматографічного аналізу використовували пла-
стинки «Силуфол». Враховуючи властивості препарату, підібрали системи розчинників: аце-
тон- хлороформ (2:8); етилацетат-ізопропанол-аміак (70:25:4); циклогексан-діетиламін-
бензол (80:15:5). Проявлення досліджуваних речовин проводили реактивом Драгендорфа 
(жовте забарвлення ). Результати представлені в таблиці: 

Система розчинників 
Співвідношення 
розчинників 

Rf 
гідазепаму 

Rf  
медазепаму 

а 

Ацетон-хлороформ 2:08 0.56 0.92 1.7 
Етилацетат-ізопропанол-
аміак- 

70:25:4 0.78 0.81 0.95 

Циклогексан-діетиламін-
бензол 

80:15:5 0.4 0.55 0.73 

З метою оцінки селективності розділення двох речовин гідазепаму і медазепаму вико-
ристовується коефіцієнт розділення а :а = h гідазепаму/h медазепаму. Межа виявлення гіда-
зепаму за розробленою нами методикою становила 15 мкг в пробі, а величина Rf знаходилась 
в межах від 0,2 до 0,7. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕНА В  
БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ  

ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
Хижниченко О., Петюнин Г.П. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования 
 
В последнее время среди наркозависимых лиц и подростков широкое распростране-

ние с целью достижения наркотического опьянения получило лекарственное средство «Спа-
змолекс», содержащее в качестве основного действующего вещества декстропропоксифен. 
Известны случаи смертельных отравлений, вызванных передозировкой спазмолекса. В хи-
мико-токсикологическом отношении спазмолекс совершенно неизучен. В работе приводятся 
данные по обнаружению и определению декстропропоксифена в биологическом материале 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и его применение для решения то-
ксикологических задач. 

Исследования проводились на жидкостном хроматографе «Милихорм А-02» в режиме 
градиентного елюирования – от 5% элюента А до 100% элюента Б за 40 мин. Подвижная фа-
за: элюент А – перхлорат лития 0,2 М LiClO4 – 0,005M HClO4), элюент B – ацетонитрил. 
Скорость подвижной фазы – 100 мкл/мин. Максимальное давление 2,5 МПа, температура ко-
лонки – 40єС. Колонка - 75 мм з неподвижной фазой Prontosil 120-5C18AQ. Детектор – ульт-
рафиолетовый с диапазоном длин волн 210–300 нм. Объем пробы – 4 мкл (автосамплер).  

Для разработки метода определения были приготовлены градуировочные растворы 
декстропропоксифена в диапазоне концентраций 1-100 мг/л, которые трижды хроматографи-
ровались. Время выхода декстропропоксифена составило в бреднем 9,2 мин. Максимальна 
площадь пика на хроматограмме наблюдалась при длине волны 210 нм, которую и использо-
вали как рабочую. Были получены две градуировочные прямые в диапазонах: 1-50 мг/л и 50-
100 мг/л. 

Были определены метрологические характеристики метода на модельных образцах 
крови, «затравленной» декстропропоксифеном. Экстракция последнего из крови проводи-
лась методом жидкостной экстракции после обработки образцов в ультразвуковой бане. 
Установлено, что в этом случае из крови изолируется 93% введенного в нее декстропропок-
сифена, а неопределенность среднего разработанным методом не превышает 20%, что являе-
тся допустимым для биологических объектов. 

Была также изучена сохраняемость декстропропоксифена в биологическом материале, 
что имеет важное значение при постановке вопроса об эксгумации для повторного исследо-
вания. Эксперименты проводились на модельных смесях тканей печени. Экстракцию дек-
стропропоксифена проводили ацетонитрилом, после чего проводили экстракционную очист-
ку гексаном и вымораживанием. Оставшиеся ацетонитрильные растворы хроматографирова-
ли и количественное определение декстропропоксифена проводили разработанным методом. 

Полученные результаты исследования показали, что количество декстропропоксифе-
на, которое содержалось в биологическом материале снижается до 27% относительно нача-
льного в период трех месяцев, что указывает на возможность определения декстропропокси-
фена в биологическом материале в течение этого времени. 
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ОЦІНКА СКЛАДОВИХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МЕТОДИК ТИТРУВАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Чикалова С.О., Гризодуб О.І.  

Філія “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 
Державного підприємства “Український фармацевтичний інститут якості” 

 
У відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 : 2006, випробувальна лабораторія по-

винна мати і застосовувати процедури оцінювання невизначеності випробування. Першим 
кроком при оцінці невизначеності випробування є ідентифікація окремих складових неви-
значеності з метою подальшого виділення тих складових, які значуще впливають на одержа-
ні результати. При проведенні контролю якості лікарських засобів рівень значущості встано-
влюється виходячи з меж вмісту речовини, що визначається, за специфікацією. Державна 
Фармакопея України рекомендує наступне нормування максимально припустимої невизна-
ченості методик кількісного визначення (max∆As): 

Субстанції:     %100Bmax HAsAs −=∆≤∆ , 

Готові лікарські засоби (ГЛЗ):  32.0
2

max ⋅
−

=∆≤∆ LH
AsAs

BB , 

де BH і BL - відповідно, верхня та нижня межі вмісту речовини за специфікацією, у ві-
дсотках. 

Складові невизначеності можна поділити на такі, що мають систематичний та випад-
ковий характер. Вклад випадкової складової може бути зменшеним за рахунок виконання 
додаткових паралельних випробувань. Для систематичної складової бажано, щоб вона була 
незначущою у порівнянні з максимально припустимою невизначеністю методики. 

Вклад окремої складової невизначеності (∆S) є незначущим у порівнянні із максима-
льно припустимою невизначеністю за умови виконання співвідношення: 

AsS max32.0 ∆⋅≤∆ . 

Результат титрометричного випробування є функцією наступних перемінних: попра-
вочний коефіцієнт титрованого розчину, молярна маса еквіваленту випробовуваної речови-
ни, об'єм в точці еквівалентності, об'єм холостого досліду, маса наважки.  

Межі вмісту для ГЛЗ значно ширші, ніж для субстанцій, тому при загальній оцінці 
складових невизначеності методики титрування ГЛЗ та субстанцій слід розглядати окремо. 

Невизначеність молярної маси еквіваленту випробовуваної речовини та невизначе-
ність маси наважки, при проведені не менше трьох паралельних титрувань, є незначущими 
навіть для самих жорстких вимог по вмісту випробовуваної речовини (99,5 % - 100,5 %). 

Вклад невизначеностей поправочного коефіцієнту титрованого розчину, об'єму в точ-
ці еквівалентності, об'єму холостого досліду може бути значущим та потребує оцінки із ура-
хуванням особливостей випробування. 

При проведенні контролю якості результатів титрування ГЛЗ може бути реалізований 
принцип незначущості систематичної складової невизначеності у порівнянні із максимально 
припустимою невизначеністю методики (max∆As). 

При титруванні субстанцій систематична складова невизначеності може бути незна-
чущою у порівнянні із максимально припустимою невизначеністю методики (max∆As) по ко-
жному із численних факторів, однак домогтися її незначущості по сукупності усіх цих фак-
торів важко. Реалізації принципу незначущості систематичної складової для методик титру-
вання субстанцій є проблематичною, інші підходи мають бути реалізовані. 
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РЕНТГЕНО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАКРО- ТА  
МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ПУП’ЯНКІВ СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ 

Чолак І.С. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 
У світовій практиці для визначення елементного складу лікарської рослинної сирови-

ни використовують різні методи: атомно-емісійну спектроскопію, атомно-абсорбційну спек-
троскопію, нейтронно-активаційний аналіз та ін. Усі ці методи потребують попередньої 
складної підготовки проб та використання дорогих приладів.  

Рентгено-флюоресцентний спектрометр «Elva X» (Спектрометр енергій рентгенівсь-
кого випромінювання СЕР-01), розроблений підприємством «Елватекс» та науково-
технічним центром «Вірія» (Україна) – дозволяє визначати якісний та кількісний вміст мак-
ро- та мікроелементів: твердих, порошкованих, а також рідких проб, осаджених на фільтрі. 
Базується цей метод на вимірюванні інтенсивності ліній спектра рентгенівської флюоресце-
нції атомів хімічного елементу при збудженні їх первинним рентгенівським випромінюван-
ням, джерелом якого є рентгенівська трубка. 

Мікроелементи – це група хімічних елементів, що містяться в організмі людини і тва-
рини у дуже малих кількостях. В організмі людини, як і у всій природі, повинен підтримува-
тись відповідний хімічний баланс. 

Цей баланс залежить від рівня вмісту різних мінеральних речовин, а особливо – від 
співвідношення рівня вмісту різних елементів. Якщо вміст одного елементу незбалансова-
ний, то вся система виходить з рівноваги. Мінеральні речовини людина отримує з їжею, во-
дою, деякі – з повітря. Крім того джерелами надходження мінеральних речовин до організму 
людини є і рослини. 

Мінерали є важливішими каталізаторами різних біохімічних процесів, обміну речо-
вин, грають важливу роль в адаптації організму в нормі та патології. Вони беруть участь у 
регулюванні водно-електролітного балансу, в утворенні шлункового соку, в окислювально-
відновних реакціях, в процесах передачі нервово-м’язового збудження, складають основу 
кісткової тканини. Тому визначення макро- та мікроелементного складу є важливим при фі-
тохімічному вивченні лікарської рослинної сировини.  

Макро- та мікроелементний склад визначали у пуп’янках софори японської, зібраних 
у Бахчисарайському районі на різних етапах їхнього розвитку (початок бутонізації, бутоніза-
ція, початок цвітіння). Для проведення аналізу здійснювалася незначна підготовка проб: ви-
сушену сировину змелювали на порошок, який потім пресували в таблетки. Межа визначен-
ня елементів у пробі – 0,1-1 мкг/г. 

В результаті проведених досліджень у сировині софори японської визначено 10 мак-
ро- та мікроелементів (калій, кальцій, залізо, мідь, цинк, манган, бром, хром, хлор, сірка). 
Найбільша їх кількість накопичується у період бутонізації пуп’янків софори японської: ка-
лію – 13493 мкг/г, кальцію – 2904 мкг/г, сірки – 3869 мкг/г, марганцю –14 мкг/г та заліза – 22 
мкг/г. Значний вміст цинку спостерігається на всіх етапах розвитку пуп’янків – 19-23 мкг/г. 

Отримані дані свідчать про багатий мікро- та макроелементний склад пуп’янків софо-
ри японської.  

Встановлено, що рентгено-флюоресцентна спектроскопія – новий перспективний ви-
сокоточний метод експрес-аналізу всього елементного складу речовин одночасно. 
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РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ,  
ЩО ЗНИЖУЮТЬ УВАГУ ТА ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

Чубенко О.В., Зарубіна М.В. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. Н.С. Бокаріуса 
 
Згідно нової редакції статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушен-

ня (Наказ МВС та МОЗ № 400/666 від 9.09.2009 «Про затвердження Інструкції про виявлення 
у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або пе-
ребування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції») за-
бороняється керувати транспортними засобами не лише у стані алкогольного чи наркотично-
го сп’яніння, а й після використання лікарських засобів, що порушують координацію та 
швидкість реакції.  

Однак, на відміну від затверджених Переліків наркотичних засобів, Перелік препара-
тів, що знижують увагу та швидкість реакції не визначений жодним нормативно - правовим 
актом України. У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність виявлення таких лікарсь-
ких засобів при наркологічної експертизи на стан сп’яніння. Оскільки задачі подібного хара-
ктеру ще ніколи раніше перед хіміко-токсикологічною службою не ставились, методи вияв-
лення зазначених об’єктів також ніколи не розроблювались. Зважаючи на гостроту пробле-
ми, нами були визначені основні групи лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість 
реакції, які включають в себе близько 50 фармакологічних груп (антидепресанти, транквілі-
затори, НПЗП, нейролептики, антигістамінні та ін.), а це біля 100 лікарських засобів. 

Очевидно, що дана проблема може бути вирішена тільки на основі загального «скри-
нінгу». Нами була поставлена задача вірогідно виявити лікарські засоби наведених груп та 
розробити схему попереднього та підтверджуючого дослідження. 

На етапі попереднього дослідження була вивчена селективність імунохроматографіч-
них тестів на наркотичні речовини виробництва США, Канади та Росії. Однак, цими тестами 
можливо виявлення незначної кількості контролюючих речовин. Тому, за основу в розробці 
дослідження було покладено метод тонкошарової хроматографії, який дозволяє одночасно 
проаналізувати суміші, що складаються з різних за структурою та властивостями, компонен-
тів. 

Методом хроматографії в тонких шарах сорбенту вивчалась поведінка і місце дослі-
джуваних речовин в загальній схемі тонкошарового «скринінгу». Були визначені параметри 
хроматографічної рухливості цих речовин та порядок застосування реактивів-візуалізаторів, 
які рекомендовані Міжнародним комітетом з систематичного токсикологічного аналізу. Ви-
явилось, що рекомендованого переліку недостатньо для виявлення речовин яку досліджують. 
Обов’язковим є використання реактиву Манделіна для проявлення «кислої» витяжки та реа-
ктиву Фреде для «лужної». Нажаль, використання цих систем не дозволило достовірно дове-
сти присутність досліджуваних речовин. Далі були проведені дослідження у рухомих фазах, 
які використовуються в Україні.  

На етапі підтверджуючого дослідження нами розпочата робота з дослідження зазна-
чених речовин з використанням комплексу сучасних фізико-хімічних методів: хроматомас – 
спектрометрії та ВЕР - хроматографії.  
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ОЧИСТКА ВИТЯГІВ ІЗ ОБ’ЄКТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ,  
ЩО МІСТЯТЬ КАПТОПРИЛ 

Шовкова З.В., Болотов В.В., Мерзлікін С.І., Клименко Л.Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогодні лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи, а 

серед них і каптоприл, посідають одне з провідних місць на ринку лікарських препаратів, і, 
як наслідок, смертельні випадки при прийомі зазначених препаратів зустрічаються досить 
часто. Трапляється це, в першу чергу, звичайно ж, через загострення основного захворюван-
ня у пацієнтів при невірному підборі препарату або внаслідок резистентності до нього орга-
нізму. Але також нерідкі випадки суїцидів серцево-судинними засобами. При цьому зустрі-
чаються як моно-, так і полівалентні отруєння.  

Інформація щодо отруєнь каптоприлом на території України відсутня, не в останню 
чергу тому, що методи його хіміко-токсикологічного дослідження не розроблено. 

Одним із важливіших етапів хіміко-токсикологічного дослідження є проведення ізо-
лювання препарату із біологічного матеріалу. Проте не менш важливою є коректна пробопі-
дготовка отриманих після ізолювання витягів з біологічного матеріалу, в тому числі і їх очи-
стка від співекстрактивних речовин.  

Метою даної роботи є розробка методів очистки витягів із об’єктів біологічного похо-
дження, що містять каптоприл, за допомогою методів ТШХ та електрофорезу. Для дослі-
дження ми використовували витяги з тканин печінки, отримані за оригінальними та модифі-
кованими методами ізолювання О. О. Васильєвої, Стаса-Отто, В. П. Крамаренка, П. Валова, 
та біологічних рідин організму – крові та сечі.  

ТШХ-очистка витягів із об’єктів біологічного походження, що містять каптоп-
рил. 40% від загального об’єму отриманого витягу вносили в порцелянову чашку та видаля-
ли органічний розчинник током холодного повітря. Сухий залишок розчиняли у 0,5 мл хло-
роформу та кількісно наносили на лінію старту хроматографічної пластини «Sorbfil» ПТСХ-
ІІВ смугою шириною 2 см. Поряд наносили 10 мкл стандартного хлороформного розчину 
каптоприлу (концентрація 1 мкг/мкл). 

Пластину елюювали в хлороформі з метою очистки від співекстрактивних речовин – 
один раз або, за необхідності, двічі. За цих умов каптоприл залишається на лінії старту, а спі-
векстрактивні речовини мігрують до лінії фінішу. 

Після висушування пластину елюювали в системі розчинників толуен – метанол – ки-
слота ацетатна концентрована (9:1:1), висушували, проявляли смугу «свідка» 2% розчином 
5,5’-дитіо-біс(2-нітробензойної кислоти) в метанолі, рН якого доведено до 8 розчином амоні-
аку, та спостерігали пляму жовтого кольору з Rf = 0,60. 

За допомогою скальпелю навпроти плями «свідка» з пластини ретельно знімали сор-
бент з площі 3 см Ч 1 см у скляний флакон. У флакон додавали 10 мл 0,01 М розчину кисло-
ти хлористоводневої та струшували протягом 5 хв., після чого фільтрували через фільтр 
(«червона стрічка») до мірної колби місткістю 10,0 мл, нейтралізували 10% розчином натрій 
гідроксиду (рН = 7) та доводили об’єм розчину через фільтр водою очищеною до позначки.  

При проведенні кількісного визначення каптоприлу за каптоприл дисульфідом за до-
помогою розробленої раніше ВЕРХ-методики ТШХ-очистку проводили таким чином: зазна-
чену кількість витягу із біологічного матеріалу вносили в порцелянову чашку та видаляли 
органічний розчинник током холодного повітря до сухого залишку, який розчиняли у 0,5 мл 
хлороформу та кількісно наносили на лінію старту хроматографічної пластини «Sorbfil» 
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ПТСХ-ІІВ смугою шириною 2 см. Поряд наносили 10 мкл стандартного хлороформного роз-
чину каптоприлу (концентрація 1 мкг/мкл). Лінію старту хроматографічної пластини оброб-
ляли 0,6% розчином гідроген пероксиду з метою одержання із каптоприлу його дисульфіду. 

Пластину елюювали в хлороформі з метою очистки від співекстрактивних речовин – 
один раз або, за необхідності, двічі. За цих умов каптоприл дисульфід залишається на лінії 
старту, а співекстрактивні речовини мігрують до лінії фінішу. 

Після висушування пластину елюювали в зазначеній вище системі розчинників, ви-
сушували, проявляли смугу «свідка» свіжоприготованою сумішшю 15% розчину ферум (III) 
хлориду і 1% розчину калій гексаціаноферату (III) (1:1) та спостерігали пляму синього ко-
льору з Rf = 0,36. 

За допомогою скальпелю навпроти плями «свідка» з пластини ретельно знімали сор-
бент з площі 3 см Ч 1 см у скляний флакон. У флакон додавали 10 мл 0,01 М розчину кисло-
ти хлористоводневої та струшували протягом 5 хв., після чого фільтрували через фільтр 
(«червона стрічка») до мірної колби місткістю 10,0 мл та доводили об’єм розчину через 
фільтр 0,01 М розчином кислоти хлористоводневої до позначки.  

Хроматографування проводили в камері об’ємом 500 см3, в яку вносили  
10 мл системи розчинників. Камеру насичували протягом 30 хв. Довжина шляху пробігу роз-
чинників становить 5 см.  

Запропоновані методики ТШХ-очистки дозволяють виділити з пластини не менш як 
90% препарату. 

Електрофоретична очистка витягів із об’єктів біологічного походження, що міс-
тять каптоприл. 40% від загального об’єму отриманого витягу вносили в порцелянову чаш-
ку та видаляли органічний розчинник током холодного повітря до сухого залишку, який роз-
чиняли у 0,5 мл хлороформу та кількісно наносили на лінію старту смуги хроматографічного 
паперу FN-5 смугою шириною 2 см. Поряд наносили 10 мкл стандартного хлороформного 
розчину каптоприлу (концентрація 1 мкг/мкл). 

Смугу паперу з нанесеними пробами занурювали в електроліт, залишаючи незроше-
ною ділянку шириною 10 мм з обох боків вздовж лінії старту. Надлишок електроліту вида-
ляли за допомогою фільтрувального паперу. Незрошену ділянку обприскували електролітом 
з пульверизатора.  

Як електроліт використовували ацетатно-амоніачний буферний розчин з рН 8,0. Лінію 
старту розташовували з катодного кінця. 

Електрофорез проводили протягом 60 хв. при напрузі 400 В. Фореграму висушували 
на повітрі, пляму «свідка» проявляли 2% розчином 5,5’-дитіо-біс(2-нітробензойної кислоти) 
в метанолі, рН якого доведено до 8 розчином амоніаку, та спостерігали пляму жовтого ко-
льору з довжиною шляху форезу (ДШФ) 60 мм. 

Вирізали фрагмент паперу площею 4 см Ч 2 см навпроти плями «свідка», подрібнюва-
ли та вносили у скляний флакон. У флакон додавали 10 мл 0,01 М розчину кислоти хлорис-
товодневої та струшували протягом 5 хв., після чого фільтрували через фільтр («червона 
стрічка») до мірної колби місткістю 10,0 мл, нейтралізували 10% розчином натрій гідроксиду 
(рН = 7) та доводили об’єм розчину через фільтр водою очищеною до позначки.  

Запропонована методика електрофоретичної очистки дозволяє виділити з паперу не 
менш як 90% препарату. 



 

 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ  
ТАБЛЕТИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Штейнгарт М.В., Белозеров В.В., Гук И.А., Бочарова И.А., Черняков Ю.В., Шакин Е.C. 
ООО «ФАРМА СТАРТ» 

 
Изучение структуры лекарственных веществ является одним из распространенных и 

необходимых этапов работы при создании новых лекарственных субстанций, направленных 
на изучение возможности существования порошка, в различных полиморфных кристалличе-
ских структурах.  

Полиморфизм может быть причиной различия вещества во многих физико-
химических и технологических свойствах и явиться причиной различий свойств лекарствен-
ных препаратов и режимов их производства. Эти исследования особенно популярны в по-
следние годы т.к. дают фирма возможность продлить сроки действия охранных документов. 
Для этих исследований используют методы рентгеноструктурного анализа. ИК-
спектроскопии и термогравиметрии.  

При проведении исследований в многокомпонентных системах, каковыми являются 
составы твердых лекарственных форм, представляется возможным использовать только рен-
тгеноструктурные методы, т.к. только они по своему смыслу и природе основаны на прави-
лах аддитивности. 

Исследования твердых лекарственных форм получили распространение в научных ра-
ботах только в последние годы и не всегда дают возможность связать их со свойствами ле-
карственной формы. В настоящей работе мы попытаемся определить связи дифракторамм со 
свойствами таблеток. Мы пришли к этим выводам в результате многолетних наблюдений, но 
сегодня еще не можем гарантировать их однозначность. 

Нормирование. Важным показателем дифрактораммы является значение относите-
льной интенсивности, определяемое как процентная величина интенсивности при опреде-
ленном значении межплоскостного расстояния в кристалле к величине максимального зна-
чения интенсивности.  

Такое выражение, правильное в дифрактограммах одного вещества не может быть 
признано показательным в таблетках, которые содержат разные количества кристаллических 
фаз разных компонентов, при том что максимальные значения интенсивности каждой из фаз 
могут значительно отличаться друг от друга. Поэтому такое нормирование может принято 
только как условное для сравнительной качественной оценки. Оно все-таки лучше, чем по-
лное отсутствие, ко второму прибегают в литературе. 

Аморфная фаза. Эта фаза обычно отмечается на дифрактограмме в виде гало. Для 
дифрактограмм индивидуального вещества это гало может выражено количественно, да и 
его местоположение может нести определенную информацию. В таблетках по вышеприве-
денным причинам информационность значительно ниже. 

Независимость определения. Этот показатель, не нужный при исследовании отдель-
ных веществ важен для характеристики таблеток. Он характеризуется наличием на дифрак-
тограмме одного или нескольких пиков, присущих только данному компоненту. Положение 
и вид этих пиков характерны только для данного вещества и могут быть использованы для 
качественного и количественного контроля препарата в неразрушающих испытаниях.  

Независимые пики некоторых субстанций, особенно если их содержание в таблетке 
значительно меньше содержания других кристаллических ингредиентов, могут иметь неко-
торые отклонения значений 2Ө по сравнению с этими значениями в чистой субстанции. Отк-
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лонения, превышающие 10 % значения 2Ө, могут свидетельствовать о том, что на кристал-
лическую структуру этого вещества оказывает влияние компоненты таблеток и даже может 
образоваться новая кристаллическая фаза.  

Совместное проявление различных фаз. Большинство органических кристалличес-
ких соединений имеют пики с большой интенсивностью примерно в одной и той же области. 
Опыт наших работ показывает, что эта область имеет следующие диапазоны 2Ө - 9-11; 15-23; 
28-34. Поэтому, в комбинированных составах часто бывают случаи наложения пиков одного 
вещества на пики другого или даже полного совпадения местоположения этих пиков. Нали-
чие этих пиков, конечно, несет малую информацию, но в случае, если происходит отклоне-
ние местоположения совмещенных пиков от пиков исходных веществ, это свидетельствует 
об образовании новой кристаллической фазы. 

Интенсивность пиков. Известно, что количество кристаллических плоскостей с 
определенными значениями 2Ө проявляются в виде интенсивности соответствующего пика 
на дифрактограмме. Для этого метода исследования характерно подчинение закону аддитив-
ности. В комбинированных препаратах достаточно часто появляются случаи, когда интенси-
вность пиков не соответствует правилам аддитивности, соответствия содержания количества 
данного компонента в смеси. Это характерно как для совместных пиков, так и для отдельно 
определяемых показателей. Причиной этого несоответствия могут быть самые различные.  

Проводимые нами в течение 5 лет исследования позволяют сделать некоторые обоб-
щающие наблюдения о связи наблюдаемых кристаллических структур со свойствами табле-
ток. Выше мы уже говорили о возможности применения неразрушающего анализа. Анализ 
дифрактограмм может дать также некоторые дополнительные характеристики прогнозируе-
мых свойств таблеток.  

Размеры частиц. Изменение размера частиц при использовании различных видов од-
ной и той же субстанции приводит к изменению интенсивности пика и, возможно, сдвигает 
положение пика. В аморфноподобных веществах типа микрокристаллической целлюлозы, 
крахмала, размеры частиц определяют размытую форму пиков и их диапазон. Применение 
дополнительно измельченных веществ могут привести к изменению интенсивности дифрак-
ционной картины препарата.  

Прочность таблетки. При разработке состава таблеток применяются как кристалли-
ческие вещества, так и аморфные вещества. Соотношения кристаллических и аморфных фаз 
может проявляться по-разному на дифрактограмме и величины гало могут быть различными. 
Наблюдения показали, что таблетки имеют большую прочность, если имеют размытые гало, 
мало влияющие на осевую линию дифрактограмм.  

Растворение. Тест «Растворение» является очень важным тестом, который характери-
зует воспроизводимость продукции от серии к серии и биоэквивалентность разрабатываемо-
го препарата препарату сравнения. Растворение зависит от химико-физических свойств ком-
понентов и применяемых вспомогательных веществ.  

В зависимости от свойств вещества улучшение или ухудшение растворения может 
проявляться по-разному на дифрактограммах и сегодня еще нельзя сделать обобщающих вы-
водах о такой зависимости.  

Вышеприведенные наблюдения получены нами на основании анализа структур мно-
гих лекарственных препаратов как однокомпонентных, так и многокомпонентных.  
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РИБАВИРИНА В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ 
Штейнгарт М.В., Приходько Р.Н., Билько С.П. 

ООО «ФАРМА СТАРТ» 
 
На сегодняшний день проблема заболеваемостью хроническими вирусными гепати-

тами занимает высокие рейтинги в актуальности по сравнение с другими этиологическими 
факторами поражения печени. В первую очередь это связано с тем, что поражения печени, 
вызванные такими возбудителями как вирусные гепатиты В и С являются основной причи-
ной развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы во всём мире.  

Причём в процентном соотношении гепатит С является более частым этиологическим 
фактором развития цирроза печении – более чем 80% случаев.  

Учитывая масштабность и уровень инфицированности – инфицирование гепатитом С 
составляет в среднем около 3% в общей популяции – вопрос специфической противовирус-
ной терапии по поводу гепатитов С актуален во всём мире. Около 15 лет назад была внедре-
на комбинированная противовирусная терапия для лечения гепатита С, включающая в себя 
препараты рибавирина и интерферона альфа, которая существенно не изменилась и по сей 
день.  

Необходимо также отметить высокую стоимость данных препаратов и длительный 
курс приёма последних. Поэтому весьма важен вопрос борьбы с фальсификацией данных 
препаратов – как правило, это касается препаратов рибавирина, выпускаемых в капсулиро-
ванной форме по 200 мг рибавирина в одной капсуле. 

Поскольку рибавирин применяется в относительно высокой дозе – 200 мг, более 50% 
от содержания капсулы – целесообразно для контроля идентичности этого вещества исполь-
зовать показатели его кристаллической структуры, проявляемые в виде относительной инте-
нсивности пиков на дифрактограммах. 

Мы изучили дифрактограммы субстанции рибавирина и капсульной массы различных 
фирм производителей. Так как в качестве вспомогательного вещества в капсулах рибавирина 
используются кристаллические вспомогательные вещества, которые имеют большие значе-
ния относительной интенсивности, поэтому вопрос идентификации пиков рибавирина пред-
ставляет собой сложную задачу.  

Мы установили, что независимое определение рибавирина в капсульной массе может 
быть обнаружено при величинах межплоскостного расстояния dAo 7,40; 6,60; 4,88; 4,31; 3,81; 
3,69; 3,50; 3,28; 2,79. Причём для препаратов производства ООО «Фарма Старт» рибавирин 
определяется при большем количестве межплоскостных расстояний, чем для препаратов 
других производителей. Это значит, что этот препарат может быть более достоверно иден-
тифицирован, по сравнению с другими производителями.  

Мы изучили возможность идентификации рибавирина непосредственно в препаратах 
без раскрытия капсулы. При этом оказалось, что кристаллические вспомогательные вещества 
существенно затрудняют такое определение, однако при величинах dAo менее 4 интенсив-
ность пиков рибавиринов существенно отличается от видов пиков вспомогательных веществ 
и этот метод может служить как метод неразрушающего контроля препарата. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕСТЕРОЇДНОГО ПРОТИЗАПАЛЬНОГО  
ЗАСОБУ – НІМЕСУЛІДУ 
Юрченко І.О., Буряк В.П. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Німесулід широко застосовують у медичній практиці для лікування ревматоїдного ар-

триту, остеоартриту, псоріатичного артриту, подагри та больового синдрому різної етіології. 
Вживання німесуліду хворими часто супроводжується такими ускладненнями як печія, нудо-
та, біль у епігастральній ділянці, запаморочення, порушення зору, підвищена кровоточивість, 
порушення роботи нирок. У науковій літературі описані летальні випадки при застосуванні 
німесуліду як у дорослих, так і у дітей. З точки зору судово-медичної токсикології досліджу-
ваний препарат вивчений недостатньо і тому метою проведеного експерименту була розроб-
ка методів його ідентифікації. Для аналізу був використаний стандартний зразок німесуліду, 
який випускається ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засо-
бів». Виділення німесуліду проводилось шляхом екстракції хлороформом з водного розчину 
при рН 2 після підкислення 0,1М розчином оксалатної кислоти та при рН 9-10 після під лу-
ження 25% розчином амоній гідроксиду. Паралельно готували модельні суміші: до 50,0 г по-
дрібненої печінки додавали 50 мг стандарту німесуліду і через добу екстрагували аналогічно 
стандартним розчинам. Для ідентифікації досліджуваної сполуки нами була використана 
ТШХ та кольорові реакції. Модельні суміші досліджували аналогічно стандартним розчи-
нам. Були отримані зіставні результати. ТШХ-скринінг проводили на пластинках для висо-
коефективної ТШХ “Aluglam sil G/UV245” виробництва ФРН з товщиною шару силікагелю в 
0,20 мм. Для дослідження були використані наступні системи розчинників: І – хлороформ-
ацетон (9:1); ІІ – хлороформ-етанол (70:30); ІІІ – етилацетат-етанол-25% розчин амоній гід-
роксиду (80:10:5); IV – етилацетат-етанол-25% розчин амоній гідроксиду (90:30:10); V – хло-
роформ-ізопропанол-25% розчин амоній гідроксиду (30:10:1); VІ – толуол-ацетон-етанол-
25% розчин амоній гідроксиду (45:45:7,5:2,5); VІІ – хлороформ-ацетон-діоксан-25% розчин 
амоній гідроксиду (45:5:47,5:2,5); VІІІ – етилацетат; ІХ – толуол-хлороформ (3:1); Х – діхло-
ретан-етанол-вода (95:5:0,2). Пробіг фронту розчинника склав 15 см. Значення hRf (RfЧ100) 
занесені до таблиці 1. 

Таблиця 1. Значення hRf німесуліду в різних системах розчинників 
Система 

розчинників 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X 

hRf 48 68 18 34 34 33 43 61 14 62 
Детектування німесуліду на хроматографі проводилося за допомогою наступних реак-

тивів: 1 – концентрована кислота сульфатна; 2 – реактив Маркі; 3 – реактив Фреде; 4 – 1% 
розчин ферум(ІІІ) хлориду; 5 – 0,5% розчин калій гексаціаноферату (IV) та 10% розчин фе-
рум(ІІІ) хлориду; 6 – розчин купрум(ІІ) сульфату та калій гексаціаноферату (IV); 7 – реактив 
Драгендорфа; 8 – 1% розчин калій перманганату в 0,25 М розчині кислоти сульфатної; 9 – 
3% розчин калій діхромату в 0,25 М розчині кислоти сульфатної. Результати наведені в таб-
лиці 2. 

Таблиця 2. Забарвлення продуктів реакцій німесуліду з реагентами 
Реактив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забарвлення жовте - жовте - - - світло-
жовте 

біле на рожевому 
фоні 

буре 

Таким чином слід зазначити, що при ТШХ-скринінзі німесуліду всі використані систе-
ми розчинників придатні для його аналізу. Але реакції забарвлення не є досить специфічними. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТЕСТУ 
НА БАКТЕРІАЛЬНІ ЕНДОТОКСИНИ – АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЛАЛ-ТЕСТУ 

Якущенко В.А., Нартов П.В., Пімінов О.Ф. 
ІПКСФ, Національний фармацевтичний університет, 
Харківська медична академія післядипломної освіти 

 
ЛАЛ-тест відноситься до біологічних методів контролю якості лікарських засобів за 

таким важливим показником безпеки, як наявність пірогенів – речовин, присутність яких в 
ін’єкційних препаратах викликає небажане підвищення температури, крім того цей показник 
характеризує рівень технологічної культури фармацевтичного виробництва. ЛАЛ-тест засто-
совується для виявлення ендотоксинів Грам-негативних бактерій, метод оснований на взає-
модії ендотоксинів з лізатом клітин (амебоцітів) крові мечехвостів, в результаті чого відбу-
вається формування гелю (гель-тромб тест), що візуально спостерігається турбодіметрични-
ми або хроматографічними методами. Головними перевагами ЛАЛ-тесту у порівнянні з тра-
диційним методом визначення ендотоксинів на кроликах є: можливість визначення рівня ба-
ктеріальних ендотоксинів в препаратах, які неможливо перевірити на тваринах, більш висока 
чуйність ЛАЛ-тесту (в 100 разів), швидкість виконання (одне дослідження триває приблизно 
1,5 години), тест виконує одна людина. Однак ЛАЛ-тест має і значні недоліки: цим методом 
можливо визначити лише ендотоксині Грам-негативних бактерій, пірогени іншого похо-
дження залишаються не визначеними, відповідно результати дослідження не свідчать про 
стовідсоткову чистоту лікарського препарату, крім того ЛАЛ-реактив готують з лізованої 
крові мечехвостів, яких відловлюють тільки у берегів Бостона (США) і, оскільки тест екс-
клюзивний, імпортного виробництва він досить дорогий, тому створення тесту для визна-
чення бактеріальних ендотоксинів з вітчизняної сировини, якій має більш поширенні можли-
вості визначення пірогенів різного походження є актуальним напрямком науково-дослідної 
роботи, що і стало метою нашого дослідження. В світовій практиці відомий спосіб визначен-
ня бактеріальних ендотоксинів із використанням плазми личинок тутового шовкопряду 
(Воmbix mori α.), запропонований японськими вченими в 2003 році. Метод заснований на 
каскаді реакцій в гемолімфі В. mori (silkworm larvae plasma – SLP), викликаних пептидоглі-
каном (ПГ). Гемолімфа В. mori містить природний фермент профенол-оксидазу, що виступає 
каталізатором реакції взаємодії ПГ з екзогенним субстратом 3,4-дигідроксифенілаланіном з 
утворенням меланіну, який при проведенні інкубації забарвлює реакційну суміш у темний 
колір. Активність ферменту, а отже і ступінь забарвлення, пропорційна концентрації ПГ. Ре-
акція специфічна для Грам-позитивних і Грам-негативних бактерій. Метою наших д ослі-
джень стало вивчення можливості використання плазми личинок тутового шовкопряду для 
визначення наявності пірогенів в рідких лікарських формах (РЛФ). В якості об'єктів дослі-
дження використовували модельні зразки ін'єкційних рідких лікарських препаратів і плазми 
тутового шовкопряду, забір якої проводили у стерильних умовах і до проведення експериме-
нту зберігали під шаром мінерального масла при температурі –20оС. Оптичну щільність 
проб вимірювали при довжині хвилі 490 нм плашетним фотометром (Тесаn, Classic). В якості 
контролю використовувалась вода апірогенна. Для визначення концентрації ПГ в експери-
ментальних РЛФ за ступінем забарвлення реакційної суміші використовували завчасно по-
будовану калібрувальну криву шляхом послідовного розведення стандартного ПГ з встанов-
ленням однозначної відповідності між кожним конкретним значенням концентрації ПГ і зна-
ченням оптичної щільності суміші. За підсумками дослідження встановлено, що плазма ту-
тового шовкопряду дає достовірні кількісні, кольорові реакції на наявність пірогенів в РЛФ, 
а також можливість одночасно визначати пірогени і Грам-негативного і Грам-позитивного 
бактеріального походження. 
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇНАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇНАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇНАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ    
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ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF NANO-PARTICLES OF METAL S 
Ukrainetz A., Pyrog T., Konon A., Morozova A. 
National University of Food Technologies, Kyiv 

 
Many experts consider that XXI century will be a century of nanoscience and nanotechnol-

ogy, which will give beginning of The third scientific and technical revolution. One of the direction 
of use of the nano-particles is medicine.  

Due to the unique properties they have a wide spectrum of antimicrobial and antiviral action, 
are effective in low concentrations, do not have a negative influence on the human organism, and on 
some occasions show a protector action.  

Nano-particles are effective at a fight against a cancer and HIV infection, they can be used 
like new generation vaccines for treatment of pseudorheumatism, in ophthalmology, for making 
nanoshells, in veterinary surgery for treatment of wounds and making of surgical filaments of guy-
sutures and for protection of organism’s cells. 

Nano-particles are complicated microobjects that are nano-structured on the surface or in the 
volume. They can be examined as the special state of matter, as properties of materials formed by 
nano-particles are not the same to properties of usual material.  

It was showed that microelements in the ionic or atomic state are much more toxic than 
nano-particles. Antimicrobial properties of nano-metals are expressed in relation to pathogenic mi-
croorganisms, and, unlike the ions of the same metals, do not appear in relation to mammals. 

The aim of the present work was to determine the antimicrobial action of nano-particles of 
silver, gold and cerium dioxide on the test-cultures of different microorganisms (bacteria, fungi, 
yeasts). 

The display of antimicrobial properties depends on different factors: the cell concentration, 
concentration of antimicrobial substances and the exposition time.  

It was obtained that nano-particles of silver, gold and cerium dioxide in concentrations of 
0.5-7.5 mg/l show an antimicrobial action towards Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis BТ-2 
and Saccharomyces cerevisiae ОB-3. It was determined that the most effective preparation was sil-
ver, that independently or in mixture with nano-gold annihilated 100% of bacteria and yeasts trough 
an hour of exposition, acted on resistant spore culture of B. subtilis BT-2. 
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ПОЛІМЕРНІ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНІ АГРЕГАТИ ЯК НАНОКОНТЕЙНЕРИ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІКІВ ТА НАНОРЕАКТОРИ ДЛЯ 

СИНТЕЗУ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА 
Будішевська О.Г., Кудіна О.О., Хоменко О.І., .Воронов С.А 

Національний університет „Львівська політехніка” 
 
Останнім часом велика увага приділяється створенню та дослідженню нанорозмірних 

супрамолекулярних матеріалів, які одержують в процесі самоорганізації амфіфільних мак-
ромолекул у розчинах за рахунок міжмолекулярних зв’язків. Зокрема, до утворення таких 
супраматеріалів здатні макромолекули гребінчатих полімерів, які вздовж основного ланцюга 
містять ліпофільні та гідрофільні прищеплені ланцюги. Присутність гідрофільних і ліпофіль-
них ланцюгів у макромолекулі зумовлює їх розчинність у водному середовищі і у неполяр-
них розчинниках.  

У розчинах макромолекули амфіфільних гребінчатих полімерів, в залежності від 
структури, можуть змінювати свою конформацію у відповідь на зміну властивостей зовніш-
нього середовища, зокрема, природи розчинника. У розведених розчинах вони утворюють 
мономолекулярні структури, які у водних середовищах аналогічні «прямим», а у неполярних 
– «зворотним» міцелам унаслідок сольватації відповідних фрагментів. 

З підвищенням концентрації утворюються полімерні структури з поступовим усклад-
ненням «ієрархії» супрамолекулярних агрегатів. Такі «зворотні» мономолекулярні міцели 
або складніші супрамолекулярні агрегати у водних середовищах здатні солюбілізувати водо-
нерозчинні речовини, і можуть бути використані як наноконтейнери для імобілізації водоне-
розчинних лікарських препаратів і доставки їх до клітин-мішеней. Разом з тим, у неполярних 
розчинниках «прямі» мономолекулярні міцели або супрамолекулярні агрегати здатні солю-
білізувати водні розчини реагентів і можуть бути використані як нанореактори для синтезу, 
зокрема, наночастинок срібла. 

Гребінчаті амфіфільні кополімери (ГАК) одержували ацилуванням монометилових 
етерів поліетиленгліколів з однією кінцевою гідроксильною групою бінарними альтернатни-
ми кополімерами малеїнового ангідриду та α-олефінів або октилметакрилату. 

За допомогою UV-Vis спектроскопії показано, що у водних розчинах кополімеру до-
децен – ко - малеїновий ангідрид - ко - метоксиполіоксиетиленмалеїнату (ДДЦ-МА-МПЕГ) 
відбувається солюбілізація олеофільного барвника Nile Red або водонерозчинних антибіоти-
ків. Разом з тим, показано також, що водорозчинний барвник малахітовий зелений солюбілі-
зується у бензольному розчині ДДЦ-МА-МПЕГ. Встановлено, що кількість солюбілізованого 
барвника визначається концентрацією кополімеру ДДЦ-МА-МПЕГ у розчині. 

Супрамолекулярні агрегати ДДЦ-МА-МПЕГ були використанні як нанореактори син-
тезу наночастинок срібла. Одержано наночастинки срібла з розмірами 27-30 нм і вузьким ро-
зподілом окисно-відновними реакціями за участю прекурсору [Ag(NH3)2]OH та поліоксиети-
ленових ланцюгів у концентрованих бензольних розчинах (10-50% мас) кополімеру ДДЦ-
МА-МПЕГ.  

Такі наночастинки срібла можуть бути використані для створення антибактеріальних 
препаратів, а супрамолекулярні агрегати ГАК - як наноконтейнери для доставки ліків до клі-
тин-мішеней. 
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ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ ЯК ЗАСІБ ЦІЛЬОВОЇ ДОСТАВКИ  
ЛІКАРСЬКОЇ РЕЧОВИНИ 

Губін Ю.І.1, Картель М.Т.2 Коваленко С.М.1 Іванов Л.В.1 
1Національний фармацевтичний університет,  

2Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 
 
Вуглецеві нанотрубки (ВНТ) вважаються одним із найперспективніших матеріалів 

для використання в багатьох галузях науки і техніки, в т.ч. у фармації. Це трубчасті структу-
ри з атомів вуглецю з порожниною всередині довжиною до 100 нм і діаметром 1–2 нм. 

В даний час карбонові нанотрубки широко досліджуються в біології, медицині та фа-
рмації для створення направлених систем доставки лікарської речовини (ЛР).  

Щоб знайти можливості використовувати нанотрубки у фізіологічних розчинах про-
водиться інтенсивний пошук шляхів отримання розчинених ВНТ. 

Метою наших досліджень було отримання водорозчинних систем з карбоновими на-
нотрубками, вивчення можливості використання ВНТ у якості резервуарів для лікарських 
речовин, та вплив ВНТ на клітини. 

Проведені дослідження та отримані результати: 
1. Вивчено можливості використання ВНТ, як резервуарів для ЛР, за допомогою сис-

теми спінових зондів: 
Показано, якщо розмір молекули зонда, виходячи з його структури складає, в діаметрі 

від 5 до 7,5 Ǻ. Молекули такого розміру вільно проникають в порожнину ВНТ. Ліпофільні 
молекули розміром більше 10 Ǻ не здатні заходити всередину порожнини внутрішнього ци-
ліндра карбонової нанотрубки. 

2. Вивчено взаємодію ВНТ з клітинами методом спінових зондів. Показано, що запро-
понований метод дослідження цитотоксичності ВНТ є унікальною можливістю отримувати 
найважливішу інформацію відносно активності мітохондрій без руйнування клітин, а також 
відносно впливу нанотрубок на електрохімічні процеси усередині клітини. 

3. Отримано стабільні гідрофільні дисперсні системи ВНТ: 
Виготовлено колоїдні розчини ВНТ у 0,23% ТВІНі. Вони виявилися стабільними сис-

темами у діапазоні концентрації ВНТ від 0,320 мг% до 4,0 мг% впродовж 2-х діб. Такі систе-
ми є біосумісними, та можуть бути використані для біологічних та хімічних досліджень. Во-
дорозчинні дисперсні системи нанотрубок також мають перспективи для виготовлення ліпо-
сомальних форм ВНТ. 

4. Визначення цитотоксичності ВНТ: 
При дослідженні впливу ВНТ на еритроцити за методом спінових зондів показано, що 

ВНТ призводять до збільшення проникності клітинних мембран, причому процес розвива-
ється у часі. 

Методом електричного пробою яйцеклітин миші показано збільшення майже в 4 рази 
провідності яйцеклітини при скріпленні ВНТ з мембраною. Ступінь збільшення провідності 
клітин, при зв’язуванні з ними нанотрубок, може служити тестом для оцінки вмісту провід-
них (металевих) нанотрубок в сумарній фракції нанотрубок, зроблених по різних технологі-
ям, а також для оцінки електропровідності модифікованих трубок і нових нанокомпозицій. 
При дослідженні дії ВНТ на проліферацію дріжджових клітинних культур показано, що ВНТ 
за досліджених умов не надають дії, що інгібує проліферацію досліджених клітинних куль-
тур. Навпаки, присутність невеликих кількостей ВНТ (1 мкг/мл) в суспензії дріжджеподібних 
грибів призводить до помітного збільшення росту клітинних колоній в 2-4 рази. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА СПЕРМАТОЗОИДЫ 
Губин Ю.И. 1, Крамар М.Й. 2, Коваленко С.Н. 1, Картель Н.Т. 3, Иванов Л.В. 1 

1Национальный фармацевтический университет,  
2Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, 

3Институт химии поверхности им. А.А.Чуйко НАН Украины 
 
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к наноуглеродным образовани-

ям (фуллеренам, наноалмазам, нанотрубкам, графенам и др.), вследствие наличия у них ком-
плекса особых, зачастую уникальных свойств. Углеродным нанотрубкам (УНТ) принадле-
жит доминирующее положение по объемам исследований и практическому использованию. 
В то же время остаются открытыми и дискуссионными вопросы токсичности, биосовмести-
мости, а также экологической безопасности УНТ при их массовом производстве и примене-
нии. 

Данная работа посвящена оценке влияния УНТ на активность сперматозоидов, что 
для мужских гамет является интегральным показателем их фертильности. В работе исполь-
зовали суммарную фракцию высокочистых многостенных УНТ, полученных на пилотной 
установке, разработанной Институтом химии поверхности им. А.А.Чуйко НАН Украины и 
ООО «ТМСпецмаш» (г. Киев), путем каталитического пиролиза непредельных углеводоро-
дов. Внутренний диаметр УНТ составляет 1-2 нм, внешний 10-40 нм, зольность – менее 
0,4%, содержание УНТ – более 95%. Для исследования подвижности сперматозоидов в при-
сутствии УНТ использовали эякуляты, полученные у мужчин с нормоспермией. Концентра-
цию и подвижность сперматозоидов определяли в камере Makler (Израиль), согласно реко-
мендациям ВОЗ. В экспериментах определяли общее содержание сперматозоидов в натив-
ных образцах, а также фракцию сперматозоидов с быстрым (группа ‘’ а’’) и медленным (гру-
ппа “б”) поступательным прямолинейным движением. Средняя ошибка количественных 
определений групп а и б не превышала 10%. Подсчет подвижных сперматозоидов групп 
(а+б) в присутствии УНТ проводили через определенные промежутки времени на протяже-
нии 4 ч. Анализ полученных результатов показал, что в течение 1-2 ч активность нативных 
сперматозоидов существенно не меняется, а по истечении более длительного времени сни-
жается. В то же время присутствие малых и средних (10-40 мкг/мл) концентраций обычных и 
окисленных УНТ в образцах спермы не приводит к снижению подвижности сперматозоидов 
на фоне постепенного естественного падения их подвижности в контрольных образцах. Та-
ким образом, малые и средние концентрации УНТ не обладали цитотоксическим действием 
на сперматозоиды в эксперименте. Более того, прослеживается явно выраженная тенденция 
активационного действия УНТ при малых концентрациях (10 и 20 мкг/мл). При этом актив-
ность сперматозоидов в присутствии УНТ достоверно выше их активности в нативной спер-
ме, начиная со второго часа наблюдения. При введении больших концентраций УНТ – 100 и 
200 мкг/мл нами также не наблюдалось какого-либо падения подвижности сперматозоидов 
по сравнению с контролем, что указывает на отсутствие цитотоксического эффекта. При не-
больших концентрациях (10-20 мкг/мл) УНТ оказывают протекторное действие на клетки 
сперматозоидов. Исходя из физико-химических свойств углеродных сорбентов, можно пред-
положить, что такое защитное действие заключается в ингибировании перекисного окисле-
ния липидов мембраны и поглощении токсических продуктов метаболизма сперматозоидов в 
среде их обитания. В результате этого после 2-го часа наблюдения количество активных (по-
движных) клеток в сперме в присутствии УНТ выше, чем в контрольных образцах в ряде 
случаев более чем на 20%. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КНТ ТА ЕМВ ММД В ДОСЛІДАХ IN VITRO  
Доброва В.Є., Коваленко С.М., Степанова К.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сучасному етапі в медичній практиці все частіше робиться акцент на використання 

пріоритетних напрямків нанофармакології та наномедицини. 
Сучасні технології дозволяють оперувати речовинами не тільки мікрометрових, а й 

нанометрових розмірів, що дозволяє впливати на молекулярний рівень організації живої тка-
нини та здійснювати контроль над будовою органів, використовуючи атом як складову час-
тину. 

Сьогодні одним з найперспективніших матеріалів в нанофармакології є карбонові на-
нотрубки (КНТ), завдяки яким стало можливим оптимізувати ефективність ліків, звести до 
мінімуму їх побічні ефекти та покращити комплаєнс. А одне з провідних місць серед напря-
мків наномедицини, за даними літератури, займає використання електромагнітного випромі-
нювання міліметрового діапазону (ЕМВ ММД). На сьогодні методики лікування з викорис-
танням КНТ та ЕМВ ММД знайшли своє застосування в усіх галузях медицини. Але механі-
зми їх впливу на клітинному рівні недостатньо вивчені. Тому вивчення впливу КНТ та ЕМВ 
ММД на клітинному рівні в дослідах in vitro залишається актуальним питанням. 

Метою нашого дослідження стало вивчення впливу карбонових нанотрубок (КНТ) та 
електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону (ЕМВ ММД) на життєздатність 
клітин кісткового мозку в умовах in vitro. 

Для дослідження використовували КНТ, отримані в Інститут хімії поверхні ім. 
О.О.Чуйка НАН України та ТОВ «ТМСпецмаш», й ЕМВ ММД, що створювалось за допомо-
гою приладу «ІХТ-Поріг» виробництва компанії «Біополіс», який генерує шумові сигнали 
електромагнітного випромінювання у діапазоні частот 30-300 ГГц зі щільністю потоку 10-19-
10-21 Вт/Гц см2.  

Досліди проводили в умовах «in vitro». Об’єктом дослідження слугувала культура клі-
тин кісткового мозку, яку одержували з трубчастих кісток нелінійних щурів-самок. Отрима-
ну суспензію клітин поділяли на п’ять зразків: 1 зразок – контрольний, 2 зразок – зразок, до 
якого додавали розчин карбонових нанотрубок 2 мг у твіні-80 0,25%, 3 зразок – зразок, який 
опромінювали ЕМВ ММД, 4 зразок – зразок, до якого додавали розчин карбонових нанотру-
бок 2 мг у твіні-80 0,25% та опромінювали ЕМВ, 5 зразок - зразок, до якого додавали розчин 
порівняння твін-80 0,25% та опромінювали ЕМВ ММД, 6 зразок – зразок, до якого додавали 
розчин порівняння твін-80 0,25%. Данні отримували через 30 хвилин. 

Підрахунок живих та мертвих клітин проводили за допомогою камери Горєва після 
додавання трипанового синього. Отримані данні статистично обробляли за допомогою про-
грамного пакету «StatSoft». 

Отримані експериментальні дані свідчать про те, ще кількість мертвих клітин в зраз-
ках при опроміненні ЕМВ ММД достовірно зменшується в порівнянні з контролем на 63%. В 
зразку, до якого додавали КНТ, кількість метрвих клітин в порінянні з контролем достовірно 
зменшувалась на 32%. У зразку, до якого додавали розчин карбонових нанотрубок 2 мг у 
твіні-80 0,25% та опромінювали ЕМВ ММД зменшення кількості мертвих клітин склало 
майже 70%. 

Отримані експериментальні дані свідчать про підвищення життєздатності клітин кіст-
кового мозку щурів під впливом обох досліджуваних об’єктів - КНТ та ЕМВ ММД. 
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТНОГО ПОШУКУ 
Касімова М.В. 

Національний фармацевтичний університет МОЗ України 
 
Випадкове відкриття американських вчених, які виявили, що атоми карбону під дією 

лазерного розряду можуть з’єднуватися між собою утворюючі нанотрубки і нанокульки з 
унікальними властивостями, стало поштовхом до розвитку одного з пріоритетних напрямків 
сучасної науки – нанотехнології. Також це відкриття мало значний вплив на розвиток сучас-
ної фармації та медицини, основними напрямками розвитку яких є розробка терапевтичних 
методів з використанням нових лікарських засобів і систем їх направленого транспортування 
до пошкоджених органів і тканин людського тіла, використання датчиків і дистанційних 
пристроїв, електроннопроменевий і лазерний вплив на кліткові структури молекули тканин 
організму; методів вулканізації наночастинок і хворих клітин; біологічних та хімічних мето-
дів виявлення і діагностики захворювання на ранніх стадіях, які основані на нанотехнології, 
наприклад, використання біологічних сенсорів; нанотехнології в хірургії, наприклад, ство-
рення молекулярних роботів з можливістю механічної дії на кліткові структури; нових шту-
чних більш стійких до відторгнення тканини і органи; методи генної інженерії тощо. 

Бурхливий розвиток нанотехнології супроводжується стрімким збільшенням патент-
ної інформації та документації (понад 300 тис. публікацій і 100 тис. патентів). Як розібратися 
в такій кількості інформації? Як оцінити стан та перспективи розвитку ринку, одержати ви-
хідні дані для забезпечення високого технічного рівня та конкурентоспроможності об’єктів 
техніки, виключити дублювання розробок? Відповідь на ці питання можна одержати лише 
провівши якісні патентні дослідження. Розглянемо основні моменти патентного пошуку у 
галузі нанотехнології. 

Нанотехнологія – міждисциплінарна область фундаментальної і прикладної науки та 
техніки. Вже на рівні досліджень елементарних наночасток і наноструктур спостерігається 
взаємозв’язок фізики, хімії, біології. На етапі створення наноматеріалів, їх промислового ви-
робництва і застосування, відбувається наступна тематична диверсифікація нанотехнологій 
за способами та засобами, які традиційно застосовуються в інших галузях техніки, напри-
клад, хімічний синтез, каталіз, виготовлення композитів і т.п. Що призводить до розсіювання 
винаходів у різних традиційних областях техніки, тематично пов’язаних з нанотехнологіями, 
наприклад, лікарські та діагностичні препарати з нановластивостями можуть бути класифі-
ковані за допомогою підкласу А61К, органічні високомолекулярні сполуки – С08 та ін. А це 
в свою чергу ускладнює проведення якісного патентного пошуку тощо. 

Пошук патентної інформації за допомогою ключових слів, особливо з застосуванням 
терміна «нано», дозволяє знайти лише незначну частину патентів. Так, пошук в спеціалізова-
ній базі даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» Українського інституту промислової 
власності за допомогою цього терміну, який дає результат у 345 патентів, з яких лише 275 – 
мають відношення до нанотехнологій (різниця у 70 патентів, без досконалого аналізу форму-
ли винаходу). Подальший аналіз формули винаходів відібраних патентів свідчить, що до на-
нотехнологій часто відносять технології, які є об’єктами мікрометрового діапазону і навпаки. 
Вважається, що мікрооб’єкти за своїми геометричними розмірами знаходяться у діапазоні 
від 10-4 до 10-7 м, а нанооб’єкти – починаючі з 10-9. До медичних нанотехнологій відносять і 
ті, розміри яких менші за 500 нм. Очевидно, що відсутність чітких єдиних критеріїв характе-
ристики нанооб’єкту призводить до того, що патенти, як правило, коректно відображають 
правильність визначення технології тощо. Дані пошуку за «ключовим словом в назві» свід-
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чать про те, що якісний патентний пошук в галузі нанотехнологій можливий лише на основі 
інтелектуального індексування або класифікування. 

Для забезпечення та покращення класифікаційного пошуку винаходів в області нано-
технології у 2000 році до МПК було введено спеціальний клас В82 «Нанотехнології», який 
складається з двох основних груп: В82В 1/00 «Наноструктури», В82В 3/00 «Одержання або 
обробляння наноструктур». Цей підклас не охоплює хімічні або біологічні структури як такі. 
Термін «наноструктура» означає атомарно точно впорядковану сукупність частин речовини, 
яка має визначену особливу конфігурацію і містить принаймні один суттєвий елемент суку-
пності, який: а). утворений з одного атома, однієї молекули або дуже обмеженого набору 
атомів або молекул, повне виявлення якого за допомогою оптичного мікроскопа неможливе; 
б). утворений за допомогою операцій з окремими атомами або молекулами, як дискретними 
частинками речовини, у процесі одержування наноструктури.  

Наноструктури класифікуються у цьому підкласі незалежно від способу одержання, а 
також класифікуються в інших відповідних класах або підкласах, залежно від конструктив-
них або функціональних характеристик наноструктури. 

Пошук в спеціалізованій базі даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» Українсь-
кого інституту промислової власності за допомогою індексу МПК «В82» дає результат у 91 
патент, а пошуку за допомогою індексу МПК та «ключового слова в назві» – 61 патент (214 
патентів з 275 не класифіковані за допомогою індексу «В82»). Нажаль офіційних статистич-
них даних стосовно нанотехнологічних винаходів зареєстрованих в Україні автору виявити 
не вдалося. Такий різний результат пошуку з використанням різних інструментів пошуку 
свідчить про те, що введення нового класу МПК для нанотехнологій вирішило проблему ли-
ше частково. Чому так відбувається? 

Як правило, нові дисципліни народжуються і розвиваються на базі вже існуючих. Бі-
льшість відкриттів стосовно наноструктур та наночасток зроблено в рамках досліджень в га-
лузі фізики твердого тіла, наноорганічних матеріалів – в галузі мікробіології або біотехноло-
гії. Отже, розвиток патентної класифікації, не зважаючи на революційність відкриття, відбу-
вається поетапно, в залежності від накопичення знань, що призводить до введення нових те-
матичних рубрик, які стосуються нанотехнологій, у відповідні тематичні розділи МПК, на-
приклад системи направленої доставки лікарських засобів у розділі А. Це дозволяє зберегти 
структуру МПК, але не дозволяє чітко класифікувати винаходи нанотехнологічної тематики, 
адже не завжди відповідні рубрики мають помітку «нано». 

Експерти ЄПВ провівши аналіз розсіювання патентної документації по тематичним 
розділам патентного фонду, розробили новий розділ класифікації ECLA – Y, який поділено 
на шість підкласів. Його рубрики не мають самостійного значення, а є лише міткою для від-
класифікованих нановинаходів. Що значно поліпшує якість патентного пошуку.  

Патентне відомство США розробило в рамках своєї національної класифікації окре-
мий деталізований клас присвячений об’єктам нанотехнології (Клас 977, 250 рубрик), який 
також не має самостійного значення і використовується для перехресного класифікування. 

Оскільки нанотехнолгія – комплексна багатогалузева дисципліна, то патентний пошук 
має свої особливості. Для проведення якісного патентного пошуку необхідно: чітко розрізня-
ти мікро- та нанооб’єкти; пам’ятати про зв'язок нанотехнологій з мікро- або макротехнологі-
ями, а отже переглядати винаходи з інших класів і підкласів, які можуть містити об’єкти і 
процеси, які належать до нанотехнології; використовувати усі доступні патентні класифіка-
ції; проводити перехресні пошуки з використанням різних пошукових інструментів; перегля-
дати додаткову інформацію за відібраними патентами. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАНОЧАСТИЦ И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Россихин В.В. 
Союз биотехнологов Харьковщины  

 
Нас окружает огромное множество наночастиц, которые являются продуктом обыч-

ной человеческой деятельности и большинство из них, по-видимому, относительно безвред-
ны. Вместе с тем, в настоящее время надежно установлено, что в наноразмерном состоянии 
многие вполне безобидные вещества становятся в биологическом отношении весьма актив-
ными и, во многих случаях, сильно токсичными. Хорошо известны примеры асбеста, окси-
дов урана, фуллеренов и многих других наночастиц.  

Однако до сих пор нет систематических исследований о природе токсичности (и кан-
церогенности) наночастиц, нет сертифицированных технологий определения данного типа 
токсичности, нет (за редким исключением) соответствующих санитарных и гигиенических 
норм использования наноматериалов.  

Основные факторы, обуславливающие потенциальные риски от использования нано-
частиц и наноматериалов: - небольшой размер и способность проникать через барьеры (в т.ч. 
гематоэнцефалический); - большая удельная поверхность;- аномальная реакционная способ-
ность (генерация свободных радикалов); -облегчение проникновения молекул других ве-
ществ; - особенности метаболизма (макрофаги «не видят» размеры < 70нм); - постоянство к 
накоплению ряда наночастиц.  

Вопросы биологических (а также экологических) рисков при использовании нанома-
териалов являются важными при прогнозировании эффективности внедрения нанотехноло-
гий. Необходимо также учитывать и возможное влияние наночастиц и наноматериалов на 
общее состояние дел с обеспечением биологической и химической безопасности как одного 
из важнейших направлений укрепления национальной безопасности Украины. Особое значе-
ние имеет химическая и биологическая безопасность в современных условиях ввиду усиле-
ния террористических проявлений, которые могут быть направлены на селективное воздейс-
твие на биологические системы и организмы. Анализ современного состояния показывает, 
что, с одной стороны, на основе научных разработок в области нанотехнологии создаются 
новые «прорывные» эффективные технологии и материалы.  

С другой стороны, развитие нанотехнологий может привести к созданию нового клас-
са химического и биологического оружия, использующего свойства наночастиц. В настоя-
щее время не существует систематических методов детектирования наночастиц в окружаю-
щей среде и биологических объектах.  

Поэтому развитие технологий для определения рисков от использования наночастиц и 
наноматериалов, их сертификации по этому признаку имеет важнейшее значение не только 
для развития новых отраслей промышленности, но и сточки зрения обеспечения националь-
ной безопасности. Следует иметь также ввиду, что вопросам нанорисков в последние неско-
лько лет во всем мире стало уделяться пристальное внимание, создаются национальные про-
граммы, неправительственные и международные организации по данной проблеме, издается 
специальный журнал Nanorisk.  

Отметим, что вопросы возникающих рисков от использования конкретных наночас-
тиц должны серьезно и методично исследоваться в специальных лабораториях, а непрофес-
сиональные обобщения в этом вопросе не имеют под собой оснований. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАДВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО  
СПАЛЮВАННЯ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО ТА  

СИНТЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕНННЯ 
Сагалович В.В., Сагалович О.В., Чернов А.М., Мострянська Н.М. 

Національний фармацевтичний університет,  
НТЦ «Нанотехнологія» 

 
Технології синтетичних лікарських речовин відрізняється високим співвідношенням 

матеріальних витрат до кількості готового продукту (матеріальний індекс), тому проблема 
знешкодження технологічних відходів таких виробництв, є найбільш актуальним і складним 
екологічним завданням, яке потребує невідкладного вирішення. В своєму складі небезпечні 
для біосфери резистентні забруднювачі мають: похідні гетероциклів, карбоциклів, стероїдів; 
азотвміщуючі з’єднання – потенційні попередники канцерогенних нітрозۥєднань; інші різно-
манітні напівпродукти синтезу лікарських речовин невстановленої структури у вигляді висо-
коконцентрованих органічних та неорганічних маточних розчинів, стічних вод та промисло-
вих викидів. 

Термічне знешкодження (спалювання при 400ч600 °C) виробничих викидів широко 
застосовується в практиці фармацевтичних і біотехнологічних виробництв. Але існуючі тех-
нологічні підходи і конструктивні рішення виробничих апаратів не гарантують повної їхньої 
утилізації. За кордоном, у деяких країнах Європи, застосовують надвисокотемпературне спа-
лювання. При температурах T >1200°C і тиску 0,1 МПа за час 0,1 с відбувається повна де-
струкція органічних з’єднань. Однак технології такої обробки, матеріали, що застосовують-
ся, і конструктивні особливості обладнання відносяться до «ноу-хау» і тому не розголошу-
ються. Необхідними умовами реалізації технологій спалювання при високих температурах є 
наявність матеріалів для виготовлення ТЕНів і металокерамічних фільтрів ультратонкої фі-
льтрації., що здатні працювати при температурі 1700 °С в повітряному просторі.  

В технологіях надвисокотемпературного спалювання застосування існуючих тканин-
них або полімерних фільтрів неприпустимо, що зумовлено їхніми фізико-хімічними власти-
востями. 

Металокерамічні фільтрувальні елементи у порівнянні з фільтрами, які виготовлені зі 
плівкових волокнистих тканинних матеріалів і з’єднань органічного походження мають ви-
сокі механічні властивості і термостійкість, що гарантує їхню працездатність при температу-
рах 1000ч1700 ° С.  

Проникність металокерамічних фільтрів залежить від розмірів часток конструктивних 
матеріалів і умов їхнього спікання, тобто може змінюватись в широких межах. Нами моди-
фіковані технології спікання порошкових матеріалів із наповнювачами, які у комбінації з га-
зофазними методами насичення пористих структур дозволили створити металокерамічні фі-
льтри для ультратонкої фільтрації, що мають високі експлуатаційні характеристики і здатні 
працювати при високих температурах практично в будь яких агресивних середовищах.  

Розроблені типи композиційних неорганічних фільтрувальних елементів крім розпо-
дільчих властивостей мають каталітичну активність, що дає можливість принципово нового 
вирішення технологічних питань за допомогою баромембранних процесів. 

Напрацьовані результати дозволили розробити доволі просту але дуже ефективну 
конструкцію пристрою для знешкодження токсичних сполук, що складають газові викиди 
при виробництві синтетичних лікарських речовин. Проведені дослідні випробування підтве-
рдили його працездатність.  
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СОЗДАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ СИСТЕМ  
ПРИЦЕЛЬНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ  

Стадниченко А.В., Евсеева Л.В., Коваленко С.Н., Краснопольский Ю.М. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Создание систем прицельной доставки лекарств на основе липосом является одним из 

актуальных вопросов современной фармацевтической научно-исследовательской и промыш-
ленной индустрии. Преимущества, предоставляемые подобными высокотехнологичными ле-
карствами неоспоримы. Доставка активных ингредиентов непосредственно к целевому орга-
ну, снижение токсического воздействия на организм, минимальное взаимодействие со здоро-
выми органами, а так же меньшая терапевтическая доза по сравнению с классическими ле-
карственными препаратами лишь одни из них. 

На каждом этапе исследования и разработки адресных систем доставки лекарств тре-
буется проведение высокоточных экспериментов по характеризации наноструктур. Много-
стадийный контроль процесса является непременным условием качества готовых лекарст-
венных средств. 

Одним из важнейших параметров липосомальных средств доставки лекарств является 
геометрический размер липосомы. Этот параметр ответственен за динамику проникновения 
липосомы в ткани с нарушенной васкуляризацией. Оптимум размеров дисперсии липосом 
должен находиться в диапазоне 60 – 120 нм. При таких размерах липосомы легко проникают 
и накапливаются в органах с онкологической патологией и, в то же время, не проникают в 
неповреждённые ткани. 

Авторами проведен эксперимент по получению и характеризации липосом из нату-
ральных и полусинтетических фосфолипидов. Липосомы были получены экструзионным ме-
тодом. Контроль размера частиц производили спектрофотометрическим методом параллель-
но с контролем методом лазерной корреляционной спектроскопии (ЛКС) на приборе 
Zetasizer Nano S (Malvern Instruments, Великобритания).  

Получены зависимости между размером липосом и оптической плотностью суспензии 
в растворе.  

Получены зависимости между размером липосом и оптической плотностью суспензии 
в растворе. Исследованы изменения оптической плотности 0,25 % дисперсии фосфатидилхо-
лина по длинам волн в течение разного количества циклов экструзии через мембрану с раз-
мером пор 0,22 мкм. Полученные зависимости позволяют стандартизировать размеры липо-
сом в растворе.  

Полученные зависимости позволяют стандартизировать размеры липосом в растворе, 
что ведёт к улучшению показателей инкапсуляции активного вещества, стабильности при 
хранении и более точному прогнозированию характеристик биологической доступности.  

Полученные липосомальные образцы являются базой для создания лекарственных 
транспортных систем для антибиотиков фторхинолонового ряда, в том числе для офлокса-
цина и левофлоксацина. 
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ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТ-СИСТЕМИ  
НА ОСНОВІ НАНОЧАСТИНОК ПОЛІМЕРНИХ ДИСПЕРСІЙ 

Федорова О.В., Заярнюк Н.Л., Петріна Р.О., Новіков В.П. 
Національний університет „Львівська політехніка” 

 
Несприятливі екологічні фактори, епідеміологічний стан, стресові ситуації тощо по-

требують швидких, простих та надійних методів діагностики для визначення інфекційних, 
вірусних, імунних захворювань. Широкого застосування знайшли методи, засновані на про-
цедурі імуноаналізу. Це пов`язано з простотою та надійністю одержання імунохімічних реа-
гентів для специфічної взаємодії з біомолекулами.  

Наночастинки полімерних дисперсій мають значні 
переваги над іншими носіями при створенні імунотестів, 
принцип роботи яких базується на специфічній імунохімічній 
реакції між антитілом та антигеном. До наночастинок 
висувається ряд вимог: монодисперсність, визначений 
діаметр, наявність функціональних груп на поверхні для 
ковалентної взаємодії з функціональними групами біоліганду, 
стабільність при збереженні тощо. Все це стимулює 
проведення нових досліджень для визначення будови 
міжфазного шару частинок з певною морфологією в процесі 
конструювання діагностичних тест-систем. 

Були синтезовані монодисперсні полістирольні латек-
си з діаметром частинок 0,5-1,2 мкм. Були вивчені колоїдно-хімічні властивості полімерних 
дисперсій, визначено ξ –потенціал та гідрофобно-гідрофільні властивості полімерних мікро-
сфер, досліджена адсорбційна здатність поверхні, визначена агрегатна стійкість полімерних 
дисперсій в розчині електроліту. Методом рентгеноелектронної спектроскопії проведено 
комплексний аналіз елементного складу та характеру хімічного зв`язку синтезованих взірців, 
що дало можливість визначити будову міжфазного адсорбційного шару, констатувати наяв-
ність функціональних груп, які забезпечують електростатичний та структурно-механічний 
фактори стабільності та дають можливість ковалентної взаємодії з функціональними групами 
біоліганду.  

Досліджена залежність специфічності полімерних імунотестів та стійкості полімерних 
дисперсій від способу іммобілізації імуноглобуліну G на поверхню наночастинок для конк-
ретного інфекційного захворювання. Визначені оптимальні умови адсорбції желатину та си-
роваткового альбуміну на поверхню полістирольних мікро сфер для одержання високочут-
ливих на фібронектин діагностикумів. 

 Розроблено ряд діагностичних полімерних тест-систем на основі синтезованих полі-
мерних дисперсій для виявлення антигенів: Y.enterocolitica серотипу 03, L. canicola, 
S.pulorum, вірусу Інфекційного бронхіту кур, штам Н120. Запропоновано за результатами 
клінічних випробувань використовувати сконструйовані діагностичні препарати для вияв-
лення вірусних та інфекційних захворювань – RF-фактора, правцевого анатоксину (ПА), для 
виявлення аутоантитіл до тіреоглобуліну у сироватці крові. Для оцінки імунного стану лю-
дини запропоновано використовувати синтезовані полімерні композиції для вивчення фаго-
цитозу в біорідинах людини у медичній практиці. 

Своєчасно та правильно поставлений діагноз дозволяє вибрати систему адекватних 
оздоровчих заходів. 

Рис. 1. Мікрофотографія ча-
стинок полімерної дисперсії 
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ФАРМАКОЛОГІЧНІ І ФАРМАЦЕВТИЧНІ АСПЕКТИ НАНОНАУКИ 
Чекман І.С. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
 
Друга половина ХХ століття відзначилась значними досягненнями у різних галузях 

народного господарства, фізиці, хімії, лікознавстві, біології, науці про космос, військовій те-
хніці.  

Одним із видатних досягнень людства кінця минулого сторіччя слід вважати вивчення 
властивостей біологічних і синтетичних матеріалів нанорозмірів. Слова нанонаука, нанотех-
нології, наномедицина, нанофармакологія та інші з префіксом „нано” стали вживати спеціа-
лісти різних напрямків діяльності. Своєрідний бум в царині нанонауки, що розпочався біля 
30 років тому, викликав необхідність в дослідженнях нанооб’єктів, які мають своєрідні, час-
то несподівані, техногенні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, фармакологічні, фар-
мацевтичні, токсикологічні властивості, відмінні від частинок макророзмірів і, навіть, мікро-
розмірів (перша особливість нанонауки).  

Теоретичні узагальнення, що торкаються нанонауки дещо випереджували можливість 
їх практичної реалізації. Слід відзначити, що застосування методів прямої візуалізації нано-
матеріалів і наночастинок, таких як тунельна електронна мікроскопія, рентгеноструктурний 
аналіз, а також відомих спектроскопічних методів дозволило більш детально вивчити їх вла-
стивості.  

Світова наука вважає розробку принципово нових лікарських засобів для профілакти-
ки та лікування різних захворювань одним з актуальних питань медичної практики. Завдяки 
інтенсивному розвитку нанонауки на сьогодні відомі такі наноматеріалами і наночастинки: 
ліпосоми, фулерени, дендримери, наносфери, наностержні, наноплівки, нанотрубки, наноко-
мпозити, нанокристали, нанодротинки, нанопорошки, нанороботи, нанокапсули, нанобіосен-
сори, нанопристрої, нанобіоматеріали, наноструктуні рідини (колоїди, міцели, гелі, поліме-
ри), нанопрепарати, які можуть потенціально бути не тільки медикаментами, але й сприяти 
оптимізації їх фармакокінетики і фармакодинаміки сучасних лікарських засобів.  

Нанофармакологія вивчає фізико-хімічні, фармакодинамічні, фармакокінетичні влас-
тивості розроблених на основі нанотехнологій нанопрепаратів, показання, протипоказання 
до їх застосування, можливі побічні ефекти.  

Нанофармація досліджує технології розробки лікарських форм нанопрепаратів для 
ефективного застосування у медичній практиці. Основні вимоги до нанопрепаратів поляга-
ють у наступному: нанопрепарат має проявляти значно більш виражену лікувальну дію у по-
рівняні з подібним лікарським засобом, що застосовується у медичній практиці; нанопрепа-
рат повинен викликати менше побічних ефектів, ніж аналогічний лікарський засіб; має бути 
стабільним і зберігати хімічну структуру на протязі певного часу; нанопрепарати не повинні 
негативно впливати на клінікофармакологічні властивості медикаментів, які застосовуються 
у медичній практиці; фармакоекономічні показники нанопрепаратів мають бути позитивни-
ми; лікарська форма нанопрепаратів зручна для застосування; технологія виробництва нано-
препарату доступна, екологічно чиста.  

Одна із важливих властивостей наночастинок – виступати у якості переносника фізіо-
логічно активних речовин, ксенобіотиків та лікарських засобів. Частіше застосовують такі 
наночастинки: альбумін, ліпосоми, поліетиленглікольвмісні структури, фулерени, дендриме-
ри, хітозан, нанотрубки та інші. Використання біокон’югованих наночастинок дає змогу се-
лективно діяти на пухлинні клітини, вивільняти та накопичувати лікарські засоби у необхід-
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них місцях. Ліпосоми – перші сполуки, що використовувалися з цією метою. Ліпосомальна 
форма доксорубіцину дозволена для лікування саркоми Капоши, раку молочної залози та ре-
фрактерних форм раку яєчника. Перевагою ліпосом є доставка лікарських засобів у водному 
середовищі, що робить непотрібним використання солюбілізуючих агентів, які можуть ви-
кликати гіпертензивні реакції.  

Модифікація ліпосом поліетиленгліколем забезпечує захист цих частинок від імунної 
системи. У спільній науковій лабораторії «Електронно-променевої нанотехнології неоргані-
чних матеріалів для медицини» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона і Національно-
го медичного університету ім. О.О. Богомольця розроблено технологію отримання наночас-
тинок міді, заліза та срібла з метою вивчення їх фармакологічної активності.  

Ці наукові розробки проводяться спільно з Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна 
НАН України, Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
АМН України, кафедрами Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Харківського На-
ціонального медичного університету, Львівського медичного університету ім. Данила Гали-
цького, Харківського Національного фармацевтичного університету. Продовження дослі-
джень з метою розробки нових високоефективних медикаментів на основі нанотехнології 
молекулярних пучків для лікування різних захворювань матиме важливе теоретичне та прак-
тичне значення для розвитку медичної науки і практики.  

Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України розроблено препарат „Силікс” 
на основі синтетичного аморфного нанодисперсного кремнезему. Даний препарат впрова-
джено в медичну практику як новий медикамент сорбційно–детоксикаційної дії. Велика ак-
тивна поверхня та гідрофільні властивості нанодисперсного кремнезему зумовили високу 
адсорбційну активність стосовно білків, екзо– та ендотоксинів, мікроорганізмів, а також во-
ди.  

Проведені на кафедрі фармакології та клінічної фармакології дослідження показують, 
що при застосуванні суспензії нанодисперсного кремнезему зменшується гостра токсичність 
протитуберкульозних препаратів: ізоніазиду, етамбутолу, піразинаміду, а також етилового 
спирту. Ефективність застосування суспензії нанодисперсного кремнезему для зниження то-
ксичності лікарських засобів можна пояснити загальною детоксикуючою дією сорбційного 
препарату.  

Аналіз даних літератури свідчить, що розвиток нанонауки й нанотехнологій та прова-
дження їх результатів у практичну діяльність людини буде зосереджено в майбутньому пе-
реважно за такими напрямками:  

I. Розробка нових і більш економічно вигідних методів синтезу наноматеріалів та ре-
єстрації величини наночастинок. 

II. Створення нових наноматеріалів для промисловості, авіації, досліджень у космосі 
та інших галузей народного господарства. 

III. Впровадження наноматеріалів в інформаційні технології, електроніку, 
комп’ютерні технології  

IV. Розробка нанобіотехнологій та впровадження отриманих наноматеріалів для нано-
біосенсорів, нанореактивів з метою застосування у біологічних лабораторних дослідженнях.  

V. Створення принципово нових нанопрепаратів для профілактики, діагностики і лі-
кування різних захворювань та їх лікарських форм.  

VI. Конструювання біонічних наноситем.  
VII. Підготовка науково-педагогічних кадрів.  
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РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ В ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ОБЛАДНАННЯ І ОСНАСТКИ  
Чернов А.М., Сагалович В.В., Чуєшов В.І., Сагалович О.В. 

Національний фармацевтичний університет, 
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,  

НТЦ «Нанотехнології» 
 
Розвиток медичної промисловості потребує модернізації виробництв субстанцій та го-

тових лікарських засобів (ГЛЗ), що досягається шляхом запровадження інноваційних техно-
логій, організаційно-технічних рішень та сучасного обладнання. 

Фармацевтичні підприємства України, які спеціалізуються на виготовленні ГЛЗ прямо 
залежать від поставки змінної технологічної оснастки, вузлів та деталей технологічного об-
ладнання закордонного виробництва (копіри, ручаї, маркувальна оснастка та ін. вузли та де-
талі) взамін зношених.  

Їх придбання пов’язане із значними матеріальними витратами. Ці витрати зростають в 
кілька разів, якщо устаткування працює з абразивними та хімічно активними середовищами. 
Вітчизняне машинобудування таку продукцію не випускає.  

Така ж ситуація із виробництвом лікарських речовин синтетичного і біологічного по-
ходження. Цей напрямок виробничої діяльності знаходиться у стані стагнації. Переваги, які 
мають виробники лікарських препаратів використовуючи імпортні субстанції (низькі ціни) – 
тимчасові. Потенційні можливості вітчизняної хімічної промисловості, яка здатна виробляти 
продукти високої якості – необмежені. Проблема полягає у відновленні виробничих потуж-
ностей, які будуть побудовані на нових організаційних принципах та використанні сучасного 
обладнання. 

Виробництво лікарських препаратів відбувається шляхом відтворення низки техноло-
гічних стадій виготовлення, фасування і упаковки. В залежності від виду готової форми, ро-
бочі поверхні технологічного обладнання контактують з речовинами та матеріалами, які ма-
ють високі абразивні та агресивні хімічні властивості. У сполученні із високою швидкістю 
руху механізмів, знакозмінним навантаженням на них, розігрівом контактних поверхонь вна-
слідок тертя, це призводить до передчасного виходу з ладу технологічної оснастки, вузлів та 
деталей від механічного зносу та хімічної корозії.  

Одним з можливих шляхів підвищення стійкості поверхонь технологічного обладнан-
ня є їхнє поверхневе модифікування та зміцнення методами імплантації, хіміко-термічної 
обробки та нанесенням покриттів. Використання карбідних та нітридних покриттів, отрима-
них із застосуванням новітніх нанотехнологій, підвищує корозійну стійкість матеріалів 
«сталь – покриття» у 15-20 разів, а зносостійкість у 2-4 рази.  

Комплексне використання цих методів, на наш погляд, найбільш ефективно підвищує 
зносостійкість прес-штампового інструмента при експлуатації в абразивно-корозійних сере-
довищах в процесі таблетування. Ресурсні випробування в промислових умовах показали, що 
строк служби прес-штампового інструменту з такими зміцнюючи-захисними покриттями 
збільшується у 4-5 разів.  

Розроблені склади захисних покриттів і технології їхнього нанесення забезпечили які-
сно нові можливості застосування для виробництва синтетичних лікарських речовин гнучких 
хіміко-технологічних систем (ГХТС) із багатофункціональними апаратами, працездатність 
робочих поверхонь яких на протязі 7 років забезпечують покриття нанесені газофазним ме-
тодом.  
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Комплекс досліджень із підвищення корозійної витривалості, зносостійкості, термо-
стійкості та міцності виробів машинобудування для медичної промисловості, обов’язково 
призведе до промислової реалізації технологій нанесення и обладнання для його реалізації. 
На цей час, подібними технологіями володіють лише кілька виробників медичного облад-
нання світового рівня (США, Велика Британія, Германія, Японія). Інші виробники (Польща, 
Індія, Південна Корея) користуються ліцензійними технологіями і не досягають рівня пер-
ших. Існує можливість просування на світовий ринок сучасних виробів і технологій, а також, 
обладнання для їхнього виготовлення.  

Проблема стерилізації рослинної сировини, допоміжних матеріалів і готових виробів є 
актуальною для підприємств фармацевтичної, мікробіологічної та харчової промисловості. 
На цей час використовуються хімічні, термічні та спеціальні технології (УФ – променева, га-
зова, плазмова, іонізуюче випромінювання та електроні пучки) стерилізації. Застосування 
того чи іншого способу зумовлено рівнем опору мікроорганізмів зовнішньому фізико-
хімічними властивостями виробів,які стерилізуються, рівнем екологічної безпеки та еконо-
мічною доцільністю.  

 Спосіб стерилізації низькотемпературною плазмою має значні переваги над іншими, 
якщо існують обмеження на застосування жорсткого проникаючого випромінювання і елект-
ронів високих енергій або не має змоги використовувати термічні та парові методи, бо мате-
ріали, що стерилізуються (стекло, кераміка, пластмаси, тощо), не витримують швидкого на-
гріву та охолодження.  

Стерилізуючий ефект низькотемпературної плазми обумовлений: тепловим впливом 
плазми, дією електронів помірних енергій (~1ч10 еВ), іонів, нейтральних активних радика-
лів, ультрафіолетового випромінювання, тощо. Значна інактивуюча дія електронів плазми 
(перетин інактивації i ~10-9 см2) на бактерії дозволяє застосовувати для стерилізації розряди з 
дуже малим енергетичним навантаженням (< 10-5 Дж/см2). При цьому за час повної стерилі-
зації ( ~ 0,1 с) поверхня виробу практично не змінює своєї температури. 

Характерною відзнакою інноваційних технологій, які розглянуті у повідомленні, є ви-
користання сучасних фундаментальних та прикладних досліджень способів модифікації по-
верхонь (плазмохімічних CVD, вакуум-плазмових PVD, іонного насичення та ін.) у комплек-
сі, що на практиці дозволяє одержувати захисні нанопокриття для виробничого обладнання 
та оснастки з різними технологічними властивостями (зносостійкі, антикорозійні, здатні ви-
тримувати високі температури, тощо), а також знешкоджувати біологічні забруднення лікар-
ської сировини та готових лікарських засобів.  

Результати попередніх досліджень та розробок викладені у відповідних звітах та пуб-
лікаціях. Деякі розробки авторського колективу в цій галузі, а саме: робочі зразки прес-
штампового інструменту та дослідні зразки ємкісного обладнання, – були доведені до прак-
тичного використання. 

Впровадження результатів роботи наших досліджень у виробничу практику створює 
умови для переходу на новий, сучасний рівень виробництва лікарських речовин та готових 
ліків. Застосування високих технологій у фармацевтичній практиці, та при створенні вироб-
ничого обладнання забезпечить вихід медичної промисловості на світовий ринок сучасних 
медичних виробів і технологій, нанотехнологій, тощо.  

Гарантією цього є наявність колективу, який має значний досвід у проведенні фунда-
ментальних і пошукових досліджень і розробки технологій осадження тонких плівок, ство-
ренню матеріалів з високою адгезією, розробці вакуумних процесів, адаптованих до потреб 
хіміко-фармацевтичної промисловості. 



 

209 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ –ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИЙ 
Чернов А.Н., Чистовалов С.М. 

Национальный фармацевтический университет,  
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН 

 
Парадоксально, но, создание крупнотоннажного производства, мощностью свыше 100 

т/год одного продукта, в техническом плане сложностей не представляет и все определяется 
только финансовой стороной вопроса. В тоже время, создать современное малотоннажное, 
многономенклатурное производство наиболее сложных в технологии изготовления и дорого-
стоящих гормональных, противоопухолевых и лекарственных веществ в настоящее время 
практически невозможно.  

Одной из основных причин является отсутствие современного малотоннажного обо-
рудования, отвечающего специфике таких производств, а именно: большой номенклатуре 
производимых продуктов и низким скоростям протекания гидромеханических и тепло-
массообменных процессов.  

Гибкие химико-технологические системы (ГХТС) − это современный способ органи-
зации малотоннажных многоассортиментных химических производств, выпускающих про-
дукцию разнообразного, быстро меняющегося ассортимента в небольших объемах. Теория и 
методы создания ГХТС разрабатываются более 30 лет, однако, до настоящего времени не 
существуют производства, отвечающего этому названию по сути. Причина неудачи заключа-
ется в выбранном методе создания ГХТС − путем приспособления старой аппаратурной базы 
к решению проблем качественно более высокого уровня. Разработанные таким методом тех-
нологические схемы блочно-модульного типа, в которых гибкость обеспечивается простой 
аппаратурной избыточностью, даже условно, нельзя считать гибкой системой. Только прин-
ципиально новые аппаратурные решения, а именно, применение мультифункционального 
оборудования дают возможность создания гибких систем высокотехнологичного, малотон-
нажного и рентабельного производства субстанций.  

Именно разработка таких ГХТС является предметом работы, которая выполняется в 
рамках договора о сотрудничестве между Национальным фармацевтическим университетом 
(Украина) и Институтом элементоорганических соединений РАН (Россия). Областью прак-
тического применения результатов исследований могут являться практически все группы 
продуктов производств малотоннажной химии, а именно: 

- химические реактивы и особо чистые вещества; 
- органические красители и полупродукты, стабилизаторы, антипирены; 
- токсичные, особо опасные и отравляющие вещества; 
- субстанции синтетических лекарственных средств.  
Общее количество продуктов этих групп превышает 50 000 наименований, большин-

ство из них в России Украине не производятся и импортируются из-за рубежа, в том числе и 
субстанции синтетических лекарственных средств (гормональные, эндокринные, противо-
опухолевые и др.).  

Конкретные фундаментальные задачи, решаемые в рамках договора: 
- выход на качественно более высокий уровень получения и очистки продуктов хими-

ческого синтеза, в частности, субстанций лекарственных средств, извлечения биологически 
активных соединений из природного сырья, отходов пищевой промышленности;  
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- реализация, сверхкритических и вибрационных технологий получения микро- и на-
ночастиц;  

- обеспечение гидродинамического подобия протекания технологических процессов в 
лабораторных и промышленных условиях; 

- возможность использования агрессивных сред, обеспечение экологической безопас-
ности технологических процессов; 

- осуществление твердофазного синтеза гетероциклических соединений при вибраци-
онном воздействии и др.  

Ключевым звеном решения проблемы создания принципиально нового аппаратурного 
оформления химико-технологических процессов является выбор способа подведения внеш-
ней энергии для перемешивания перерабатываемых сред, поскольку именно этот параметр 
определяет конструктивные особенности, а также, технологические и функциональные воз-
можности создаваемого оборудования. Применение вибрационного способа подведения 
энергии, на наш взгляд, в данном случае является оптимальным. Преимущества, которые да-
ет применение вибрации, заключаются в значительном ускорении протекания технологиче-
ских процессов и химических реакций, в повышении их качественных показателей, более 
полном использовании взаимодействующих веществ, в возможности подведения механиче-
ской энергии к перерабатываемым средам извне, уменьшении размеров, металло- и энерго-
емкости оборудования.  

Итогом многолетнего сотрудничества НФаУ и ИНЭОС РАН стал разработанный нами 
вибрационный комбинированный аппарат для проведения реакторных, экстракционных, 
фильтровальных, сушильных и других процессов (рис. 1).  

Вибрационный комби-
нированный аппарат (ВКА):  
1 – рабочая камера; 2 – грею-
щая камера; 3 – виброоснова-
ние; 4 – блок фильтрования. 
А – Г – технологические пат-
рубки.  

 
Данная разработка обладает большим конструктивно-технологическим потенциалом: 
- объединение двух очень перспективных для химической технологии направлений – 

уже упомянутого вибрационного воздействия и сверхкритических технологий (применение 
диоксида углерода в сверхкритическом состоянии, т.е. в четвертой форме агрегатного со-
стояния вещества – в виде флюида), позволяет выйти на качественно более высокий уровень 
получения и очистки субстанций лекарственных средств, извлечения биологически активных 
соединений из природного сырья, отходов пищевой промышленности; 

- осуществление каталитических процессов в многофункциональных вибрационных 
реакторах позволит создать эффективные регенерируемые системы защиты от химических 
токсикантов. Кроме того, совмещение в одном аппарате стадий химических (каталитиче-
ских) превращений и стадий выделения (концентрирования) дает возможность существенно-
го упрощения технологий производства химических веществ. 

На наш взгляд, предлагаемые нами принципы построения технологических систем со-
временного производства химически чистых и лекарственных веществ могут рассматривать-
ся как одно из перспективных направлений в восстановлении и обновлении производствен-
ной базы фармацевтической промышленности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МИКРОРЕАКТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Чернов А. Н., Чистовалов С. М. 
Национальный фармацевтический университет,  

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН 
 
В настоящее время в США, Германии, Франции, Швейцарии ведутся широкомас-

штабные работы по созданию микрореакторов. Исследователи из Федерального Института 
Технологии Швейцарии считают, что микрореакторы смогут стать огромным подспорьем в 
синтезе продуктов для фармацевтической промышленности. Дэвидом Вейцем (David A. 
Weitz) совместно с коллегами из Гарвардского университета разработан жидкостной микро-
реактор, который позволяет получать в одну стадию двойные эмульсии с контролируемыми 
свойствами. В отечественных научных исследованиях работы по каталитическим микрореак-
торам в настоящее время полностью отсутствуют и уже сейчас закладывается отставание в 
этой области, имеющей большое значение для фармации и других областей промышленно-
сти. Микрореактор представляет собой маленькую трубку, через которую прокачивается рас-
твор субстрата. Для добавления реагентов используются дополнительные входные отвер-
стия. Микрореакторы позволяют осуществить быстрое перемешивание, быстрый и ровный 
нагрев, а также создать высокое давление, обеспечивая тем самым существенное уменьше-
ние времени реакции. Микрореакторы позволяют проводить процесс смешения двух жидко-
стей в практически идеальных условиях и реализуют новый и весьма многообещающий под-
ход для приготовления микроэмульсий с узкой функцией распределения капель по размеру. 
Однако, при организации промышленных производств их использование проблематично. 
Ключевым звеном решения проблемы создания микрореакторного аппаратурного оформле-
ния производственных химико-технологических процессов является выбор способа подведе-
ния внешней энергии для перемешивания перерабатываемых сред, поскольку именно этот 
параметр определяют функциональные возможности микрореакторных технологий. Приме-
нение вибрационного способа подведения энергии в данном случае является оптимальным. 

Нами разработан многофункциональный вибрационный аппарат способный  обеспе-
чить: 

− интенсивное перемешивание и отказаться от использования в рабочем объеме пере-
мешивающих устройств и уплотнений;  

− экологически чистый, высокоэффективный и энергосберегающий кондуктивный 
способ сушки продукта в виброкипящем слое; 

− гидродинамическое подобие технологических процессов и их масштабирование; 
− многофункциональность и тем самым минимизировать количество аппаратов, тех-

нологических связей и передаточных операций в технологической схеме. 
Конструкция разработанного многофункционального аппарата обладает всеми пре-

имуществами микрореакторов − позволяют осуществить быстрое перемешивание, быстрый и 
ровный нагрев, создать высокое давление. Объединение в кассету с использованием одного 
вибропривода большого количества микрореакторов позволяет использовать данное конст-
руктивное решение в промышленном масштабе. Кроме того, совмещение в одном аппарате 
стадий химических (каталитических) превращений и стадий выделения (концентрирования) 
дает возможность существенного упрощения технологий производства химических веществ. 
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АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ 
ВИБРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРО – И НАНОЧАСТИЦ 

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Чистовалов С.М., Чернов А.Н., Федорова В.Д. 
Национальный фармацевтический университет,  

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН 

 
Применение  диоксида углерода в сверхкритическом состоянии (Ск) расценивается 

сейчас как одно из наиболее перспективных направлений в научной и прикладных областях. 
С его использованием в России, Украине и за рубежом ведутся исследования в синтезе и мо-
дификации полимеров, гомогенном и гетерогенном катализе, неорганическом и органиче-
ском синтезе, в процессах получения и модифицирования наночастиц, в процессах нанесения 
покрытий и тонких пленок, экстракции.  

Это объясняется тем, что применяемый, главным образом в качестве растворителя, 
диоксид углерода в Ск состоянии обладает целым рядом неоспоримых преимуществ, в част-
ности: обладает универсальной растворяющей способностью по отношению к органическим 
соединениям, не токсичен, не горюч, не взрывоопасен, дешев, доступен, является составной 
частью атмосферного воздуха и, следовательно, не загрязняет окружающую среду. Сверх-
критический СО2 можно считать экологически абсолютно чистым растворителем.  

Лидером в разработке технологий и оборудования, в котором используется диоксид 
углерода в Ск состоянии, являются западные компании(THAR Technologies Inc., Norac, 
Chematur, SITEK, ISCO, Natex, Kobelco, UHDE и др.) Стоимость самой простой зарубежной 
установки с рабочим объемом 5 литров составляет $50.000, а промышленный вариант пре-
вышает $400.000 без учета стоимости технологии производства самого продукта. Осаждения 
микрочастиц с использованием сверхкритических растворителей, чаще всего СО2, является 
одними из современных методов получения микро- и наночастиц. 

При всем многообразии существующих технологических решений Ск технологий 
можно отметить общие черты – процесс периодический, циркуляционный, диоксид углерода 
циркулирует в участках замкнутого контура через статический слой периодически заменяе-
мых перерабатываемых продуктов.  

Основным недостатком циркуляционного принципа построения технологических 
схем является сложность промышленной реализации, необходимость использования дорого-
стоящих насосов, обеспечивающих давление СО2 в реакторе до 50 МПа. Круг решаемых за-
дач ограничен процесами экстракции или растворения, т. к. движущийся под высоким дав-
лением и с высокой скоростью в реакторе флюид уплотняет загруженные исходные твердо-
фазные компоненты, что исключает возможность перемешивания.  

Невозможно также обеспечить поддержание в реакционном объеме заданной концен-
трации нескольких реагирующих веществ, что необходимо для проведения химических ре-
акций.  

Нами разработано принципиально новое, воспроизводимое в промышленных услови-
ях конструктивное решение, позволяющее осуществлять химико-технологические процессы 
в среде диоксида углерода при сверхкритических условиях, реализовывать современные тех-
нологии получения микро- и наночастиц. 

Разработанная конструкция обеспечивает интенсивное перемешивание реагирующих 
сред, возможность соблюдения регламентированного соотношения исходного продукта и 
трех определенных модификаторов. Для создания в рабочей камере давления, необходимого 
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для перехода СО2 в сверхкритическое состояние, найдено конструктивное решение, позво-
ляющее создавать, поддерживать и регулировать давление в рабочей камере без использова-
ния нагнетательного насоса.  

Разработка может быть использована для получения микро - и наночастиц с соблюде-
нием правил надлежащей фармацевтической практики (GMP) и позволит значительно упро-
стить технологические процессы за счет исключения ряда стадий, таких как кристаллизация, 
осаждение, размол и измельчение на коллоидных мельницах и др. Кроме того, становится 
возможным исключить стадию отгонки экстрагирующего растворителя и последующей его 
очистки для повторных циклов.   

Принципиальная новизна предлагаемого технического решения заключается:  
1) в способе создания критического давления в рабочей камере – без использования 

нагнетательных насосов высокого давления и  
2) в обеспечении интенсивного перемешивания перерабатываемого продукта в среде 

флюида путем подвода механической энергии в виде низкочастотных гармонических коле-
баний извне.  

Возможность реализации в аппарате сверхкритических технологий позволяет значи-
тельно упростить технологические процессы и исключить ряд стадий, таких как кристалли-
зация, осаждение, измельчение, исключить перекрестную контаминацию, удалить следы ор-
ганических растворителей. 



 

214 
 



 

215 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯСУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯСУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯСУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ    
РОСЛИННОЇ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ, ПРОБЛЕМИ РОСЛИННОЇ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ, ПРОБЛЕМИ РОСЛИННОЇ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ, ПРОБЛЕМИ РОСЛИННОЇ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ, ПРОБЛЕМИ 

СТВОРЕННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФІТОПРЕПАРАТІВСТВОРЕННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФІТОПРЕПАРАТІВСТВОРЕННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФІТОПРЕПАРАТІВСТВОРЕННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФІТОПРЕПАРАТІВ    
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BIOACTIVE ALKALOIDS FROM GEORGIAN AMARYLLIDACEAE 
Jokhadze M., Kuchukhidze J., Adeishvili L., Makharadze R. 

Tbilisi State Medical University, Faculty of pharmacy, Georgia 
 
Georgian Amaryllidaceae is one of the largest family in terms of bulbous plants including 

the genus Galanthus (10 endemic species), Leucojum (1 species), Pancratium (1 species), 
Sternbergia (1 species). Plants of Amaryllidaceae family are an exclusive source of alkaloids.  

Amaryllidaceae alkaloids exhibit antitumor, antiviral and anticholinergic activities. Some of 
them have been used in the treatment of myasthenia gravis, myopathy and diseases of the nervous 
system.  

In the aforementioned context, we systematically study uninvestigated Amaryllidaceae 
plants for the alkaloids, isolated from the bulbs plants of geophytes. In this study, the characteriza-
tion of these compounds from Amaryllidaceae plants along with some biological activities will be 
reviewed. 

Plants materials Galanthus lagodechianus, G. woronowii, G. Kemulariae, G. caucasicus, G. 
ketzkhoivelii, G. latifolius, Leucojum aestivum, were collected in 2007-2009 during the flowering 
period from different regions in Georgia.  

The preparation of extracts and fractions were obtained using methanolic or ethanolic 
maceration (using solvents at ambient temperature). Crude alkaloidal extracts were typically 
purified by liquid–liquid partitioning of their basic forms in chloroform. Lycorine, galantamine, 
galanthine and tazettine has been found as one of the major alkaloid from Amaryllidaceae plants. 
Therefore, it content has been determined by HPLC-DAD.  

Isolation and purification studies have afforded hippeastrine along with other 
Amaryllidaceae alkaloids obtained for the first time from these plants. From the spectral data, 
homolycorine, galanthamine, acetylgalanthamine, epigalanthamine, galanthine, tazettine, lycorine, 
pluvine, crinine, macronine have been isolated from the bulbs of Galanthus species. Alkaloids were 
identified by comparison of their chromatographic and spectroscopic properties (TLC, IR, UV, MS, 
1H and 13C NMR). 

Georgian Amaryllidaceae species have shown good antimalarial and cytotoxic activity in a 
dose-dependent manner. Methanolic extracts from bulbs demonstrated significant growth inhibition 
on human acute leukemic REN and THP-1 cells lines.  

Lycorine were the most active on REN and THP-1 cell lines with IC 50=4.5 and 2.6 µM re-
spectively. The activity of Amaryllidaceae alkaloids and the extracts of Amaryllidaceae plants was 
studied in vitro against a chloroquine resistant strain of Plasmodium falciparum. The extract of 
Galanthus genera and Leucojum, were found to exhibit antimalarial activity as predicted. 

The results obtained in this work against cancer cell and Plasmodium falsiparum, show that 
species from the genera Galanthus and Leucojum are good candidates for further investigation as 
antitumoral and antimalarial agents.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ПЕРСТАЧУ ГУСЯЧОГО 
Абдулкафарова Е.Р., Ковальова А.М., Седова* А.Б. 
Національний фармацевтичний університет, 

Пермська фармацевтична академія 
 
Перстач гусячий Potentilla anserina L. – багаторічна трав’яниста рослина родини 

Rosaceae, що здавна використовується в народній медицині. Основне стебло вкорочене, з ро-
зеткою прикореневих листків, з пазух виходять довгі, до 40см завдовжки, повзучі пагони. 
Листки непарноперистi, овальні або видовжені. Квітки правильні, двостатеві, 1 - 2см у 
дiаметрi, золотаво-жовтi, одиничні, на довгих квітконіжках, що виходять з прикореневої роз-
етки або з повзучих пагонів. Плід - сім’янка, овальнооднобока з бугристою шорсткою повер-
хнею червонувато-коричневого кольору. Цвіте у травні - серпні. Росте на берегах річок, у во-
логих місцях, на луках. 

Для медичних потреб заготовляють траву, кореневище, рідше - плоди. Аналіз даних 
літератури показує, що рослини роду Перстач є предметом глибокого хімічного вивчення. 
Однак, у хімічному відношенні перстачі вивчені нерівномірно та неповно. Особливу увагу 
привертають фенольні сполуки, зокрема дубильні речовини надземних частин рослин, з яки-
ми пов’язана терапевтична дія.  

З літературних першоджерел відомо, що Potentilla anserina L. містить різноманітні 
групи біологічно активних речовин (БАР), серед них фенольні сполуки: кумарини, флавоної-
ди, дубильні речовини; терпеноїди, зокрема, гіркоти, смоли, сапоніни; аскорбінову кислоту; 
мiкро- та макроелементи. Проте, системно хімічний склад рослини не досліджувався. 

Препарати мають в'яжучу, протизапальну, ранозагоювальну, сечогінну й антисептич-
ну дію. Настій і відвар застосовують як кровоспинний засіб при різних внутрішніх кровоте-
чах.  

Метою нашої роботи було вивчення фенольних сполук надземної частини перстачу 
гусячого. Об’єктом дослідження була трава перстачу гусячого, заготовлена влітку 2009р. в 
Харківській обл., в фазу цвітіння. 

Методика нашого дослідження полягала у тому, що 500мг подрібненого зразку зважу-
вали у мірній пробірці на 5мл и доводили до мітки 90% розчином водного метанолу. Після 
30хв витримки на ультра хвильовому нагрівнику сировину настоюють при кімнатній темпе-
ратурі 3 – 4 години; потім знову витримують на ультразвуковому нагрівнику протягом 15 
хвилин; отриманий витяг фільтрують через мембранний тефлоновий фільтр з розміром пор 
0,45 мкм у віалу для подальшого аналізу.  

Дослідження було проведене на хроматографi фірми Agilent Technologies (модель 
1100) з проточним вакуумним дегазатором G1379А, 4-х канальним насосом з градієнтом ни-
зького тиску G13111А, автоматичним інжектором G1313А, термостатом колонок G13116А, 
дiодноматричним детектором G1316A. Було використано хроматографічну колонку розміром 
2,1 Ч 150мм, заповнену октадецилсилильним сорбентом, зернiнням 3,5 мкм, «ZORBAX-SB 
C-18. 

Iдентифiкацiю фенольних сполук проводили за часом утримування стандартів сполук 
та отриманими спектральними характеристиками досліджуваних екстрактів. 

В результаті дослідження надземної частини перстачу гусячого було виявлено 14 спо-
лук, 5 з яких були iдентифiковані як елагова кислота, мiрицетин-3-O-глiкозид, рутин, кверце-
тин-3-O-глiкозид та кверцетин-3-O-арабiнозид. Основними в сумі фенольних сполук з над-
земної частині перстачу гусячого є мiрицетин-3-O-глiкозид (0,16%) та рутин (0,10%).  
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БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ТРАВИ ПЕРСТАЧУ ГУСЯЧОГО 
Амброзюк О.Б. 

Тернопільський медичний університет ім. І.Я.Горбачевського 
 
На території України серед трав’янистих рослин родини Розові досить поширеним є 

рід Перстач, зокрема, перстач гусячий. У народній медицині його використовують як болеза-
спокійливий, в'яжучий, кровоспинний, кровоочисний, сечогінний засіб; він стимулює виді-
лення жовчі, шлункового соку, запобігає закрепам. У науковій медицині перстач гусячий ви-
користовують рідко, його хімічний склад і фармакологічні властивості вивчені недостатньо.  

Метою наших досліджень було вивчення вмісту біологічно активних речовин у над-
земних органах рослини. Заготівлю трави перстачу гусячого проводили у липні на луках Бе-
режанського району на Тернопільщині. 

У результаті фітохімічних досліджень і методів хроматографічного аналізу у траві пе-
рстачу гусячого було виявлено флавоноїди, органічні та гідроксикоричні кислоти, аскорбіно-
ву кислоту.  

Методом двомірної хроматографії на папері, використовуючи системи розчинників: 
н-бутанол-оцтова кислота-вода (4:1:2) – I напрямок та 15 % оцтова кислота – IІ напрямок у 
траві перстачу ідентифікували речовини флавоноїдної природи та гідроксикоричні кислоти. 

Для виявлення гідроксикоричних кислот використовували спиртово-водний екстракт 
та паперову хроматографію, використовуючи папір Filtrak FN №4. Для цього досліджуваний 
екстракт трави перстачу гусячого наносили на папір, поряд наносили зразки “свідків” і по-
міщали хроматограму у розчинник – 2 % розчин оцтової кислоти. Хроматограму висушували 
у витяжній шафі і розглядали при денному та УФ-світлі до і після обробки парами аміаку або 
3 % розчином ферум (ІІІ) хлориду. Було встановлено наявність у траві перстачу гусячого 
хлорогенної, неохлорогенної і ферулової кислот. Кількісне визначення гідроксикоричних ки-
слот проводили спектрофотометричним методом. Оптичну густину розчину вимірювали на 
спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 327 нм, перерахунок вели на хлорогенову кисло-
ту. Вміст гідроксикоричних кислот у траві перстачу гусячого становив 4,95 %.  

Визначення вільних органічних кислот проводили методом хроматографії у тонкому 
шарі сорбенту, використовуючи системи розчинників: 95 % етиловий спирт – хлороформ – 
концентрований розчин аміаку – вода (70:40:20:2) та н-бутанол-мурашина кислота-вода 
(30:5:10). Як свідки використовували яблучну, лимонну, саліцилову, бурштинову, винну, бе-
нзойну та щавлеву кислоти. Хроматограми після хроматографування добре висушували, об-
робляли 0,1 % розчином 2,6-дихлорфеноліндофенолу у 95 % етиловому спирті і нагрівали у 
сушильній шафі. Було встановлено наявність у траві перстачу гусячого щавлевої, бурштино-
вої і винної кислот. Кількісний вміст вільних органічних кислот у досліджуваній траві визна-
чали титриметричним методом, він становив 3,80 %.  

Методом тонкошарової хроматографії, використовуючи пластинки „Силуфол”, у сис-
темі розчинників етилацетат-льодяна оцтова кислота (8:2) виявили у траві перстачу гусячого 
присутність аскорбінової кислоти. Кількісний вміст аскорбінової кислоти визначали за фар-
макопейним методом, який ґрунтується на здатності аскорбінової кислоти окислюватися до 
дегідроформи натрієвою сіллю 2,6-дихлорфеноліндофенолу, він становив 0,024 %.  

Проведені дослідження перстачу гусячого свідчать, що досліджувана рослина є перс-
пективною для подальшого фармакогностичного і фармакологічного вивчення.  
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БІФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛЕКТИНИ: ОСНОВНІ ГРУПИ,  
ОДЕРЖАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ 

Антонюк В.О. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Лектинами прийнято називати білки (або глікопротеїни) природнього походження, що 

селективно зв'язують вуглеводи, не викликаючи при цьому їх хімічних перетворень. Серед 
них великий інтерес виявляють лектини, які крім зв'язування вуглеводів мають ще якусь фу-
нкцію. Найчастіше такою функцією є ферментативна. Такі лектини називаються біфунк-
ціональними. Найвідомішими лектинами цієї групи є рибосомо-інактивуючі білки IV-гo ти-
пу. Вони є високотоксичними для еукаріотів. В ряді випадків ця токсичність є селективною 
для різних типів клітин, що дозволяє використовувати їх для елімінації певного типу клітин 
або може бути використана для лікування деяких злоякісних пухлин. Актуальним є дослідження 
нейтралізації цих токсинів у зв'язку з можливістю їх використання при терористичних атаках та 
при створенні селективної біологічної зброї. В основі токсичної дії таких лектинів лежить N-
глікозидазна активність А-ланцюга лектинів стосовно рибонуклеїнових кислот рибосом. Цей 
ланцюг розпізнає висококонсервативний регіон у 28S рибосомальній РНК і розриває специфічний 
N-C глікозидний зв'язок між аденіном і нуклеотидом РНК, після чого аденіновий залишок від-
щепляється, через що деадинільована ділянка стає нестабільною. Хоча всі рибосомо-
інактивуючі білки показують РНК N-глікозидазну активність стосовно рибосом, виявлені роз-
ходження в субстратній специфічності, що веде до різної токсичності по відношенню до живих 
організмів. В-ланцюг зв'язується з відповідними вуглеводними рецепторами біологічних мембран 
і цим самим сприяє проникненню всередину клітини. 

Окрім лектинів з PHK N-глікозидазною активністью виявлені лектини з аргіназною та 
альфа-, бета-галактозидазною та манозидазною активністю, які, як правило, високої токсич-
ності не виявляють. У плодових тілах грибів Amanita phalloіdes, A. virosa та Mycena pura нами 
виявлені цитолі-тичні лектини, здатні селективно гемолізувати еритроцити ссавців, а також є 
цитотоксичними по відношенню до ряду людських та тваринних лейкемічних клітин. Ці лектини 
також проявляли антимікробну активність переважно по відношенню до грам-позитивних мікро-
організмів та протею. У зв'язку з гемолітичною активністю, ці лектини довший час не були 
ідентифіковані. Нами розроблені методи очистки вищезазначених лектинів, визначена молекуля-
рна маса та досліджена їх вуглеводна специфічність. Вуглеводну специфічність зазначених лек-
тинів можна визначити методом пригнічення гемаглютинації у присутності поліетиленгліко-
лю з молекулярною масою понад 1350, який осмотично захищає еритроцити. Ці лектини, як було 
встановлено нами, формують у мембранах еритроцитів іоно-проникаючі пори, діаметр яких є 
меншим за 2,3 нм, але більшим за 1,6 нм. Нами не виявлено кореляції між ступенем гемолізу 
та аглютинацією еритроцитів. Наприклад, еритроцити людини аглютинувалися при вищій конце-
нтрації лектинів, ніж еритроцити собаки, однак еритроцити собаки були значно стійкішими до 
гемолізу обома лектинами; еритроцити щура гемолізувалися лектином A. virosa при нижчій кон-
центрації за еритроцити людини, але вони аглютинувалися при вищій концентрації цього лекти-
ну. Це дозволило припустити, що гемаглютинуюча і гемолізуюча активність цих лектинів є фун-
кцією різних незалежних доменів в молекулі лектину. Цікаво, що цитолітичні лектини сьогодні 
знайдені головним чином у нижчих безхребетних, в яких функціонує примітивна імунна сис-
тема. Такі лектини не знайдені в рослинах і описані лише для деяких грибів-базидіоміцетів. 
Цитолітичні лектини можуть представляти інтерес при створенні засобів з селективною дією на 
різні типи клітин. 
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ ТРАВИ  
КРАСОЛІ ВЕЛИКОЇ (TROPAEOLUM MAJUS L.) 

Баєв О.О., Козир Г.Р. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського 

 
Красоля велика (настурція велика, капуцин, настурка) походить із Південної Амери-

ки. В Україні її вирощують як декоративну рослину. З джерел літератури відомо, що красоля 
велика має цінні лікувальні властивості і використовується у народній медицині як протици-
нготний, загальнозміцнювальний, діуретичний, депуративний засіб.  

Вважаємо, що широкий спектр фармакологічних ефектів обумовлений різноманітним 
хімічним складом рослини. Експериментально встановлено, що красоля велика містить ду-
бильні речовини, гідроксикоричні та органічні кислоти, флавоноїди, аскорбінову кислоту, 
має багатий елементний склад. Насіння капуцину великого вміщує 22-24 % жирної олії, до 
складу якої входять олеїнова, лінолева, ліноленова, ерукова, пальмітинова, стеаринова кис-
лоти. У літературних джерелах немає інформації про жирнокислотний склад трави настурції 
великої, тому ми провели дослідження з визначення вмісту жирних кислот у ліпофільній 
фракції трави красолі великої, зібраної протягом серпня-вересня 2009 року на дослідних ді-
лянках Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.  

Визначення жирнокислотного складу ліпідного комплексу здійснювали методом ГРХ 
метилових ефірів жирних кислот. Одержання метилових ефірів жирних кислот проводили за 
методикою, розробленою А.А.Лур’є з використанням суміші диетилового ефіру, метанолу та 
хлористого ацетилу у співвідношенні 5:50:1. Циклогексановий витяг екстракту кількісно 
хроматографували на хроматографі з полум'яно-іонізаційним детектором. Колонка – капіля-
рна кварцова, розміром 30 м х 0,25 мм, НР – 225, товщина шару – 0,25 мкм. Температуру ко-
лонки програмували при 165 0С (2 хвилини). Приріст температури – зі швидкістю 20 0С за 
хвилину до температури 225 0С (15 хвилин). Температура випаровувача та детектора – 250 
0С. Швидкість руху газу-носія (водню) – 0,94 мл/хв. Ділення потоку – 1:50. 

Результати досліджень показали багатий жирнокислотний склад надземних органів 
красолі великої. Так, вміст жирних кислот (в % від суми) у траві досліджуваної рослини ста-
новив: пальмітинової кислоти – 8,80 %, стеаринової – 1,74 %, олеїнової – 15,70 %, лінолевої 
– 4,84 %, ліноленової – 1, 01 %, арахінової – 1,71 %, бегенової – 2,17 %, ерукової – 39, 40 %. 

Одержані результати свідчать, що у досліджуваній сировині красолі вміст полінена-
сичених жирних кислот переважає над насиченими. Більше 50 % суми жирних кислот скла-
дають такі поліненасичені жирні кислоти, як олеїнова, лінолева та ерукова, які відіграють 
важливу роль в організмі людини. Поліненасичені жирні кислоти підсилюють оксидування 
жирів, вони є попередниками ейкозаноїдів, і, таким чином, сприяють їхньому розкладанню. 
Відомо, що поліненасичені жирні кислоти знижують рівень ліпопротеїдів малої щільності та 
холестерину в крові, тим самим знижуючи ризик виникнення атеросклеротичних бляшок, 
деякою мірою гальмуючи розвиток атеросклерозу. Наявність поліненасичених жирних кис-
лот (вітаміну F) вказує на перспективність вивчення фармакологічних властивостей ліпофі-
льної фракції сполук красолі великої. 

Одержані результати дозволяють передбачити перспективність подальшого вивчення 
красолі великої з метою створення на основі її субстанцій нових ефективних лікарських пре-
паратів і косметичних засобів. 
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ПОШУК РОСЛИННИХ ІНДУКТОРІВ ІНТЕРФЕРОНУ 
ТА СТВОРЕННЯ НА ЇХ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Бензель І.Л., Козловський М.М., Федін Р.М., Дармограй Р.Є., Бензель Л.І. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Розробка і впровадження фітозасобів для лікування вірусних захворювань є однією із 

актуальних проблем сучасної фармації та клінічної медицини. Для вирішення цих завдань 
велика увага зосереджена на інтерфероні та його індукторах. Індуктори інтерферону, на від-
міну від готових препаратів інтерферону, на сьогоднішній день не зайняли достатньої ніші в 
арсеналі противірусних засобів. Тому, метою наших досліджень було виявити малотоксичні 
індуктори ендогенного інтерферону на основі лікарської рослинної сировини із широким 
спектром терапевтичної дії (противірусної, протипухлинної, імуномодулюючої, радіопротек-
торної та антибактеріальної). 

Первинний скринінг понад 230 біологічно активних речовин із рослинної сировини 
родин айстрових, березових, геранієвих, гречкових, ломикаменевих, сумахових, розових та 
деяких інших дав можливість виявити 40 перспективних інтерфероніндукуючих фітосубста-
нцій з різною інтенсивністю стимуляції інтерфероногенезу. Найбільш активними виявились 
ліофілізовані екстракти із рослинної сировини родів щавель, перстач, герань, бадан, береза, 
скумпія і гадючник. Із вказаних видів виділяли сумарні фітокомплекси, окремі фракції дію-
чих речовин та індивідуальні сполуки (антраценпохідні, дубильні речовини, флавоноїди, по-
лісахариди, лектини, алкалоїди, фенологлікозиди, фенолкарбонові кислоти та ін.). Всі отри-
мані препарати досліджували на здатність викликати у мишей синтез сироваткового інтер-
ферону, який визначали мікрометодом за затримкою цитопатичної дії тест-вірусу енцефало-
міокардиту мишей у культурі клітин лінії L-929. Встановлено, що отримані фітозасоби інду-
кують у мишей синтез інтерферону в титрах 2560-10240 од/мл з піком активності через 24 
години після внутрішньоочеревного введення. При пероральному введенні отриманих ліофі-
лізованих екстрактів титр інтерферону був значно нижчим. Найбільш ефективними виявили-
ся сумарні фітокомплекси та фракції поліфенольних сполук.  

Виходячи із фізико-хімічних та фармакологічних властивостей отриманих фітосубс-
танцій нами розроблено ряд лікарських форм. Стандартизовані за вмістом основних діючих 
речовин фітоекстракти вводили до складу спреїв, сиропів, гранул та супозиторіїв. Опрацьо-
вані лікарські форми у вигляді спреїв та сиропів містять ліофілізовані екстракти берези бо-
родавчастої, бадану товстолистого, скумпії звичайної, конюшини лучної, гліцерам, вітамін 
В2, аскорбінову, лимонну та сорбінову кислоти, сорбіт, етанол і воду очищену. Комплексні 
лікарські засоби у вигляді гранул окрім вищевказаних рослинних екстрактів містять рутин, 
вітамін В2, сорбіт, сахарин, аскорбінову кислоту та метилцелюлозу. Для виготовлення супо-
зиторіїв із вмістом рослинних екстрактів були використані гідрофільні основи. Розроблений 
склад і технології виготовлення різних комплексних лікарських форм із вмістом ліофілізова-
них рослинних екстрактів за біофармацевтичними показниками відповідають вимогам ДФ 
України.  

Способи одержання рослинних субстанцій дозволяють отримати нові хімічно стабіль-
ні та стандартизовані ліофілізовані комплекси біологічно активних речовин, які володіють 
високою інтерфероніндукуючою активністю. Розроблені на їх основі лікарські форми з про-
тивірусними, антибактеріальними, протипухлинними та імуномодулюючими властивостями 
були апробовані в клініці і можуть бути використані для профілактики та лікування багатьох 
інфекційних, онкологічних хвороб, а також зміцнення імунітету. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ТРАВИ РОСЛИН  
РОДУ ЧОРНОБРИВЦІ 

Бердей Т.С. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
Важливе значення і науковий інтерес для сучасної медицини та фармації мають ефі-

роолійні рослини, оскільки вони проявляють багатогранний вплив на організм людини.  
Ефірні олії – важливі біологічно активні речовини різноманітної хімічної структури, 

які покращують циркуляцію крові в організмі, діяльність нервової системи, відновлюють 
імунітет, проявляють позитивну дію на роботу та функції внутрішніх органів. 

Відомо майже 50 видів роду Чорнобривці (Таgetes L.), батьківщина яких – Мексика. У 
культуру введено 7 видів, які вирощуються майже у всіх країнах світу, крім крайньої півночі. 
Лише 4 види (Таgetes erecta L., Т. раtula L., Т. signata Bart L., Т. minuta L.) інтродуковано в 
Україні. У народній медицині рослини роду Чорнобривці широко використовуються саме 
завдяки наявності у їх складі ефірних олії. 

Метою наших досліджень було провести порівняльний аналіз ефіроолійного складу 
трави трьох видів роду Чорнобривці: чорнобривців прямостоячих (Таgetes erecta L.), чорно-
бривців розлогих (Т. раtula L.) та чорнобривців тонколистих (Т. tenuifolia), зібраних на дослі-
дних ділянках Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського 
у вересні 2009 року. 

Компонентний склад ефірних олій досліджували на хроматографі Agilent Technjlogy 
6890N. Хроматографічна колонка кварцова, капілярна HP-5MS, довжина колонки 30 м, внут-
рішній діаметр 0,25 мм, температура випаровувача – 250 0С, газ-носій – гелій, швидкість га-
зу-носія 1 мл/хв, об'єм проби – 0,1-0,5 мкл (для розчинів ефірних олій), введення проби з по-
ділом потоку 1/50, температура термостата 50 0С з програмуванням 30/хв до 220 0С, темпера-
тура детектора і випаровувача 250 0С. 

Компоненти ефірних олій ідентифікували за результатами порівняння отриманих в 
процесі хроматографування мас-спектрів хімічних речовин, що входять у досліджувані су-
міші, з даними бібліотеки мас-спектрів NIST02 (більше 174 000 речовин). 

Результати досліджень показали, що до складу ефірної олії трави чорнобривців пря-
мостоячих входить 50 компонентів, з них ідентифіковано 37, що становить 74,00 % від зага-
льної кількості. У складі ефірної олії чорнобривців прямостоячих є каріофілен (22,38 %), пі-
перитон (8,18 %), каріофіленоксид (6,33 %), неофітадієн (4,78 %), ліналоол (2,97 %), каріофі-
лу-4(12),8(13)-дієн-5-ол (2,02 %), спатуленол (1,90 %), п-цимен-8-ол (1,86 %), гермакрен D 
(1,84 %), α-терпінілацетат (1,57 %), біциклогермакрен (1,61 %). В ефірній олії трави чорно-
бривців розлогих з 49 компонентів ідентифіковано 33 (67,35 % від загальної кількості), осно-
вними з яких є: каріофілен (25,54 %), докозен-1 (8,62 %), гермакрен D (5,95 %), спатуленол 
(5,58 %), каріофіленоксид (5,11 %), унтріаконтан (4,67 %), α-терпінілацетат (2,47 %), біцик-
логермакрен (2,33 %). В ефірній олії трави чорнобривців тонколистих є 53 компоненти, з них 
ідентифіковано 31, що становить 58, 49 % від їх загальної кількості. До складу ефірної олії 
даного виду чорнобривців входить транс-оцименон (16,88 %), цис-оцименон (16,49 %), дигі-
дротагетон (14,12 %), цис-тагетон (9,25 %), цис-оцимен (7,54 %), транс-тагетон (6,55 %), α-
терпінілацетат (3,91 %), мірцен (2,22 %), евгенол (1,74 %), каріофілен (0,71 %). За результа-
тами досліджень констатуємо, що до складу ефірних олій трави усіх трьох видів чорнобрив-
ців входять: каріофілен, каріофіленоксид, гермакрен D, α-терпінілацетат, біциклогермакрен, 
неофітадієн, спатуленол, біциклогермакрен. 
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СТВОРЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ 
Бурд Н.Б., Георгіянц В.А., Гарна С.В., Васильєва О.А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Геморой - одне з найпоширеніших неінфекційних захворювань людини. Поширеність 

геморою повністю співвідноситься з частотою проявів хронічних закрепів. У значної кілько-
сті хворих ці два захворювання сполучені. Прояви закрепу зазвичай починаються першими. 

До геморою відносять всі клінічні прояви патологічних змін гемороїдальних вузлів 
(кровотечі, випадіння внутрішніх вузлів, тромбоз та набрякання зовнішніх вузлів, некрози та 
гнійне розплавлення їх та ін.). На геморой хворіють в середньому 118 на 1000 дорослого на-
селення, а його частина серед захворювань прямої кишки складає біля 40%. 

Консервативна терапія показана при лікуванні гострого геморою. Слід зазначити, що 
першим етапом лікування та профілактики є, поперед усе, нормалізація діяльності травного 
тракту, лікування синдрому подразненої товстої кишки, який зустрічається більше, ніж у 
50 % пацієнтів, хворих на геморой. 

Регуляція консистенції кишкового вмісту та його транзиту по товстій кишці є неод-
мінними умовами не тільки профілактики, але успішного лікування геморою. Призначають 
ферментні препарати, засоби, що впливають на мікрофлору і перистальтику тонкої та товстої 
кишки, гідрофільні колоїди (харчові волокна), на тлі регулярного приймання рідини. В якості 
джерела харчових волокон традиційно застосовують пшеничні висівки, морську капусту, на-
сіння льону та подорожника блошиного, які мають високу здатність утримувати вологу. Їх 
застосовують у вигляді лікарських препаратів, спеціальних харчових продуктів, або безпосе-
редньо у їжу. 

Останнім часом препаратом вибору при лікуванні закрепів є засоби на основі лактуло-
зи. Лактулоза є синтетичним дисахарідом, який відсутній у природі, не гідролізується та не 
адсорбується у тонкій кишці. Гідроліз лактулози відбувається бактеріальними дисахарідаза-
ми в товстій кишці. Таким чином, лактулоза при закрепах діє аналогічно харчовим волокнам, 
є джерелом поживних речовин для епітелія та слизової оболонки товстої кишки, нормалізує 
склад кишкової мікрофлори, не викликає розвитку толерантності до неї, а також не викликає 
синдрому відміни. 

Лікування геморою поділяється на системне та місцеве. Місцеве спрямоване на лікві-
дацію больового синдрому, тромбозу або запалення гемороїдальних вузлів, а також кровоте-
чі. Основою загального лікування є застосування флеботропних препаратів, які впливають на 
тонус вен, покращують мікроциркуляцію у кавернозних тільцях та нормалізацію у них кро-
вотоку. 

Особливе значення при системному лікуванні мають комбіновані фітопрепарати. До-
ведений флеботропний ефект мають препарати флавоноїдів діосміну та гесперидину. Крім 
флеботонічної дії вони мають виражений протизапальний ефект, завдяки антиоксидантній дії 
попереджають шкідливий вплив вільних радикалів на стінки судин. Есцин, який отримують з 
насіння гіркокаштану кінського, здатний суттєво підвищувати толерантність ендотелію до 
гіпоксії, впливає на клітини ендотелію на молекулярному рівні та попереджає утворення 
двох основних пускових факторів запалення венозної стінки. 

Напрямком нашої роботи є створення комбінованого засобу лактулози та біологічно 
активних речовин рослинного походження, що відповідатиме сучасним стандартам лікуван-
ня геморою. 
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ЯКІСНЕ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДУБИЛЬНИХ РЕЧОВИН У ТРАВІ 
ТА ПІДЗЕМНИХ ОРГАНАХ ГАДЮЧНИКА В’ЯЗОЛИСТОГО 

Бурда Н.Є., Журавель І.О., Кисличенко В.С., Дємьохін В.Б.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Вивчення хімічного складу рослинної сировини є одним з головних етапів пошуку і 

розробки нових ефективних препаратів рослинного походження. У теперішній час для тера-
пії запальних процесів широко застосовуються синтетичні протизапальні засоби. Перспекти-
вною рослиною для створення нових ефективних протизапальних засобів є гадючник 
в’язолистий (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.). Filipendula ulmaria – багаторічна трав’яниста 
рослина родини розових, висотою до 2 м, листки непарноперисті з зубчастокраїми листочка-
ми. Квітки білувато-жовтуваті, зібрані у волотеподібні суцвіття. Рослина має широкий ареал 
розповсюдження. Росте по всій території України на вологих луках, берегах річок і болотах, 
у заболочених лісах. Гадючник в’язолистий має загальнозміцнюючі, заспокійливі, бактери-
цидні, кровоспинні, протизапальні, ранозагоювальні, жовчогінні, в’яжучі, сечогінні, потогін-
ні та антигельмінтні властивості. Бактерицидна, протизапальна, кровоспинна та в’яжуча дія 
обумовлена наявністю дубильних речовин.  

Тому з метою стандартизації сировини було доцільним визначити наявність дубиль-
них речовин та їх кількісний вміст. 

Для проведення якісних реакцій використовували водні витяжки з трави та підземної 
частини гадючника в’язолистого. Для приготування водних екстрактів 50,0 г подрібненої си-
ровини, що проходила крізь сито з діаметром отворів 2-3 мм, заливали водою 1:5 і нагрівали 
зі зворотним холодильником на киплячій водяній бані протягом 1 год, періодично збовтуючи 
для змивання часток сировини зі стінок колби. Отримані гарячі витяжки фільтрували крізь 
складчасті фільтри. Екстракцію сировини повторювали ще двічі в описаних вище умовах но-
вими порціями екстрагенту. Об’єднані екстракти концентрували у вакуумі до 50 мл і викори-
стовували для проведення якісних реакцій. 

Дубильні речовини визначали реакцією з 1% розчином желатини, з 1% розчином хіні-
ну гідрохлориду, а також з розчином залізоамонійних галунів. В результаті першої реакції 
утворювався осад, другої – аморфний осад, а з розчином залізоамонійних галунів з’являлося 
чорно-зелене забарвлення, що свідчило про наявність дубильних речовин конденсованої 
групи в досліджуваних видах сировини.  

При додаванні до 5 мл зконцентрованих розчинів водних екстрактів з трави і підзем-
них органів 2 мл 3% розчину феруму (ІІІ) хлориду утворювалося синє забарвлення, а з 5 мл 
5% розчину лугу - червоне, яке змінювалося до жовто-коричневого, що дозволило передба-
чити наявність у водних екстрактах з трави та підземних органів гадючника речовин – похід-
них галової кислоти. 

Кількісний вміст дубильних речовин проводили за методикою Державної фармакопеї 
СРСР ХІ видання. Вміст дубильних речовин у траві гадючника склав 29,68 ± 2,21%, а у під-
земних органах – 30,95 ± 2,25%. Досить високий вміст дубильних речовин у досліджуваній 
сировині дає змогу рекомендувати траву та підземні органи гадючника в’язолистого як про-
тизапальний, кровоспинний та в’яжучий засіб. Траву рекомендується застосовувати у вигля-
ді настою, а підземні частини – у вигляді відвару.  

Нами запропоновано стандартизувати траву і підземні органи гадючника в’язолистого 
за кількісним вмістом дубильних речовин, яких повинно бути у траві не менше 27%, а у під-
земній частині не менше 28%.  
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ЩУЧНИК ДЕРНИСТИЙ – НОВЕ ДЖЕРЕЛО ФІТОПРЕПАРАТІВ 
Бурлака І.С., Кисличенко В.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Родина злакові (Poaceae) – одна з найбільш поширених на земній кулі. На теритолрії 

СНД зростає близько 180 родів і 1400 видів цієї родини. Злаки нерідко використовують як 
домінанти та едифікатори рослинного покрову лугів. Одним з таких злаків є щучник дернис-
тий (Deschampsia cаespitosa (L.) P. Beauv.) – багаторічна дерновинна злаковидна трав`яниста 
рослина, яка відноситься до роду щучник (Deschampsia Webb. Et Bernth.), родини злакові. 
Наукова латинська назва роду дана на честь французького лікаря і натураліста Луї Огюста 
Дешама (Louis August Deschamps, 1765-1842), який досліджував флору острова Ява. За різ-
ними оцінками рід налічує від 30 до 100 і більше видів.  

Таке різноманіття в оцінці видового складу роду може пояснюватися високим полі-
морфізмом видів, які змінюються в залежності від середовища проживання, і, як наслідок, 
введенням авторами нових видів і різновидів, які є синонімами раніше описаних видів з ін-
ших ареалів.  

Рослина ацидофіл, росте на середнєкислих і слабокислих грунтах (рН 4,5-6,5) і може 
використовуватися як індикатор кислих грунтів, що має практичне застосування. Наприклад, 
поява в луговому травостої великої кількості рослин-ацидофілів, свідчить про небажаний на-
прям зміни грунтів і що починається виродження лугу і, отже, про необхідність початку вап-
нування грунтів. Більшість видів вважається кормовими рослинами низької якості, луговими 
бур'янами, які в травостої можуть витісняти інші лугові рослини.  

Щучник дернистий має висхідні прямостоячі пагони. Листя розташовано в основному 
при основі або в прикореневій розетці. Листя прості, лінійні сидячі піхвові. Верхівка листко-
вої пластинки гостра, край гладкий. Поверхня з шипиками або колючками, які відчутні тіль-
ки при дотику або видні при великому збільшенні. Суцвіття – волоть. Плід – суха зернівка 
бурого, сірого або жовтого кольору. Рослина утворює щільні кущі-кочки з великою кількіс-
тю тонкого, довгого, темно-зеленого листя, яке не відмирає на зиму. В червні-липні 
з`являються пагони заввишки до 120 см з розкидистими волотями довжиною 8-25 см і блис-
кучими дрібними колосками зеленого, жовтуватого, блідо-фіолетового кольору, які по мірі 
дозрівання стають жовто-золотистими. Місце зростання антропогенне, Зустрічається в пар-
ках, садах, по берегах річок, на вологих луках. Рослина по відношенню до вологи мезофіт, 
гігрофіт, світлолюбива, тіневинослива. Географічне розповсюдження: рослина зустрічається 
в Європейській частині СНД, на Кавказі, в Середній Азії, Сибіру, в північній Америці.  

Щучник дернистий входить до комплексного препарату Протефлазид, який відно-
ситься до противірусних засобів рослинного походження. 

Як свідчать дані літератури, хімічний склад трави щучника дернистого практично не 
вивчався. З метою поглибленого вивчення даної сировини нами було визначено кількісний 
вміст органічних кислот у траві щучника дернистого, зібраної у фазу цвітіння рослини в Ха-
рківській області в 2009 р. 

Загальний вміст органічних кислот визначали титриметричним методом у перерахун-
ку на яблучну кислоту. Титрант – розчин натрію гідроксиду (С=0,1 моль/л), індикатори – фе-
нолфталеїн та метиленовий синій. Статистична обробка одержаних результатів проводилася 
з використанням методів математичної статистики згідно до вимог ДФУ. В результаті кількі-
сного визначення встановлено, що трава щучника дернистого містить 2,3 ± 0,02 % органіч-
них кислот. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АVENA SATIVA L. НА ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ 
ТА ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК  
Бурцева О.В., Тернинко І.І. 

Луганський державний медичний університет 
 
Овес посівний (Avena sativa L.) – однорічна рослина з родини м’ятликових – Poaceae, 

яка з давніх часів відома як харчова культура. Він широко використовується в народній ме-
дицині при багатьох захворюваннях та виявляє жовчогінну, антисклеротичну, загальнозміц-
нюючу та інші активності. 

Овес відрізняється різноманітністю хімічного складу. Окрім достатнього вмісту полі-
сахаридів, білків, амінокислот, вітамінів, макро – і мікроелементів, він містить цілий ком-
плекс фенольних сполук флавоноїдної природи та ін. 

Метою даної роботи було визначення якісного та кількісного вмісту флавоноїдів і ор-
ганічних кислот в траві та зерні вівса посівного. 

Сировину вівса посівного було заготовлено в Луганській області в червні – липні 2009 
р., у фазі молочно – воскової стиглості (сорт «Донецький 14»). 

Для визначення флавоноїдів використовували водно-спиртові витяги з трави та зерна 
вівса посівного, для органічних кислот – водні витяги, які концентрували під вакуумом. 

Ідентифікацію флавоноїдів проводили за допомогою якісних реакцій та методу тон-
кошарової хроматографії на пластинках «Alugram Sil G/UV-254» в системі органічних роз-
чинників н-бутанол – оцтова кислота – вода (4:1:2) в порівнянні з референтними зразками 
флавоноїдів. Наявність даної групи сполук вивчали за забарвленням у видимому світлі та за 
флюоресценцією в УФ-світлі до та після обробки хроматограм 1% спиртовим розчином 
алюмінію хлориду. 

Якісний склад органічних кислот також вивчали методом тонкошарової хроматографії 
з використанням систем розчинників етилацетат - кислота оцтова - кислота мурашина - вода 
(100:11:11:25) з достовірними зразками кислот. Локалізацію органічних кислот на хроматог-
рамах визначали після обробки розчином бромфенолового синього і метиленового червоного 
в метанолі з наступним нагріванням у сушільній шафі при температурі 105 С̊. Органічні кис-
лоти проявлялися у вигляді жовтих плям на синьому фоні. 

Кількісний вміст флавоноїдів визначали спектрофотометрично, а визначення суми ор-
ганічних кислот в перерахунку на яблучну кислоту та визначення аскорбінової кислоти про-
водили титриметричним методом за загально відомими методиками, наведеними в ДФ СРСР 
ХІ видання. Втрату в масі при висушуванні сировини визначали також за методикою ДФ 
СРСР ХІ видання. 

За результатами якісного аналізу в сировині вівса було ідентифіковано 4 речовини 
флавоноїдної природи, в тому числі кверцетин, рутін, гіперозид. В результаті хроматографі-
чного аналізу встановлено, що зерно вівса посівного містить винну, аскорбінову, лимонну, 
яблучну, а трава ще й валеріанову кислоти.  

За результатами кількісного аналізу вміст флавоноїдів в траві вівса посівного складає 
0,42±0,01%, в зерні - 0,08±0,002%. 

Вміст органічних кислот у перерахунку на яблочну кислоту в траві вівса посівного 
складає 2,51±0,07%, а в зерні - 0,92±0,03%, а вміст аскорбінової кислоти 0,19±0,005% та 
0,15±0,005% відповідно. 

Отримані експериментальні дані можуть бути використані для розробки проекту ана-
літично – нормативній документації на сировину. 
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ОТРИМАННЯ „ЕЛІКСИРІВ ТА БАЛЬЗАМІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ 
ЕКСТРАКТІВ”– ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК „ВІТАГРЕН” ТА „ТИМ’ЯНІВКА” 

Вельма В.В., Кисличенко В.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Еліксири та бальзами – це суміші водно-спиртових екстрактів з біологічно активної 

сировини рослинного походження з додаванням до них цукрового сиропу, ефірних олій, со-
ків плодово-ягідних спиртованих, інших харчових продуктів, спирту етилового та води. 

Допускається використання ефірних олій, речовин ароматичних, барвників, інших ха-
рчових продуктів та матеріалів, які дозволені Міністерством охорони здоров’я України.  

Фізико-хімічні та органолептичні характеристики еліксирів та бальзамів повинні від-
повідати вимогам ТУ У 15.8-31757369-001:2006. Бальзам „Вітагрен” містить витяжки водно-
спиртові із грени тутового шовкопряда, квітів бузини чорної, плодів шипшини, трави спо-
ришу, прополісу. Склад еліксиру „Тим’янівка”: трава чебрецю, квітки бузини чорної, плоди 
черемхи. 

Згідно до технологічної схеми процес виробництва еліксирів складається з наступних 
стадій: санітарна підготовка виробництва; підготовка сировини (приготування водно-
спиртового розчину; підготовка сировини); приготування еліксиру (купажирування компо-
нентів; відстоювання купажа; фільтрація купажа); упаковка, маркування, відгрузка еліксиру 
(підготовка пляшок; підготовка кришечок; розлив еліксиру або бальзаму; упаковка готової 
продукції). Приготування еліксирів відбувається в три стадії. Купажирування компонентів 
проводять в реакторі-змішувачі. До реактору-змішувача з ємності подають рецептурно про-
писану кількість водно-спиртової суміші розчину, потім до реактору-змішувача загружають з 
ємностей рецептурні кількості рідкої сировини, перемішують. Потім у реакторі-змішувачі 
поступово розчиняють рецептурні кількості твердої сировини, перемішують вміст реактору 
до повного розчинення компонентів. Отриману суміш компонентів передають до апарату для 
відстоювання. Відстоювання купажа відбувається протягом 5 діб. По закінченню відстою-
вання суміш подається на фільтр-прес (або на барабанний фільтр з картриджами, які здатні 
затримувати механічні частинки) для фільтрації купажа.  

Прозорість фільтрату контролюють візуально. Прозорий фільтрат – екстракт нефасо-
ваний після фільтрування надходить до ємності-збірника. Після фільтрації відбираються зра-
зки напівфабрикату для проведення аналізу за ТУ У 15.8-31757369-001: 2006.  

Розлив еліксиру або бальзаму починають після отримання висновку відділу контролю 
якості щодо відповідності зовнішнього вигляду, кольору, смаку, запаху, міцності, масової 
концентрації загального екстракту, цукру та кислот у відфільтрованому еліксирі вимогам ТУ 
У 15.8-31-757369-001:2006.  

Розливають еліксири або бальзами у пляшки за допомогою машини фасовочно-
укупорочної. Заповнені пляшки закупорюють, потім вони надходять до автомату для відбра-
ковування пляшок, де проводять візуальний контроль чистоти еліксиру, перевірку герметич-
ності та цілісності флаконів та герметичності їх закупорки. 

Потім пляшки надходять на етикетування. Маркування продукції проводять за допо-
могою етикетного обладнання. На кожній одиниці споживчої тари вказують: найменування 
продукції, склад, об’ємну частку спирту етилового (% об), ТУ, найменування виробника та 
його місце знаходження, число, місяць та рік виробництва, об’єм, призначення продукції, 
спосіб застосування, строк придатності, умови зберігання, штрих-код по ДСТУ 3145 та 
ДСТУ 3146.  
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САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С  
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА В  

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ САНАТОРИЯ  
«БЕРЕЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

Вихтинская О.А., Кисличенко В.С. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Функциональные нарушения работы желчного пузыря, желчевыводящих путей, 

сфинктерного аппарата являются распространенной патологией и составляют 28-30% всех 
гастроэнтерологических заболеваний. 

Целью нашего исследования явилось обоснование сочетанного применения фитоте-
рапии и солевых ванн, приготовленных на основе Березовской минеральной воды. Экспери-
ментально доказано, что силибор ФФ «Здоровье», а также карфен, полученный из караганы 
древовидной обладают поливалентным действием – желчегонным, спазмолитическим, 
анальгетическим, гепатозащитным, противовоспалительным, что соответствует основным 
звеньям патогенеза дисфункциональных расстройств билиарного тракта (ДРБТ) и профилак-
тики в будущем хронического холецистита и желчнокаменной болезни. 

Комплексное бальнеологическое лечение в комбинации с применением фитопрепара-
тов в санаторных условиях проводилось с учетом наличия сопутствующих заболеваний, воз-
раста, особенностей самочувствия после процедур, противопоказаний и побочных эффектов. 

Во время процедур часть солей всасывается через кожу, а часть откладывается на ко-
же, образуя «солевой плащ», вызывающий раздражение нервных рецепторов. Солевые ванны 
оказывают болеутоляющее, противовоспалительное и стресспротекторное действие. Они 
благоприятно влияют на адаптационно-приспособительные механизмы и механизмы саноге-
неза.  

Доказан позитивный эффект комплексного лечения (включая соляные ванны) силибо-
ра у больных с ДРБТ по гипотонично-гиперкинетическому типу, который проявляется улуч-
шением секреции желчи гепатоцитами, оттоку и ликвидации застоя желчи. Многие авторы, 
занимающиеся изучением патогенеза заболеваний печени и желчевыводящих путей, отме-
чают, что при данных патологиях в первую очередь нарушаются процессы синтеза желчных 
кислот по сравнению с другими звеньями желчеобразования. Силибор и карфен увеличивают 
содержание в желчи коньюгированных желчных кислот.  

Доказано отчетливая положительная динамика функциональных проб печени, выяв-
ленная по данным пигментного обмена , холестаза, цитолитического и мезенхимального 
синдромов. Силибор в дозе 140 мг принимался по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до 
еды.  

После 3-х недельной терапии зарегестрированы следующие показатели клинической 
эффективности этого препарата: исчезновение болей или тяжести в правом подреберье, 
уменьшение астено-вегетативных проявлений, исчезновение горечи во рту, устранение тош-
ноты, устранение запоров, устранение осадка желчи в желчевыводящих путях. 

Сочетанное применение соляных ванн и фитопрепаратов – силибора и карфена, кото-
рые обладают многосторонним поливалентным действием на местном (через клетки и тепло-
вые рецепторы кожи) и общеорганизменном уровне, значительно повышают эффективность 
реабилитации больных с ДРБТ в условиях санаторно-курортного лечения. 
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РОЗРОБКА НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ТРАВУ  
ГАДЮЧНИКА В'ЯЗОЛИСТОГО 
Владимиров О.Ю., Гарна С.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Лікарські засоби є продукцією, від якості якої безпосередньо залежить здоров'я, а час-

то і життя людини. Тому стандартизація у цій сфері має особливе значення. Стратегія інтег-
рації України у Європейський Союз і вступ до Всесвітньої торгової організації вимагає ство-
рення нового національного законодавства у сфері документального регулювання. У зв'язку з 
цим у 2001 р. була введена в дію основна збірка документів на лікарські засоби в Україні - 
Державна фармакопея України (ДФУ), яка також містить монографії на лікарську рослинну 
сировину та субстанції.  

Лікарська сировина і фітопрепарати на її основі мають низьку токсичність, м'яку і 
ефективну дію на організм людини і знаходять все більш широке застосування в медичній 
практиці. Рослинна сировина є джерелом отримання більше третини лікарських засобів на 
фармацевтичному ринку. Розширення арсеналу фітотерапевтичних лікарських засобів обґру-
нтовує підвищення вимог до якості лікарської рослинної сировини, вимагає вдосконалення 
підходів до її аналізу, стандартизації та контролю якості.  

Метою нашої роботи була стандартизація сировини - трави гадючника в'язолистого 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) та розробка монографії у відповідності з вимогами та нор-
муваннями Європейської монографії (ЄФ) монографії "Meadowsweet" і з урахуванням націо-
нальних особливостей та вимог ДФУ.  

Об'єктом дослідження були три серії трави гадючника в'язолистого, заготовлені в пе-
ріод 2008-2009 рр. в різних регіонах України. Дослідження проводили за такими показника-
ми: ідентифікація, що включає визначення макроскопічних та мікроскопічних діагностичних 
ознак сировини та тонкошарову хроматографію (ТШХ); випробування, що включає визна-
чення вмісту сторонніх домішок, втрати в масі при висушуванні та загальної золи; кількісне 
визначення вмісту ефірної олії. 

Результати визначення макро- та мікроскопічних ознак трави гадючника в'язолистого 
показали відповідність вимогам ЄФ. Ідентифікації методом ТШХ проводили у системі роз-
чинників гексан-толуол (50:50) з використанням чистих зразків метилсаліцилату та саліци-
лового альдегіду (“Sigma-Aldrich Chemie GmbH“).  

На хроматограмах випробуваного розчину (розчин ксилолу, який отримали у кількіс-
ному визначенні) спостерігали фіолетово-коричневі зони, що відповідали зразкам метилсалі-
цилату та саліцилового альдегіду. Вміст сторонніх домішок, визначений за методикою ДФУ 
(2.8.2), не перевищував 5 % стебел з діаметром, більше 5 мм, та 2 % сторонніх домішок. 
Втрата в масі при висушуванні та вміст загальної золи для трьох досліджуваних серій сиро-
вини не перевищував 12 % та 7 % відповідно.  

Кількісне визначення проводили за вмістом ефірної олії, отриманої методом перегон-
ки з водяною парою з ксилолом у градуйованій трубці. Вміст ефірної олії складав в межах 
1,5 мл/кг висушеної сировини. 

Отримані дані експериментальних випробувань свідчать про відповідність досліджу-
ваних зразків сировини трави гадючника в'язолистого вимогам ЄФ монографії 
"Meadowsweet" та обґрунтовують можливість розробки вітчизняної нормативної документа-
ції на даний вид сировини. 



 

230 
 

ТИТРИМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДУ В ПРЕДСТАВНИКАХ  
БУРИХ ВОДОРОСТЕЙ 

Владимирова І.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Найбільш поширеними видами бурих морських водоростей, що застосовуються у фа-

рмацевтичній промисловості, є представники родини Laminaria (ламінарія японська та ламі-
нарія цукриста) та родини Fucaceae роду Fucus (фукус пухирчатий та фукус зубчастий) та 
роду Ascophyllum (аскофілум вузлуватий). Лікувальна дія їх насамперед обумовлена сполу-
ками йоду, що містяться у водоростях, оскільки він є важливим компонентом тироксину, ви-
являє лікувальний ефект при порушенні функцій щитовидної залози. Метою даної роботи 
було дослідження кількісного вмісту йоду титриметричним методом у дев’яти зразках сланів 
ламінарії, трьох зразках сланів фукусу пухирчатого та двох зразках сланів аскофілуму вузлу-
ватого. Слід зауважити, що методи ідентифікації та кількісного визначення йоду – одне з ва-
жких завдань у фармацевтичній хімії. Складність його визначення пов'язана з полівалентніс-
тю та леткими властивостями, здатністю вступати в окислювально-відновні реакції з реаген-
тами, а також необхідністю його визначення на рівні ультрамікрокількостей (у ряді випадків) 
в присутності інших речовин. Титриметричний метод аналізу – один з найбільш поширених 
способів визначення кількісного вмісту йоду в різних об’єктах оточуючого середовища. 
Міжнародною асоціацією офіційних хіміків-аналітиків титриметричний метод рекомендова-
ний як офіційний стандартний метод визначення вільного йоду у стандартних розчинах, в 
харчових продуктах, при оцінці рівня йодування солі, аналізі йоду в лікарських засобах, що 
містять йод тощо. Крім того, титриметричний метод має високу чутливість при визначенні 
всіх форм йоду - молекулярного, неорганічних форм йоду (йодидів, йодатів) та органічно 
зв’язаного. Для визначення у сировині бурих водоростей вмісту загального йоду та переве-
дення всіх хімічних форм йоду у йодид-іони проводилось лужне окислювальне розкладання 
проби (при температурі не більше 600 °С) з подальшою нейтралізацією та титруванням 0,01 
М розчином натрію тіосульфату, використовуючи як індикатор розчин крохмалю. Результати 
визначення йоду в досліджуваних об’єктах представлені в таблиці. 

Об’єкт  
дослідження 

Вміст йоду, % 

Зразок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Слані  
ламінарії 

0,12 0,11 0,13 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,11 
Зразок 

1 2 3       
Слані  
фукусу 

0,04 0,05 0,04       
Зразок 

1 2        
Слані  
аскофілуму 

0,08 0,09        
Результати отриманих експериментальних даних свідчать, що найбільший вміст йоду 

серед досліджуваних об’єктів мали слані ламінарії (не менше 0,1 %). Встановлено, що тит-
риметричний метод є достатньо експресним, чутливим та точним при визначення вмісту йо-
ду в рослинних об’єктах.  
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ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ  
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Вронська Л.В., Чубка М.Б., Чекалюк Л.С., Зарівна Н.О. 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

 
На сьогоднішній день лікарським засобам рослинного походження належить вагома 

частка в арсеналі лікарських препаратів кожної фармакологічної групи. І надалі спостеріга-
ється стійка тенденція до збільшення споживчого потенціалу на лікарські засоби рослинного 
походження. Згідно даних ВООЗ, близько 80 % населення світу користуються в основному 
лікарськими засобами природного походження. Широке використання фітопрепаратів для 
профілактики та лікування багатьох захворювань зумовлене наявністю їхніх чітко виражених 
переваг перед препаратами синтетичного походження, а саме багатостороння та водночас 
м`яка фармакологічна дія на організм, мала токсичність, можливість тривалого застосування 
для лікування хронічних захворювань. Однією з важливих проблем сучасної фармацевтичної 
технології є збільшення кількості вітчизняних лікарських препаратів рослинного походження 
на ринку за рахунок розширення асортименту лікарських форм, особливу увагу приділяючи 
саме твердим лікарським формам з огляду на їхні численні переваги. 

Якість лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини залежить від бага-
тьох факторів, зокрема доброякісності сировини, вибору екстрагента, їх співвідношення, те-
хнологічного процесу тощо. Технологія екстрактів відіграє вирішальну роль у виробництві 
лікарського засобу рослинного походження. Саме вона забезпечує терапевтичну ефектив-
ність отримуваних екстрактів. Рослинні лікарські засоби мають різні за складністю та апара-
тним оформленням технології, вибір яких залежать від виду сировини та цільового призна-
чення продукту. Інколи навіть розроблена раціональна і оптимальна технологія отримання 
витягу, але в процесі сушіння при отриманні екстракту термолабільні БАРи зазнають впливу 
високих температур і руйнуються, знижуючи терапевтичну дію отримуваного екстракту. 

Умови одержання екстрактів на вітчизняному виробництві є недосконалими, що без-
умовно відбивається на повноті екстракції біологічно активних речовин і на терапевтичному 
ефекті лікарської форми, яка, нажаль, значно поступатиметься за терапевтичною активністю 
імпортним аналогам. Причини цього як у використовуваному обладнані, застосовуваних 
традиційних технологіях, так і традиційно вибраному екстрагенті. При подальшому виготов-
ленні твердих лікарських форм до складу готового лікарського засобу в більшості випадків 
вводять густі та сухі екстракти лікарської рослинної сировини, тому вибір допоміжних речо-
вин та їх співвідношення, розробка відповідної технології введення діючих компонентів до 
складу лікарської форми забезпечують належні фармако-технологічні показники якості гото-
вого продукту. Наявність сучасного арсеналу допоміжних речовин з відмінними фізико-
хімічними властивостями дозволяють ввести до складу капсульованих чи таблетованих лі-
карських форм густі та сухі екстракти, ефірні олії, зберігаючи при цьому терапевтичну акти-
вність та, отримуючи, хороші фармако-технологічні характеристики порошкової маси. При 
створенні лікарських препаратів на рослинній основі зустрічаємось із проблемою вибору 
групи БАР, які б відповідали за фармакологічну дію та водночас давали б можливість стан-
дартизувати лікарський засіб за їх вмістом. Виходячи з сучасних потреб фармацевтичного 
ринку постають завдання раціонального вибору: оптимального екстрагента, технології екст-
рагування, технології напівпродукта, технології готового лікарського засобу, лікарської фо-
рми. Такий підхід дозволить привести якість препаратів у відповідність до європейських ви-
мог та зробити конкурентноздатними вітчизняні лікарські засоби рослинного походження. 
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ФІТОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ POLYGONUM WEYRICHII F. SCHMIDT 
Гапоненко В.П., Левашова І.Г., Сербін А.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
У даному повідомленні наведені результати хімічного вивчення біологічно активних 

сполук коренів та надземної частини гірчака Вейріха. 
Родина гречкові нараховує понад 1000 видів, близько 40 родів і росте по всій земній 

кулі. Представники родини гречкові – це, в основному, багаторічні трави, хоча є декілька де-
ревинних та чагарникових форм.  

Одним з найпоширеніших є рід гірчак (Polygonum), в культурі близько 20 видів. Деякі 
види здавна застосовуються в науковій та народній медицині, а також як кормові рослини. 
Так, відвар кореневищ використовують як в’яжучий, кровоспинний засіб, а також при вираз-
ковій хворобі шлунку, захворюваннях нервової системи, при атеросклерозі, гіпертонії, за-
хворюваннях печінки, в тому числі і при холециститі. Настій кореневищ має тонізуючі та се-
чогінні властивості. До одного з перспективних представників роду гірчак з метою створення 
лікарських препаратів можна віднести і гірчак Вейріха (Polygonum Weyrichii F. Schmidt). До-
слідження з біології, екології, а також існуючий досвід по вирощуванню цієї рослини в куль-
турі говорять про те, що гірчак Вейріха має хорошу пристосованість до умов середовища і 
може культивуватися в багатьох регіонах України. Гірчак Вейріха – багаторічна трав’яниста 
рослина до 200 см заввишки. Стебла розгалужені, олистяні. Листки еліптично-подовжені, 
сидячі. Кореневище повзуче, цвіте наприкінці літа. Суцвіття китицеподібні, квітки мілкі, бі-
лі, непомітні. Біологічно активні сполуки виділяли за наступною схемою: подрібнені корені 
та надземну частину тричі екстрагували десятикратним об’ємом 80%-ного етилового спирту. 
Отриманий екстракт упарювали до водного залишку, який послідовно обробляли хлорофор-
мом та бутанолом. В результаті дослідження хлороформної фракції, у коренях гірчака Вейрі-
ха виявили не менше чотирьох речовин кумаринової природи, два з яких за допомогою ко-
лонкової хроматографії на силікагелі (елюент петролейний ефір) виділили та ідентифікували 
як кумарин (С9 Н6 О2 , темп. топл. 670) та герніарин (С10 Н8 О3, темп. топл. 117-1180). У вод-
ному залишку за допомогою якісної реакції с 2-% розчином хлориду заліза в коренях гірчака 
Вейріха була встановлена наявність дубильних речовин. Методом тонкошарової хроматог-
рафії в системах органічних розчинників хлороформ-етиловий єфір оцтової кислоти (1:1) та 
толуол-етиловий ефір оцтової кислоту-оцтова кислота (12:4:0,5) с послідуючою обробкою 
хроматограм розчином чотирихлористої сурми та нагріванням до 1050 (рожеве забарвлення) 
у надземній частині гірчака Вейріха було виявлено не менше чотирьох речовин тритерпено-
вої природи. Для виділення тритерпеноїдів хлороформні фракції упарювали до смолоподіб-
ного залишку, який розчиняли в етиловому спирті та наносили на колонку силікагелю. Як 
елюент використовували петролейний ефір, суміш петролейний ефір - діетиловий ефір у 
співвідношенні 8:2 та діетиловий ефір. З ефірних елюатів перекристалізацією з 96% етилово-
го спирту була виділена та ідентифікована одна речовина – урсолова кислота (С30 Н48 О3). 
Ідентифікацію сполук проводили хроматографічно та отриманням їх похідних. В бутаноль-
ній фракції методом хроматографії на папері у системі розчинників 5%-на оцтова кислота, 
бутанол-оцтова кислота-вода (4:1:3) виявили сім сполук флавоноїдної природи. Таким чи-
ном, з надземної частини гірчака Вейріха виділили та ідентифікували три сполуки – кверце-
тин та його глікозиди – гіперозид ( С21 Н20 О12, темп. топл.244-2460), кверцитрин (С21 Н20 О12, 

темп. топл. 184-1860) та рутин (С27 Н30О16, темп. топл. 184-1910). 
Кумарини з гірчака Вейріха виділені вперше. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФРАКЦІЙНОГО ЕКСТРАГУВАННЯ 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН З ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

Гарна С.В., Вєтров П.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Лікарська рослинна сировина містить різні групи біологічно активних речовин (БАР), 

що відносяться до полярних, малополярних і неполярних сполук. Аналогічно класифікують-
ся розчинники (екстрагенти), що їх вилучають. Таким чином, виходячи з принципу, що поді-
бне екстрагується подібним, полярні, малополярні і неполярні екстрагенти будуть вилучати 
БАР відповідної природи. Оскільки полярність розчинників і БАР визначається їх діелектри-
чною сталою, то екстрагенти з високими значеннями діелектричної сталої будуть вилучати 
БАР гідрофільної природи. Розчинники з середніми значеннями діелектричної сталої будуть 
екстрагувати БАР, що знаходяться в проміжку між гідрофільними та ліпофільними речови-
нами. І, на кінець, розчинники з малими показниками діелектричної сталої будуть вилучати 
речовини ліпофільної природи. Однак, існують речовини, що володіють амфотерними влас-
тивостями.  

Так, наприклад, білки з молекулярною масою від декількох тисяч до мільйонів оди-
ниць, які мають електричний заряд, що значно змінюється в залежності від структури білка 
та реакції середовища. Тому одні білки будуть легко розчинятися у воді, інші потребують 
для розчинення невеликих концентрацій солей у воді, або переходять у розчин тільки під 
впливом лугів чи кислот. Антоціани, що є пігментами рослин і фарбують квітки, плоди, лис-
тя в широкий кольоровий спектр від рожевого до темно-бордового кольору. Ця група речо-
вин використовується як натуральні барвники, які будуть стабільними тільки якщо їх екстра-
гувати підкисленою водою. У відповідності з вищезазначеним, для виділення різних фракцій 
з лікарської рослинної сировини з метою її комплексного використання слід проводити про-
цес екстрагування по наступним схемам: - І схема послідовної обробки лікарської рослинної 
сировини розчинниками: вода → водно-спиртові розчини → спирто-водні розчини → спирти 
→ малополярні розчинники → неполярні розчинники; - ІІ схема послідовної обробки лікар-
ської рослинної сировини розчинниками: неполярні розчинники → малополярні розчинники 
→ спирти → спирто-водні розчини → водно-спиртові розчини → вода → розчини кислот, 
лугів, солей. Рослинну сировину, що містить олії, як наприклад, вичавки плодів обліпихи, 
спочатку слід екстрагувати неполярними розчинниками для виділення ліпофільного компле-
ксу, а потім послідовно оброблювати сировину розчинниками з поступово зростаючими зна-
ченнями діелектричної сталої, тобто по другій схемі.  

Сировину, що містить значні кількості гідрофільних речовин, як наприклад, плоди 
шипшини, плоди горобини звичайної, доцільно екстрагувати по першій схемі, тобто спочат-
ку водою, а потім розчинниками з діелектричною сталою, значення якої поступово зменшу-
ється. Такі схеми були запропоновані при розробці технології комплексної переробки вича-
вок плодів обліпихи, вичавок плодів аронії чорноплідної, плодів шипшини, плодів горобини 
звичайної, насіння томатів та ін.  

Таким чином, використовуючи запропоновані схеми технології комплексної перероб-
ки лікарської рослинної сировини, можна послідовно виділити всі основні фракції біологічно 
активних речовин й одержати повний спектр сполук від ліпофільних до гідрофільних, вклю-
чаючи речовини з амфотерними властивостями. Запропоновані варіанти раціонального вико-
ристання лікарської рослинної сировини для одержання біологічно активних речовин і (або) 
їх фракцій не є єдиними й безспірними.  
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ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ ТОМАТІВ 
Гарна С.В., Вєтров П.П., Вершкова І.В., Струменська О.П. 

Національний фармацевтичний університет 
 
В країнах СНД кожного року збирається близько 3 млн. тонн томатів. Із них більше 

50% перероблюються консервною промисловістю на сік і концентровані томато-продукти, 
такі які томатна паста, кетчупи, соуси, томатний порошок та ін. В результаті переробки то-
матів створюються значні кількості відходів.  

Відходи переробки томат-продуктів, що складаються з насіння, м’якоті та шкірки, ча-
стково використовуються для одержання барвників та олії. Деяка частина сухих вичавок то-
матів йде в якості білкового та вітамінного кормів для сільськогосподарських тварин. Осно-
вна ж частина відходів не знайшла свого застосування, хоч і містить цілий рід біологічно ак-
тивних речовин – олію, вітаміни, багатий набір мікроелементів (Mg, Ca, P, Fe, Zn, Mn, Co, Al, 
Si, Ag). Білок насіння томатів містить усі незамінні амінокислоти. 

В зв’язку з чим нами проводились дослідження можливості використання відходів 
томатного виробництва як нового джерела біологічно активних речовин. 

Вичавки томатів сушили при температурі не більше 700 до вмісту вологи 5-7%. В ви-
сушених вичавках проводили визначення вмісту фракцій. Дослідження показали, що вміст 
насіння в сухих вичавках складає 41,2-42,8%, вміст м’якості зі шкіркою складає 57,2-57,9%, 
вміст домішок - від 0,5 до 0,7%.  

Насіння томатів відділяли від залишків м’якоті та шкірки. Для насіння томатів були 
визначені основні технологічні параметри по відомим методикам: вологість 5-7%, питома 
маса 1,29-1,32 г/см3, об’ємна маса 1,05-1,10 г/см3, насипна маса 0,27-0,28 г/см3, пористість 
0,18-0,20, порозність 0,73-0,74, вільний об’єм шару сировини 0,78-0,79; вміст ліпофільного 
комплексу в насінні 22-25%, сипучість 1,70-1,80 г/сек, кут природного укосу 40 град. 

З метою комплексної переробки насіння томатів і виділення з них цінних біологічно 
активних речовин, подрібнене насіння послідовно екстрагували розчинниками різної поляр-
ності. На першому етапі за допомогою дифлуорохлорометану (хладону-22) був одержаний 
ліпофільний комплекс, який являє собою жовтувато-зеленувату олію з характерним запахом. 
Для ліпофільного комплексу були визначені основні фізико-хімічні показники: густина – 
0,92 г/см3, кислотне число – 10 мг КОН, показник заломлення – 1,471. Методом газо-рідинної 
хроматографії були визначені пальмітинова – 13,2%, стеаринова – 1,2%, олеїнова – 21,3% , 
арахінова – 3,2%, лінолева – 58,6%, ліноленова – 1,2% жирні кислоти.  

Екстрагуючи шрот водою був виділений полісахаридний комплекс. А потім після об-
робки залишку сировини 0,2% розчином натру гідроксиду вилучили білковий комплекс.  

Фармакологічними дослідженнями, проведеними в лабораторії загальної фармакології 
ДП «ДНЦЛЗ» (зав. лабораторії канд. мед. наук Чайка Л.О.), встановлено, що ліпофільний 
комплекс з насіння томатів виявляє виражену гіполіпідемічну та антиоксидантну дію. Полі-
сахаридний та білковий комплекси можуть використовуватися як біологічно активні добав-
ки, а також як допоміжні речовини при розробці лікарських форм. 

Таким чином, проведені дослідження розробки технології комплексної переробки ви-
чавок томатів сухих показують можливість їх використовувати як нове джерело біологічно 
активних речовин для створення на їх основі лікарських засобів гіполіпідемічної та антиок-
сидантної дії, а також в якості біологічно активних добавок. 
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ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ЛОСЬЙОНУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ 

Голейко Д.М., Бешлей Г.М. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Складна екологічна обстановка, нервові стреси, малорухомий спосіб життя, нераціо-

нальне харчування – це ті фактори, які мають негативний вплив на наш організм. Шкіра та 
волосся реагують на ці несприятливі фактори в першу чергу.  

Волосся втрачає блиск, волосини стають тонкими, випадають. Щоб уникнути цих 
проблем, за шкірою голови та волоссям необхідний догляд.  

Серед лікарських і косметичних засобів для догляду за волоссям особливе місце за-
ймають лосьйони.  

Але на ринку України номенклатура лосьйонів для догляду за волоссям незначна, 
окрім того, вони є досить дорогими.  

Тому актуальним є створення лосьйону для догляду за шкірою голови та волоссям, 
який би поєднував якість та доступність. 

Лосьйони – рідкі косметичні засоби для догляду за волоссям. Це водно-спиртові роз-
чини різних активнодіючих речовин органічного та неорганічного походження. В склад ло-
сьйонів вводять антисептики, кератолітики, в’яжучі компоненти, гормони, витяжки з рос-
линної сировини і т.д.  

Нами вивчена можливість введення до складу лосьйону настойки з кореня любистку 
лікарського (Levisticum officinale), який здавна використовує народна медицина для догляду 
за волоссям.  

У зв’язку з тим, що корені любистку містять ефірну олію ( 2%), яка складається терпі-
неолу, цинеолу, карвакролу, сесквітерпенів, лігустиліду, олійної та бензойної кислот, фуро-
кумаринів (псоралену, бергаптену), лецетину, смолів, які нерозчинні у воді, виникла необ-
хідність опрацювати технологію настойки з кореневища любистку лікарського. Настойку з 
коренів любистку лікарського одержували у співвідношенні 1:5 , як екстрагент використову-
вали 70% етанол. 

Крім того, в склад лосьйону нами введено олію реп’яхову, яка містить природний іну-
лін, протеїн, ефірні та жирні масла (пальмітинову і стеаринову кислоти), дубильні речовини, 
мінеральні солі та вітаміни і яка сприяє росту волосся, оновлює та зміцнює його, тому широ-
ко застосовується в складі косметичних засобів для догляду за волоссям.  

Як стабілізатор дисперсної системи в складі лосьйону використано натрію лаурилсу-
льфат, який часто входить до складу косметичних засобів. Мінімальна концентрація натрію 
лаурилсульфату, яка забезпечувала солюбілізуючу дію становила 1%. 

Технологічний процес одержання лосьйону складався з п’яти стадій. 
Оцінку якості опрацьованого лосьйону для догляду за волоссям проводили згідно 

ДСТУ 4092.2002. «Лосьйони та тоніки косметичні» і ДФ України. 
Одержаний лосьйон – це світло-жовтий прозорий розчин з легкою опалесценцією, з 

легким ароматичним запахом. рН лосьйону становить – 5,8 (норма від 3,0 до 8,5).  
Таким чином, нами опрацьовано склад та технологія лосьйону для догляду за шкірою 

голови та волоссям.  
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АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ТРАВИ ТА КОРЕНІВ СИНЯКА ЗВИЧАЙНОГО 
Гонтова Т.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Синяк звичайний (Echium vulgaris L.) родини шорстколисті (Boraginaceae Juss.) широ-

ко поширений в країнах Середземномор’я, Західній Азії, в Європі, в тому числі в Україні. Ця 
рослина росте як дикоросла, але її вирощують як добрий медонос та декоративну рослину. 

Синяк звичайний – неофіціальна рослина. Трава та корені мають різнопланову ком-
плексну біологічну дію: протизапальну, спазмолітичну, антимікробну, антидепресивну. В 
народній медицині настій трави використовують як відхаркувальне при кашлі та коклюші, як 
заспокійливе і протисудомне при епілепсії; зовнішньо – як протизапальне при ревматичних 
болях у суглобах, розтяжінні сухожилля та як антимікробне. Експериментальними дослі-
дженнями встановлено, що водний настій трави синяка звичайного виявляє високу антигор-
мональну активність. За літературними даними в траві та коренях синяка звичайного міс-
тяться вуглеводи, фосфоліпіди, вітаміни, кислоти органічні та фенолкарбонові, алкалоїди. 
Даних про амінокислотний склад синяка звичайного в доступній нам літературі не знайдено. 
Ця група БАР знаходиться в рослинній сировині в легко засвоюваних для людини комплек-
сах. В медичній практиці амінокислоти застосовують для лікування шлунково-кишкового 
тракту, печінки, нервово-психічних розладів, для профілактики атеросклерозу. Амінокислоти 
– валін, лейцин та ізолейцин проявляють протипухлинну дію, гліцин – зменшує збудження 
центральної нервової системи. Для більш раціонального та комплексного використання рос-
линної сировини доцільно знати про амінокислотний склад. 

Метою нашої роботи було вивчення амінокислотного складу коренів та трави синяка 
звичайного. Корені 2-го року життя заготовляли наприкінці вегетаційного періоду (вересень 
2008 р.), траву - в фазу масового цвітіння (червень 2008 р.) в Харківській області. Сировина 
підлягала повітряно-тіньовій сушці. Якісний склад та кількісний вміст амінокислот визнача-
ли за допомогою амінокислотного аналізатора ААА-339. Умови хроматографування: станда-
ртна скляна колонка, набивка – іонообмінна смола LG-AND, автоматичне дозування проб, 
температурний режим 18–320С. Кількісний вміст амінокислот визначали за площею піків в 
порівнянні зі стандартними зразками амінокислот. 

В обох видах сировини було ідентифіковано 17 амінокислот, з яких 7 відносяться до 
незамінних та 10 до замінних. Вміст загальної суми амінокислот був вищим в траві ніж в ко-
ренях і складав 3005,33 мкг/100мг та 2417,74 мкг/100мг відповідно. Вміст суми незамінних 
амінокислот також був вищим в 1,4 рази в траві ніж коренях і складав 1125,24 мкг/100мг та 
782,21 мкг/100мг відповідно, а суми замінних амінокислот також був вищим в траві в 1,2 ра-
зи в порівнянні з коренями (1880,09 мкг/100мг та 1635,53 мкг/100мг відповідно). З незамін-
них амінокислот в значних кількостях в траві накопичувалися лейцин (346,56 мкг/100мг), ва-
лін (249,09 мкг/100мг), ізолейцин (232,85 мкг/100мг), а в коренях – лейцин (153,16 
мкг/100мг), фенілаланін (127,99 мкг/100мг), лізин (123,62 мкг/100мг), треонін (131,28 
мкг/100мг) та ізолейцин (109,40 мкг/100мг). З замінних амінокислот в значних кількостях в 
обох видах сировини накопичувалися кислота глютамінова – 454,86 мкг/100мг в траві та 
273,50 мкг/100мг в коренях, кислота аспарагінова – 314,07 мкг/100мг в траві та 246,15 
мкг/100мг, в коренях, аргінін – 286,99 мкг/100мг в траві та 262,56 мкг/100мг в коренях.  

В результаті проведеної роботи вперше було вивчено якісний склад та кількісний 
вміст амінокислот в коренях та траві синяка звичайного. Отримані дані будуть використані в 
подальших дослідженнях. 
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ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ 
ПІДЗЕМНИХ ОРГАНІВ БРАТКІВ САДОВИХ СОРТУ «ВІНТЕРЗОННЕ» 

Гонтова Т.М., Мішнєва К.Д., Хворост О.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Рослини роду Фіалка широко застосовуються в медицині в якості відхаркувальних, 

муколітичних, протизапальних та діуретичних засобів. Найбільшу популярність серед квіт-
никарів здобув культивований гібрид фіалки триколірної – братки садові, а саме сорт «Він-
терзонне». Проведені раніше нами дослідження стосувалися вивчення надземної частини ро-
слин роду Фіалка. Ми зустріли відомості про вивчення хімічного складу та біологічної акти-
вності підземних органів фіалки запашної, згідно яких вони містили полісахариди та алкало-
їди, а також чинили виражену протизапальну та відхаркувальну дію. В народній медицині 
корені фіалки триколірної та фіалки запашної використовували як блювотний засіб при хар-
чових отруєннях. Зважаючи на наведене вище, а також те, що підземні органи братків садо-
вих сорту «Вінтерзонне» складають значну масову частку від маси рослини та є відходами 
при заготівлі сировини, вони є перспективними об'єктами для фармакогностичного дослі-
дження.  

Метою даної роботи було вивчення морфологічної та анатомічної будови коренів бра-
тків садових сорту «Вінтерзонне». Сировину культивували та збирали на території Харківсь-
кої області в період з травня по червень 2009 року, піддавали повітряно-тіньовій сушці. 
Морфологічну будову сировини вивчали за допомогою неозброєного ока, лупи та світлового 
мікроскопу МБД-6. Для вивчення анатомічної будови використовували зафіксовану у суміші 
96% спирт етиловий – вода – гліцерин (1:1:1) сировину. Анатомічну будову вивчали за до-
помогою світлового мікроскопу МБР-1 при збільшенні в 120, 300, 600 та 800 разів на поздо-
вжньо-радіальних, поздовжньо-тангентальних та поперечних зрізах, фотознімки робили за 
допомогою фотокамери Olympus FE-140.  

Коренева система братків садових сорту «Вінтерзонне» - мішаного типу. Від головно-
го кореня відходить значна кількість бічних коренів, що поділяються на корені І-ІІІ порядку, 
а також значна кількість коренів є придатковими. Довжина коренів складала від 0,7 до 10 см, 
товщина від 0,2 до 0,7 мм, Поверхня коренів блідо-жовта, гладенька або злегка зморшкувата. 
Більш виражена зморшкуватість характерна для головного кореня, корені ІІ-ІІІ порядку – 
майже гладенькі. Шар з поверхні легко злущується. На зламі корені гладкі, білуваті з чітким 
контуром осьового циліндру. Запах коренів специфічний, смаку немає.  

Головний корінь вкритий покривною тканиною 3-4 шаровою перидермою. Клітини 
зовнішнього ряду перидерми паренхімні прямокутної форми, зі слабко потовщеними оболо-
нками. Інші 2-3 шара перидерми були утворені значно меншими за розмірами клітинами. 
Корова паренхіма була утворена тангентально стислими паренхімними клітинами з дуже по-
товщеними оболонками. Судини ксилеми драбинчастого типу, розташовані радіально, їх ді-
аметр зменшується до центру кореня. Серцевинні промені однорядні, вузько просвітні. В 
центрі головного кореня розташовані паренхімні клітини зі слабко потовщеними оболонка-
ми. Відмінності в анатомічній будові бічних коренів І та ІІ порядку від головного кореня по-
лягали у тому, що клітини перидерми більш здавлені та мали звивисті оболонки. В центрі 
бічних коренів розташований діархний провідний пучок.  

Таким чином, визначено ознаки морфологогічної та анатомічної будови підземних ор-
ганів братків садових сорту «Вінтерзонне». Одержані дані можуть бути використані при роз-
робці документів, що регламентують якість сировини. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ АНАТОМІЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК 
СУПЛІДЬ ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО 

Гонтова Т.М., Руденко В.П.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Хміль звичайний (Humulus lupulus L.) роду Humulus родини коноплеві (Cannabaceae) в 

дикому стані росте у країнах з помірним кліматом. Він широко поширений по всій території 
України на більш-менш вологих місцях, по берегам боліт, річок, на узліссях, серед чагарни-
ків, в ярах. У спеціалізованих господарствах України та інших країнах його культивують як 
технічну рослину. Це багаторічна дводомна ліана з витким, ребристим, шорстким стеблом. 
Листки прості, черешкові, чоловічих екземплярах – супротивні, на жіночих - почергові. Вер-
хні листки– яйцевидні, нижні – трійчасто-розділені, з загостреними, крупнопилчастими ло-
патями. Листкова пластинка зверху темно-зелена, знизу - блідо-зелена з жовтими залозками і 
розсіяними волосками по жилках. Квітки одностатеві, дводомні, зібрані в дихазії, що у чоло-
вічих рослин утворюють розріджені, повислі волоті, а у жіночих – короткі сережки, 2-3 см 
завдовжки. Після запліднення оцвітина стає плівчастою і разом з приквітничком і приквітко-
вим листочком значно розростається, після чого утворюються еліптичні супліддя «шишки», 
які складаються з черепичасто розташованих жовто-зелених приквіткових лусочок, прикри-
ваючих плід. Плід – горішок яйцеподібної форми, сіруватий. Для медичних потреб викорис-
товують жіночі суплідд я - «шишки» хмелю і лупулін – порошок залозок суплідь. Супліддя 
заготовляють у серпні. Вони містять ефірну олію (до 1,7%), гіркоти (до 20%), смоли, холін, 
алкалоїдоподібну речовину з наркотичною дією. «Шишки» хмелю містять вітаміни групи В, 
кислоту аскорбінову, лейкоантоціанідини, дубильні речовини. Препарати хмелю заспокою-
ють нервову систему, виявляють протизапальну, противиразкову, капілярозміцнюючу, боле-
тамувальну дію, також регулюють обмінні процеси організму, збуджують апетит, мають бак-
терицидну і фунгіцидну дію. «Шишки» хмелю входять до складу заспокійливого чаю, є 
складовою препарату Уролесан, Валокордин тощо. Мазь вживається для лікування захворю-
вань шкіри, суглобів. Метою нашої роботи було проведення анатомічного вивчення суплідь 
хмелю звичайного. Для проведення мікроскопічних досліджень використовували суху та фі-
ксовану сировину. Вивчення мікроскопічних ознак плодів проводили за допомогою мікро-
скопа БІОЛАМ ЛОМО при збільшені 160, 400, 800, знімки робили за допомогою фотоапара-
ту Olympus FE 140. Анатомічна будова криючих лусок та приквітників не відрізняється. Клі-
тини зовнішньої епідерми паренхімні, слабко звивистостінні, зі слабко потовщеними порис-
тими оболонками, продихи рідкі, тип продихового апарату - аномоцитного типу. Клітини 
внутрішньої епідерми звивистостінні, тонкостінні, продихи відсутні. Приквітники опушені з 
обох боків простими одноклітинними гострокінцевими волосками та жовтими щиткоподіб-
ними і кулеподібними залозками з багатоклітинною голівкою, що утворена дрібними кліти-
нами, які заповнені ефірною олією. Ніжка коротка, 2-клітинна. Зверху голівка вкрита купо-
лоподібною кутикулою. Рідко зустрічаються головчасті волоски з невеликою шароподібною 
багатоклітинною голівкою і довгою вузькою 2-клітинною ніжкою. Плід вкритий епідермою, 
що утворена паренхімними, тонкостінними, сильно звивистостінними клітинами. Під епіде-
рмою розташований ряд сильно звивистостінних, товстостінних клітин зі здерев’янілими 
оболонками, який підстеляє шар спавшихся клітин. Внутрішня епідерма оплодня представ-
лена паренхімними, багатокутовими, тонкостінними клітинами. Клітини ендосперма запов-
нені дрібними алейроновими зернами (реакцій з розчином Люголя), жирною олією (реакція з 
Суданом-III). Результати вивчення мікроскопічних ознак плодів хмелю звичайного будуть 
використані в подальшій роботі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ СТЕБЕЛ GALIUM VERUM L., 
GALIUM CARPATICUM KLOK. ТА GALIUM HUMIFUSUM BIEB. 

Горяча О.В., Ільїна Т.В., Ковальова А.М., Гамуля О.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Аналізуючи дані наукової літератури стосовно систематики роду Підмаренник (Gal-

ium L.) родини маренові (Rubiaceaе Juss.), нами встановлено, що незважаючи на широке роз-
повсюдження у флорі України та суміжних країн – понад 120 видів, до сьогоднішнього часу 
не розроблено чітких та однозначних критеріїв для визначення систематичного положення 
представників роду. Багато видів ототожнюються між собою, виділяються нові роди, стосов-
но кількості секцій та їх складу також не має спільної думки систематиків. 

Метою нашої роботи є встановлення діагностичних анатомічних ознак представників 
роду Galium L., які дадуть змогу чітко визначити видову та секційну приналежність рослин. 

Досліджено анатомічну будову стебел трьох видів підмаренників – підмаренника 
справжнього Galium verum L. (Galium ruthenicum Willd.), підмаренника карпатського Galium 
carpaticum Klok. (за Побєдимовою – Galium polonicumBlocki або Galium Schultesii Vest.: Фло-
ра СРСР, ХХІІІ, 374) та підмаренника сланкого Galium humifusum Bieb. (Asperula humifusa 
Bess.), в результаті чого встановлено спільні та відмінні діагностичні ознаки. 

До спільних діагностичних ознак досліджуваних видів відносяться одношарова епіде-
рма з товстостінними клітинами без міжклітинного простору. Ендодерма репрезентована ви-
довжено чотиригранними клітинами різного розміру, з тонкими оболонками, без міжклітин-
ного простору. Флоема мало розвинута, йде суцільним вузьким кільцем. Ксилема значно ши-
рша, розташована суцільним кільцем з великою кількістю судин. Флороглюцин забарвлює 
ксилему у фіолетовий колір, це свідчить про те, що вона представлена механічною тканиною 
лібриформом. Клітини, що оточують серцевину стебла, округлі, неправильної форми, тонко-
стінні, міжклітинники мало розвинуті. Серцевина стебел порожнинна. 

Відмінні діагностичні ознаки. У Galium verum клітини епідерми округлої форми, на 
поверхні стебла зустрічаються продихи – гідатоди з асиметричними замикаючими клітина-
ми, побічні клітини мають серповидну форму. По всій поверхні стебла розташовані одноклі-
тинні трихоми. Ребра стебла мають округлу форму. Коленхіма складається з клітин неправи-
льної округлої форми, з потовщеною оболонкою, без міжклітинного простору. У гранях сте-
бла коленхіма складається з 6-8 шарів клітин, по осі стебла коленхіма представлена 1-2 ша-
рами. 

Епідерма стебла Galium carpaticum складається з округло-видовжених клітин, поверх-
ня гола. Ребра стебла мають прямокутну форму. Коленхіма складається з овальних клітин 
неправильної округлої форми, з потовщеною оболонкою, без міжклітинного простору. У ре-
брах стебла вона представлена 5-6 шарами, по осі стебла – одним шаром клітин. У середин-
них клітинах стебел зустрічаються скупчення голкоподібних прозорих кристалів. 

Епідерма стебла Galium humifusum неправильно прямокутна, на поверхні розташовані 
одноклітинні видовжено-загострені волоски, зовнішня частина оболонки яких потовщена і 
прозора, внутрішня світло-сіра та звивиста. Ребра стебла мають форму сідла. Коленхіма зу-
стрічається лише у ребрах стебла і представлена 2-3 шарами клітин різної форми з потовще-
ною оболонкою, без міжклітинного простору. 

Отримані дані можуть бути використані для ідентифікації з метою систематизації ро-
ду Galium, а також для стандартизації рослинної сировини як перспективних джерел біологі-
чно активних речовин. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ  
АНАБОЛІЧНОЇ ДІЇ НА ОСНОВІ СОЇ 
Гриценко В.І., Гладух Є.В., Карпюк У.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Створення високоефективних лікарських препаратів анаболічної дії є актуальним за-

вданням сьогодення. Це пов‘язано з проблемою дефіциту білка, підтримки і регулювання ва-
ги та не засвоєння білка у дітей та дорослих. В арсеналі сучасних анаболічних засобів широ-
ко представлені препарати синтетичного походження, але велика кількість побічних ефектів 
змушує до створення ліків, що добре переносяться та не мають протипоказань. Багато країн 
намагаються вирішити цю проблему шляхом введення в раціон людини рослинного білка. 
Великий клінічний досвід використання лікарських засобів на основі рослинної сировини 
виявив багато переваг в порівнянні з синтетичними препаратами. Фітопрепарати володіють 
цінними властивостями і забезпечують широкий вплив на організм, вони малотоксичні і не 
виявляють побічних ефектів. Соя є цінним джерелом отримання біологічно активних речо-
вин. Насіння сої містить 33-47% білку, багатого на незамінні амінокислоти (треонін, валін, 
метіонін, ізолейцин, лейцин, лізин, аргінін), 19-22% олії, до 30% вуглеводів. З вуглеводів соя 
містить 9-12% розчинних цукрів, 3-9% крахмалу, 3-6% клетчатки. До складу насіння та зеле-
ної маси сої входять флавоноїди (кверцетин, кемпферол та їх глікозиди: ізокверцетин, астра-
галін, рутин), ізофлавоноїди (генистеїн, формононетин), сапоніни, кумарини, органічні кис-
лоти, дубільні речовини, полісахариди, вітаміни А, В, С, Е, К, Р, макро- та мікроелементи. 
Основним продуктом переробки насіння сої є олія, яка відноситься до полувисихаючих олій. 
Вміст олії у насінні коливається від 13 до 26%. До складу олії сої входять нейтральні ліпіди, 
основні жирні кислоти (лінолева, олеїнова, пальмітинова, ліноленова, стеаринова), фосфолі-
піди, токофероли, каротиноїди, стероїди. Олія сої має цінні харчові та лікувальні властивості. 
Вона нормалізує обмін білків, регулює холестериновий обмін, сприяє утворенню гормонів, 
має репаративну активність. Зелена маса також містить до 3% ліпофільних речовин, 11-13% 
спирторозчинних полісахаридів, 5-7% водорозчинних полісахаридів, 11-12% пектинових ре-
човин, майже до 40% геміцелюлози. Підвищений вміст білку у раціоні сприяє виведенню це-
зію-137, а сірковмісні амінокислоти (метіонін) сприяють виведенню радіонуклеїдів з органі-
зму людини. Ізофлавоноїди сої знижують ризик захворювань на рак, остеопороз, завдяки 
впливу на концентрацію мінеральних речовин у кістках, пом‘якшують недомагання у кліма-
ктеричний період, пов‘язані з порушенням гормонального обміну, виявляють антиоксидант-
ну, антигіпоксичну, протипухлинну активність, мають анаболічну дію. Флавоноїди та гідро-
ксикоричні кислоти мають позитивний вплив на імунний статут. У китайській народній ме-
дицині використовують препарати не лише з насіння сої, але й з плодів, квіток, коренів, лис-
тя, молодих пагонів та золи стеблів. Лікарі рекомендують застосовувати насіння сої для нор-
малізації роботи кишечнику, шлунку, серця, нирок та печінки, вважають протиотрутою при 
отруєнні аконітом і кротоном. Враховуючи високі потреби в препаратах анаболічної дії, до-
ступність і актуальність комплексного використання сировини, розробка та створення рос-
линних препаратів на основі сої, які добре застосовуються і мають багатий склад біологічно 
активних речовин, є актуальною проблемою. В якості рослинної сировини нами обрано тра-
ву сої щетинистої у стадії цвітіння. Саме ця стадія вегетації характеризується максимальним 
накопиченням різноманітних біологічно активних речовин, зокрема таких, які обумовлюють 
анаболічну дію субстанції. З трави сої щетинистої був отриманий густий екстракт, визначені 
параметри його стандартизації: сухий залишок, втрата в масі при висушуванні, вміст важких 
металів, ідентифікація і кількісне визначення згідно вимогам ДФУ.  
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ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ 
БУРКУНУ ЛІКАРСЬКОГО 

Грудько І.В., Ковальова А.М., Осолодченко Т.П. 
Національний фармацевтичний університет, 

Харківський НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова 
 
Melilotus officinalis – буркун лікарський дворічна трав’яниста рослина родини Fa-

baceae. В офіційній медицині застосовується, як кумариновмісна сировина, що проявляє гі-
покоагулянтні, антиагрегаційні, антиоксидантні, гепатопротекторні, адаптогенні властивості 
та використовується при судинних та серцево-судинних захворюваннях, захищає та віднов-
лює внутрішню оболонку кровоносних і лімфатичних судин, завдяки чому попереджує утво-
рення тромбів, емболії та покращує функціональний стан після радіоактивного опромінення. 
В народній медицині трава буркунів використовується при фіброміомах, зовнішньо – при 
запальних захворюваннях шкіри. 

Раніше нами було проведено рідинно-рідинне фракціонування трави буркуну лікарсь-
кого розчинниками, полярність яких збільшується. Досліджувались біологічно активні речо-
вини хлороформної, етилацетатної, етилацетатно-спиртової та бутанольної фракції. Мето-
дом тонкошарової хроматографії в етилацетатно-спиртовій фракції були ідентифіковані фла-
воноїди, кумарини та гідроксикоричні кислоти. 

Кількісне визначення та ідентифікація компонентів отриманих фракцій проводили ме-
тодом хромато-мас-спектрометрії, були визначені апігенін, лютеолін, кемпферол, кверцетин 
та їх похідні. Структура цих сполук підтверджувалась спектральними методами аналізу в 
УФ- та ІЧ-областях. Проведено кількісне визначення кумаринів, флавоноїдів та гідроксико-
ричних кислот спектрофотометричним методом. 

Метою теперішньої роботи було встановлення антибактеріальної активності отрима-
них нами екстрактів. 

Визначення антибактеріальної активності етилацетат-спиртового екстракту буркуну 
лікарського проводили на базі Харківського НДІ мікробіології та імунології ім. 
І.І.Мечникова під керівництвом старшого наукового співробітника Осолодченко Т.П.  

Для визначення антибактеріальної активності препарату використовували агар Мюл-
лера-Хінтона, для вирощування мікроорганізмів – живильний агар і середовище Сабуро Ма-
хачкалінського заводу. 

Відповідно до рекомендацій ВООЗ для оцінки активності препаратів використовували 
тест-штами Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli АТСС 25922, Proteus vulgaris 
ATCC 4636, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Basillus subtilis АТСС 6633, Candida 
albicans АТСС 885/653. Дослідження проводили методом дифузії в агар (метод «колодязів»). 
Визначення активності антибактеріальних препаратів проводили на двох шарах щільного 
поживного середовища, розлитого в чашки Петрі. У нижньому шарі використовували «голо-
дні» середовища, що не засівали (агар-агар, вода, солі). Нижній шар є підкладкою заввишки 
10мм на яку строго горизонтально встановлюють 3-6 тонкостінних циліндра з неіржавіючої 
сталі діаметром 8мм і 10мм заввишки.  

Результати проведених досліджень доводять антимікробні властивості екстракту з 
надземної частини буркуну лікарського по відношенню до Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli та Basillus subtilis. Більш виражену антимікробну активність екстракт буркуну лікарсько-
го виявляє до Staphylococcus aureus та Basillus subtilis має, в якому відмічено значні зони за-
тримки діаметру росту мікроорганізмів.  



 

242 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИРАДИКАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСТОЙОК  
ТРАВИ МЕЛІСИ ЛІКАРСЬКОЇ  
Гудзенко А.В., Курапова Т.М. 

ДУ «Інститут фармакології та токсикології» АМН України 
 
Відомо, що фенольним сполукам, зокрема оксикоричним кислотам, флавоноїдам то-

що, які широко представлені у лікарській рослинній сировині притаманні виражені антира-
дикальні властивості. Сировиною, в якій в значній мірі містяться фенольні сполуки є меліса 
лікарської. Зокрема, згідно монографії європейської фармакопеї на листя меліси лікарської, 
сума оксикоричних кислоти в сировині повинна складати не менше ніж 4 %.  

Виходячи з цього, метою даної работи було вивчення антирадикальних властивостей 
ностойок трави меліси лікарської та визначення залежності даної активності від умов екстра-
гування сировини та вмісту біологічно активних речовин. 

Матеріали та методи. У роботі використовували сировину трави меліси лікарської, за-
готовлену в 2009 року в Київській області. Досліджувані 10 % настойки виготовляли з повіт-
ряно-сухої сировини на 90 %, 70 %, 50 %, 40 % та 20 % етиловому спирті методом мацерації. 
В якості препарата порівняння використовували настойку листя горіха грецького.  

Загальний вміст флавоноїдів, в перерахунку на лютеолін, визначали спектрофотомет-
ричним методом, застосовуючи реакцію комплексоутворення флавоноїдів з хлоридом алю-
мінію. Вміст суми оксикоричних кислот визначали спектрофотометричним методом, за мо-
дифікованою методикою, наведеною в фармакопейній статті «Меліса, листя» Європейської 
фармакопеї. Вміст поліфенольних сполук визначали як вказано у ГФ вип. 11. 

Антирадикальну активність спиртових настойок меліси лікарської визначали спект-
рофотометричним методом, за методикою, суть якої полягає у визначенні реакційної здатно-
сті субстрату стосовно стабільного радикалу дифенілпікрилгідразилу (ДФПГ).  

Результати та їх обговорення. Одержані дані демонструють, що всі досліджувані на-
стойки меліси лікарської вірогідно знижують вміст радикальної форми ДФПГ, тобто у тій чи 
іншій мірі виявляють антирадикальну активність (АРА). При цьому, найбільша АРА прита-
манна настойкам трави меліси лікарської, виготовлених на 50 % етиловому спирті - 72,7 %. 
Дещо в меншій мірі АРА притаманна настойкам, виготовлених на 40 % та 70 % спирті – 65,9 
% та 57,8 % відповідно. Найменшу антирадикальну активність знайдено в настойках трави 
меліси лікарської, виготовленних на 20 % та 90 % спирті – 29,4 % та 23,8 % відповідно. При 
цьому настойки на 50 %, 40 % та 70 % спирті за своїми антирадикальними властивостями 
переважають референтний препарат – настойку листя горіха грецького. Також було проведе-
но кореляційний аналіз АРА та відсоткового вмісту суми оксикоричних кислот, суми флаво-
ноїдів і поліфенолів у досліджуваних настойках. Після разрахунків були отримані такі зна-
чення коефіцієнтів кореляції (K): АРА (%) – оксикоричні кислоти (%) K≈0,902; АРА (%) – 
флавоноїди (%) K≈0,6854; АРА (%) – поліфеноли (%) K≈0,862. 

Висновки. 
1. Найбільша антирадикальна властивість притаманна настойці меліси лікарській, на 

50 % спирті, при цьому настойки на 50 %, 40 % та 70 % спирті за своїми антирадикальними 
властивостями переважають референтний препарат – настойку листя горіха грецького.  

2. Між антирадикальною активністю та відсотковим вмістом у настойках меліси лі-
карської суми оксикоричних кислот та поліфенолів існує позитивний корелятивний зв`язок, 
що свідчить про взаємопов`язаність цих показників. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ БІЛКА У ТРАВІ ТИФОНУ 
Гур’єва І.Г., Кисличенко В.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
У 1976 р. нідерландською компанією «Спайс ен Гроот» було створено нову кормову 

культуру – тифон. Тифон (Brassica campestris f. biennis DC. x B. rapa L.) – гібрид китайської 
капусти та турнепсу. З 1998 цю культуру було занесено до Реєстру сортів рослин України 
року і рекомендовано для Лісостепу України.  

Тифон дає змогу отримувати 2-3 укоси зеленої маси на рік. Врожайність першого уко-
су складає 50 т/га, другого – 40 т/га, третього – 30 т/га. Перший укіс можливо проводити вже 
через 8-10 тижнів після висіву. При запашці тифона в якості сидерального добрива він швид-
ко розкладається в ґрунті та збагачує її нітрогеном (100-140 кг/га).  

Висота рослини складає 110 – 120 см. Стебло пряморосле, листки ліровидно-перисті. 
Суцвіття – китиця, що складається з 50-60 квіточок. Чашолистки горизонтально підняті, пе-
люстки довгоноготкові, жовтого кольору, зі зворотно-овальним відгином. Тичинки вільні, 
без зубців. Біля основи коротких тичинок міститься по одній брунькоподібній медовій залоз-
ці та по одній великій залозці перед кожною парою довгих тичинок. Зав’язь сидяча. Стовп-
чик короткий. Плід – стручок, в якому 25 – 30 насінин. Насіння кругле, від коричневого до 
червоно-сизого кольору, маса 1000 шт. – 3,5 - 4,0 г. 

Тифон є важливою білковою культурою. Вихід протеїну з 1 га складає 0,7 – 1,1 т/га. 
За даними Державного дослідного господарства «Гонтарівка» (Харківська обл.), при згодо-
вуванні тифону свиням та великій рогатій худобі останні набирали у масі до 1,5 кг за добу.  

Таким чином, враховуючи вище перелічені особливості хімічного складу рослини, ці-
каво було визначити кількісний вміст білка у траві тифону в межах поглибленого фітохіміч-
ного вивчення цієї культури.  

Об’єктом дослідження була трава тифону, зібрана у 2009 році в Харківській області. 
Визначення білка проводилося за методом Кьєльдаля. Сутність метода полягає у перетво-
ренні нітрогену білкових речовин у солі амонію під час мінералізації зразка та подальшому 
підлуженні продуктів реакції з наступною відгонкою аміаку, що виділився, та титруванні 
розчину. Із середньої проби досліджуваної сировини виділяли 30 г, розмелювали на млині, 
насипали у металевий бюкс та сушили у сушильній шафі протягом 3 год. при температурі 
120°С. Потім брали точну наважку до 1 г. Наважку вміщували у колбу Кьєльдаля, заливали 7 
мл кислоти сірчаної концентрованої, додаючи каталізатор для прискорення процесу спалю-
вання. Коли вміст колби набув блакитного кольору спалювання припиняли. Після охоло-
дження колбу Кьєльдаля промивали водою очищеною та приступали до відгонки аміаку на 
приладі Кьєльдаля. Вміст конічної колби-приймача титрували 0,1 н розчином натрію гідро-
ксиду у присутності змішаного індикатора (метиловий червоний, бромкрезоловий зелений).  

За різницею між взятою кількістю мілілітрів 0,1 н кислоти сірчаної та використаною 
кількістю мілілітрів 0,1 н натрію гідроксиду, що пішов на титрування, визначали вміст нітро-
гену.  

Вміст білка визначали шляхом множення кількості отриманого нітрогену на коефіці-
єнт для даного виду сировини. Для трави тифону значення коефіцієнту складало 6,25. 

Після проведення визначення було встановлено, що трава тифону містить 11,35 – 
11,49% білка. 

Отримані дані будуть використані при стандартизації трави тифону та розробці мето-
дик контролю якості. 
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ЧИСЛОВІ ПОКАЗНИКИ ЛИСТКІВ ТА КВІТОК АЛЬБІЦІЇ ЛЕНКОРАНСЬКОЇ 
Демешко О.В., Ковальов С.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Перспективним джерелом для отримання фітозасобів є альбіція ленкоранська 

(Albizzia julibrissin Durazz), що відноситься до роду альбіція (Albizzia Durazz) родини бобо-
вих (Fabaceae). Рід альбіція включає в себе 17 видів, які розповсюджені від Закавказзя до де-
яких районів Середньої Азії, а також в Криму. Рід названий на честь знатного флорентійця 
Філіпо дель Альбіцці (італ. Albizzi), який познайомив Європу в XVIII ст. з цією рослиною; а 
вид – від слова «gul-i abrisham», що на мові фарсі означає «шовкова квітка» (від gul — «квіт-
ка», abrisham — «шовк»). Альбіція ленкоранська, або шовкова альбіція – листопадне дерево 
10-15 (20) м заввишки з розкидистою зонтиковидною кроною, як у деяких видів тропічних 
акацій. Листки ажурні, розсічені на безліч дрібних часток., нагадують віяла. До речі, на ніч 
листи складаються. Жовтувато-білі квітки зібрані в щитковидні волоті, пахнуть дуже тонко 
У квіток акації ленкоранської дуже довгі тичинкові нитки, які можуть бути білими, рожеви-
ми або червоними, залежно від сорту, що надає їм високу декоративність. Плоди альбіції - 
боби. Дерево росте 50-100 років. Як вважають деякі вчені, батьківщина цієї рослини — Лен-
корань (що відбилося й у назві дерева), але поширена вона набагато ширше — від Закавказзя 
до деяких районів Середньої Азії. Вона містить алкалоїди (0, 1-0,13%). У корі, гілках є дуби-
льні речовини ( 8-12%), фенолкарбонові кислоти, лігнани, флавоноїди, антоціани, сапоніни; у 
квітках – ефірна олія (0,4%); у плодах, оплоднях - сапоніни; у насінні - циклітоли та їх похід-
ні, фосфоліпіди (1,3%).  

У народній медицині застосовують висушену кору гілок та сухі суцвіття альбіції лен-
коранської. Настій кори гілок застосовують при розладах травлення, гастралгії, як антигель-
минтний засіб, зовнішньо - при карбункулах. Смолистий екстракт кори використовують у 
вигляді пластиру при абсцесах, карбункулах, фурункулах і пухлинах, а у вигляді пов'язки - 
при переломі костей, а також при розтягненнях сухожиль. Екстракт листів проявляє вираже-
ну вірулозидну активність проти вірусу грипу. Відвар квіток використовують як спазмоліти-
чний й ароматичний засіб. Настій із сухих квіток - сурогат чаю, ароматизатор. Препарати із 
квіток заспокоюють, діють як транквілізатор, їх призначають при тривожному стані, депре-
сії, безсонні. 

Попередніми фітохімічними дослідженнями за допомогою загальновідомих хімічних 
реакцій ідентифікації та методів хроматографічного аналізу нами виявлено наявність більше 
20 речовин фенольної природи. 

Метою нашої роботи стало дослідження деяких числових показників листків та квіток 
альбіції ленкоранської, заготовлених влітку 2009 року в Криму. 

Визначення числових показників у листках і квітках альбіції проводили за методика-
ми ДФ ХI. Вологість квіток склала 11,49±0,73%, у листках – 9,83±1,49%. Вміст золи загаль-
ної склав: у квітках – 6,88±0,02%, у листках – 8,38±0,03%. Вміст екстрактивних речовин, які 
вилучають водою – 24,81%, екстрактивних речовин, які вилучають 50% етиловим спиртом – 
26,54%.  

Методом, наведеним у ДФ ХI, визначений кількісний вміст аскорбінової кислоти у 
листках Albizzia julibrissin, який склав 1,18%. 

Таким чином, альбіція ленкоранська є перспективним лікарським сировинним джере-
лом для подальшого фармакогностичного вивчення. Отримані дані будуть використані при 
розробці методів контролю якості сировини – листків та квіток альбіції. 
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АНАЛІЗ ЛІПОФІЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ ТРАВИ СТОКРОТОК БАГАТОРІЧНИХ  
(BELLIS PERENNIS L.) 

Демидяк О.Л., Дахим І.С., Калушка О.Б. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
Відомо, що у неофіцинальній медицині здавна використовують траву дикорослих сто-

кроток багаторічних (Herba Bellidis perennis), як засіб, що регулює загальний обмін речовин, 
проявляє відхаркувальну, протизапальну, жарознижувальну, діуретичну і жовчогінну актив-
ність. Хімічний склад рослини недостатньо вивчений, зокрема, у літературних джерелах не-
має інформації про хімічний склад ліпофільної фракції рослини, тому метою наших дослі-
джень було вивчення жирнокислотного складу та вмісту пігментів у траві стокроток багато-
річних, зібраній під час цвітіння у травні 2009 року на луках Тернопільщини. 

Визначення якісного складу та кількісного вмісту жиророзчинних речовин проводили 
на флуориметрі Hitachi F4010, використовували тривимірну флуоресцентну спектроскопію. 
Результати досліджень показали, що у ліпофільному екстракті трави стокроток багаторічних 
(екстрагент хлороформ) наявні прості феноли, для яких характерні піки у ділянках збуджен-
ня флуоресценції λexc 250-300 нм та випромінення λеm 310-400 нм. Серія піків у ділянках збу-
дження флуоресценції λexc від 270 до 430, 450-520 і від 590 до 690 нм та випромінення λem від 
650 до 750 нм властива для суміші хлорофілів. 

У дослідженнях, де для одержання екстракту як екстрагент використовували метанол, 
спостерігали серію піків у ділянках збудження флуоресценції λexc – 240-270 та 290-380 нм та 
випромінення λеm від 400 до 500 нм, що свідчать про наявність у екстракті флавонів. Серія 
піків у метанольному екстракті (λexc - 350-480, 500-580, 600-690 нм і λem – 650-750 нм) – діля-
нки флуоресценції хлорофілів.  

При визначенні кількісного вмісту пігментів у досліджуваній сировині (екстрагент 
хлороформ) встановлено, що каротиноїдів міститься 7,19 мг/г, хлорофілів – 13,82 мг/г (у пе-
рерахунку на повітряно-суху сировину). У метанольному екстракті трави стокроток багато-
річних виявлено 1,85 мг/г каротиноїдів, 2,64 мг/г хлорофілів та 34,19 мг/г флавоноїдів.  

Жирнокислотний склад ліпофільної фракції трави стокроток багаторічних аналізували 
після метилування жирних кислот у зразку екстракту. Хроматографування проводили на га-
зовому хроматографі з полум'яно-іонізаційним детектором (колонка – капілярна кварцова, 
розміром 30 м х 0,25 мм, НР – 225, товщина шару – 0,25 мкм). Температуру колонки програ-
мували при 165 0С (2 хвилини). Приріст температури – зі швидкістю 20 0С за хвилину до те-
мператури 225 0С (15 хвилин). Температура випаровувача та детектора – 250 0С. Швидкість 
руху газу-носія (водню) – 0,94 мл/хв. Ділення потоку – 1:50. 

У ліпофільній фракції трави стокроток ідентифіковано 8 жирних кислот, з яких пере-
важають поліненасичені кислоти (пальмітолеїнова – 1,65 %, олеїнова – 2,16 %, лінолева – 
27,58 %, α-ліноленова – 35,03 %, нервонова – 1,31 %). Найбільший вміст у досліджуваній 
траві (35,03 %) припадає на α-ліноленову кислоту, із насичених жирних кислот переважає 
пальмітинова (26,58 %). Вважаємо траву стокроток багаторічних цінною сировиною щодо 
вмісту поліненасичених жирних кислот, загальний вміст яких у ліпофільному екстракті ста-
новить 67,73 %.  

Одержані результати свідчать про доцільність подальших досліджень ліпофільних 
фракцій трави стокроток багаторічних.  
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ФІТОДОБАВКИ ІЗ НАТУРАЛЬНИХ ПРЯНОЩІВ 
З АНТИОКСИДАНТНОЮ ТА КОНСЕРВУЮЧОЮ ДІЄЮ 
Дем’яненко В.Г., Афанасьєва В.А., Павлюк Р.Ю., Погарська В.В. 

Національний фармацевтичний університет, 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
В даний час у світовій практиці під час виробництва жировміщуючих товарів викори-

стовують як синтетичні, так і природні речовини, що володіють властивостями інгібіторів 
окислювання – антиоксиданти. 

В Україні практично не виробляються натуральні антиоксиданти з рослинної сирови-
ни, в тому числі і натуральних прянощів, хоча останнім часом встановлені, але ще мало ви-
вчені їх антиоксидантні властивості та консервуюча дія. Пряно-ароматична рослинна сиро-
вина є джерелом БАР (ефірних олій, терпеноїдів, фенольних та поліфенольних речовин, ві-
тамінів, мікро- і макроелементів та ін.). Перевага прянощів полягає в тому, що вони не ток-
сичні, добре сприймаються організмом людини, не мають побічної дії.  

У зв'язку з цим проведення досліджень, що пов'язані з використанням натуральних 
прянощів у вигляді фітодобавок – екстрактів та порошків - для стабілізації ліпідів в жиров-
міщуючих товарах під час зберігання, а також вивчення впливу на їх якість є актуальним і 
своєчасним. 

Метою даної роботи є дослідження антиоксидантної та консервуючої дії фітодобавок 
з натуральних прянощів. В якості фітодобавок використовували натуральні прянощі (гвозди-
ки, перцю запашного, перцю чорного, коріандру, кмину) в вигляді порошків та водно-
спиртових екстрактів. 

Показано, що водно-спиртові екстракти та порошки з натуральних прянощів містять 
значну кількість БАР (ароматичних речовин, фенольних сполук з Р-вітамінною активністю, 
дубильних речовин). Особливо багато БАР вміщують екстракти з гвоздики, перцю запашно-
го, перцю чорного аналогічно до вихідної сировини. 

В зв’язку з відсутністю наукових даних було вивчено антиоксидантні властивості ви-
щевказаних фітодобавок в модельній системі за швидкістю окислення олеїнової кислоти з 
додаванням екстрактів 0,02 % на суху речовину. 

Встановлено, що найбільшу антиоксидантну активність мають фітодобавки з гвоздики 
та запашного перцю, які містять найбільшу кількість ароматичних речовин, загальних фено-
льних сполук, дубильних речовин (коефіцієнт кореляції складає 0,97…0,99 з вірогідністю 
99,9 %). 

Вивчення антибактеріальної та фунгіцидної активності фітодобавок з прянощів пока-
зало, що спільний вплив летких та нелетких фітонцидів гвоздики перцю чорного та коріанд-
ру призводив до пригнічення росту бактерій (Bacillus subtilіs, Escherichia coli) і пліснявих 
грибів (Аlternaria tenuis, Fusarium sp.), що свідчить про їх антибактеріальну та фунтіцидну 
дію. Показано, що чим більший вміст ароматичних речовин, тим більші зони лізісу у мікро-
організмів та сильніший антибактеріальний та фунгіцидний ефект. Встановлено пряму зале-
жність між бактеріальною, фунгіцидною активністю фітодобавок із натуральних прянощів та 
вмістом ароматичних речовин. При цьому коефіцієнт кореляції складає 0,97…0,98 з вірогід-
ністю 99,9%. 

Таким чином, доречно використовувати фітодобавки з натуральних прянощів в якості 
антиоксидантів та консервантів для жировміщуючих товарів для підвищення їх термінів збе-
рігання, що є актуальним на данний час.  



 

247 
 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗРІДЖЕНИХ ГАЗІВ 
ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ АЛКАЛОЇДІВ З КОРЕНІВ БАРБАРИСУ 

Дем’яненко Д.В., Дмитрієвський Д.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В даний час на українському фармацевтичному ринку фітопрепаратів сформувалася 

негативна і в той же час парадоксальна ситуація: близько 80% рослинних субстанцій та гото-
вих лікарських засобів, що виробляються з них, є імпортованими, якщо проаналізувати Дер-
жавний Реєстр лікарських засобів. Цей факт не прикрашає вітчизняну фармацію.  

В Україні близько 750 видів вітчизняної рослинної сировини можуть використовува-
тися для виробництва багатьох препаратів, у тому числі необґрунтовано знятих з виробницт-
ва або не перереєстрованих. Яскравим прикладом є препарат „Берберину сульфат”, який за-
реєстрований в Російській Федерації, але на жаль, поки що не має офіційного статусу в Укра-
їні.  

Як відомо, основними біологічно активними речовинами (БАР) коренів барбарису є 
третинні та четвертинні алкалоїди протоберберинової групи. Інтерес до даних БАР обумов-
лений їх досить високою і різноманітною активністю, що в поєднанні з низькою токсичністю 
більшості з них служить підставою для розробки составів і технологій ряду лікарських засо-
бів. Значна широта терапевтичної дії є унікальною для алкалоїдів барбарису. Адже відомо, 
що переважна більшість рослинних алкалоїдів є високотоксичними та мають низький тера-
певтичний індекс.  

Традиційними методами для вилучення алкалоїдів з рослинної сировини є екстрагу-
вання сольових форм БАР водними або водно-спиртовими розчинами кислот з наступним 
додаванням лугів та застосуванням рідинної екстракції основ-алкалоїдів органічними роз-
чинниками (хлороформом, метиленхлоридом, дихлоретаном, діетиловим ефіром). Недоліка-
ми останніх є токсичність, вогненебезпечність, коштовність та неможливість повної регене-
рації).  

Застосування зріджених газів як розчинників дає можливість скоротити тривалість ек-
страгування, підвищити селективність витягання, одержувати безводні нативні екстракти з 
високим вмістом діючих речовин, уникнути високих температур на стадії випарювання, зни-
зити мікробну контамінацію і таким чином підвищити якість готових продуктів.  

Враховуючи вищевикладене, метою даної роботи було вивчення можливості застосу-
вання різних зріджених газів та їх сумішей для витягання різних груп біологічно активних 
речовин коренів барбарису. 

В дослідженнях використовували корені барбарису 2008 року заготівлі, подрібнені до 
розмірів часток 0,5-1,0 мм. Вміст суми алкалоїдів в вихідній сировині складав 2,7%. Екстра-
гування проводили при температурах 15, 25, 35 та 45єС методами статичної мацерації з на-
ступною перколяцією та динамічної мацерацією з циркуляцією екстрагенту. Як екстрагент 
використовували дифторхлорметан (хладон-22), азеотропну суміш дифторметану та пентаф-
торетану (хладон-410), дифторхлорметан з додаванням 2,5% рідкого аміаку. 

Встановлено, що хладон-22 та 410 витягав переважно ліпофільну фракцію з виходом 
близько 0,5%, яка містила невелику кількість одного алкалоїду. При додаванні аміаку одер-
жувалося до 8 алкалоїдів, основним з яких є берберин, причому найбільший їх вихід спосте-
рігався на другому та третьому етапах екстракції. Підвищення температури дещо підвищува-
ло ефективність процесу. Найбільш впливовим фактором виявився тип екстрагенту та метод 
екстракції. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗРІДЖЕНИХ ГАЗІВ ПРИ ЕКСТРАГУВАННІ 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ СУЦВІТЬ ЛИПИ 

Дем’яненко Д.В., Дмитрієвський Д.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Розробка і удосконалення технологій виробництва вітчизняних фітохімічних препара-

тів є одними з найбільш актуальних проблем фармації. Це пов'язано, перш за все, з доміну-
ванням на українському ринку імпортованих рослинних субстанцій та готових лікарських 
засобів на їх основі, а також із недостатньою якістю українських і російських парафармацев-
тиків (тобто так званих біологічно активних добавок), що в свою чергу викликане викорис-
танням нестандартизованих та/або мікробно забруднених екстрактів.  

Також пріоритетним напрямком сучасної фітохімії є впровадження у фармацевтичне 
виробництво тих видів рослинної сировини, які використовуються в народній (нетрадицій-
ній) медицині. Проведений нами аналіз літературних і патентних даних вказує на можливість 
застосовування суцвіть липи як джерела різних лікарських субстанцій для промислового ви-
пуску препаратів із широким спектром фармакологічної активності. Це обумовлено, з одного 
боку, різноманітністю хімічного складу сировини, а з іншого боку, багатою сировинною ба-
зою на території України, країн СНД і в Європі.  

Слід зазначити, що в даний час не тільки в Україні, але й взагалі у світі не розроблено 
технологію промислової переробки суцвіть липи з метою отримання сумарних або очищених 
субстанцій і препаратів на їх основі з різноспрямованою фармакологічною активністю. І все 
це відбувається навіть при тому, що зазначена сировина внесена до фармакопей більшості 
розвинених країн (ДФУ, ГФ 11, Європейської, Британської та Японської фармакопей).  

Як відомо, основними групами діючих речовин в квітках липи є ліпофільні речовини 
(ефірні олії, терпеноїди, фітопростаноїди, ефіри фенолокислот) та фенольні сполуки (флаво-
ноїди, оксикоричні кислоти, кумарини).  

Враховуючи вищевикладене, метою даної роботи було вивчення можливості застосу-
вання різних зріджених газів та їх сумішей для витягання декількох груп біологічно активних 
речовин суцвіть липи. 

В експериментах використовувалася фармакопейна сировина, зібрана в Рівненській 
області в 2008 та 2009 рр., подрібнена до розмірів часток 0,5-1,0 мм. Екстрагування проводи-
ли при температурі 40±5°С наступними методами: статичною мацерацією протягом 3-6 го-
дин, перколяцією, статичною мацерацією з наступною перколяцією та динамічною мацераці-
єю з циркуляцією екстрагенту.  

Як розчинники використовували дифторхлорметан (хладон-22), тетрафторетан (хла-
дон-134), азеотропну суміш дифторметану та пентафторетану (хладон-410), дифторхлорме-
тан з додаванням 1% рідкого аміаку.  

Було встановлено, що найбільш ефективним методом з технологічної та економічної 
точки зору є динамічна мацерація з циркуляцією екстрагенту, яка призводить до настання 
рівноваги протягом 40-60 хвилин та дозволяє значно скоротити витрати екстрагенту (у порі-
внянні з перколяцією).  

Використання дифторхлорметану характеризувалося найбільшим виходом ліпофіль-
ної фракції (2,3-2,7%); хладон-134 селективно екстрагував ефірно-олійну фракцію з виходом 
близько 0,3%. Хладон-410 та хладон-22 з додаванням 1% рідкого аміаку є перспективними 
для екстрагування більш полярних речовин, оскільки одержані екстракти легко розчинюєть-
ся в 70% етанолі.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІПОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ ПЛОДІВ ХЕНОМЕЛЕСУ 
Джан Т.В.  

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 
 
Вивчення лікарських рослин, які широко культивуються на всій території України, зо-

крема, хеномелесу Chaenomeles speciosa (Sweet.) Nak., важливе в плані створення нових ліка-
рських засобів. Листя, квітки, пагони, плоди, насіння хеномелесу широко використовується в 
народній медицині. Але системне дослідження хімічного складу плодів хеномелесу не прово-
дилось. 

Метою даної роботи було дослідження ліпофільного екстракту плодів хеномелесу. 
Об’єктом вивчення були плоди Ch. speciosa (Sweet) Nakai сортів «Симоні» і «Ніваліс», Ch. ja-
ponica (Thunb.) Lindl. ex Spach сорту «Ян», гібриду Ch. japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach і Ch. 
speciosa (Sweet) Nakai сорту «Святковий» та Ch. superba (Frahm) Rehd. сорту «Амфора», зі-
брані у серпні 2009 р. Ліпофільні екстракти отримували вичерпною екстракцією сировини 
хлороформом за допомогою приладу Сосклета. Вихід ліпофільного екстракту плодів реноме-
лесу становив від 1,01% (гібрид Ch. japonica і Ch. speciosa, сорт «Святковий») до 3,65% (Ch. 
superba, сорт «Амфора»).  

Методом тримірної скануючої спектрофлуориметрії в ультрафіолетовому та видимо-
му діапазонах спектра за допомогою спектрофлуориметра Hitachi F4010 отримали тримірні 
спектри флуоресценції ліпофільних екстрактів плодів хеномелесу. В результаті проведеного 
дослідження встановлено, що ліпофільні екстракти плодів хеномелесу містять прості фе-
нольні сполуки, аглікони флавонів та пігменти (каротиноїди та хлорофіли). Найвищий вміст 
суми пігментів у ліпофільному екстракті встановлений для Ch. japonica сорту «Ян» (8,0 мг/г 
екстракту), найнижчий – для плодів Ch. speciosa сортів «Симоні» і «Ніваліс» (2,8 мг/г та 2,9 
мг/г відповідно).  

Аналіз жирнокислотного складу ліпофільної фракції здійснювали методом газової 
хроматографії метилових ефірів жирних кислот на газовому хроматографі «Селміхром-1». В 
результаті проведеного дослідження встановлено, що серед жирних кислот плодів хеномеле-
су переважає пальмітинова кислота (від 35,19% у плодів Ch. speciosa сорту «Симоні» до 
43,81% у плодів Ch. speciosa сорту «Ніваліс»). Вміст незамінних жирних кислот становить 
від 16,29% у плодів Ch. superba, сорт «Амфора» до 28,58% у плодів Ch. speciosa, сорт «Симо-
ні».  

Методом хромато-мас-спектрометрії на газовому хроматографі Hewlett-Packard 
5890/II ідентифіковано 18 компонентів ліпофільного екстракту плодів Ch. japonica сорту 
«Ян» та плодів гібриду Ch. japonica і Ch. speciosa сорту «Святковий». Плоди Ch. japonica сор-
ту «Ян» мають вищий, ніж плоди гібриду Ch. japonica і Ch. speciosa сорту «Святковий», вміст 
вітаміну Е (4,1 мг% і 2,5 мг% відповідно), β-ситостеролу, (35,3 мг% і 15,1 мг% відповідно), 
α-амірину (1,7% і 1,4% відповідно), а також містять кампестерол (4,13%).  

Таким чином, в результаті проведеного дослідження в складі ліпофільного екстракту 
плодів хеномелесу ідентифіковані прості фенольні сполуки, аглікони флавонів, каротиноїди, 
хлорофіли, найвищий вміст пігментів характерний для плодів Ch. japonica сорту «Ян». Вміст 
незамінних жирних кислот найвищий у плодів Ch. superba, сорт «Амфора». Вперше в плодах 
хеномелесу ідентифіковані вітамін Е, β-ситостерол, кампестерол і визначний їх вміст, який 
виявився вищим у плодів Ch. japonica сорту «Ян», ніж у плодів гібриду Ch. japonica і Ch. spe-
ciosa сорту «Святковий».  
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ЕКСТРАКТИ ХМЕЛЮ, ЩО ПРОЯВЛЯЮТЬ ЕСТРОГЕННУ ТА  
АНТИПРОЛІФЕРАТИВНУ АКТИВНІСТЬ, В ЯКОСТІ АКТИВНИХ  

СУБСТАНЦІЙ ЛІКАРЬСКИХ ЗАСОБІВ 
Добровольний О.О., Шаламай А. С. 

ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 
 
Симптоми пов‘язані з віковими змінами гормонального балансу естрогенної природи 

(менопаузою), такі як безсоння, втрата лібідо, вагінальна атрофія, депресія та приливи суттє-
во погіршують якість життя у жінок.  

На сьогоднішній день застосування фітоестрогенів у якості гормоно- замісної терапії 
розглядається як ефективний метод лікування та профілактики вищезгаданих менопаузаль-
них симптопів. 

Сучасні дослідження естрогенної дії сполук рослинного походження довели, що най-
більш потужним фітоестрогеном є флаванон 8-преніннарингенін – констітуент суплідь хме-
лю ((Humulus Lupulus L., flos), що утворюється внаслідок ізомеризації десметілксантохумо-
лу. 

Також з літературних даних відомо, що невід‘ємною перевагою застосування збагаче-
них екстрактів хмелю в якості естрогенно-активних субстанцій є відсутність проліферативної 
активності так як проліферацію, що спричинена естрагонною активністю 8-
преніннарингеніну, нейтралізує ксантохумол. 

Метою роботи було дослідження умов отримання активної субстанції на основі ком-
плексу біологічно-активних речовин з суплідь хмелю, що проявляє естрогенну активність в 
поєднанні із антипроліферативною активністю. 

На стадії дослідження та відпрацювання умов одержання субстанції з суплідь хмелю, 
основними критеріями вибору були: вихід екстрактивних речовин, вміст та співвідношення 
основних біологічно активних речовин (ксантохумолу та 8-преніннарингеніу) в екстракті, 
економічність та безпечність процесу. 

Виходячи з хімічної природи біологічно-активних сполук які необхідно виділити з ро-
слинної сировини, використовували двоступінчату екстракцію з застосуванням водного та 
водно-етанольного розчинів в якості екстрагентів. Для інтенсифікації процесу екстрагування 
та підвищення виходу біологічно-активних речовин, процес виділення проводили при темпе-
ратурі середовища не нижче 60°С. 

Відомо, що естрогенну дію екстракту хмелю обумовлює 8-преніннарингенін, тому для 
підвищення його вмісту в субстанції, екстракт піддавали реакції ізомеризації в 1-5% розчи-
нах КОН. 

Таким чином, було виявлено оптимальні умови отримання активної субстанції на ос-
нові комплексу біологічно-активних речовин з суплідь хмелю, з підвищеним вмістом компо-
нентів естрогенної дії та достатнім вмістом компоненту що пригнічує їх проліферативну ак-
тивність. 

Отримані результати досліджень, свідчать про перспективність розробки технології 
отримання активної субстанції з суплідь хмелю та створення на її основі лікарських препара-
тів естрогенної та антипроліферативної дії для лікування та профілактики симптомів 
пов‘язаних з порушенням гормонального балансу естрагонної природи. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ARTEMISIA PONTICA L. 
Доля В.С., Мозуль В.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Эфирные масла, содержащие азулен, обладают ранозаживляющим, анальгезирующим, 

противовоспалительным, антиаллергическим действием. В связи с чем поиск азулена являет-
ся актуальным в настоящее время. 

Цель работы – изучение химического состава Artemisia pontica L .- полыни понтийс-
кой, широко распространенной на склонах, опушках лесов, среди кустарников в лесостепи, 
степи Украины, в Крыму.  

Эфирное масло и полифенольные соединения обладают высокой биологической акти-
вностью, поэтому мы подвергли их детальному химическому анализу.  

С помощью колоночной хроматографии выделены 7 индивидуальных соединений, ко-
торые методом УФ –, ПМР–, ИК – спектров, в сравнении с достоверными образцами иден-
тифицированы с кверцетином, лютеолином, рутином, кемпферолом, апигенином, лютеолин-
7-гликозидом, кемпферол-3-глюкогалактозидом.  

Сумма флавоноидов в траве полыни понтийской составляет 2,78 ± 0,02%.  
Из травы полыни понтийской физико–химическими и хроматографическими метода-

ми выделены и идентифицированы: хлорогеновая, кофейная, коричная, протокатеховая кис-
лоты.  

Сумма фенолкарбоновых кислот составляет 3,42 ±0,03%. 
Эфирное масло полыни понтийской представляет собой светло-зеленую жидкость со 

своеобразным запахом и жгучим вкусом.  
Оно характеризовалось следующими константами: DІ° 0,991 – 0,925, n DІ° - 1,4786, 

кислотное число - 2,25; эфирное число – 48,19. 
Количественное содержание эфирного масла в траве полыни колеблется от 0,2 до 

0,9% в зависимости от фазы вегетации растения.  
Качественный состав эфирного масла проводили с помощью газожидкостного хрома-

тографа «Биохром» на стальной колонке длиной 300 см, диаметр 0,3 см, носитель хроматон 
NAW – DMCS, 0,200 – 0,250 мм, неподвижные фазы в количествах 3 – 5% (карбовакс 20 М, 
ХЕ – 60), газ- носитель - азот.  

Основными компонентами эфирного масла являются: β-мирцен (до 8,6%), 1,8 цинеол 
(до 26,4%), хамазулен ( до 20,8%), гермакрен Д (до 7,9%), α-пинен (до 3,5%), n-цимол (до 
3,7%), борнеол (до 4,3%), α-бисаболол (до 3,8), сабинен (до 1,9%), α-терпинен (до 1,6%), 4-
терпинеол (до 2,4%), α-терпинеол (до 1,3%), кариофиллен (до 1,9%), линалоол (до 1,5%).  

Таким образом, проведенный фитохимический анализ травы полыни понтийской по-
зволяет считать растение перспективным источником биологически активных соединений и 
расширить сырьевую базу для получения азуленсодержащих препаратов. 
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АНТИОКСИДАНТЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ФАРМАКОГНОЗИИ 
Доля В.С., Мозуль В.И., Головкин В.В., Готинян Т.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Последние публикации в научных журналах, периодической прессе, передачах по ра-

дио и на телевидении посвящены материалам по природным и синтетическим антиоксидан-
там и их влиянии на организм человека, однако программой по фармакогнозии (1998) не 
предусмотрено чтение лекций по антиоксидантам, как химических веществ, которые способ-
ны ингибировать процессы свободнорадикального окисления и тем самым защищать орга-
низм человека от заболеваний имунной и нервной систем. 

На лекциях и практических занятиях студентам излагается негативное действие сво-
бодных радикалов, которое выражается в ускорении старения организма, провоцировании 
воспалительных процессов в мышечных, соединительных тканях (Дедов И.И., 2003).  

Студентам указывается на необходимость поиска путей эффективной профилактики и 
лечения свободнорадикальных патологий, а также давать информацию о растительных ис-
точниках антиоксидантов.  

Одним из них является витамин Е в виде альфа-токоферола. Он находит применение в 
качестве антиоксиданта для стабилизации жиров, пищевых масел и жиросодержащих про-
дуктов питания.  

Это понятно, так как природными обьектами альфа-токоферола являются масла: ку-
курузное, подсолнечное, арахисовое, кунжутное, хлопковое, горчичное, оливковое. Исследо-
вания показали, что витамин Е в комплексе с витамином С проявляет антиканцерогенные 
свойства.  

В фармацевтической практике витамин Е используется для стабилизации сиропов и 
комплексов, содержащих витамин А и провитамин А. Альфа-токоферол используется в каче-
стве антиоксиданта в технических маслах, смазках и маслах, используемых в косметологии. 
Полифенольные соединения также проявляют антиоксидантную активность.  

В учебном процессе приводится антиоксидантная активность полифенолов яблок, 
груш, айвы, абрикос, земляники, клубники, малины, ежевики, голубики, черники, чая, кофе, 
хмеля и других растений. 

Антиоксидантное действие перечисленных растений обусловлено содержанием в них 
катехинов, антоцианидинов, некоторых кумаринов. На лекциях указывается механизм инги-
бированного окисления с участием полифенолов и других соединений природного и синте-
тического происхождения. 

Таким образом, антиоксиданты широко представлены в растительном мире, детально 
преподаются в курсе фармакогнозии с целью профилактики заболеваний организма 
человека. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВИДОВ РОДА ШАЛФЕЙ – SALVIA L. 
Доля В.С., Мозуль В.И., Головкин В.В., Литвиненко О.В. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Виды рода шалфей – Salvia L. подразделяются на 17 секций, объединенных в 8 подро-

дов. Для распределения по секциям принимают во внимание форму листовой пластинки, 
строение цветка, чашечки, наличие или отсутствие ворсистого кольца в трубке венчика и 
другие признаки.  

Надземная часть всех видов опушена волосками. При микроскопическом изучении у 
всех исследуемых видов шалфея обнаружены эфирно-масличные железки диаметром от 60 
до 65 мкм, устьица диацитного типа диаметром 15-30 мкм, характерные для каждого вида 
простые одноклеточные волоски различной длины, простые многоклеточные волоски, го-
ловчатые волоски с одноклеточной головкой и ножкой, состоящей из одной, двух или трех 
клеток. 

Обьектами исследований служили: S. aethiopica L., S. pratensis L., S. nutans L., S. 
officinalis L. и некоторые другие. Для каждого вида установлены отличительные признаки. 
Так, на стебле S. aethiopica L., выявлены кроме эфирно-масличных железок, простые и го-
ловчатые волоски. Простые волоски одоклеточные, имеют 62,05±0,12 мкм длины, многокле-
точные – 81,27±0,27 мкм длины.  

Головчатые волоски на одноклеточной ножке и с одноклеточной головкой короткие – 
15,07±0,50 мкм длины, извилистые с многоклеточной ножкой и одноклеточной головкой – 
169,73±0,37 мкм длины.  

Листья шалфея эфиопского опушены одноклеточными (69,38±0,12 мкм) и многокле-
точными волосками (172,78±2,59 мкм), а также наблюдаются головчатые волоски с однокле-
точной ножкой и одноклеточной головкой (25,03±0,85 мкм) и извилистые длинные с много-
клеточной ножкой и одноклеточной головкой (273,22±5,16 мкм длины).  

Чашелистики и лепестки опушены двумя типами волосков – простыми зигзагообраз-
ными многоклеточными от 201,13 до 320,52 мкм длины, а также головчатыми одного типа – 
с одноклеточной ножкой и одноклеточной головкой 47,07±1,12 мкм. 

Простые и головчатые волоски выявлены на стеблях, листьях, на чашечке и венчике 
S. verbascifolia, S. scabiosifolia, S. verbenaca, S. sclarea и некоторых других. 

Таким образом, все исследуемые виды шалфея опушены простыми длинными, про-
стыми короткими и головчатыми волосками, отличаются наличием эфирномасличных желе-
зок и устьицами аномоцитного типа. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ РОДА SALVIA L. 
Доля В.С., Мозуль В.И., Головкин В.В., Фурса Н.С. 

Запорожский государственный медицинский университет, 
Ярославская государственная медицинская академия 

 
На территории СНГ известно до 80 видов рода шалфей – Salvia L. Они произрастают 

на Алтае, в Западной Сибири, Европейской части России, в Средней Азии, на Украине 
(Е.В.Байкова, 2008). 

Шалфеи мировой флоры представляют собой кустарники, полукустарники, травы и 
произрастают в различных экологических условиях, наиболее распространены в Средизем-
номорье. 

Украинские виды предпочитают чаще всего южные области. Они распространены в 
луговых и приднепровских степях: Salvia verticillata L. растет на склонах железнодорожных 
насыпей, окраинах полей, на известковых и глинистыхх почвах; S. nutans L. пышно украшает 
травяные степи; S. nemorosa L. встречается среди кустарников; S. glutinosa L. является ре-
ликтом современной лесной флоры; S. pratensis L. и S. divinorum Andrz. pаспространены по 
всей Украине.  

Во многих странах (Россия, Украина, Болгария и др.) культивируются лекарственные 
виды: S. sclarea L., S. officinalis L., а декоративные виды шалфея – S. argentea, S. farinacea, S. 
viridis, S. taraxacifolia, S. juricii украшают клумбы, рабатки, высаживаются в палисадниках. 
Чаще всего выращивают S. spendens который имеет много сортов с различной формой и рос-
том растений. Виды шалфея дают сильный приятный запах. 

S. divinorum Andrz. произрастает только в труднодоступных районах мексиканской 
провинции Оахакана на высоте от 1000 до 1500 м над уровнем моря. Легко культивируется. 
Интерес к этому виду обьясняется тем, что в его листьях продуцируется галюциноген саль-
винорин-А, который по действию на организм приближается по активности к полусинтети-
ческому соединению ЛСД.  

Минимальная эффективная доза составляет 200-1000 микрограмм. Сальвинарин-А 
влияет на психические функции человека – вызывает нарушение восприятия действительно-
сти и мышления, вплоть до полной потери контакта с окружающим миром. По данным лите-
ратуры (http://ru.wikipedia.org/wiki) в листьях и цветках большинства видов шалфея содер-
жатся психотропные вещества, успокаивающие нервную систему.  

Сальвинарин-А был выделен в 1982 г. Alfredo Ortega. Фармакологический эффект ус-
тановлен в лаборатории Bryan L. Roth. По нашим данным (В.С. Доля и др., 1996) и данным 
литературы (Е.В.Байкова, 2008) фармакологическую активность проявляют многие виды 
шалфея. Нами установлена спазмолитическая активность, антиульцирогенное и стимули-
рующее действие на ферментативную микросомальную активность печени, оказываемые 
экстрактами шалфея полевого и шалфея лекарственного (В.С. Доля и др., 1996). 

Экстракционные мази, полученные из травы многих видов шалфея, в опытах на лабо-
раторных животных не проявляли кожно-раздражающего, местно-резорбтивного и сенсиби-
лизирующего действия.  

Исследуемые мази проявляли хороший ранозаживляющий эффект и внедрены как 
профилактическое средство для лечения царапин, незначительных поражений кожных по-
кровов у работников гальванического цеха Запорожского завода «Радиоприбор». Все эфир-
ные масла видов рода шалфей проявляют антимикробную и фунгистатическую активность – 
наибольшая у эфирного масла S. officinalis L. (В.С. Доля и др., 1998, 1999).  
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Действующие вещества S. miltiorrhizae оказывает защитное действие селезенки и щи-
товидной железы при тяжелом остром панкреатите и обструктивной желтухе в опытах на 
крысах (L.Zhang et al., 2009; X.P.Zhang et al., 2009). 

Другой особенностью биоразнообразия видов рода шалфей является полимофность 
морфологических признаков.  

Некоторые виды имеют много признаков, которые сближают их с видами из семейств: 
Scrophulariaceae, Verbenaceae или с растениями других родов сем. Lamiaceae – рода Scutel-
laria, Thymus, Leonurus, Glechoma: S. leonuroides, S. stachydifolia, S. thymoides, S. scutel-
larioides, S. glechomifolia, S. serpyllifolia, S. lavandulifolia, S. verbascifolia, S. tiliifolia. Различие 
морфологических признаков видов рода может коррелировать с разнообразием химического 
состава и фармакологического действия.  

Таким образом, виды рода шалфей отличаются между собой видимым биоразнообра-
зием в морфологическом строении, химическом составе и особенностями фармакологиче-
ского действия. 
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ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАВЫ ТИМЬЯНА МОЛДАВСКОГО 
Доля В.С., Мозуль В.И., Денисенко О.Н. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Виды рода тимьян широко используются в современной медицине для лечения забо-

леваний верхних дыхательных путей, ревматизма, радикулита.  
Эфирное масло находит применение как анальгетическое и гипотензивное средство, 

назначают при радикулитах и невритах, ринитах, стоматитах. 
Учитывая большую медицинскую ценность и недостаточную изученность видов рода 

тимьян, целью нашего исследования явилось изучение химического состава основных био-
логически активных веществ перспективного вида Thymus moldavicus Klok et Shost.  

С помощью качественных реакций, хроматографического анализа в траве тимьяна 
молдавского обнаружено 8 фенольных соединений.  

В результате проведенных исследований на основании физико-химических показате-
лей, УФ-, ИК-, ПМR-спектров, в сравнении с достоверными образцами, идентифицированы 
рутин, лютеолин, кверцетин, апигенин, апигенин-7-О-β-Д-глюкопиранозид, кофейная, хло-
рогеновая и коричная кислоты. 

Для исследования компонентного состава эфирного масла, полученного из травы 
тимьяна молдавского использовали хромато-масс-спектрометр Hewlett-Packard А (США) 

Идентификацию компонентов проводили путем сравнения полученного масс-спектра 
с библиотечными масс-спектрами (библиотека 130000 масс-спектров Wiley).  

Количественное содержание эфирного масла колеблется от 0,79±0,02 % до 
1,55±0,06%.  

В эфирном масле тимьяна молдавского идентифицировано 50 соединений. Основны-
ми компонентами являются : карвакрол (29,2±0,01 %), п-цимен ( 18,21±0,02 %), камфора 
(7,9±0,02 %), камфен (2,94±0,01 %), 1,8-цинеол (2,45±0,01 %), γ-терпинен (2,34±0,02 %), ти-
мол (3,18±0,01 %), геранилацетат (6,31±0,02 %), β-бисаболен (1,36±0,02 %). 

В следовых количествах найдены: метиловый эфир 2-метилкапроновой кислоты, три-
циклен, α-туйен, мирцен, 3-октанол, 3,7-диметил-1,3,6-октатриен, α-терпинолен, терпинолен-
4-ол, миртенол, эндоборнилацетат, цитраль, нерилацетат, α-гумулен, аромадендрен, кадинен. 

Проведение исследования свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения 
Thymus moldavicus Klok et Shost как источника новых лекарственных препаратов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ РОДА МЯТА 
Доля В.С., Мозуль В.И, Денисенко О.Н., Кацев А. М. 

Запорожский государственный медицинский университет, 
Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского С.И. 
 
Растения рода мята используются в качестве спазмолитических, седативных, желче-

гонных, противовоспалительных средств. Поиск растений природных источников ментола 
представляет собой теоретический и практический интерес. 

Учитывая недостаточно полное изучение химического состава растений рода Mentha 
L., целью работы явилось проведение фитохимического исследования на содержание биоло-
гически активных веществ и выявление видов перспективных для применения в медицине. 

Предварительными исследованиями в сравнении с мятой перечной нами установлено 
высокое содержание флавоноидов, кумаринов, терпеноидов, оксикоричных кислот, витами-
нов, аминокислот в мяте мелкоцветковой ( M. micrantha (Fisch. ex Benth.) Litv.) и мяте укра-
инской (М. ucrainica Klok.).  

Использование методов хроматографии на бумаге, в тонком слое сорбента, УФ-, ИК-, 
ПМР-спектроскопии позволило выделить и идентифицировать во всех видах мяты апигенин, 
гесперидин, лютеолин, кемпферол, рутин, кверцетин, кемпферол-7-О-β-Д-глюкопиранозид. 
При определении количественного содержания флавоноидов в зависимости от места произ-
растания, фазы вегетации выявили, что в листьях мяты украинской их содержание составля-
ет от 1,82% до 3,53%, мяты мелкоцветковой - от 1,59 до 2,93%. С помощью тонкослойной 
хроматографии обнаружено наличие трех веществ кумариновой природы: умбеллиферон, 
скополетин, кумарин. Определено количественное содержание кумаринов в листьях мяты 
украинской – 2,09%, мяты мелкоцветковой - 2,17%. При определении качественного состава 
оксикоричных кислот идентифицированы хлорогеновая, кофейная, феруловая, галловая ки-
слоты. Анализ количественного состава оксикоричных кислот показал, что в листьях мяты 
украинской их содержалось 2,17%, мяты мелкоцветковой – 2,34%. 

Количественное содержание эфирных масел в листьях мяты украинской составляет 
0,8983 ± 0,02%, мяты мелкоцветковой - 1,25 ± 0,03%. Методом газожидкостной хроматогра-
фии в составе эфирного масла мяты украинской идентифицированы 62 компонента, в наи-
большем количестве найдены: 1,8-цинеол ((7,31%), терпинолен (6,12%), линалоол (31,9%), 
ментол (29,41%). Основными компонентами эфирного масла мяты мелкоцветковой являются 
линалоол (30,17%), ментол (26,7%), пулегон (3,81%), кариофиллен (4,17%), 1,8-цинеол 
(7,24%), терпинолен (6,17%). 

Качественный и количественный состав аминокислот исследовали на аминокислот-
ном анализаторе ААА – 339 в стандартных условиях. Сравнительный анализ исследуемых 
видов показал, что по качественному составу аминокислот виды существенно не различают-
ся. Преобладающими аминокислотами в исследуемых видах мяты являются глютаминовая 
кислота (1,02-0,98%), аспарагиновая кислота (0,53-0,68%), лейцин (0,39-0,41%), аргинин 
(0,31-0,53%). Бактериостатическое действие изучали в отношении индикаторных культур 
микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Bacillus anthracoides 1312, Escherichia coli 675, 
Proteus vulgaris 261, Pseudomоnas aerogіnosa 165. Все образцы эфирного масла проявляют ан-
тимикробную активность в отношении грамположительных кокков и палочек, грамотрица-
тельных бактерий и грибов рода Candida.  

В результате проведенных исследований установлено, что по количественному соста-
ву основных действующих веществ исследуемые виды мяты не имеют явных различий.  
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE 
Доля В.С., Мозуль В.И., Дерюгина Л. И., Малохатко Т. И. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Семейство розоцветные –Rosaceae насчитывает 59 видов и 20 тысяч сортов. Наше 

внимание привлекли виды рода Malus L., Crataegus L., Prunus L. 
Цветки Prunus srinosa L. возбуждают деятельность почек, регулируют нарушенный 

обмен веществ, действуют как успокаивающее нервную систему средство. Молодые листья 
обладают мочегонным и нежным слабительным действием, корни и кора — жаропонижаю-
щим. Зрелые плоды имеют вяжущее свойство. Настой цветков принимают как нежное слаби-
тельное, мочегонное, потогонное при простудных заболеваниях, и особенно как средство, 
регулирующее обмен веществ при кожных заболеваниях. Настой цветков употребляют также 
при болезнях печени и как успокаивающее при невралгиях. . 

Плоды яблони широко используются в народной медицине как диетический продукт, 
листья – как мочегонное средство. Корни яблони применяют как антигельминтное, снотвор-
ное и жаропонижающее средство. 

Галеновые препараты боярышника улучшают работу сердечной мышцы, устраняют 
нарушение ритма сердца, избирательно расширяют коронарные сосуды головного мозга, по-
нижают проницаемость стенок сосудов и капилляров, нормализуют сон и общее состояние, 
способствуют снижению уровня холестерина в крови. 

Нами изучены микродиагностические признаки листьев и цветков яблони сортов 
«Джонатан» и «Симиренко». Выявлены простые тонкостенные, извилистые одноклеточные 
волоски (160-180 мкм длины), чаще встречающиеся на нижнем эпидермисе листьев по жил-
кам и по краю листа. Устьица обнаружены только на нижней стороне листа. Они окружены 
4-7 клетками. Редкие друзы и мелкие кристаллы оксалата кальция наблюдаются только на 
листьях, на лепестках они отсутствуют.  

При исследовании листьев и черешков Prunus spinosa L. обнаружены простые толсто-
стенные одноклеточные волоски 90-100 мкм длины с расширенным основанием. Устьица ок-
ружены 5-7 клетками, расположены по всей поверхности листа. По жилкам листа располо-
жена кристаллоносная обкладка, состоящая из друз и кристаллов оксалата кальция. На лепе-
стках устьица и волоски отсутствуют, друзы и кристаллы оксалата кальция встречаются час-
то.  

При исследовании микроскопии листьев Crataegus ukrainica A.Pojark. было установле-
но, что клетки эпидермиса с обеих сторон имеют одинаковое строение и состоят из неболь-
ших, извилистых в очертании клеток. Характерны многочисленные, хорошо сформирован-
ные, остроконечные друзы оксалата кальция. Реже встречаются отдельные призматические 
кристаллы. Устьица многочисленные, окружены 5-7 эпидермальными клетками. Волоски 
немногочисленные, разбросаны по всей поверхности листа. Они одноклеточные, изогнутые, 
70-80 мкм длины, имеют заостренную верхушку. По жилкам листа наблюдается кристалло-
носная обкладка, состоящая из призматических кристаллов оксалата кальция. Клетки эпи-
дермиса лепестков и чашелистиков с прямыми или слабоизвилистыми стенками. Устьица 
встречаются редко, окружены 5-8 клетками. В мезофилле чашелистиков, лепестков и завязи 
обнаружены хорошо сформированные друзы оксалата кальция. Клетки эпидермиса лепест-
ков имеют сосочковидные выросты, часто встречаются волоски простые одноклеточные, 
толстостенные, гладкие, различной длины. По краю чашелистиков выявлены крупные, мно-
гоклеточные железки с желтовато-коричневым содержимым. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ 
РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 

Доля В.С., Мозуль В.И., Зоря Б. П. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Количественное определение тропановых алкалоидов, согласно фармакопеям многих 

стран, проводят из ряда последовательных операций, приводящих к выделению, очистке 
суммы алкалоидов, прямого или обратного титрования раствором соляной или серной кисло-
ты.  

Полнота извлечения алкалоидов из растительного сырья степень их очистки от сопут-
ствующих веществ, зависит от правильного выбора условий экстракции, от выбора органи-
ческих растворителей.  

Указанные в фармакопеях различия в способах и условиях экстракции алкалоидов из 
растительного сырья показывают, что в этих вопросах нет единства мнений. 

Важной задачей практической фармации является создание простых, более доступных 
способов анализа различных групп биологически активных веществ в лекарственном расти-
тельном сырье, поиск избирательных цветореагентов на отдельные функциональные группы 
в молекулах лекарственных веществ.  

Цель исследования - разработка новых высокочувствительных, спектрофотометриче-
ских методов анализа лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды. Объек-
тами исследования явилось растительное сырье белладонны, дурмана, белены, скополии, 
растворы атропина сульфат.  

Нами разработаны способы количественного определения атропина на основе реак-
ций окрашивания с динитробиндоном и динитробиндонкарбоновой кислотой. Установление 
состава и структуры продуктов реакции проведено методом УФ-, ИК-, ПМР-спектроскопии 
и масс-спектрометрии.  

Изучалось влияние природы растворителя, рH- раствора, избытка реагента времени, 
температуры и последовательности добавления реактивов на величину оптической плотно-
сти образующихся продуктов.  

При выборе растворителей учитывалось их растворяющая способность светопогло-
щения.  

В качестве растворителей применили этиловый спирт, диметилсульфоксид, воду. Ко-
личественное определение атропина в сырье белладонны составляет – 0,35% ± 0,01%, белены 
– 0,05% ± 0,001%, дурмана – 0,25% ± 0,01%, скополии – 0,28% ± 0,01%. В случае определе-
ния атропина сульфата в 0,5% растворе обнаружено 0,0098г/мг.  

Анализ данных показывает, что разработанные методы характеризуются точностью, 
достоверностью, высокой чувствительностью, воспроизводимостью результатов.  
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ РОДА 
VERBASCUM L. И GRATIOLA L. СЕМЕЙСТВА SCROPHULARIACEAE 

Доля В.С., Мозуль В.И., Литвиненко О.В., Фурса Н.С., Бородин Л.И. 
Запорожский государственный медицинский университет, 
Ярославская государственная медицинская академия 

 
На земном шаре произрастает свыше 20 видов рода Gratiola L. – авран. Наше внима-

ние привлёк авран лекарственный – Gratiola officinalis L. и три вида рода Verbascum L.– V. 
tapsus L., V. рhoeniceum L., V. lychnitis L. При микроскопическом исследовании аврана ле-
карственного на листьях, лепестках, черешках, выявлены редко встречающиеся и мелкие же-
лезистоточечные образования, на венчике – длинные одноклеточные простые волоски. Виды 
Verbascum L. густо опушены разнообразными волосками. Для V. thapsus L. характерны три 
типа волосков: 1) ветвистые многоклеточные с длинной расширенной у основания базальной 
клеткой; 2) простые одноклеточные конусообразные; 3) головчатые волоски, состоящие из 
одноклеточной ножки и одноклеточной головки. Надземные органы V. phoeniceum L. опу-
шены волосками: 1) извилистыми однорядными многоклеточными с огромной базальной 
клеткой; 2) простыми одноклеточными волосками; 3) мелкими головчатыми волосками. 
Опушение V. lychnitis L. состоит из простых одноклеточных волосков с широким основани-
ем и острой верхушкой и ветвистых 3-4 клеточных волосков. Фенологические наблюдения 
показали, что в первый год выращивания виды рода Verbascum L. образуют розеточные 
стебли. На второй и третий год выращивания фаза бутонизации длится от 12 до 16 дней - V. 
tapsus L. и V. lychnitis L. В условиях выращивания в Запорожской области у этих видов пе-
риод цветения длится от 3 до 6 дней, один цветок раскрыт 2-3 дня. Полной зрелости плоды 
достигают через 16-18 дней после их завязывания. У V. phoeniceum L. фазы генеративного 
развития более короткие: фаза бутонизации длится 8-11 дней, цветение – 10-15 дней, один 
цветок раскрыт 1-2 дня. Полной зрелости плоды достигают через 10-12 дней после их завя-
зывания. Наибольшее количество цветков обнаружено у V. lychnitis L. (от 334±18 до 405±20), 
наименьшее – у V. phoeniceum L. (от 30±1,0 до 35±1,0). По количеству продуцируемых семян 
на одном растении исследуемые виды мало отличаются между собой. Фазы развития культи-
вируемых видов в сравнении с дикорастущими, как правило, проходят на 2-3 дня раньше. В 
различные годы исследования неоднократное снижение температуры в мае-июне влияло на 
замедление на две недели фазы бутонизации и цветения. Из надземных органов аврана ле-
карственного выделено и идентифицировано 10 веществ флаваноидной природы, из рода 
Verbascum L. – 5. Установлено, что наибольшее количество алкалоидов накапливается в со-
цветиях и листьях аврана лекарственного в фазу массового цветения (0,20%), в плодах – в 
период массового плодоношения (0,25%), в корнях – в конце вегетации (0,22%), а макси-
мальное содержание флавоноидов в количестве 1,57% определено в листьях, соцветиях и 
молодых стеблях во время массового цветения растения. В жирном масле обнаружено от 8 
до 10 жирных кислот. В следовых количествах содержатся лауриновая и миристиновая ки-
слоты. В количестве менее 1,0% найдена пальмитолеиновая, эйкозеновая и бегеновая кисло-
ты. В количестве от 1% до 7% обнаружены пальмитиновая, стеариновая и линолевая кисло-
ты. В маслах семян некоторых растений отсутствуют бегеновая и эйкозеновая кислоты. Хе-
мотаксономическим признаком изученных видов является значительное количество линоле-
новой кислоты. В жирном масле семян изученных видов в наибольшем количестве содер-
жится линолевая кислота. Её содержание составляет свыше 60%. По этому показателю и ве-
личине йодного числа (132-140 мг I2) масла относятся к полувысыхающему типу. 
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ПОЛІСАХАРИДИ КОРЕНЕВИЩ ZINGIBER OFFICINALE ROSCAE 
Журавель І.О. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Біологічна активність полісахаридів зумовлює широке використання цього класу спо-

лук у фармації та медицині. Лікарські засоби на основі полісахаридів мають обволікаючу, 
відхаркувальну, послаблюючу, репаративну, противиразкову та імуномодулюючу актив-
ність. Вони взаємодіють з важкими металами, гальмують вільнорадикальні процеси, що дає 
підставу для створення на їх основі засобів для лікування променевої хвороби та отруєнь ва-
жкими металами. Вони є перспективними для використання в онкології, ендокринології, ток-
сикології та гастроентерології. 

Кореневища імбиру здавна використовували як прянощі та для лікування багатьох за-
хворювань органів травлення, дихання, імунної, сечостатевої систем, що пояснюється вміс-
том біологічно активних речовин, зокрема полісахаридів. Тому було доцільним вивчити по-
лісахаридний склад кореневищ Zingiber officinale Roscae. 

Наявність полісахаридів встановлювали за допомогою реакції осадження 96% етано-
лом. Згідно методики Державної фармакопеї СРСР ХІ видання, ст. «Листья подорожника бо-
льшого» було визначено вміст суми полісахаридів у кореневищах імбиру, який склав 22-
23%. З метою вивчення складу полісахаридного комплексу було проведено його фракціону-
вання. 100 г шроту сировини, що залишився після отримання ліпофільних фракцій, екстрагу-
вали 82% етанолом при нагріванні на водяному огрівнику протягом 2 год. Екстракцію про-
водили двічі. Витяжки відділяли від сировини, випарювали до сухого залишку та отримували 
фракцію спирторозчинних сполук, який склав 7-8%. Повітряно-сухий шрот сировини, що за-
лишився після екстракції 82% етанолом, використовували для отримання водорозчинних по-
лісахаридів (ВРПС). Шрот екстрагували двічі по 1 л гарячої води при нагріванні протягом 2 
год кожного разу. Отримані екстракти відділяли від сировини, об'єднували, випарювали до 
1/5 від початкового об'єму та висаджували ВРПС трикратною кількістю 96% етанолу. Осад 
відфільтровували, промивали 96% етанолом, ацетоном, висушували до постійної маси та 
зважували. Вихід фракції ВРПС склав 19-20%. Шрот, що залишився після вилучення ВРПС, 
використовували для виділення пектинових речовин (ПР). Екстракцію повітряно-сухого 
шроту проводили сумішшю 0,5% розчину кислоти оксалатної та 0,5% розчину амонію окса-
лату у співвідношенні 1:1. Екстрагування відбувалося двічі при нагріванні протягом 2 год. 
Отримані витяжки відділяли від сировини, об'єднували, екстракти концентрували і висаджу-
вали трикратною кількістю 96% етанолу. Осад ПР відфільтровували, промивали послідовно 
96% етанолом, ацетоном, висушували у сушильній шафі до постійної маси та зважували. Ви-
хід фракції ПР склав 2-3%. Із шроту, що залишився після виділення ВРПС та ПР, виділяли 
геміцелюлозу (ГЦ). Екстракцію проводили двічі 7% розчином натрію гідроксиду у співвід-
ношенні сировина-екстрагент 1:5 при кімнатній температурі протягом 12 годин. Лужну ви-
тяжку відфільтровували. Фільтрат підкислювали кислотою оцтовою льодяною до випадіння 
осаду. Осад відфільтровували, висушували до постійної маси і зважували. Вихід геміцелюло-
зи А склав 72-73%. До фільтрату додавали двократну кількість 96% етанолу, при цьому 
утворювався осад, який відфільтровували, промивали спиртом, висушували та зважували. 
Вміст фракції геміцелюлози Б становив 8-10%. 

Таким чином, кореневища імбиру є джерелом полісахаридів. Отримані результати бу-
дуть використані при розробці методів контролю якості на лікарську рослинну сировину – 
кореневища імбиру. 
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ФЛАВОНОІДИ ЛИСТЯ ТА КВІТОК ЩАВЛІВ КІНСЬКОГО І КУЧЕРЯВОГО 
Журавльов М.С., Крючкова Т.М. 

Національний фармацевтичний університет  
 
Пошук рослин, які можуть бути джерелом біологічно активних речовин, з метою 

створення високоефективних лікарських засобів є основним завданням сучасної фармакогно-
зії. Особливо це стосується рослин, що мають багатовікову історію використання в народній 
медицині. До таких рослин належать рослини роду Rumex L. Плоди і кореневища цих рослин 
мають багатий хімічний склад, що забезпечує їх різнобічну дію. Щавель кінський – офіціна-
льна рослина, кореневища та корені R. confertus Willd. застосовують при розладах травлення 
як в’яжучий або проносний засіб. R. crispus L. використовується в гомеопатичних препаратах 
та біологічно-активних добавках, в Українї неофіцінальна рослина. Згідно літературним да-
ним кореневища та корені щавлю кучерявого містять дубильні речовини гідролізованої та 
конденсованої груп, похідні антрахінону як окиснені так і відновні, флавоноїди, оксикоричні 
кислоти, щавлеву кислоту, плоди - дубильні речовини, використовуються в народі як проти-
цинготний, при анемії з одночасним порушенням функції травлення, ентероколітах, диспеп-
сіях у дітей, справляють кровоспинну і гіпотензивну дії, володіють бактеріостатичними вла-
стивостями у відношенні дизентерійних бактерій. Відвар коренів щавлю кучерявого застосо-
вують при стоматитах, для лікування туберкульозу легенів. Свіжі листки прикладають до 
ран, фурункулів, виразок, пухлин, молоді листки володіють високою протицинготною акти-
вністю. Плоди у вигляді водного і спиртового екстрактів ефективний засіб в терапії кишко-
вих захворювань (дизентерія, коліт гострий і хронічний, диспепсії) и зовні при екземах. В 
зв’язку з відсутністю гіркого смаку і неприємного запаху водний екстракт і порошок плодів 
може застосовуватись в педіатрії. Відомо що листя щавлю містить органічні кислоти аскор-
бінову, щавлеву, похідні антрахінону. Раніше нами з вегетативних і генеративних органів 
деяких видів роду щавель були виділені антраценпохідні. Проведені дослідження свідчать 
про достовірну антимікробну і антиоксидантну дію вегетативних та генеративних органів 
багатьох видів роду Rumex L. Визначена достовірна антиоксидантна дія екстракту корене-
вищ і коренів щавлю кінського, якою слід завдячувати антоціановим сполукам. Флавоноіди 
являють безумовну цінність для медицини і завдяки наявності їх в рослині, щавель володіє 
різними видами фармакологічної активності. Флавоноіди є джерелом капіляроукріплюючих, 
бактерицидних, жовчогінних, спазмолітичних, протипухлинних та інших препаратів, грають 
важливу роль в процесах обміну речовин, знижують проникність мембран тканин і тому ви-
користовуються при захворюваннях запальної природи, при захворюваннях печінки. Вони є 
природними біодоступними антиоксидантами, вони здатні до взаємодії з су пероксид-
аніонами, гідроксильними радикалами, а також з радикалами ліпідів. Метою цього дослі-
дження є вивчення якісного складу і кількісного вмісту флавоноідів в листях та квітках двох 
видів роду щавель R. confertus Willd. та R. crispus L.Досліджувались листя і квітки щавлів 
кінського і кучерявого, зібрані в Харківській області, в травні 2009 р. Суцвіття R. crispus 
L.починається у верхній частині стебла, довге, вузько-волотевидне, з притисненими до стеб-
ла гілочками. Квітки в густих кільцях (по 20-30), зібрані в грона. Оцвітина складається з шіс-
тьох листочків, розміщених у два кола, зелена, чашечковидна, зовнішні листочки оцвітини 
трохи менші від половини ширини внутрішніх, притиснені до внутрішніх частин оцвітини, 
внутрішні округло-яйцевидно-трикутні, при основі серцевидні, із загостреною верхівкою, з 
країв рівні або невиразно-зубчасті 3-5 мм завдовжки. Кількісний вміст суми флавоноідів в 
листі і квітках щавлів кінського і кучерявого визначали методом ГФ ХІ в перерахунку на ру-
тин та абсолютно суху сировину. Він складає !,56±0,02% для листя R. confertus Willd. та 
1,68±0,02% для листя R.crispus L. Середнє значення кількісного вмісту обчислювали за ре-
зультатами трьох визначень. Вміст суми флавоноідів у квітках вказаних видів складає 
3,40±0,02% та 4,12±0,02% для квіток щавлів кінського і кучерявого відповідно. 
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ЖИРНІ КИСЛОТИ ПЛОДІВ ТА ПІДЗЕМНИХ ОРГАНІВ 
ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ ЩАВЕЛЬ 
Журавльов М.С., Крючкова Т.М. 

Національний фармацевтичний університет  
 
Пошук рослин, які можуть бути джерелом біологічно активних речовин, з метою 

створення високоефективних лікарських засобів є основним завданням сучасної фармакогно-
зії. Особливо це стосується рослин, що мають багатовікову історію використання в народній 
медицині. До таких рослин належать рослини роду Rumex L. 

Рослини роду щавель використовуються в народній медицині з давніх давен. Плоди і 
кореневища цих рослин мають багатий хімічний склад, що забезпечує їх різнобічну дію. 
Проведені нами раніше дослідження свідчать про достовірну антимікробну і антиоксидантну 
дію вегетативних та генеративних органів багатьох видів роду Rumex L. Вивчення жирних 
кислот в плодах та підземних органах цих рослин має практичне значення і науковий інте-
рес. Відомо, що дефіцит незамінних жирних кислот в організмі проявляється цілим рядом 
порушень: дерматозом, екземою, ламкістю і випадінням волосся, ламкістю і розшаруванням 
нігтів, підвищенням чутливості до бактеріальних інфекцій шлунково-кишкового тракту і 
бронхо-легеневої тканини, зниженням гостроти зору, порушенням функції нирок та ін.  

Згідно літературним даними кореневища та корені щавлю кучерявого містять дубиль-
ні речовини гідролізованої та конденсованої груп, похідні антрахінону як окиснені так і від-
новні, флавоноїди, оксикоричні кислоти, щавлеву кислоту, плоди - дубильні речовини Ме-
тою цього дослідження є вивчення якісного складу і кількісного вмісту жирних кислот в ко-
реневищах і коренях та плодах двох видів роду щавель Rumex confertus L. та Rumex crispus 
L. Раніше нами з вегетативних і генеративних органів деяких видів роду щавель були виді-
лені речовини фенольної природи та вивчена їх біологічна активність. Визначена достовірна 
антиоксидантна дія екстракту щавлю кучерявого, якою слід завдячувати антоціановим спо-
лукам. Досліджувались плоди і кореневища з коренями щавлів кінського і кучерявого, зібра-
ні в Харківській області, плоди в серпні 2009 р., підземні органи наприкінці вегетації, в жов-
тні того ж року. Суму ліпідів екстрагували з висушеної і подрібненої сировини гексаном в 
співвідношенні 1:5 методом мацерації при кімнатній температурі тричі. Отримані прямим 
метилуванням олій метилові ефіри жирних кислот аналізували методом газорідинної хрома-
тографії. Ідентифікацію жирних кислот проводили в порівнянні їх часу утримування з часом 
утримання відомих зразків і методом внутрішньої нормалізації. Вміст жирних кислот розра-
ховували в процентах від їх суми. 

В результаті дослідження у складі ліпофільної фракції плодів Rumex confertus L. та 
Rumex crispus L. встановлено наявність 15 жирних кислот пальмітинової, пальмітолеїнової, 
стеаринової, арахідонової, ерукової, нервонової, вакцинової, гадолінової, бегенової, лігног-
ліцеринової, церотинової, переважають у жирнокислотному складі лінолева( 23,02; 31,50%), 
ліноленова( 0,79; 0,81%),, олеінова( 42,79; 47,81%), відповідно для плодів щавлів кінського і 
кучерявого. у ліпофільній фракції кореневищ та коренів 14 жирних кислот (ті ж за винятком 
міристинової). Кількісний вміст жирних кислот у підземних органах видів щавлю, що нами 
досліджувались значно нижчий, ніж у плодах. 

Таким чином вивчено якісний склад і визначено кількісний вміст жирних кислот у 
плодах та кореневищах і коренях щавлів кінського та кучерявого. Отримані дані свідчать, що 
найбільшу цінність являють собою плоди в порівнянні з коренями та кореневищами, багати-
ми за вмістом жирних кислот є плоди щавлю кучерявого.  
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АНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ 
ПІВНИКІВ БОЛОТЯНИХ 

Затильнікова О.О., Ковальов В.М., Гамуля О.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Дослідження рослин, що широко застосовуються у народній медицині та впроваджен-

ня їх у фармацевтичну практику є актуальною задачею. Нові рослини можуть бути повно-
цінними замінниками традиційних фармакопейних видів, при цьому проявляючи додаткову 
біологічну активність.  

Півники болотяні (Iris pseudacorus L.) родини півникові (Iridaceae) широко застосо-
вуються у народній медицині, як протизапальний, сечогіний, болезаспокійливий, ранозаго-
юючий засіб. Кореневища використовують при лікуванні запалення верхніх дихальних шля-
хів, шлунково-кишкового тракту, гінекологічних захворюваннях, в онкологічній практиці. 
Для стандартизації сировини необхідно було провести морфолого-анатомічне дослідження 
надземної частини півників болотяних. 

Об’єктами дослідження були листя та стебло півників болотяних, зібрані навесні 2008 
року у Харківській обл. (с.Борщова). Для макро- та мікроскопічних досліджень використову-
вали свіжу та фіксовану у суміші спирт-гліцерин-вода (1:1:1) рослинну сировину. Зрізи і 
препарати з поверхні робили лезом за відомими методиками. Анатомічну будову визначали 
за допомогою мікроскопу "Ломо Мікмед-1" та фотокамери Sony Cyber-shot (DSC-W80). 

Листова пластинка. Середній лист по довжині неоднорідний: у нижній, складчатій 
частині він дорзивентральний, у верхній, мечевидній – ізолатеральний, вкритий одним ша-
ром епідерми. Епідерма вкрита кутикулою. Клітини верхньої і нижньої епідерми намисто 
подібні, товстостінні. На епідермі зустрічаються сосочковидні вирости. Продихи тетрацит-
ного типу, округло-овальні, розташовані правильними рядами. Мезофіл гомогенний. Добре 
розвинена водоносна або вентиляційна тканина (аеренхіма). Субепідермальний шар у кілі 
листа представлен механічною тканиною коленхімою. У кілі листа розташована уголкова 
коленхіма, що складається з більш менш однаково потовщених оболочок та міжклітинників. 
Вздовж краю листа добре розвинена хлоренхіма.  

У субепідерміальних шарах мезофілу біля провідних пучків розміщені часті схізогенні 
вмістилища, з жовтим вмістом. Жилки складаються з провідних пучків, в яких флоема звер-
нена до нижньої сторони листа, а ксилема до верхньої. Добре розвинені флоема, ксилема та 
склеренхіма, яка розташована дугою над флоемою. У мезофілі листа зустрічаються рафіди, 
гольчасті кристали та поодинокі стилоїди у вакуолях.  

Квітконосний пагін. Тип анатомічної будови квітконосного пагону первинний, пуч-
ковий. Зовнішні стінки епідермісу потовщені та вкриті кутикулою. Первинна кора складаєть-
ся з хлоренхіми, або корової паренхіми, великої кількості секреторних вмістилищ, що міс-
тять флобафени, суцільного кільця переціклічної склеренхіми, яке відділяє первинну кору 
від центрального циліндру. Колатеральні провідні пучки закритого типу безладно розташо-
вані у тканині центрального циліндру. Провідні пучки округлі, флоема та ксилема межують 
із склеренхімними тяжами. У епідермісі квітконосного пагону розташовані глибоко занурені 
продихи. Продихи тетрацитного типу. Клітки видовжено-прямокутні, прозенхімні.  

Таким чином, проведено встановлення морфолого-анатомічних ознак надземної час-
тини півників болотних з метою стандартизації їх лікарської рослинної сировини і розробки 
відповідної нормативно-аналітичної документації.  



 

265 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ ТРАВИ  
GALINSOGA PARVIFLORA,CAV. 

Зеленець В.І., Ковальов В.М., Краснікова Т.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Органічні кислоти займають одне з перших місць за поширенням в рослинах і є не-

від’ємними компонентами будь-якої рослинної тканини. Вони є проміжними сполуками при 
окисненні вуглеводів, жирів, амінокислот та білків. Органічні кислоти містяться в усіх органах 
рослин у вільному стані та у вигляді солей, ефірів, димерів та ін. Вони виявляють різноманітні 
види біологічної активності. 

Аскорбінова кислота бере участь в окисно-відновних реакціях, метаболізмі вуглево-
дів, тирозину, заліза, згортанні крові, в утворенні стероїдних гормонів, колагену та прокола-
гену, регенерації тканин, регуляції проникності капілярів, синтезі ліпідів та білків, процесах 
клітинного дихання.  

Вітамін С сприяє підвищенню опірності організму до інфекцій та несприятливого 
впливу зовнішнього середовища, поліпшує апетит, сприяє нормалізації сну, збільшує ефек-
тивність дії різноманітних терапевтичних заходів. Яблучна кислота впливає на засвоєння залі-
за організмом та синтез гемоглобіну.  

Крім того органічні кислоти стимулюють виділення шлункового соку в ШКТ, покра-
щують травлення, активують перистальтику кишечника, сприяють зниженню ризику розвит-
ку багатьох шлунково-кишечных захворювань, пригнічують процеси гниття у товстому ки-
шечнику. 

Галінсога дрібноквіткова – однорічна трав’яниста рослина родини айстрові, поширена по 
всій земній кулі. Батьківщиною галінсоги є Південна Америка, вона була завезена до Європи, 
після чого швидко розповсюдилась по всій її території. В країнах Латинської Америки та Пів-
денної Африки надземну частину рослини вживають в їжу, використовуючи як приправу для 
супів та салатів. Рослина в народній медицині цих країн застосовується для лікування захворю-
вань ротової порожнини, як кровоспинний, гіпотензивний гемостатичний засіб, для лікування 
дерматологічних захворювань. На території України настої галінсоги дрібноквіткової застосо-
вують при цинзі та зобі. 

Метою нашого дослідження було якісне та кількісне вивчення вільних органічних ки-
слот трави галінсоги дрібноквіткової. Якісне вивчення вільних органічних кислот проводили 
методом паперової хроматографії в системі розчинників н-пропанол – 25% розчин аміа-
ку(6:4). Використовували водні та водно-спиртові екстракти трави галінсоги в порівнянні з 
вірогідниими зразками органічних кислот. Хроматограми обробляли 0,1% розчином 2,6-
дихлорфеноліндофенолята натрія і нагрівали в сушильній шафі. Речовини кислого характеру 
виявлялися у вигляді рожевих плям на блакитному фоні.В естрактах трави галінсоги були 
ідентифіковані яблучна, янтарна, винна та аскорбінова кислоти. 

Визначення вмісту аскорбінової та суми вільних органічних кислот в траві галінсоги 
дрібноквіткової проводили за методиками ДФ ХІ видання «Плоды шиповника». Кількісний 
вміст суми вільних органічних кислот в траві галінсоги дрібноквіткової у перерахунку на яб-
лучну кислоту склав 2,9±0,7 %. Визначення вмісту аскорбінової кислоти проводили за реак-
цією з натрієвою сіллю 2,6-дихлорфеноліндофенолу, що ґрунтується на здатності аскорбіно-
вої кислоти окиснюватися до дегідроформи і відновлювати натрієву сіль 2,6-
дихлорфеноліндофенолу до лейкоформи, він склав 0,033±0,4% у перерахунку на абсолютно 
суху сировину. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В МЕДИЦИНЕ 
Исаев Д.И., Керимов Ю.Б.  

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку 
 
Природные запасы дикорастущих лекарственных растений, также как и запасы раз-

личных полезных ископаемых определяют экономический потенциал любой страны. В зави-
симости от того, как они изучены, как они эксплуатируются, зависит благосостояние на-
стоящего и будущего поколения. Богатая флора Азербайджана, вследствие его уникального 
географического расположения, изобилует многими ценными лекарственными растениями, 
спрос на которые на мировом фармацевтическом рынке очень высокий. Изучения потенциа-
ла природных ресурсов лекарственных растений и рациональное использование их в меди-
цинской практике является перспективным и актуальным направлением.  

Нами исследованы некоторые дикорастущие лекарственные растения, распространен-
ные в различных геоботанических регионах Азербайджана, на основе их биологически ак-
тивных веществ разработаны новые фитопрепараты. 

В результате ресурсоведческих исследований проведено картирование некоторых ди-
корастущих растений и определены их запасы сырья. Установлено, что сырье дикорастущих 
лекарственных растений наиболее рационально заготавливать в западной части Большой и 
северной части Малого Кавказа в пределах Азербайджана, а также Самур-Дивичинской низ-
менности. 

С целью выявления новых источников растительного сырья, содержащее биологиче-
ски активных веществ, было подвергнуто исследованию околоплодник конского каштана. В 
результате из околоплодника каштана конского нами выделен эсцин с выходом 2,2 %. Полу-
ченный кристаллический эсцин является суммой кислых тритерпеновых гликозидов, аглико-
новая часть которых представлена производными ∆12-олеанана: эссигенином, баррингтоге-
нолом D, баррингтогенолом С и протоэсцигенином. В качестве сахарных компонентов эсци-
на, обнаружены D-глюкоза, D-галактоза, D-ксилоза и D-глюкуроновая кислота. Для получе-
ния эсцина нами предложен новый способ получения, а в качестве сырья использовать око-
лоплодник конского каштана. 

Проведено фитохимическое исследование широко распространенных в Азербайджане 
видов подорожника: Plantago lanceolata L., Plantago major L. и Plantago media L. и изучена 
сумма их полисахаридов. 

Исследовались жирные кислоты корневища с корнями растений рода касатик: Iris 
imbricatа Lindl., Iris paradoxa Stev., Iris musulmanica Fom., Iris acutiloba C.A.M. Vers. Cauc. Ус-
тановлено наличие каприновой, лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, олеиновой, ли-
нолевой и линоленовой кислот в Iris imbricata, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой, 
олеиновой, линолевой, линоленовой и бегеновой кислот в Iris рaradoxa, каприновой, мири-
стиновой, пальмитиновой, стеариновой и линолевой кислот в Iris мusulmanica и каприновой, 
миристиновой, пальмитиновой, олеиновой, линолевой и линоленовой кислот в Iris аcutiloba. 

Из корневищах с корнями серо-желтого касатика выделены два вещества ксантоновой 
природы. На основании анализа ИК-, УФ- ЯМР- спектров, а также сравнения с аутентичны-
ми образцами достоверных свидетелей соединения идентифицированы как 2-(С-β-D- глюко-
пиранозил-1,3,6,7-тетра-оксиксантон (мангиферин) и 4-(С-β-D-глюкопиранозил-1,3,6,7-
тетра-оксиксантон (изомангиферин).  



 

267 
 

Впервые исследован макро и микроэлементный состав корневищ с корнями касатика 
серо-желтого, листьев подорожника ланцетного, корневища с корнями девясила высокого из 
флоры Азербайджана, а также тутового сиропа и сироп «Фитотуссин». 

Определены морфолого-анатомические особенности строения корневищ и корней ка-
сатика серо-желтого и листьев подорожника ланцетного, а также аминокислотный состав по-
дорожника ланцетного, девясила высокого, касатика серо-желтого, тутового сиропа и сиропа 
«Фитотуссин». 

Разработан новый способ получения облепихового масла из плодов облепихи круши-
новидной. Предложенный метод является простым и экономичным, не требует особых при-
боров и приспособлений и позволяет увеличить выход облепихового масла из сырья до 90%. 
Облепиховое масло, полученное этим методом, отличается высокой чистотой по сравнению 
с маслами, полученными другими методами. Оно обладает одинаковыми органолептически-
ми свойствами, количеством каротиноидов и малой кислотностью.  

Составлен проект Временной фармакопейной статьи на сироп «Фитотуссин», утвер-
жден Фармакопейным и фармакологическим комитетом Азербайджана, зарегистрирован как 
отхаркивающее средство в Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республике и 
производится на предприятии Азерфарм LTD.  
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ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ТРАВИ ПІДМАРЕННИКА КАРПАТСЬКОГО 
Ільїна Т.В., Горяча О.В., Ковальова А.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Підмаренники широко використовуються в народній медицині, що надає актуальності 

проблемі хімічного дослідження біологічно активних речовин (БАР) представників цього ро-
ду.  

Підмаренник карпатський (Galium сarpaticum Klok. або підмаренник польський – 
Galium x polonicum Błocki), рід підмаренник Galium, секція Leiogalium (DC.) Ledeb, родина 
маренові Rubiaceae Juss. – багаторічна трав’яниста рослина, листки прості, сидячі, зібрані у 
мутовки по 6 – 8, суцвіття – волоть, квітки білого кольору до 1см у діаметрі, кількість пелюс-
ток – 4, плід – сухий горішок; росте в гірських букових лісах Карпат. 

Раніше було встановлено, що трава підмаренника карпатського містить іридоїди, фла-
воноїди – ізоройфолін, палюстрозид, 7-арабінозилглюкозид лютеоліну, ізорутин; гідроксико-
ричні кислоти – 3- та 5-кумароїлхінну та хлорогенову. В підземних органах було виявлено 
антраценпохідні. Дослідження ліпофільних БАР підмареннику карпатського не проводилось. 

Метою даної роботи стало дослідження фенольних сполук в ефірній олії трави підма-
ренника карпатського. 

Об'єктом дослідження була повітряно-суха трава Galium сarpaticum, заготовлена у фа-
зу цвітіння рослини влітку 2009р. на Яблуневому перевалі в Івано-Франківській області. 
Ефірну олію отримували методом гідродистиляції. Застосували метод для сировини, що міс-
тить незначну кількість ефірної олії, який базується на використанні невеликої наважки си-
ровини. Для відгонки ефірної олії використовували віали «Agilent» на 22 мл (part number 
5183-4536) з відкритими кришками і силіконовим ущільнювачем. 

Склад ефірної олії досліджували на хроматографі Agilent Technology 6890N з мас-
спектрометричним детектором 5973N. Умови аналізу: хроматографічна колонка кварцова, 
капілярна HP-5MS; довжина колонки 30м; внутрішній діаметр 0,25мм; газ-носій – гелій; 
швидкість газу - носія 1 мл/хв; об'єм проби – 0,1-0,5 мкл (для розчинів ефірних олій). Вве-
дення проби з розділенням потоку 1/50. Температура термостату 50оС, програмуванням 4о/хв 
до 220оС. Температура детектора і випарювача 250оС. 

Компоненти ефірних олій ідентифікували за результатами порівняння отриманих мас-
спектрів хімічних речовин, які входять до складу досліджуваної ефірної олії, з даними біблі-
отеки мас-спектрів NIST02 (понад 174000 сполук). Індекси утримування (ІУ) розраховували 
за результатами контрольних аналізів ефірних олій з добавкою суміші нормальних алканів 
(С10 - С18). 

В результаті дослідження виявлено, що ефірна олія містить різні БАР: вуглеводні та їх 
похідні, терпеноїди, жирні кислоти, похідні бензолу та фенольні сполуки. Встановлено, що 
кількісний вміст ефірної олії в сировині – 0,015%. В ефірній олії трави підмаренника карпат-
ського сумарний вміст фенольних сполук складає понад 25%. До їх складу входять: п-цимен 
(9,156%), фенілацетальдегід (2,123%), тимол (2,803%), карвакрол (1,686%), 2-метокси-4-
вінілфенол (0,648%), β-іонол (3,681%) та евгенол (0,820%). Тимол та карвакрол зближують 
підмаренник карпатський з окремими представниками роду підмаренник, такими як Galium 
humifusum та Galium hercinicum. 

Домінуючі сполуки: фенольна – β-іонол, ароматичні – 2-метилбензальдегід (4,512%) 
та п-цимен є специфічними для цього виду і суттєво відрізняють його від інших видів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ТРАВИ ПІДМАРЕННИКА ГЕРЦИНСЬКОГО 
Ільїна Т.В., Горяча О.В., Ковальова А.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
У світовій флорі рід Підмаренник (Galium L.), маренові (Rubiaceaе Juss.) налічує по-

над 400 видів. Широке застосування підмаренників у народній медицині як протизапальних, 
репаративних, гепатопротекторних, діуретичних, кровоспинних та антибластомних засобів 
привертає до роду увагу вчених багатьох країн. 

Фітохімічними дослідженнями встановлено, що біологічно активні сполуки роду Gal-
ium L. представлені іридоїдами, гідроксикоричними кислотами, кумаринами, флавоноїдами, 
дубильними речовинами та антраценпохідними. Продовжуючи розпочаті нами дослідження 
видів роду Підмаренник ми звернули увагу на підмаренник герцинський. 

Підмаренник герцинський (Galium hercynicum Weig. syn. G. saxatile L.) – багаторічна 
трав’яниста рослина. Стебла 10-30см заввишки, лежачі або підведені, чотиригранні, голі, 
гіллясті. Листки по 5-6 у мутовці, зворотньоланцетні, 5-10 мм завдовжки, 1-3 мм завширшки, 
на верхівці хрящовидно загострені, при основі звужені, короткочерешкові, краї завернуті до-
низу, з 1 жилкою, голі або по краям шорсткуваті від коротких, до верхівки спрямованих ще-
тинок. Напівзонтики кінцівкові, рихлі, двох - трьохквіткові або зібрані в зонтиковидні волоті. 
Квітки дрібні, білі. Плодики голі, вкриті зернистими бугорками. Поширений у гірських буко-
вих лісах. В підземній частині підмаренника герцинського знайдено антраценпохідні групи 
алізарину. Біологічно активні сполуки надземної частини не досліджувались. 

Метою дослідження було встановлення компонентного складу ефірної олії Galium 
hercynicum. Об'єктом дослідження була повітряно-суха трава Galium hercynicum Wieg., заго-
товлена у фазу цвітіння рослини влітку 2009р. у м. Яремче Івано-Франківської області. Ефір-
ну олію отримували методом гідродистиляції. Застосували метод для сировини, що містить 
незначну кількість ефірної олії, який базується на використанні невеликої наважки сировини. 
Для відгонки ефірної олії використовували віали «Agilent» на 22 мл (part number 5183-4536) з 
відкритими кришками і силіконовим ущільнювачем. Склад ефірної олії досліджували на 
хроматографі Agilent Technology 6890N з мас-спектрометричним детектором 5973N. Умови 
аналізу: хроматографічна колонка кварцова, капілярна HP-5MS; довжина колонки 30 м; вну-
трішній діаметр 0,25 мм; газ-носій – гелій; швидкість газу - носія 1 мл/хв; об'єм проби – 0,1-
0,5 мкл (для розчинів ефірних олій). Введення проби з розділенням потоку 1/50. Температура 
термостату 50оС, програмуванням 4о/хв до 220оС. Температура детектора і випарювача 
250оС. Компоненти ефірних олій ідентифікували за результатами порівняння отриманих в 
процесі хроматографування мас-спектрів хімічних речовин, які входять до складу досліджу-
ваної ефірної олії, з даними бібліотеки мас-спектрів NIST02 (понад 174000 сполук). Індекси 
утримування (ІУ) розраховували за результатами контрольних аналізів ефірних олій з добав-
кою суміші нормальних алканів (С10 - С18). 

В результаті дослідження встановлено, що кількісний вміст ефірної олії в траві Galium 
hercynicum Wieg. складає 0,0144%. Виявлено та кількісно визначено 47 сполук, з яких 35 
сполук ідентифіковано. Компонентний склад ефірної олії представлено вищими вуглеводня-
ми та їх похідними – понад 17%, жирними кислотами – більше 16%, ароматичними сполука-
ми – понад 22% та терпеноїдами – 14%. 

Зважаючи на значний вміст ароматичних сполук та сполук терпеноїдної природи, які 
мають значний спектр фармакологічної дії, трава підмаренника герцинського може розгляда-
тися як перспективний предмет подальших фітохімічних досліджень. 
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ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ТРАВИ МАРЕНКИ ЗАПАШНОЇ 
Ільїна Т.В., Горяча О.В., Ковальова А.М., Комісаренко А.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Представники родини маренові (Rubiaceae) здавна привертають до себе увагу бага-

тьох дослідників. На території України найбільше поширені представники родів підмаренник 
(Galium) та маренка (Asperula).  

Маренка запашна (Asperula odorata L.) – багаторічна трав’яниста рослина. Рослина 
пахне кумарином, особливо в сухому вигляді. Цвіте в травні - червні. Росте в тінистих лісах, 
заростях, на вогкуватому грунті. Поширена в лісостепу, на Поліссі. 

Широко використовується в народній медицині багатьох країн як седативний засіб 
при неврозах, неврастенії, істеріях, депресії, місцево – при алергічних висипах. В гомеопатії 
застосовується при метритах та кольпітах. 

Відомо, що підземні органи маренки запашної містять антрахінони. Попередні фіто-
хімічні дослідження свідчать, що трава маренки запашної містить різні групи біологічно ак-
тивних речовин (БАР), зокрема, фенолкарбонові та гідроксикоричні кислоти, гідроксикума-
рини, флавони, флавоноли, дубильні речовини конденсованої групи, іридоїди, стероїдні са-
поніни. Компонентний склад ефірної олії Asperula odorata не досліджувався. 

Метою даної роботи стало дослідження сполук ефірної олії трави маренки. 
Об'єктом дослідження була повітряно-суха трава Asperula odorata, заготовлена у фазу 

цвітіння рослини влітку 2009р. в Харківській області.  
Ефірну олію отримували методом гідродистиляції. Застосували метод для сировини, 

що містить незначну кількість ефірної олії, який базується на використанні невеликої наваж-
ки сировини. Для відгонки ефірної олії використовували віали «Agilent» на 22 мл (part 
number 5183-4536) з відкритими кришками і силіконовим ущільнювачем. 

Склад ефірної олії досліджували на хроматографі Agilent Technology 6890N з мас-
спектрометричним детектором 5973N. Умови аналізу: хроматографічна колонка кварцова, 
капілярна HP-5MS; довжина колонки 30 м; внутрішній діаметр 0,25 мм; газ-носій – гелій; 
швидкість газу - носія 1 мл/хв; об'єм проби – 0,1-0,5 мкл (для розчинів ефірних олій). Вве-
дення проби з розділенням потоку 1/50. Температура термостату 50оС, програмуванням 4о/хв 
до 220оС. Температура детектора і випарювача 250оС. 

Компоненти ефірних олій ідентифікували за результатами порівняння отриманих в 
процесі хроматографування мас-спектрів хімічних речовин, які входять до складу досліджу-
ваної ефірної олії, з даними бібліотеки мас-спектрів NIST02 (понад 174000 сполук). Індекси 
утримування (ІУ) розраховували за результатами контрольних аналізів ефірних олій з добав-
кою суміші нормальних алканів (С10 - С18). 

В результаті дослідження встановлено, що кількісний вміст ефірної олії в сировині 
становить 0,0133%. В ефірній олії трави маренки запашної сумарний вміст фенольних сполук 
складає понад 19%. До їх складу входять тимол (7,569%), карвакрол (7,883%), евгенол 
(1,398%), 4-вініл-2-метоксифенол (0,909%). 

Домінуючі сполуки тимол та карвакрол зближують маренку запашну з окремими 
представниками роду підмаренник, що може бути використано у вирішенні дискусійних пи-
тань з визначення систематичного положення рослини. Отримані результати створюють пе-
редумови для поглибленого вивчення БАР маренки запашної. 



 

271 
 

РОЗРОБКА СКЛАДУ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ХМЕЛЮ  
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

Казмірчук В.В., Ляшенко М.І.*, Поволокіна І.В., Радченко О.О., 
Білоконь І.Ф., Андреєва І.Д., Волков А.О., Конюхов В.І., Волянська Н.О., 

Мордюк О.А., Чумаченко О.О., Спиридонов Д.А.** 
** Національний фармацевтичний університет, 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України»,  
* Інститут сільського господарства Полісся УААН 

 
Серед захворювань респіраторного тракту найбільше поширення мають запальні за-

хворювання верхніх дихальних шляхів (ВДШ) – застуда, риносинусити, тонзиліти, фарингі-
ти. Бронхолегенева система, яка характеризується найбільшою площею поверхні слизової 
оболонки, є наважливішими «вхідними воротами» для більшості інфекцій. Потенційна вели-
ка кількість мікроорганізмів може бути збудниками інфекцій ВДШ. 

Найчастіші бактеріальні ускладнення застуди – гострий середній отит та синусит. Од-
нак, бактеріальні збудники (S.pneumoniae, H.influenzae, S.aureus) виділяються тільки у 70 % 
випадків. Синуси ти відносяться до найбільш розповсюджених захворювань серед хвороб 
ЛОР-органів. Із однаковою частотою зустрічаються у всіх вікових групах – 17 – 25 %. Щорі-
чно ця патологія збільшується на 2 %. Сучасні уявлення про патогенез запалення ВДШ за-
сновані на визначені різних механізмів захисту, які запобігають проникненню збудника 
вглиб слизової оболонки, колонізації та розвитку спочатку локального, в подальшому і дифу-
зного запального процесу. Існуючі методи лікування респіраторних захворювань припуска-
ють вплив на різні ланки патологічного процесу. Вони дозволяють не тільки впливати безпо-
середньо на збудника інфекції, але й модулювати запальний процес, ідентифікувати місцеві 
та загальні імунні реакції, як специфічні та неспецифічні. Серед засобів з місцевою лікуваль-
ною дією при запальних захворюваннях ВДШ особливої уваги заслуговують фітопрепарати, 
перевагою яких є низька токсичність та мінімальна кількість негативних побічних реакцій. У 
зв’язку з цим, велику увагу заслуговує лікарська рослина – хміль звичайний (Humulus 
Lupulus L.). Хміль це цінна лікарська рослина, яка має різноманітні фармакологічні якості – 
заспокійливі, знеболювальні, снодійні, протизапальні. Основними речовинами, які обумов-
люють біологічну активність шишок хмелю являються гіркоти та фенольні сполуки, а також 
ефірне масло. Метою дослідження було вивчення спектру та рівню протимікробної активно-
сті лікарських композицій у вигляді розчинів для полоскання на основі хмелепродуктів (вуг-
лекислотного екстракту шишок хмелю) для профілактики та лікування захворювань ВДШ. У 
ході технологічних досліджень створені композиції з використанням різних допоміжних ре-
човин: розчинників (пропіленгліколь, гліцерин, спирт етиловий), консервантів (бензалконія 
хлорид, суміш ніпагину з непазолом), коригентів смаку (сахарин, ментол, масло м’ятне, мас-
ло евкаліптове). У якості контролю був використаний розчин хлорофіліпту спиртовий (1%). 
Вивчення протимікробної дії експериментальних композицій у вигляді розчинів для полос-
кання проводили за допомогою методу дифузії в агар (метод колодязів), який дозволив дати 
кількісну оцінку протимікробної активності розроблених зразків. Всі дослідження проводили 
у п’яти повтореннях. Мікробне навантаження становило 107 КУО. Результати дослідження 
свідчать про високу протимікробну активність розроблених композицій у вигляді розчинів 
для полоскання на основі екстрактів хмелю та допоміжних речовин, що створює підґрунтя 
для розробки ефективних лікарських засобів для профілактики та лікування захворювань 
верхніх дихальних шляхів. 
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Проблема лікування запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (ВДШ) зали-

шається важливою для наукової і практичної медицини. Гострі інфекції ВДШ мають як бак-
теріальну так і вірусну етіологію, з них хронічні – частіше мають бактеріальну або грибкову 
природу. Частота та інтенсивність запальних захворювань початкових відділів респіраторно-
го тракту обумовлена рядом анатомічних і фізіологічних особливостей, які можуть сприяти 
активній життєдіяльності, розмноженню та персистируванню патогенної мікробної флори.  

Протимікробні засоби системної дії, які представлени різними антибіотиками, широко 
застосовують при запальних респіраторних захворюваннях. Проте, поряд з корисною бакте-
рицидною або бактеріостатичною дією при цьому спостерігаються численні побічні ефекти – 
імуносупресивна дія, різке інгибування біохімічної активності кишкової мікрофлори, яке су-
проводжується значними порушеннями мікро біоценозу кишечнику та розвитком дизбіозу, 
що потребує спеціальної корегуючої терапії, появою резистентних штамів збудників, ризи-
ком розвитком негативних побічних ефектів і алергічної реакції. При терапії запальних за-
хворювань ВДШ обґрунтованим є широке застосування засобів місцевої дії. За останні деся-
тиріччя спостерігається підвищений інтерес до лікування препаратами рослинного похо-
дження, що призводить до підвищення попиту на лікарські рослини. Адже, у фітотерапевти-
чній практиці застосовуються як лікарські рослини , так і їх біологічно активні речовини, що 
дозволяє досягти максимальної виразності терапевтичного ефекту, м’яко та безпечно впли-
вати одночасно на органи та системи організму, що задіяні в патологічному процесі. Раціо-
нальне поєднання рослинних препаратів з різними допоміжними речовинами, а також опти-
мальний вибір лікарської форми і технології , значно розширюють терапевтичні можливості 
фітопрепаратів для лікування ВДШ. Серед рослин, які культивуються, особливої уваги за-
слуговує така унікальна з різнобічною дією лікарська речовина, як хміль звичайний – 
Humulus Lupulus L. Хміль – рослина, яка містить фітогормони, токоферол, вітаміни С, РР, В-
3, В-6, провітамін А, полі фенольні сполуки, ефірні олії з цілющими властивостями. На сьо-
годнішній день в Україні не розроблено лікарських засобів з протимікробною дією для ліку-
вання запальних захворювань ВДШ на основі хмелепродуктів. Метою даної роботи є розроб-
ка складу лікарських композицій для зовнішнього застосування на основі вуглекислотного 
екстракту шишок хмелю з ціллю профілактики та лікування запальних процесів верхніх ди-
хальних шляхів, а також і технології їх виробництва. В ході досліджень були створені експе-
риментальні зразки з різними допоміжними речовинами (масла, емульгатори, консерванти), 
у вигляді емульсій, які в перспективі забезпечать пролонговану дію лікарського препарату на 
слизовій оболонці і сприятимуть більшій біодоступністі. В результаті проведених дослі-
джень були підібрані оптимальні концентрації діючої субстанції та допоміжних речовин, які 
входять до складу лікарських композицій. Всі зразки були закладені на зберігання для ви-
вчення їх стабільності та подальшого до клінічного дослідження. 
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БІПОЛАН – ПЕРСПЕКТИВНА СУБСТАНЦІЯ  
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Карпенко Л.А., Музикант П.М., Діхтярьов С.І. 
Національний фармацевтичний університет, 

Науково-дослідна лабораторія «Гален», м. Сімферополь, АР Крим 
 
Однією з актуальних завдань сучасної фармації є використання для виробництва лі-

карських засобів мінеральних і органічних ресурсів Світового океану. Найважливішими фак-
торами, які спонукали звернутися до пошуку нових біологічно активних речовин (БАР) в 
морських організмах, є, насамперед, великі простори Світового океану, висока продуктив-
ність моря, велика розмаїтість видового складу морських організмів та недостатнє дослі-
дження їх на наявність БАР. 

Азово-Чорноморський басейн унікальний за своєю промислово-біологічною продук-
тивністю й рекреаційній значимістю. У сформованій еколого-соціальній ситуації одним із 
пріоритетних видів господарської діяльності, спрямованої на підвищення біологічної проду-
ктивності басейну, повинен стати розвиток марикультури. Україна – морська держава. В 
Азово-Чорноморському регіоні вона має найбільш протяжне морське узбережжя – 2775 км, 
що традиційно створювало передумови до розвитку рибної галузі, у т.ч. і марикультури. Од-
нією з перспективних сировиною в цьому плані є морські молюски, насамперед мідії. 

Установлено, що біологічно активні речовини (БАР) мідій активізують клітинну і гу-
моральну ланку імунітету, показані при лікуванні хронічного обструктивного бронхіту, а та-
кож для посилення адаптогенних можливостей організму до екстремальних впливів. 

Біполан – біологічно активний комплекс (БАК), виділений з екологічно чистих куль-
тивованих чорноморських мідій, одержаний за оригінальною технологією. Субстанція являє 
собою ферментативний гідролізат. На спосіб одержання біполану отримано патент України. 

Для ідентифікації БАР зразка субстанції з чорноморських мідій Біполану та визначен-
ня масового вмісту знайдених сполук були проведені такі дослідження: розділення речовин 
методом газової хроматографії з наступним встановленням їх хімічної природи методом мас-
спектрометрії; амінокислотний аналіз. Для визначення вуглеводів, антиоксидантів, вітамінів 
та інших речовин використовувався метод газової хромато-мас-спектрометрії.  

За результатами вивчення хімічного складу БАК мідій визначена наявність білкових 
комплексів глікозаміногліканів, глікопротеїнів, меланоїдинів, що складають понад 50,0 % 
маси сухих речовин комплексу. У складі біополімерів ідентифіковані аміносахара, уронові і 
сіалові кислоти, глюкоза, пентоза. Низькомолекулярні речовини представлені амінокислота-
ми, пептидами, аміносахарами, залишками нуклеїнових кислот ат їх дериватами, макро- та 
мікроелементами, вітамінами.  

Результати аналізу свідчать про переважну більшість вуглеводів у складі субстанції 
Біполан. Серед амінокислот знайдено 43 % незамінних, в тому числі валін, ізолейцин, лей-
цин, лізин, метіонін, треонін, триптофан. Встановлена наявність глікопептидів, полісахари-
дів, ненасичених жирних кислот. Також знайдені вітаміни, в тому числі C, PP, B1, B6, D3, β-
каротин. У двічі метильованому зразку субстанції Біполан були виявлені циклотрисилоксан 
(0,14 %), силіцієва кислота (0,05 %).  

Таким чином, такий широкий спектр БАР, представлений у субстанції біплан, свід-
чить про перспективність її використання для створення лікарських засобів різної спрямова-
ності дії. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИСАХАРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО И ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 

ОБЫКНОВЕННОГО 
Кисличенко А.А., Вихтинская И.Л. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Растения, содержащие полисахариды – листья подорожника, бурая водоросль входят 

в состав мультинутриентных функциональных комплексов Grinization, которые применяются 
при ожирении. Ожирение может провоцировать развитие различных заболеваний органов 
пищеварения: неалкогольного стеатогепатита, желчнокаменной болезни, функциональных 
нарушений пищеварительного канала (Беляева Н.В., 2009). 

Целью нашего исследования явилось экспериментальное обоснование применения 
полисахаридных комплексов, выделенных из бессмертника (ПКБ) и тысячелистника (ПКТ) 
при дисфункциональных расстройствах билиарного тракта (ДРБТ). С учетом патологических 
механизмов ДРБТ подходы для лечения основаны на нормализации процессов желчеобразо-
вания, устранению абдоминальной боли, диспептических и невротических явлений, санации 
патологических рефлексов. 

Приводятся данные экспериментального изучения желчегонной, антиоксидантной, 
антитоксической, противовоспалительной и гепатозащитной активности ПКБ и ПКТ в срав-
нении с референс-препаратами. 

Желчеобразовательную функцию печени оценивали по изменению интенсивности 
желчевыделения, содержания желчных кислот и холестерина, по показателям холато-
холестеринового коэффициента. Наиболее активным холеретиком оказался комплекс поли-
сахаридов тысячелистника. Прирост интенсивности желчеотделения при введении ПКТ в 
дозах 5, 15 и 30 мг/100 составили соответственно 30, 24 и 22%. Оба полисахаридных ком-
плекса увеличивали содержание тауроконъюгатов и гликоконъюгатов в желчи и улучшали 
коллоидные свойства желчи относительно холестерина.  

На модели токсического поражения печени, вызванного тетрахлорметаном, парацета-
молом, этанолом доказано, что изученные полисахаридные комплексы повышают стойкость 
печени к патологическим воздействиям, поддерживают структурно-функциональную цело-
стность мембран и метаболических процессов, обладают антиоксидантными и антитоксиче-
скими свойствами. По выраженности гепатозащитного действия они не уступают референс-
препарату силибор ФФ «Здоровье». 

Благоприятное влияние полисахаридных комплексов на функциональное состояние 
печени животных в эксперименте было подтверждено патоморфологическими исследова-
ниями.  

Противовоспалительную активность ПКБ и ПКТ изучали на моделях карагенинового, 
гистаминового и формалинового отеков у крыс. Установлено, что введение полисахаридных 
комплексов сопровождается угнетением экссудативной реакции и одновременно характери-
зуется стимуляцией пролиферативных процессов. 

Учитывая данные литературы и собственные экспериментальные исследования мож-
но полагать, что полисахаридные комплексы бессмертника песчаного, тысячелистника обы-
кновенного после полного доклинического изучения могут быть использованы при лечении 
ожирения, неалкогольного стеатогепатита, дисфункциональных расстройств билиарного 
тракта. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ ЧЕРВОНОЇ ЩІТКИ, ГРУШІ,  
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Кисличенко В.С., Дьяконова Я.В., Новосел О.М., Омельченко З.І. 
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Рослинний світ є невичерпним джерелом отримання багатьох лікарських засобів, які 

сьогодні конкурують у багатьох випадках з синтетичними препаратами. На відміну від син-
тетичних препаратів лікарські засоби рослинного походження мають цілий ряд переваг, се-
ред яких: низька токсичність, поступове досягнення фармакологічного ефекту, комплексна 
дія, можливість застосування протягом тривалого часу без істотних побічних ефектів. Тому 
пошук, дослідження біологічно активних речовин рослин і створення на їх основі лікарських 
засобів є актуальною проблемою сучасної фармації. Об’єктами нашого дослідження були 
кореневища з коренями червоної щітки, ехінацеї пурпурової, листя груші, трава щучнику та 
куничнику. Червона щітка (Rhodiola coccinea) родина Crassulaceae, зустрічається виключно 
на Алтаї та традиційно використовується місцевими мешканцями в лікуванні гінекологічних 
захворювань, як загальнозміцнюючий засіб та при захворюваннях щитовидної залози. Фар-
макологічна дія сировини зумовлена наявністю антоціанів, дубильних речовин, фенольного 
глікозидна салідрозида, полісахаридів тощо. Груша звичайна - Pyrus communis L. родина 
Rosaceae - дерево заввишки 20-30 м, іноді кущ, росте по всій території Європи. Листя груші 
містять дубильні речовини, фенологлікозид арбутин, метиларбутин, гідрохінон, флавоноїди, 
гідроксикоричні кислоти, концентрують такий елемент як калій. Завдяки цьому вони здавна 
застосовуються в народній медицині для лікування запальних захворювань сечостатевої сис-
теми. Щучник дернистий (Deschampsia caespitosa) та куничник звичайний (Calamagrostis 
epigeios) відносяться до родини Poaceae. Ці рослини є дикими злаками, які зустрічаються 
майже по всій Земній кулі. Флавоноїдні глікозиди, що містяться в цих злаках, здатні пригні-
чувати вірусоспецифічні ферменти ДНК-полімеразу та тимідинкіназу у вірус-інфікованих 
клітинах. Ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea), родина Asteraceae, первинним ареалом 
цієї рослини є Північна Америка але ехінацея широко культивується по всій території Євро-
пи. На сьогодні ця рослина входить в десятку найбільш популярних та використовується в 
лікуванні великої кількості захворювань. Препарати ехінацеї пурпурової мають имуностиму-
люючу, протизапальну, антимікробну, противірусну та протигрибкову дію. Основними дію-
чими речовинами кореневища з коренями червоної щітки та ехінацеї пурпурової є полісаха-
риди, сапоніни, алкіламіди та полієни. 

З кореневищ з коренями червоної щітки шляхом упарювання нами було одержано гу-
стий екстракт, у якості екстрагенту було використано воду. З листя груші використовуючи у 
якості екстрагенту 10% етанол було одержано рідкий екстракт. Також було одержано ком-
плексний рідкий екстракт з трави щучнику дернистого, куничнику звичайного та кореневищ 
з коренями ехінацеї пурпурової, у якості екстрагенту використовували 92% спирт етиловий. 

На базі Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова в лабораторії біохімії 
мікроорганізмів та живильних середовищ під керівництвом к.б.н. Осолодченко Т.П. прово-
дились дослідження антимікробної активності густого екстракту з кореневищ з коренями че-
рвоної щітки та рідкого екстракту з листя груші звичайної. Було виявлено виражену антимі-
кробну активність по відношенню до Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris. 

Таким чином, одержані екстракти можуть бути використані для створення нових лі-
карських засобів з антимікробною дією. 
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ЛЬОНОК ЗВИЧАЙНИЙ – ДЖЕРЕЛО ОДЕРЖАННЯ ФІТОЗАСОБІВ ДЛЯ  
ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ 

Кисличенко В.С., Крутських А.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Рослини роду льонок – це багаторічні, рідше однорічні рослини. До роду відносяться 

більше ніж 150 видів, розповсюджених, в основному, в гірських районах Західного і Східно-
го Середземномор`я. На території країн СНД росте близько 70 видів, в Україні – 4 види (Л. 
неповноквітковий, Л. звичайний, Л. малий, Л. російський).  

Льонок звичайний (Linaria vulgaris Mill.) - багаторічна трав`яниста рослина родини 
ранникові (Scrophulariaceae). Стебло пряме, голе, просте або розгалужене. Листя багаточисе-
льні, сидячі, лінійно-ланцетні. Суцвіття волоттєвидне, колосовидне або головчасте. Квітки 
світло-жовті з двогубим віночком. Верхня губа дволопатева, нижня - з шоломовидною оран-
жевою випуклиною, шпора довга, зігнута, рідше короткоконічна. Плід – овальна гладенька 
коробочка з плазким дисковидним, тригранним або призматичним чорним насінням. Коро-
бочка гола, розтріскується зубчиками на верхівці.  

Види роду Linaria не мають великого господарчого значення. Льонок звичайний зу-
стрічається як бур`ян на території України. 

Зараз в Україні, особливо після Чорнобильської аварії, є актуальним питання створен-
ня рослинних препаратів для лікування захворювань щитовидної залози. Трава льонку зви-
чайного входить до складу комплексного крем-гелю Ендокринол, який застосовується для 
лікування захворювань щитовидної залози. 

Як свідчать дані літератури, хімічний склад трави льонка звичайного вивчено недо-
статньо. З метою більш поглибленого вивчення досліджуваної сировини нами було вивчено 
мінеральний склад трави льонка звичайного методом атомно-емісійної спектрофотометрії. 
Пробу подрібненої трави льонка звичайного обробляли сульфатною кислотою і спалювали у 
муфельній печі при температурі 5000 С протягом 1 години. 

Фотометрували лінії спектрів при довжині хвилі від 240 до 347 нм в пробі у порівнян-
ні зі стандартними зразками суміші мінеральних елементів за допомогою мікрофотометра 
МФ-4.  

За результатами аналізу у траві льонка звичайного було виявлено 13 мінеральних еле-
ментів та визначено їх кількісний вміст. У траві льонка звичайного в значній кількості міс-
тяться такі елементи, як калій 2000 (мг/100г), силіций 550 (мг/100г), магній 215 (мг/100г), ка-
льцій 830 (мг/100г), манган 34 (мг/100г), фосфор 115 (мг/100г). 

Зважаючи на те, що кальцій разом з фосфором складає основу кісткової тканини, нор-
малізує обмін вуглеводів і води, приймає участь в процесах передачі нервово-м'язового збу-
дження (добова потреба організму в кальції - 0,8-0,9 г), магній входить до складу багатьох 
ферментних систем організму, які містяться в кістках, зубах, його також відносять до регуля-
торів роботи нервової системи (для нормального засвоєння магнію слід підтримувати його 
співвідношення з кальцієм - 0,7:1,0), калій відіграє важливу роль у внутріклітинному обміні, 
регулює водно-електролітний обмін та осмотичний тиск, то подальше вивчення хімічного 
складу трави льонку є перспективним. 
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КВАЗИЖИВЫЕ САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ КАК  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Кисличенко В.С., Мартынов А.В., Упыр Д.В.  
Национальный фармацевтический университет 

 
Уже давно самоорганизующиеся системы применяются в современной фармации и 

медицине в качестве лекарственных средств.  
Это и липосомы (фосфолипиды самоорганизуются в двуслойные мембраны) и имму-

ноглобулины (образуют сложный преципитирующий комплекс) и ДНК (средства генной те-
рапии, самоорганизующиеся в двойные спирали). Но данные препараты ранее не обладали 
способностью адаптироваться к изменениям мишени и также содержали консервативный 
фармакофор.  

Попытка изменить ситуацию и создать самоадаптирующийся в организме фармако-
фор была предпринята при создании систем на основе химически модифицированных оли-
гопептидов.  

Данный препарат внедрен в качестве антивирусного ветеринарного лекарственного 
препарата «Альбувир» и разрешен к применению. Дальнейшие исследования препарата вы-
явили ряд его уникальных свойств: максимальная широта фармакологического действия 
(эффективен в профилактике и лечении более 20 вирусных инфекций животных).  

Также для препарата характерно отсутствие адаптации вирусов к препарату при дли-
тельном применении при полном отсутствии токсичности.  

Кроме того, эффективность применения Альбувира в ветеринарии была обусловлена 
высоким процентом охвата популяции: средняя эффективность в группе больных животных 
близка к 100% в связи с приспособлением самоорганизующейся системы к условиям орга-
низма и мишени.  

С целью поиска эффективных изменяющихся фармакофоров были определены крите-
рии создания квазиживых самоорганизующихся систем: наличие большого количества по-
хожих молекул размерами до 50 нм (олигобиополимеров), частичная модификация структу-
ры, для замены части групп на противоположные (например, карбоксильные на аминогруп-
пы и наоборот), подбор эффективной степени замещения групп, поиск индукторов самоорга-
низации – условий и веществ при которых система начинает самопроизвольно меняться и 
адаптироваться к присутствию индуктора в среде.  

В качестве модели нами были выбраны частично фрагментированные и модифициро-
ванные растительные полисахариды.  

Предполагалось создание квазиживой самоорганизующейся системы для коррекции 
аутоиммунных патологий. Полученная система была предварительно охарактризована со-
гласно разработанным критериям с применением биоанализатора Агилент -2100, определены 
параметры частичной модификации структуры и определен индуктор самоорганизации (гис-
тамин). 

В ближайшее время планируется исследования противоаллергических свойств полу-
ченной системы на модели in vivo.  
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ В ОКРЕМИХ РОСЛИНАХ  
РОДИНИ АЙСТРОВИХ 

Кисличенко В.С., Тернинко І.І.* 
Національний фармацевтичний університет, 

*Луганський державний медичний університет 
 
Реєстр дозволених до застосування лікарських рослин та препаратів на їх основі по-

повнюється щорічно. Дослідження науковців у галузі фармакогнозії спрямовані на пошук, 
дослідження та введення до клінічної практики рослин з достатньою сировинною базою тоб-
то широко розповсюджених на території України. До таких рослин відносяться рослини з 
родини айстрових (Asteraceae), яка налічує близько 25 тисяч рослин широко розповсюдже-
них по всій земній кулі та в усіх клімато-географічних зонах.  

Широко представленні рослини з родини айстрових саме на території України. Біль-
шість цих рослин добре відомі завдяки своїм медичним властивостям. Хімічний склад пред-
ставників айстрових різноманітний та вміщує різні групи біологічно активних речовин 
(БАР). Найбільший інтерес представляють речовини флавоноїдного характеру, адже відомо, 
що вони мають безліч фармакологічних властивостей, зокрема: антиоксидантні, протипух-
линні, протизапальні та ін. Але відомо, що на вміст флавоноїдів в лікарських рослинах впли-
вають еколого-фітоценотичні умови зростання. 

Тому метою нашої роботи було кількісне визначення вмісту флавоноїдів в окремих 
представниках родини айстрових, що зростають на території Донбаського регіону. 

В якості об’єктів дослідження нами було обрано наступну сировину: трава нагідок лі-
карських (Calendula officinalis L.), квітки ромашки аптечної (Chamomilla recutita L.), корені 
оману високого (Inula helenium L.), корені та трава кульбаби лікарської (Taraxacum officinale 
Wigg.) та трава розторопші плямистої (Silybum marianum L.), що були заготовлені на терито-
рії Луганської області в червні-вересні 2009 року. 

Попередньо, за допомогою хроматографічного аналізу, нами було вивчено якісний 
склад флавоноїдів у витягах з досліджуваної сировини в системі розчинників н-бутанол-
оцтова кислота-вода(4:1:2) у порівнянні з референтними зразками речовин. 

Кількісне визначення флавоноїдів у перерахунку на рутин проводили за методикою 
наведеною у ДФ України (Додаток 2) УФ-спектрофотометричним методом. 

В результаті хроматографічного аналізу в усіх об’єктах дослідження було встановлено 
наявність рутину та гіперозиду. Кверцетин було ідентифіковано в траві кульбаби, траві нагі-
док, квітках ромашки. Крім цього, в траві нагідок та квітках ромашки було ідентифіковано 
ще 2 речовини флавоноїдного характеру. 

Кількісний вміст флавоноїдів в об’єктах дослідження складає: в траві нагідок - 
0,059%± 0,02; в квітках ромашки – 0,155%± 0,03; в коренях оману та кульбаби – 0,902%± 
0,08 та 0,25%± 0,056 відповідно; в траві кульбаби та розторопші – 0,504%± 0,005 та 0,78%± 
0,021 відповідно. 

Висновки. Результати експериментальних досліджень вказують на достатній вміст 
флавоноїдів в рослинах родини айстрових. Тому перспективним є подальше дослідження та 
використання флавоноїдної фракції вивчених рослин для розробки лікарських засобів різної 
спрямованості дії. Отримані експериментальні дані будуть використані для прогнозування і 
планування фармакологічних досліджень рослин з родини айстрових та розробки відповідної 
АНД на лікарські засоби. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОТИГРИБКОВОЇ ДІЇ В РЯДУ 
ФЛАВОНОЇДІВ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСЬКОЇ 

Кишинец Н.В., Жемерова К.Г., Дунай О.В., Мельникова О.М.,  
Шермухамедова О.Г., Піддубна Т.Л. 

ДП «Державний науковий центр лікарських засобів та медичної продукції» 
 
Останнім часом значно зросла кількість випадків важкого ураження очей, викликаних 

патогенними грибами, які вражають рогівку ока. Головна небезпека в разі інфікування гри-
бами у тому, що вони нечутливі до антибіотиків, які використовують для лікування захворю-
вань, спричинених вірусами або бактеріями. Якщо збудника недуги не встановити вчасно, 
хворий може втратити зір.  

Однією з перспективних груп речовин для лікування захворювань очей грибкової ети-
ології є сполуки рослинного походження – флавоноїди. Як джерело флавоноїдів дуже перс-
пективним є використання Шоломниці байкальської. 

В секторі хімії та технології фенольних препаратів ДП «ДНЦЛЗ» здійснений синтез 
субстанції байкаліну та трьох його солей (байкалинат лізину, байкалінат натрію), для яких в 
лабораторії мікробіологічних досліджень ДП «ДНЦЛЗ» були проведені скринінгові дослі-
дженя специфічної фармакологічної антифунгальної активності субстанції байкаліну та його 
солей були проведені . 

Виходячи з властивостей наданих на дослідження діючих речовин, а також специфіки 
майбутньої області медичного застосування (офтальмологія) для проведення досліджень по 
вивченню специфічної антифунгальної дії були обрані дріжджові гриби родів Сandida та 
Cryptococcus, плісеневі гриби роду Aspergilus. 

Вивчення специфічної антифунгальної дії субстанції байкаліну та його солей (байка-
лінату лізину та байкалінату натрію) проводили in vitro методом дифузії в поживний агар в 
модифікації "колодязів". Готували випробувані розчини препаратів. Оскільки байкалін не 
розчинний у воді, як розчинник для даної субстанції використовували диметилсульфоксид 
(димексид). Для розчинення солей (байкалінату лизину та байкалінату натрію) використову-
вали воду очищену.  

Розчини готували в двох концентраціях 1 мг/мл та 200 мг/мл. Приготовані розчини 
вносили по 0,1 мл в лунки за допомогою дозатора. Кожний препарат випробовували в шести 
послідовностях. 

В результаті досліджень, проведених in vitro методом дифузії в агар було встановлено, 
що при концентрації 1 мг/мл розчин байкаліну (розчинник диметилсульфоксид) виявляє сла-
бо виражену антифунгальну дію, водні розчини солей байкаліну – байкалінат лізину та бай-
калінат натрію не виявляють антифунгальної активності. В концентрації 200 мг/мл водний 
розчин байкаліната лізину не виявляє антифунгальної активності. В концентрації 200 мг/мл 
розчин байкаліну в диметилсульфоксиді виявляє виражену антифунгальну дію по відношен-
ню до дріжджових та плісеневих грибів.  

Водний розчин байкалінату натрію в концентрації 200 мг/мл виявляє антифунгальну 
дію по відношенню до грибів роду Candida та Aspergilus, що є перспективним для подальших 
досліджень по створенню нового лікарського засобу для офтальмології у формі очних 
крапель. 
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ГІДРОКСИКОРИЧНІ ТА ОРГАНІЧНІ КИСЛОТИ ЛИСТЯ ГЛЕДИЧІЇ ЗВИЧАЙНОЇ 
Ковальов В.М., Дученко М.А.*  

Національний фармацевтичний університет, 
*Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

 
До перспективних джерел лікарської рослинної сировини для виробництва препаратів 

протизапальної, знеболюючої та гіпотензивної дії належать види роду Gleditsia L., які харак-
теризуються наявністю різних груп БАР. Вітчизняною фармацевтичною промисловістю ви-
пускався препарат тріакантин, який використовували при гіпертонічній хворобі, бронхіаль-
ній астмі, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, при спастичних колітах та 
хронічному холециститі. Галенові препарати лушпиння плодів виявляють послаблюючу дію. 
Проведені нами попередні фітохімічні дослідження дозволили виявити у листі гледичії наяв-
ність флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, кумаринів, алкалоїдів та інших груп БАР. 

Метою даного дослідження стало якісне і кількісне вивчення гідроксикоричних і ор-
ганічних кислот у листі гледичії звичайної, зібраному у 2009 році у Вінницькій і Харківській 
області. Попередній хроматографічний аналіз проводили за допомогою паперової (ПХ) та 
тонкошарової (ТШХ) хроматографії. Для цього застосовували хроматографічний папір «Fil-
trak» різних номерів, хроматографічні пластинки «Silufol», «Sorbfil» і «Merck». На хроматог-
рами наносили мікропіпеткою 0,01 мл водно-спиртових витягів листя гледичії. Аналіз про-
водили у наступних у наступних системах розчинників: хлороформ – метанол – вода 24:14:3 
(ТШХ), толуол – етилформіат – мурашина кислота 50:40:10, мурашина кислота – вода – ети-
лацетат 6:6:60, н-бутанол – оцтова кислота – вода 4:1:2, 2% і 15% оцтова кислота, етанол – 
хлороформ – розчин аміаку концентрований – вода 70:40:20:2. Як вірогідні свідки викорис-
товували яблучну, лимонну, саліцилову, бензойну, винну, бурштинову, щавлеву, хлорогено-
ву і неохлорогенову кислоти. Хроматограми після хроматографування добре висушували й 
обробляли 0,1% розчином 2,6-дихлорфеноліндофенолу у 95% етанолі і нагрівали в сушиль-
ній шафі. Після короткочасного нагрівання всі речовини кислого характеру виявлялися у ви-
гляді рожевих плям на блакитному фоні. При дії на хроматограму парів аміаку протягом де-
кількох секунд поліпшувалась контрастність рожевих плям. При подальшому нагріванні 
плями кислот блідли. В екстрактах листя гледичії звичайної виявлені вільні кислоти: аскор-
бінова, яблучна, саліцилова, бензойна, щавлева, винна, хлорогенова і неохлорогенова. 

Для визначення вмісту суми вільних органічних кислот була використана фармако-
пейна методика: 5 г сировини заливали 40 мл води і витримували протягом 2 год. на кипля-
чому водяному огрівнику, охолоджували, кількісно переносили в мірну колбу місткістю 50 
мл, доводили об’єм витягу водою до мітки і перемішували, 2 мл витягу поміщали в колбу, 
додавали 50 мл води, 0,1 мл 1% спиртового розчину фенолфталеїну, 0,2 мл 0,1% розчину ме-
тиленового синього і титрували розчином натрію гідроксиду (0,1 моль/л) до появи лілово-
червоного забарвлення. Вміст вільних органічних кислот у перерахунку на яблучну кислоту 
склав 2,1%. Для кількісного визначення аскорбінової кислоти використовували фармакопей-
ну методику: 5 г сухого листя заливали 60 мл води, настоювали 10 хв., фільтрували, 1 мл фі-
льтрату переносили в колбу, додавали 1 мл 2% р-ну HCL та 13 мл води. Титрували 2,6-
дихлорфеноліндофенолятом натрію (0,001моль/л) до появи рожевого забарвлення, яке не 
зникало на протязі 30-60 с. Вміст аскорбінової кислоти у перерахуванні на абсолютну суху 
речовину склав 0,042%. Кількісний вміст гідроксикоричних кислот визначали спектрофото-
метричним методом у перерахунку на хлорогенову кислоту. Вміст гідроксикоричних кислот 
у перерахунку на абсолютно суху сировину склав 1,81±0,02%. 
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РОСЛИНИ РОДУ PHASEOLUS L. – ПЕРСПЕКТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОШУКУ ТА 
ОТРИМАННЯ ГІПОГЛІКЕМІЧНИХ ЗАСОБІВ 

Ковальов С.В., Ковальов В.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Боротьба з цукровим діабетом – одна з найважливіших медико-соціальних проблем. У 

реалізації її наряду з інсулінотерапією, прийом гіпоглікемічних препаратів (сульфамідних, 
бугуанідинів), які попереджують розвиток діабетичної коми, але не попереджують розвиток 
діабетичних енцефалопатій, важливе місце займають лікарські рослини. 

Протидіабетична дія рослин залежить від присутності інсулінподібних сполук (мірти-
лину, галегіну, вітамінів групи В, інозиту, флавоноїдів, амінокислот та ін.). Перевага цих 
сполук перед інсуліном у тому, що вони небілкової природи, не розщеплюються у шлунково-
кишковому тракті та діють при пероральному застосуванні. 

З давніх пір при цукровому діабеті використовували стручки квасолі (Phaseolus 
vulgaris L.) родини бобових (Fabaceae). Рід квасоля у світовій флорі представлений 6 видами, 
у СНД зростає 5 видів і культивується близько 60 сортів. У нашій країні поширеним видом є 
квасоля звичайна (P. vulgaris L.), яка належить до американської групи. У меншій мірі вико-
ристовуються для харчових потреб такі види американського походження, як квасоля бага-
токвіткова (P. multiflorus Weld.), к. лімська (P. lunatus L.) та к. гостролиста (P. acutifolius 
Grag.). 3 видів азіатської групи на території СНД (Середня Азія, Далекий Схід) поширені 
квасоля золотиста (маш, азіатська) (P. aureus Roxb) та к. кутаста (адзукі) (P. angularis Weld.). 

Характерними ознаками роду Phaseolus L. є трійчасті листки, крім перших двох прос-
тих листків, наявність на насінні біля насінного рубчика добре помітного двогорбого потов-
щення – халази, здатність стебел у витких форм квасолі спіральне закручуватися зліва на-
право. Квітколоже з чашевидним диском. Крила метеликового віночка більш менш зрощені з 
човником, довга вертушка якого, а також тичинки і стовпчик спірального скручені. Біб дво-
стулковий, між насінням з неповними перегородками з губчастої тканини. Трав'янисті рос-
лини, частіше однорічні, більшою частиною в'юнкі, з перистим листям. Листочків – три, рі-
дше – один. Кожен лист має прилисники. Квіти у пазушних кистях. Насіння багате легумі-
ном і крохмалем. Стулки плодів квасолі містять бетаїн, амінокислоти, холін, геміцелюлозу 
(45-50 %), макро- та мікроелементи. У офіцинальній медицині лушпиння бобів квасолі зви-
чайної використовують у якості антигіперглікемічного засобу. Також спостерігається діуре-
тичний ефект при набряках ниркового і серцевого походження. У народній медицині засто-
совується для лікування ревматизму, ішіасу, подагри. 

Враховуючи філогенетичний зв’язок, еколого-географічні дані, питання розширення 
сировинної бази, а також отримані нами експериментальні дані попередньої оцінки деяких 
видів та сортів квасолі і отриманих з них фенольних комплексів дають підставу рахувати рід 
Phaseolus L. перспективним для пошуку та впровадження у практику нових сировинних дже-
рел для отримання гіпоглікемічних засобів. 

Об’єктом наших досліджень є квасоля багатоквіткова, к. золотиста та її сорти (зелена, 
червона), к. звичайна (чорна), к. лімська та ін. Метою досліджень є вивчення рослин роду 
квасоля в якості джерел біологічно активних речовин гіпоглікемічної дії. Для проведення 
якісних реакцій на різні групи біологічно активних речовин готували водні та спирто-водні 
витяги з надземної частини досліджуваних видів та сортів квасолі. Водні витяги використо-
вували для виявлення вуглеводів, сапонінів, амінокислот та дубильних речовин. У спирто-
водних витягах виявлені фенольні сполуки. Проведений фітохімічний аналіз показав наяв-
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ність у траві досліджуваних видів та сортів квасолі азотовмісних сполук (амінокислот, похі-
дних гуанідину та сечовини), полісахаридів, стероїдних та тритерпенових сполук і речовин 
фенольної природи, які є найбільш поширеними. 

Якісний склад спирто-водних витягів надземної частини досліджуваних видів та сор-
тів квасолі досліджували методом двомірної паперової хроматографії у системі н-бутанол – 
оцтова кислота – вода (4:1:2) – I напрямок та 15% оцтова кислота – II напрямок. Досліджува-
ли хроматограми у денному та УФ-світлі до та після проявлення хромогенними розчинника-
ми. Аналізуючи якісний склад фенольних сполук, слід відмітити, що вони представлені вла-
сне флавоноїдами, ізофлавоноїдами, кумаринами та фенолкарбоновими кислотами, склад і 
кількість яких варіює залежно від виду та сорту. Речовини, які мали в УФ-світлі темний та 
жовтий колір і змінювали її до інтенсивно-жовтої, жовто-зеленої або помаранчевої під дією 
парів аміаку, 2% розчину цирконію хлориду та 5% спиртового розчину лугу, були віднесені 
до флавоноїдів, речовини з блакитною флуоресценцією в УФ-світлі, які після обробки пара-
ми аміаку мали блідо-блакитну, яскраво-блакитну флуоресценцію були віднесені до ізофла-
воноїдів, речовини, які мали в УФ-світлі блакитне забарвлення – до похідних гідроксикорич-
них кислот та кумаринів. 

Наявність у досліджуваній сировині фенольних сполук, близьких за полярністю і хі-
мічною структурою викликало необхідність проведення дослідження з вибору оптимального 
розчинника для їх екстракції. 

Для вибору оптимального екстрагенту брали по 2,0 г повітряно-сухої сировини, зали-
вали водою. 20, 30, 50, 70, 80 ы 96% спиртом у співвідношенні сировина – розчинник 1:10 та 
кип’ятили на водяному огрівнику зі зворотнім холодильником протягом 20 хв. Екстракцію 
проводили тричі. Повноту витягів контролювали ціанідиновою реакцією. Отримані витяги 
випарювали на водяному огрівнику під вакуумом до 1/10 частки об’єму і хроматографували 
у системі розчинників н-бутанол – оцтова кислота – вода (4:1:2) та 15% оцтова кислота. Дані 
з хроматограм порівнювали за кількістю плям, їх розміром, забарвленням та інтенсивністю 
флуоресценції. В результаті було встановлено, що максимальна кількість речовин екстрагу-
ється 70%, 50% і 30% спиртом. Для кінцевого вибору екстрагента в отриманих витягах ви-
значали кількість екстрактивних речовин та досліджували їх гіпоглікемічну активність. Ре-
зультати на прикладі трави квасолі золотистої наведені у таблиці. 

Гіпоглікемічна активність екстрактів, отриманих з трави квасолі золотистої 
Зниження рівня цукру у крові  

через годину, % Розчинник 
Кількість екст-
рактивних ре-
човин, % 2 4 6 8 10 24 

Середнє зни-
ження цукру 
за добу, % 

Етанол 96% 8,1±1,4 4,9 16,5 17,2 19,8 12,4 12,1 13,8 
Етанол 80% 12,1±1,8 5,8 17,3 19,4 18,1 14,3 13,2 14,7 
Етанол 70% 14,3±2,1 12,3 21,8 26,5 25,9 20,4 20,1 18,0 
Етанол 50% 24,5±2,2 16,1 22,5 30,5 24,3 23,4 20,3 22,9 
Етанол 30% 19,2±2,0 16,0 20,1 27,1 26,2 16,2 9,8 19,2 
Етанол 20% 15,3±2,4 5,1 9,1 25,3 14,5 8,1 10,2 12,1 
Вода 14,5±2,3 4,8 9,4 25,2 14,2 4,5 123,5 12,3 

Доза досліджуваних спирто-водних екстрактів – 100 мг/кг, водних – 200 мг/кг. 
З таблиці видно, що найбільш ефективним екстрагентом є 50 % спирт, який найбільш 

повно екстрагує суму фенольних сполук та виявляє високу гіпоглікемічну активність. 
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ТАНІДИ ЛИСТЯ І ПЛОДІВ  
CRATAEGUS SUBMOLLIS ТА CRATAEGUS ARNOLDIANA 

Ковальова А.М., Сидора Н.В., Степаненко О.О., Комісаренко А.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Раніше нами у листі північноамериканських глодів, які широко культивуються в 

Україні як плодові та декоративні рослини, було встановлено дубильні речовини конденсо-
ваної та гідролізуїмої груп. У квітках глодів виявлено гіперозид, кверцетин, кофейну та хло-
рогенову кислоти. Плоди глодів містять органічні кислоти, цукри, пектинові речовини, сор-
біт, вітаміни: каротиноїди, аскорбінову кислоту; фенольні сполуки: фенолкарбонові кислоти, 
в тому числі хлорогенову кислоту, флавоноїди: катехіни: епікатехін, галокатехін, лейкоанто-
ціани, антоціани, глікозиди кверцетину, С-глікозиди апігеніну; дубильні речовини; тритер-
пенові сапоніни – похідні олеанолової кислоти; стероїди – глюкозиди ситостерину, холін, 
ацетилхолін. Плоди цих глодів мають терпкий смак, що зумовлено наявністю танідів. 

Двомірною хроматографією встановлено, що плоди досліджуваних північноамери-
канських видів глодів у своєму складі містять біологічно активні речовини (БАР), подібні 
БАР фармакопейних видів, а саме: плоди глоду м’якуватого – не менше 12 фенольних спо-
лук, глоду Арнольда – не менше 9 фенольних сполук. Нами встановлено, що за хімічним 
складом глід Арнольда споріднений з глодом одностовпчиковим, глід м’якуватий – з глодом 
одностовпчиковим та глодом колючим. 

Фармакологічними дослідженнями встановлено, що екстракти плодів цих глодів про-
являють дію, подібну фармакопейним глодам: позитивну інотропну, хронотропну, дромот-
ропну та негативну батмотропну дію; підвищують коронально-міокардний кровообіг. Отже, 
плоди цих північноамериканських видів глодів можуть бути використані поряд з плодами 
фармакопейних видів як сировинні джерела отримання БАР. Відомо, що дубильні речовини 
виявляють різні види біологічної дії: антибактеріальну, антитоксичну, в’яжучу, кровоспинну. 
Елагова кислота, виявлена у плодах глодів, має антимутагені властивості. Доцільно було 
встановити кількісний вміст танідів у плодах цих видів. Кількісне визначення дубильних ре-
човин проводилося перманганатометричним та комплексонометричним методами. Перман-
ганатометричний метод, в основі якого лежить окисно-відновне титрування розчином калію 
перманганату, є традиційним для кількісного визначення дубильних сполук, проте має ряд 
недоліків: властивість калію перманганату окислювати природні сполуки, що за хімічною 
будовою належать до різних класів; коефіцієнт перерахунку різний для різних груп природ-
них сполук; тривалість переходу забарвлення розчину при титруванні. Таким чином, фарма-
копейний метод не дозволяє досить об’єктивно оцінити вміст дубильних сполук в рослинах, 
особливо коли він менше за 10%, через те, що значно збільшується похибка за рахунок супу-
тніх речовин. Вибір комплексонометричного методу обумовлено тим, що він дозволяє про-
водити визначення дубильних речовин у присутності інших поліфенолів. Комплексономет-
ричний метод, що використовувався нами для кількісного визначення дубильних сполук в 
листі та плодах глодів, ґрунтується на властивості вибіркового осадження танінів солями ва-
жких металів, виділенні осаду центрифугуванням, руйнуванням комплексу цинк–дубильні 
сполуки оцтовою кислотою з попереднім титруванням катіонів цинку, що виділилися, роз-
чином трилону Б у присутності ксиленового оранжевого. Вміст дубильних сполук (%), роз-
рахований за двома методиками, складає у листі глоду м’якуватого C.submollis Sarg. – 6,43 та 
4,98; у листі глоду Арнольда C.arnoldiana – 6,14 та 4,30 відповідно; у плодах C.submollis Sarg. 
– 2,45 та 1,81; у плодах C.arnoldiana – 3,24 та 1,86 відповідно. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
В ПЛОДАХ І ЛИСТІ КИЗИЛУ ЗВИЧАЙНОГО (CORNUS MAS L.)  

Ковальський О.В. 
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 

 
Пошук перспективних рослин з достатньою сировинною базою залишається актуаль-

ним завданням фармації. Однією з найцінніших плодових рослин з родини кизилових – Cor-
naceae Dumort. є кизил звичайний – Cornus mas L. У науковій медицині лікувальні можли-
вості біологічно активних речовин кизилу справжнього практично не використовуються. Ві-
домо, що сік плодів кизилу звичайного Cornus mas L. знижує рівень цукру в крові і посилює 
ферментативну секрецію підшлункової залози. За літературними даними важливу роль в ре-
гулюванні біохімічних процесів при цукровому діабеті грають ірідоіди кизилу. З лікуваль-
ною метою використовують переважно соковиту частину плоду, а насіння, в якому за літера-
турними даними міститься до 34% жирних олій, відкидається.  

Метою даної роботи було дослідження вмісту флпаоноїдів , іридоїдів та жирних кис-
лот в плодах і листі кизилу звичайного. Об'єктами дослідження були плоди і листя кизилу 
звичайного, заготовлені в червні (листя) та жовтні (плоди) 2009 року в Національному бота-
нічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.  

Для виявлення вільних агліконів та іридоїдів проводили екстракцію мезокарпіїв та ек-
зокарпіїв плодів кизилу метанолом. Ідентифікацію флавоноїдів проводили методом ВЕРХ на 
колонці Phenomenex Luna C18(2) за часом утримування у порівнянні з достовірними зразка-
ми (детектування 360 нм). Ідентифікацію та кількісне визначення іридоїдів проводили мето-
дом ВЕРХ на колонці Zorbax Eclipse C18 у порівнянні з достовірними зразками (детектувань-
ня DAD аналітичний сигнал 240 +1 нм, хвиля порівняння 540 +20 нм). 

У екстрактах плодів кизилу до гідролізу ідентифіковано вільні флавоноїдні аглікони – 
кверцетин і кемпферол, після гідролізу 4M розчином HCl протягом 120 хв. на водяній бані 
ідентифіковано кверцетин, ізорамнетин та кемпферол.  

Уекстрактах плодах кизилу ідентифікований ірідоїд вербеналін. Його кількісний вміст 
становить 0,096 мг/г і 0,075 мг/г сухої речовини в м'якоті плодів і листі відповідно.  

Кількісний вміст суми флавоноїдів оцінювали спектрофотометрично за реакцією з 
алюмінію хлоридом у перерахунку на рутин. В результаті проведених досліджень встановле-
но, що розподіл суми флавоноїдів між екзокарпієм та мезокарпієм становить 56% та 44% ві-
дповідно.  

Для аналізу вмісту жирних кислот у свіжій сировині механічно відділяли насіння з ен-
докарпієм, подрібнювали та тричі екстрагували н-гексаном. Об’єднаний гексановий екстракт 
упарювали до повного видалення розчинника у вакуумному випарювачі, олійний залишок 
омилювали та метилювали з триметилсульфонію гідроксидом. Ідентифікацію метилових ефі-
рів жирних кислот проводили методом газорідинної хроматографії на капілярній колонці 
USP G16 довжиною 30 м, детектор ПІД.  

В результаті проведених досліджень ідентифіковано пальмітинову, стеаринову, олеї-
нову, лінолеву, α-ліноленову та арахідонову жирні кислоти. Встановлено, що основними 
компонентами жирної олії є лінолева та олеїнова кислоти.  

Таким чином, кизил звичайний є перспективною сировиною для одержання нових лі-
карських засобів на основі флавоноїдів, іридоїдів та поліненасичених жирних кислот.  
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ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ 
ТРАВИ ТА КОРЕНЕВИЩА GEUM URBANUM L. 

Козира С.А., Кулагіна М.А., Сербін А.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В Україні близько 50 % лікарських засобів виготовляється з рослинної сировини, зі-

браної у природних умовах. Однією з таких рослин є гравілат, галенові препарати якого ра-
ніше використовувалися в офіцинальній медицині як протизапальні, протиблювотні, жовчо-
гінні, знеболюючі, седативні, кровоспинні і ранозагоювальні засоби. 

Geum urbanum L. (гравілат міський) відноситься до родини Rosaceae підродини 
Rosoideae і зростає по всій території України на засмічених місцях, у світлих лісах, по чагар-
никах. В народній медицині використовують траву G. urbanum L. при проносах, дизентерії, 
гарячці та як заспокійливий засіб. Фітозасоби з кореневища з коренями гравілату міського 
рекомендують при катарі шлунково-кишкового тракту (особливо при такому, який супрово-
джується температурою), при порушенні травлення, метеоризмі, простих та кривавих проно-
сах, дизентерії, кишкових коліках, блюванні, при захворюванні печінки і жовчного міхура. 
Зовнішньо настій коренів г. міського використовують для полоскання горла при ангіні, а у 
вигляді ванн – при захворюваннях суглобів та м'язів. Свіже подрібнене кореневище прикла-
дають до мозолів. 

Попередні хімічні дослідження G. urbanum L. довели наявність у сировині (траві і ко-
реневищах) поліфенолів, полісахаридів, амінокислот, жирних кислот та інших сполук, для 
яких притаманна протимікробна, протизапальна і ранозагоююча активність. Мінеральні ре-
човини відіграють дуже важливу роль в організмі людини: каталітичну, структурну та регу-
ляторну. Недостатність мінеральних елементів призводить до порушення цих функцій. Відо-
мостей про дослідження якісного складу та кількісного вмісту елементів в G. urbanum L. в 
доступній нам літературі не знайдено. Тому метою нашої роботи було вивчення мінерально-
го складу перспективного виду сировини – трави та кореневища G. urbanum L. За об'єкти до-
слідження було обрано траву і кореневище з коренями G. urbanum L., які були заготовлені в 
2006-2008 рр. у м. Харкові та Харківській області.  

Дослідження були проведені на базі ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН Украї-
ни. Мікро- та макроелементний склад визначали методом атомно-абсорбційної спектроскопії 
в повітряно-ацетиленовому полум’ ї. Подрібнені проби обробляли кислотою сірчаною та спа-
лювали в муфельній печі при температурі 500 С̊ протягом 1 години. Метод оснований на ви-
парюванні золи досліджуваної проби в дуговому розряді, фотографічній реєстрації розкладе-
ного в спектр випромінювання, вимірюванні інтенсивності спектральних ліній окремих еле-
ментів на приладі ДФС-8 та порівнюванні їх зі стандартними сумішами мінеральних речо-
вин. В траві і кореневищах G. urbanum L. було встановлено наявність 19 елементів та кількі-
сний вміст 15 з них. Отримані дані свідчать про значний вміст у траві і кореневищах таких 
елементів, як кремній (670-980 мг/100г), фосфор (170-180 мг/100г), магній (340-350 мг/100г). 
кальцій (1010-920 мг/100г), залізо (130-230 мг/100г), алюміній (110-140 мг/100г), цинк (3-60 
мг/100г), мідь (0,6-3,0 мг/100г) відповідно. З макроелементів у сировині переважає калій: у 
траві – 3360 мг/100г, а у кореневищах – 1730 мг/100г. Вміст таких токсичних елементів, як 
кобальт, кадмій, арсен і ртуть, перебуває в межах гранично допустимих концентрацій для 
сировини та харчових продуктів. 

Таким чином, сукупність отриманих експериментальних даних буде використано при 
плануванні фармакологічних досліджень. 
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
НАСТОЙКИ ТА СУХОГО ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ ЯГЛИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ 

Койро О.О., Лукієнко О.В., Степанова С.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Яглиця звичайна (Аegopodium podagraria L.) – один з поширених видів рослин лісної 

та лісостепової зон України. Фармакологічними дослідженнями встановлений широкий 
спектр активності притаманний екстракту та настойці листя яглиці звичайної. Мета даної ро-
боти – розробити методику отримання та стандартизації екстракту та настойки листя яглиці 
звичайної. Основною стадією отримання лікарських препаратів з рослин є екстракція. З ме-
тою розробки оптимальної технології отримання комплексу БАР з листя яглиці експеримен-
тально підібрані умови екстракції: ступінь подрібнення сировини, співвідношення сировина 
– екстрагент, час екстракції, розчинник, температурний режим. Встановлений для настойки 
оптимальний режим екстракції включає такі фактори: екстрагент – 70 % спирт, ступінь по-
дрібнення сировини 1-3 мм, температура екстракції – 18 – 20єС, тривалість 5 діб (двічі), 
співвідношення «сировина-екстрагент» 1:5. Настойка листя яглиці – рідина темно-зеленого 
кольору з характерним запахом. Сухий екстракт отримували методом бісмацерації. Сирови-
ну подрібнювали до розміру часток 1-3 мм, екстрагували при нагріванні до 90єС, у співвід-
ношенні сировина-екстрагент 1:10. Отримані витяжки фільтрували під вакуумом, 
об’єднували, воду відганяли. Екстракт висушували у вакуум-сушильній шафі до залишкової 
вологи 5-7%. Сухий екстракт представляє собою порошок коричневого кольору, має харак-
терний запах. Його вихід складає 24,5±2,74%. Щодо екстракту, незважаючи на те, що вода 
екстрагує дещо меншу кількість фенольних сполук ніж спиртові розчинники, такий вибір її у 
якості екстрагенту теоретично та експериментально обґрунтований. По-перше, отриманий 
сухий екстракт вигідно відрізняється за технологічними параметрами: характеризується за-
довільною сипучістю та меншою гігроскопічністю, що забезпечує стійкість при зберіганні. 
По-друге, це дає змогу виключити використання дефіцитних органічних розчинників, уник-
нути стадію очистки від ліпофільних речовин, а отже знизити собівартість кінцевого продук-
ту. Крім того, у попередніх фармакологічних дослідженнях встановлено, що настойці яглиці 
звичайної притаманна урикозурична дія, тоді як екстракту – нефропротекторна. Обидва пре-
парати виявляють гіпоурикемічну дію. Використовуючи загальноприйняті методи фітохіміч-
ного аналізу (якісні реакції, паперова та тонкошарова хроматографія), в отриманих препара-
тах ідентифікували фенольні сполуки: флавоноїди, гідроксикоричні кислоти; в настойці ще й 
кумарини. Серед фенольних сполук переважають гідроксикоричні кислоти. З вірогідними 
зразками ідентифіковані кавова, хлорогенова та неохлорогенова кислоти. Для якісної іден-
тифікації гідроксикоричних кислот у препаратах запропоновано наступні реакції:1. розчин 
препарату у відповідному розчиннику, при прогляданні в УФ-світлі при довжині хвилі 366 
нм має блакитну флуоресценцію (гідроксикоричні кислоти); 2. ультрафіолетовий спектр по-
глинання випробовуваного розчину препарату, в області від 250 до 400 нм повинен мати ма-
ксимум поглинання при довжині хвиль (290±5) нм і (330±3) нм (гідроксикоричні кислоти). 
Стандартизацію сировини та сухого екстракту яглиці проводили за вмістом гідроксикорич-
них кислот, кількісний вміст яких визначали спектрофотометрично у перерахунку на кислоту 
хлорогенову. Вміст гідроксикоричних кислот у екстракті склав 5,11±0,12%, в настойці – 
0,36±0,09%. Таким чином обґрунтована технологія отримання препаратів з листя яглиці зви-
чайної. Отримані настойка та сухий екстракт. Для стандартизації препаратів запропоноване 
застосування спектрофотометричного методу визначення гідроксикоричних кислот. 
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ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА РОСЛИНА 
ДЛЯ РОЗРОБКИ КОРЕКТОРА ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ  

Колісник Ю.С., Кисличенко В.С.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Проблема неплідності – одна з основних чинників, що впливає на розвиток демогра-

фічної кризи в Україні. За останні десятиріччя загострилася проблема статевих розладів у т.ч. 
еректильної дисфункції серед чоловіків різних вікових груп. За статистикою на сьогоднішній 
день біля 80% чоловіків у світі мають проблеми в сексуальній сфері. Щороку еректильну ди-
сфункцію діагностують у 900000 чоловіків. В Україні еректильна дисфункція зустрічається у 
кожного четвертого чоловіка, кожний шостий – безплідний.  

Нині на фармацевтичному ринку України домінують лікарські засоби синтетичного 
походження, які виявляють досить багато побічних ефектів, крім того, практично всі вони є 
ліками закордонного виробництва. Препарати рослинного походження є набагато безпечні-
шими для здоров’я, ніж синтетичні препарати. Тому доцільним є пошук перспективних дже-
рел природних біологічно активних речовин. 

Серед перспективних рослин для розробки коректора еректильної дисфункції відомі 
грицики звичайні.  

Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) – однорічна трав’яниста рослина 
родини Brassicaceae, висотою до 30 см. У нижній частині рослини є розетка прикореневих 
листків, з яких виходе стебло з дрібними вузькими листочками, які закінчуються подовже-
ною китицею дрібних білих квіток. Росте по всій Європі і зустрічається по узбіччям доріг і 
вздовж канав. Рослину здавна використовують як кровоспинний і в’яжучий засіб.  

В офіцінальній та народній медицині траву грициків застосовують при післяполого-
вих, легеневих, шлунково-кишкових і ниркових кровотечах, атонії матки, а також для зни-
ження артеріального тиску, при ранах, порізах, гнійних виразках. В’яжучі властивості рос-
лини використовують при лікуванні гострих та хронічних запальних процесів кишечника, 
виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки. Також настій з трави грициків застосо-
вують при хворобах печінки і жовчного міхура. За даними останніх досліджень було встано-
влено, що настій трави грициків стимулює притік крові у печеристі тіла. Цей вплив зумовле-
ний дією стероїдів, які містяться в даній сировині.  

Тому з метою стандартизації трави грициків звичайних було доцільним визначити на-
явність стероїдних сполук. 

Для ідентифікації стероїдів використовували метод тонкошарової хроматографії. Для 
проведення хроматографування використовували спирто-водну витяжку з трави грициків 
звичайних. Для цього 5,0 г досліджуваної сировини заливали 70 % спиртом 1:5, екстракт 
відфільтровували та хроматографували методом тонкошарової хроматографії на пластинці 
«Silufol» UV-366 (Чехія) у системі розчинників: хлороформ-оцтова кислота (10:1). Реактив 
проявлення: 1% розчин п-диметиламінобензальдегіду в 4н спиртовому розчині хлоридної 
кислоти при нагріванні при температурі 58±0,5̊С протягом 1-2 хв. Після обробки реактивом 
проявлення спостерігалося фіолетове забарвлення плям.  

Нами запропоновано стандартизувати траву грициків звичайних за наявністю стероїд-
них сполук методом тонкошарової хроматографії. У подальшому нами планується визначити 
кількісний вміст стероїдів у траві Capsella bursa-pastoris з метою розробки методів контролю 
якості. 
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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 
СТВОРЕННЯ НОВОГО ПІДРУЧНИКА 

Коновалова О.Ю. 
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 

 
За останнє десятиріччя фармакогнозія як фармацевтична наука зазнала істотних змін, 

зокрема, в плані класифікації та методів аналізу природних сполук. Так, були відкриті нові 
класи біологічно активних речовин (БАР), суттєво збагатився арсенал аналітичних методик, 
були розроблені та зареєстровані нові лікарські препарати на основі природної сировини. Все 
перелічене, а також запровадження в Україні Державної фармакопеї України (ДФУ) і трьох 
Доповнень до ДФУ виносить на порядок денний питання щодо необхідності перегляду на-
вчальної програми з фармакогнозії та розробку нового підручника, базою якого мають стати 
найновіші відомості щодо класифікації природних сполук, методів їх аналізу, фармакологіч-
ної активності, основних препаратів.  

Сучасний стан дослідження природних сполук дозволяє припустити, що межі між 
встановленими на нинішній час класами БАР є досить умовними. Вже на сьогодні відкритий 
цілий ряд перехідних класів сполук, зокрема, флавоноїд-алкалоїди (комплексні сполуки фла-
ванону з діазепіном – аквіледин, ізоаквіледин, вперше виділені у 2001 р. з трави Aquilegia 
vulgaris; сполуки флавону з піролідином – фіцин з листя Ficus pantoniana і дракоцефіни А–D 
з трави Dracocephalum rupestre); кумариноалкалоїди (тоддакумалон з коренів Toddalia asiatica 
– комплексна сполука на основі кумарину та хіноліну); ксантохінони (бікаверин з міцелію 
Fusarium oxysporum); досить давно відомі флаволігнани, ксантолігнани, кумаринолігнани. 
Можна передбачити, що найближчим часом будуть відкриті також інші «перехідні» сполуки. 

Тому в новому підручнику фактичний матеріал з хімії природних сполук можливо бу-
ло би представити саме з такої діалектичної і прогностичної точки зору.  

Серед терпеноїдів слід розглянути гемі–, моно–, сескві–, ди–, сестеро–, три–, тетрате-
рпеноїди, а також галоген-терпеноїди (дактилін, обтузин, лаурален тощо), причому не виді-
ляти окремо компоненти ефірних олій, оскільки ефірні олії – складні суміші речовин, до яких 
можуть входити, окрім терпеноїдів, фурокумарини, прості кумарини, хінони, прості феноли, 
які розглядаються в курсі фармакогнозії в самостійних розділах, – а вивчати кожний підклас 
терпеноїдів окремо.  

Розділ «Прості феноли» має включати феноли, фенольні альдегіди, кетони, спирти, 
кислоти, глікозиди (цей клас сполук за останнє десятиріччя істотних змін не зазнав).  

Загальний розділ «Поліфеноли» можна представити таким чином: підрозділи «Лігна-
ни», «Кумарини», «Хромони», «Ксантони», «Хінони», «Флавоноїди», «Дубильні речовини». 
Між підрозділами логічно розташувати «перехідні класи», про які йшлося вище (кумаринолі-
гнани, ксантолігнани, флаволігнани, ксантохінони). 

Розпочинати вивчення поліфенолів можна саме з лігнанів, розглянувши до них «про-
міжну ланку» – фенілізопреноїди, до яких слід віднести не тільки фенілпропаноїди, які вже 
відокремлені у самостійний клас сполук у новому підручнику, виданому в Росії (Куркин, 
2004), але й фенілетаноїди, фенілбутаноїди і фенілпентаноїди, гемітерпеноїдні глікозиди.  

Розгляду алкалоїдів логічно мають передувати флавоноїд-алкалоїди. 
Певні корективи мають бути внесені також і в розподіл лікарських рослин по класах 

основних діючих речовин. Вказані доповнення та зміни до програми і підручника з фармако-
гнозії дозволять розширити межі уявлень про класи БАР і дозволять підвищити рівень фахо-
вої підготовки студентів. 
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АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА БИОСУРФАКТАНТОВ ACINETOBACTER 
CALCOACETICUS K-4 И RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS ЭK-1 

Конон А.Д., Морозова А.П., Пирог Т.П.  
Национальный университет пищевых технологий 

 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) или сурфактанты – это вещества, состоящие 

из двух функциональных частей: полярной с основной гидрофильной группой и неполярной 
– с гидрофобным остатком. Благодаря такому строению молекул растворы поверхностно-
активных веществ могут снижать поверхностное и межфазное натяжение. 

В последнее время наблюдается усиление резистентности многих патогенных микро-
организмов к существующим лекарственным средствам, что обусловило поиск альтернатив-
ных препаратов.  

Такими потенциальными для использования в медицине могут быть микробные ПАВ, 
поскольку они нетоксичны, не вызывают аллергии, проявляют антимикробное действие в 
отношении широкого спектра микроорганизмов, а также синергично усиливают действие 
антибиотиков на патогенные дрожжи. Известно, что механизм антимикробного действия 
ПАВ основан на нарушении функций мембран клеток, что приводит к замедлению их роста 
или гибели. 

Цель данной работы – исследование антимикробных свойств поверхностно-активных 
веществ Rhodococcus erythropolis ЭК-1 и Acinetobacter calcoaceticus K-4. Установлено, что 
проявление антимикробных свойств различных соединений зависит от ряда факторов: кон-
центрации клеток, концентрации исследуемого вещества и продолжительности экспозиции. 
Наши эксперименты показали, что количество живых клеток Candida tropicalis ПБТ-5 в при-
сутствии ПАВ R. erythropolis ЭК-1 снижалось с повышением концентрации ПАВ и увеличе-
нием продолжительности обработки.  

Так, наиболее существенное снижение количества дрожжевых клеток наблюдалось 
при обработке суспензии препаратами ПАВ в наиболее высокой из исследуемых концентра-
ций (1,44 мг/мл) в течение 2 ч. При таких условиях количество живых клеток C. tropicalis 
ПБТ-5 снижалось на 80 %.  

На примере Candida albicans Д-6 было показано, что не всегда максимальные концен-
трации являются наиболее эффективными: при внесении ПАВ R. erythropolis ЭК-1 (0,92 и 
1,44 мг/мл) выживание клеток составляло 26–33 и 44–47 % соответственно. Аналогично, под 
действием ПАВ A. calcoaceticus K-4 количество выживших дрожжевых клеток увеличива-
лось с 71 % до 89 % с повышением концентрации препаратов с 0,15 мг/мл до 0,22 мг/мл. 

Наиболее эффективное влияние исследуемых препаратов ПАВ наблюдалось на тест-
культуры Bacillus subtilis БТ-2. В присутствии ПАВ R. erythropolis ЭК-1 в концентрации 0,98 
мг/мл наблюдалась гибель более 90 % клеток B. subtilis БТ-2 уже через час экспозиции, а 
внесение ПАВ A. calcoaceticus K-4 вызывало 100 % гибель клеток B. subtilis БТ-2 независимо 
от продолжительности экспозиции. 

Установлено, что препараты ПАВ R. erythropolis ЭК- (0,98–1,47 мг/мл) не проявляют 
антимикробного действия в отношении бактерий Escherichia coli ИЭМ-1, дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae ОБ-3 и микромицетов (Aspergillus niger Р-3 и Fusarium culmorum Т-
7). ПАВ A. calcoaceticus K-4 оказались более эффективными в отношении этих культур. В 
концентрации 0,22 мг/мл они снижали количество клеток E. coli ИЭМ-1 на 67 %, а S. 
cerevisiae ОБ-3 – на 48 %. 
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АНАЛІЗ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У РОСЛИН РОДУ HELLEBORUS L. 
Коротченко В.В. 

Українська військово-медична академія 
 
Упродовж останніх років учені зарубіжних країн (M.Colombo, B.Kissmer, A.Milbradt) 

інтенсивно вивчають хімічний склад, фітохімічні, фармакологічні властивості рослин роду 
Helleborus L, а також можливості перспективного застосування гомеопатичних препаратів, 
виготовлених на основі біологічно активних речовин цієї рослини. Поєднання в рослинах ві-
тамінів, пектинових, мінеральних речовин дає можливість не лише покращити життєдіяль-
ність організму, але й вивести шкідливі речовини, зокрема радіонукліди (А.Авцин, 
Ю.Исаев). Лікарські рослини є найкращим природним джерелом елементів, котрі добре за-
своюються організмом, забезпечуючи життєво необхідні функції. У той же час рослини зда-
тні накопичувати й токсичні елементи (важкі метали) у підвищених дозах і особливо небез-
печних концентраціях. Терапевтична цінність лікарських рослин залежить не тільки від на-
явності в них фізіологічно активних речовин, а також у відсутності в них важких металів. 
Вивчення елементного складу рослин має значення не тільки для оцінки фармакологічних 
властивостей, але й для стандартизації, розробки аналітично-нормативної документації на 
лікарську рослинну сировину, з якої одержують фітопрепарати. Особливо актуальна ця про-
блема для деяких екологічно небезпечних регіонів України, де в природних умовах може 
здійснюватись збирання лікарської рослинної сировини, а також в умовах культивування на 
певних етапах інтродукції рослин з метою подальшого господарського використання. 
Об’єкти дослідження: Helleborus purpurascens Waldst. еt Kit.– східно-карпатський третинний 
релікт, регіонально рідкісний вид, який в Україні обмежено поширений тільки у деяких захі-
дних регіонах, та садовий гібрид Helleborus hybridus hort. – перспективні рослини для гомео-
патії. Для досліджень використали рослинну сировину цих видів, які культивували в іденти-
чних умовах на фармакопейній ділянці ботанічного саду. Для порівняння аналізували сиро-
вину H.рurpurascens, зібрану з природних популяцій екологічно різних місць зростання: гір-
ської популяції та рівнинної. Концентрування йонів важких металів у сировині в умовах 
культури відзначали шляхом порівняння їх кількості із середніми величинами гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК), які регламентуються медико-біологічними вимогами і саніта-
рними нормами якості продовольчої сировини і харчових продуктів, котрі поширюються й 
на лікарську рослинну сировину. Проведено вибірковий порівняльний аналіз вмісту важких 
металів у листках та кореневищах з коренями досліджених рослин і встановлено, що вони 
містять певну кількість таких елементів, проте їх розподіл неоднорідний – існує диференціа-
ція у концентруванні елементів у листках, коренях та кореневищах. У порівнюваних зразках 
ідентифіковано Cd2+,Pb2+,Zn2+,Cu2+ і не зафіксовано випадків їх накопичення у концентраці-
ях, що перевищують ГДК. Не виявлено відхилень вмісту важких металів від гігієнічних ста-
ндартів: їх концентрація у сировині значно нижча за гранично допустимі значення (у межах 
0,005-0,01 мг/кг). Вміст важких металів нормується: дозволяється використовувати сирови-
ну, яка містить йони у межах: Cd2+ <1,0 мг/кг, Pb2+ <6,0 мг/кг (у дослідах концентрації цих 
елементів становили відповідно у 3 і 14,5 разів менше, що свідчить про якість сировини). Гі-
гієнічна оцінка наявності Cu2+ і Zn2+показала їх присутність у межах допустимих концентра-
цій, причому більш контрастна різниця за цими показниками встановлена у коренях 
H.рurpurascens (культивованих рослин і рівнинних популяцій) та рослин гірської популяції: 
кратність перевищення вмісту у зразках останньої сягає по Cu2+– у 20 разів, по Zn2+– у 17,5. 
Важкі метали належать до найпоширеніших забруднювачів природного середовища і, незва-
жаючи на високу стійкість, міграційну здатність, в умовах урбанізованого середовища нако-
пичення їх у культивованих рослинах H.рurpurascens, H.hybridus не виявлено.  
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВОГО АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО  
ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ЛІПОФІЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ ЛИСТЯ ЕВКАЛІПТУ 

Кошовий О.М., Кухтенко О.С., Седова* А.Б., Ковальова А.М.,  
Осолодченко Т.П., Комісаренко А.М. 

Національний фармацевтичний університет,  
*Пермська фармацевтична академія 

 
Раніше нами було проведене системне дослідження біологічно активних речовин 

(БАР) листя евкаліпту прутовидного (Eucalyptus viminalis) та його шроту після виробництва 
густого екстракту Хлорофіліпт [2]. На основі комплексної переробки сировини створено 
препарат Евкабол, який захищено патентом України № 79383 на винахід [3]. 

Відомо, що основними БАР хлорофіліпту є похідні хлорофілів a та b – мідь-заміщені 
порфірини, фенольні сполуки: фенолкарбонові та гідроксикоричні кислоти, флавоноїди, мо-
но-, сескві- та дитерпенові флороглюцинові альдегіди (фенолоальдегіди або еуглобалі), прос-
ті феноли. 

Продовжуючи дослідження БАР евкаліпту прутовидного та препаратів на його основі, 
ми звернули увагу на те, що деякі параметри процесу виготовлення Хлорофіліпту є практич-
но не обґрунтовані, зокрема стадія очистки екстракту, яку проводять додаванням 4 % розчи-
ну сульфату міді [2]. 

Тому, метою наших досліджень було встановити ефективність та доцільність процесу 
очистки спиртового екстракту евкаліпту шляхом вивчення його хімічного складу та антимік-
робної активності. 

Об’єктами дослідження були густий спиртовий екстракт з листя Eucalyptus viminalis 
Labill. (сер. 50609, ЗАТ “Ліктрави”, м. Житомир) та спиртовий розчин хлорофіліпту (сер. 
331109, ТОВ «ДЗ «ГНЦЛС»). 

Для проведення спиртової екстракції 100,0г подрібненого шляхом вальцювання до ро-
змірів часток 2,5–3,0мм сухого листя евкаліпту прутовидного заливали 500мл 96% етилового 
спирту та настоювали при кімнатній температурі протягом 8 годин.  

Екстракцію проводили тричі. Екстракти об’єднували та відганяли розчинник та отри-
мали густий екстракт.  

Для ідентифікації БАР у екстрактах використовували методи паперової (ПХ), тонко-
шарової (ТШХ) та газорідинної хроматографії (ГРХ). В густому спиртовому екстракті з лис-
тя евкаліпту прутовидного ідентифікували фенолоальдегіди, фенолкарбонові та гідроксико-
ричні кислот, флавоноїди, дубильні речовини, терпеноїди та хлорофіли a та b, а в спиртово-
му розчині хлорофіліпту - терпеноїди та хлорофіли a та b. 

В отриманих екстрактах проводили визначення кількісного вмісту основних груп 
БАР, які були ідентифіковані в екстрактах.  

Кількісне визначення фенольних сполук, похідних гідроксикоричної кислоти, флаво-
ноїдів та хлорофілів проводили спектрофотометричним методом. Оптичну густину вимірю-
вали у кюветі з товщиною шару 10мм на спектрофотометрі Specol 1500 за відповідної дов-
жини хвилі.  

Вміст похідних гідроксикоричних кислот визначали в перерахунку на хлорогенову 
кислоту при 327 нм, вміст суми флавоноїдів в перерахунку на рутин – при довжині хвилі 417 
нм після утворення комплексу з алюмінію хлоридом, вміст суми фенольних сполук в перера-
хунку на галову кислоту – при 270 нм [5] та хлорофілів a та b – при 649 та 665 нм [4]. Для 
статистичної достовірності досліди проводили не менше п’яти разів [1]. 
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В густому спиртовому екстракті з листя евкаліпту прутовидного вміст гідроксикорич-
них кислот складає 13,1±0,02 %, флавоноїдів – 1,31±0,03 %, поліфенольних сполук – 
19,7±0,03% та хлорофілів a та b – 1,12±0,01%, а в спиртовому розчині хлорофіліпту вміст 
хлорофілів a та b - 3,1±0,01%. 

Вивчення антибактеріальної активності екстрактів проводили методом дифузії в агар 
в Інституті мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова в лабораторії біохімії мікроорганіз-
мів та живильних середовищ під керівництвом к.біол.н. Осолодченко Т.П. Відповідно до ре-
комендацій ВООЗ для оцінки активності препаратів використовували рефренс-штамы 
Staphylococcus aureus АТСС 25923, Staphylococcus aureus 6538 ATCC, Escherichia coli АТСС 
25922, Proteus vulgaris NСТС 4636, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Pseudomonas 
aeruginosa 9027 ATCC, Basillus subtilis АТСС 6633 та Candida albicans 885/653 ATCC. Для до-
слідження використовували 1 % спиртові розчини екстрактів. 

Встановили, що екстракт з листя евкаліпту прутовидного та хлорофіліпт виявляє ан-
тимікробну активність по відношенню до S. aureus (зона затримки -19 та 18 відповідно) та B. 
subtilis (зона затримки - 15 та 15 відповідно).  

В процесі очистки спиртового екстракту з листя евкаліпту ми звільняємось від фено-
льних сполук, але це суттєво не впливає на антимікробну активність екстракту, що потребує 
подальшого вивчення. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ ФОРЗИЦІЇ ІНТРАДУКОВАНИХ У 
БОТАНІЧНОМУ САДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
Краснікова Т.О., Безноско Д.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Взаємопроникнення різних культур збагачує різні народи новими знаннями. Медичні 

та фармацевтичні науки останнім часом мають тенденцію до аналізу різних напрямків в лі-
куванні найбільш розповсюджених захворювань. Підвищення темпу життя , значне збіль-
шення стресових ситуацій, старіння населення, проблеми репродукційної системи приверта-
ють увагу різних наукових напрямків в більшості країн світу. Значне місце у світовій меди-
цині належить китайській медицині, яка має значні досягнення в профілактиці та лікуванні 
«хвороб цивілізації».Основною відмінністю китайської медицини від європейської є застосу-
вання в якості лікувальних засобів великої кількості рослинної та тваринної сировини. Од-
ним з об’єктів лікарської рослинної сировини китайської медицини є плоди форзиції звисаю-
чої. За літературними даними плоди містять глюкозид філірин, лігнани, сапоніни, рутин. За-
стосовують як протизапальний, жарознижуючий, дезинтоксикуючий та протипухлинний за-
сіб. 

У Китаї зустрічається більш ніж 14 видів форзиції. Найбільш розповсюджені з них: 
форзиція проміжна — F. intermedia Zabel, ф. темно-зелена — F. viridissima Lindl., ф. яйцеви-
дна — F. ovata Nakai, ф. європейська — F. europaea Geg. et Bal, ф. Жіральда - F. Giraldiana. В 
Україні найбільш поширені: форзиція європейська — F. europaea Geg. et Bal та форзиція зви-
саюча - F. suspense.  

Інтродукцією рослин китайської флори, як декоративних рослин, займається ботаніч-
ний сад НФаУ. Серед наведених вище у колекції нашого ботанічного саду представлені: фо-
рзиція європейська та форзиція звисаюча. Ранньою весною на сонячних ділянках арборетуму 
увагу привертають яскраво жовті кущі форзицiї. Зважаючи на відмінність умов природного 
зростання цих видів форзиції від умов культивування в Україні, вважаємо необхідним дослі-
дити хімічний склад та морфолого-анатомiчну будову різних вегетативних та генеративних 
органів інтродукованих видів.  

Продовжуючи дослідження кафедри фармакогнозії з хімічного складу та сушки квіток 
форзиції нами було досліджено особливості сушки та морфолого-анатомічнi особливості ли-
стя форзиції європейської та форзиції звисаючої.  

Препарати листка з поверхні були підготовлені за загальновідомими методиками. 
Анатомічні діагностичні ознаки визначали за допомогою мікроскопа «Granum» на малому 
(об’єктив -10*, лінза -10/0.29) та великому збільшенні (об’єктив - 10*, лінза - 40/0.65). Фіксу-
вали за допомогою фотоапарата Sony DSC-W150, одержанні данні обробляли за допомогою 
програмного забезпечення Windows XP. 

Нами визначені наступні діагностичні ознаки, загальні для обох видів форзиції,: епі-
дерміс нижньої сторони листка - округлозвивистий, має аномоцидний тип продихів. Харак-
терними ознаками є наявність округлих залозок із прозорим вмістом. Епідерміс верхньої 
сторони - прямостінний, вуглуватий, продихи зустрічаються зрідка. Верхня сторона листка 
має складчастість кутикули. 

Наведені ознаки можуть бути використані для розробки аналітичної документації на 
новий вид сировини – листя форзиції, а також як моделі для визначення впливу різних типів 
сушіння сировини та діагностики її доброякісності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПИРТОВОГО ЕКСТРАКТУ КВІТОК ДЕРЕНУ СПРАВЖНЬОГО 
Криворучко О.В., Самойлова В.А., Ковальов В.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Дерен справжній (кизил) – Соrnus mas L. (від лат. соrnu – ріг і mas – чоловік) – кущ 

або дерево родини деренові (Соrпасеаe Dumort.), у дикому виді росте в Центральній, Пів-
денній та Західній Європі, в країнах Південно-Західного СНД, на Кавказі, у Криму, Середній 
та Східній Азії. У плодах дерену виявлені вуглеводи – 5,11-20,85%: сахароза – 1,07-2,56%, 
глюкоза, фруктоза, пектин – 0,63-1,44%; органічні кислоти – 1,5-4,2%: яблучна, винна, ли-
монна, янтарна, гліоксалева; вітаміни: каротиноїди (тетратерпеноїди), аскорбінова кислота 
(віт. С) – 50-170 мг%; ефірна олія; фенолкарбонові кислоти та їх похідні: саліцилова, галова, 
кавова, хлорогенова, ферулова; флавоноїди – 1-5%: катехіни; лейкоантоціани; антоціани: 
дельфінідин, ціанідин, пеонідин, сальвідин, 3-рамнозилгалактозид і 3-галактозид ціанідину, 
3-галактозид дельфінідину, 3-галактозид і 3-робінобіозид пеларгонідину (3-рамнозил-
галактозид пеларгонідину); дубильні речовини – 0,13-0,89%; макро- і мікроелементи: K, Mg, 
P, Fe, Ca, Na, S, Si. В насінні є жирна олія – до 34%; вищі жирні кислоти: пальмітинова, олеї-
нова, лінолева; дубильні речовини – 8,9%. Листя дерену містять вуглеводи; іридоїди: секоло-
ганін – 0,1%, корнін (вербеналін); вітаміни: аскорбінову кислоту, токофероли; фенолкарбо-
нові кислоти та їх похідні: кофейну, похідні галової та елагової кислот; дубильні речовини – 
7-17,6%: гексагідроксидифенову кислоту; флавоноїди: кверцетин, кемпферол; проантоціані-
дини: проціанідин. У квітках виявлені іридоїди: корнін; фенолкарбонові кислоти та їх похід-
ні: похідні галової та елагової кислот; флавоноїди: рутин, ізокверцитрин, кверцитурон (3-β-
глюкуронід кверцетину), кверцетин; у корі – вуглеводи; органічні кислоти; іридоїди: корнін; 
дубильні речовини – до 25%. В народній медицині використовують плоди, листя, кору, рідше 
– квітки і коріння дерену як в’яжучий, протицинготний, тонізуючий, протимікробний, проти-
запальний, жарознижуючий, жовчогінний, сечогінний, загальнозміцнюючий, протималярій-
ний засіб. Плоди дерену їстівні у свіжому і переробленому вигляді. Продовжуючи дослі-
дження біологічно активних речовин дерену справжнього, метою нашої роботи було вивчен-
ня компонентного складу спиртового екстракту квіток рослини. Для цього сировину заготов-
ляли у квітні 2009 року в ботанічному саду Харківського національного університету ім. В.Н. 
Каразіна та екстрагували 96˚ етиловим спиртом. Одержаний екстракт упарювали. Склад 
спиртового екстракту досліджували на хроматографі Agilent Technologi 6890N з мас-
спектрометричним детектором 5973N. Умови аналізу: хроматографічна колонка кварцова, 
капілярна HP-5MS. Довжина колонки – 30 метрів. Внутрішній діаметр – 0,25 мм. Газ-носій – 
гелій. Швидкість газу-носія – 1 мл/хв. Об'єм проби – 0,1-0,5 мкл (для розчинів ефірних олій). 
Введення проби з поділом потоку – 1/50. Температура термостата – 50° з програмуванням 
4°/хв до 220°. Температура детектора і випарника – 250°. Компоненти ідентифікували за ре-
зультатами порівняння отриманих у процесі хроматографування мас-спектрів хімічних речо-
вин, які входять у досліджувані суміші, з даними бібліотеки мас-спектрів NIST02 (більше 
174 000 речовин). Таким чином, у спиртовому екстракті квіток дерену справжнього встанов-
лено 20 компонентів, із яких ідентифіковано 15: дегідромевалоновий лактон (46,12%), 5-
оксиметилфурфурол (14,15%), 2,3-дигідро-3,5-диокси-6-метил-4Н-піран-4-он (12,60%), оцто-
ва кислота (2,60%), 2,4-диокси-2,5-диметил-3(2Н)-фуран-3-он (2,04%), 2-метокси-4-
вінілфенол (1,79%), 4-вінілфенол (1,31%), фітол (0,41%); жирні кислоти та їх ефіри: пальмі-
тинова (1,50%), лінолева (0,73%), етилпальмітат (2,01%), етиллінолеат (1,06%), етилліноле-
нат (1,30%); вуглеводні: нонадекан (0,44%), хенейкозан (0,37%). 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ СИРОВИНИ DUSCHEKIA VIRIDIS 
Кулагіна М.А., Радько О.В., Сербін А.Г. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Лікарська рослинна сировина, яка накопичує значну кількість мікроелементів, може 

використовуватись для профілактики та лікування багатьох захворювань, які виникають вна-
слідок порушення мікроелементного балансу людського організму. Постійний вплив техно-
генного забруднення на рослини обумовлює накопичення в них різного роду токсикантів. У 
зв’язку з цим висуваються додаткові вимоги щодо вмісту в лікарській рослинній сировині 
важких металів, радіонуклідів, пестицидів, гербіцидів та інших ксенобіотиків. Це доводить 
необхідність подальшого вивчення рівня вмісту ксенобіотиків в рослинній сировині, яка за-
готовляється в умовах з різним ступенем антропогенного навантаження. 

У зв’язку з тим, що пагони і супліддя видів роду душекія використовуються в народ-
ній медицині як кровоспинний засіб, представляє інтерес вивчення суми елементів кровотво-
рного комплексу, а саме: заліза, марганцю, кобальту, міді та цинку. Тому метою цієї роботи 
було вивчення елементного складу листків, кори та суплідь душекії зеленої, зібраних в бота-
нічному саду Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та в Українських 
Карпатах у 2005-2006 рр. Дослідження проводилися в Інституті мікроелектроніки РАН (м. 
Ярославль) на атомно-абсорбційному спектрофотометрі AAS-30 (фірми «Karl Zeiss Jena», 
Німеччина). 

Результати аналізу свідчать, що в корі, листі та супліддях душекії зеленої наявні 11 
мікроелементів: Fe, Zn, Mn, Co, Сr, Cu, Ni, Cs, Sr, Pb, Cd. Вміст майже усіх досліджених еле-
ментів в сировині д. зеленої зібраної у м. Харкові, вищий, ніж у листі, корі та супліддях, які 
заготовлялися в Карпатах. Так концентрація мікроелементів в сировині д. зеленої варіює у 
наступному діапазоні: Fe 162,18-805,25 мкг/г; Zn 12,86-36,4 мкг/г; Mn 48,54-318,6 мкг/г; Co 
0,82-0,97 мкг/г; Сr 0,71-81,08 мкг/г; Cu 3,66-19,26 мкг/г; Ni 1,14-12,76 мкг/г; Cs 1,19-7,14 
мкг/г; Sr 26,24-57,08 мкг/г; Pb 0,264-0,702 мкг/г; Cd 0,062-0,543 мкг/г. 

У фітогеохімічному аспекті отримані важливі дані щодо накопичення в сировині ксе-
нобіотиків, у тому числі важких металів. Так, вміст кадмію (0,227-0,543 мкг/г), міді (9,42-
19,26 мкг/г), свинцю (0,312-0,702 мкг/г) в пробах сировини д. зеленої, зібраних в екологічно 
несприятливій зоні, перевищує гранично припустимі концентрації, прийняті в Україні для 
овочів і фруктів. Однак ці нормативи рекомендуються застосовувати до лікарської рослинної 
сировини тільки як орієнтовані критерії їх чистоти. 

Біологічні функції багатьох елементів, ідентифікованих в організмі людини, ще не ви-
явлені, і тому чітко розділити їх на токсичні та життєво необхідні важко, оскільки відповідні 
ефекти, як відомо, залежать від дози. Тому виявлені в окремих пробах сировини відносно ви-
сокі концентрації деяких елементів вимагають подальшого обговорення. Очевидно, варію-
вання елементного складу в корі, листі та супліддях д. зеленої викликано впливом природних 
геохімічних і антропогенних факторів у даних конкретних випадках. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили зробити висновок, що середній вміст 
особливо токсичних важких металів в сировині, яку збирали в Українських Карпатах, значно 
нижче, ніж у сировині, зібраній в м. Харківі. Вміст кадмію, міді та свинцю в пробах сирови-
ни, зібраних в екологічно несприятливих зонах, перевищує гранично припустимі концентра-
ції на харчові продукти рослинного походження. Одержані дані є можливим критерієм якості 
сировини, що дозволить рекомендувати збирати кору, листя і супліддя душекії зеленої в еко-
логічно чистих районах на території Українських Карпат. 
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АНАЛІЗ ДАНИХ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЛІЛІЇ БІЛОЇ (LILIUM ALBUM L.)  
ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ РОСЛИНИ ДЛЯ РОЗРОБКИ  

НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Лелека М.В., Заліська О.М.* 

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького* 

 
За даними глобальних досліджень ВООЗ у 141 країні світу питома вага лікарських ро-

слинних засобів (ЛРЗ) на фармацевтичному ринку становить у Німеччині 39%, Франції - 
21%, Італії -8% , Польщі - 6%, Великобританії - 5%, Іспанії - 4%, Швейцарії - 2%, Бельгії - 
2%, Нідерландах - 2%, в інших - 11% (2005).  

Офіційно лише в 29 країнах світу прийняті Фармакопеї на лікарські рослини. За їх ві-
дсутності 34 країни використовують Фармакопею ВООЗ, ESCOP (Європейське наукове 
об’єднання з фітотерапії), Британську Фармакопею, Африканську, та інші. За підтримки 
ВООЗ з 2003 року розробляються Монографії на лікарські рослини.  

У дослідженнях Мудрак І.Г., Заліська О.М. (2009) було обгрунтовано, що при вивчен-
ні інформації про ЛРЗ доцільно вивчати такі міжнародні джерела: 1) база Кокрана; 2) база 
даних Національного центру альтернативної і нетрадиційної медицини (NCCAM); 3) база 
даних Медлайн; 4) база даних ВООЗ; 5) публікації журналу Lancet and New England Journal 
of Medicine.  

Метою нашої роботи було провести інформаційний пошук для вивчення даних про за-
стосування у медицині лілії білої (Lilium album L.). З вищенаведених джерел інформація про 
лілію білу міститься тільки у базі даних Медлайн PubMed (10 посилань). Вивченню біологіч-
но активних речовин лілії білої присвячені також роботи учених Японії та Чехословаччини.  

Проведено пошук монографій на лілію білу у таких фармакопеях: Американська фар-
макопея (Американська трав’яна фармакопея), Британська Фармакопея, Японська фармако-
пея, Європейська фармакопея. У вказаних джерелах інформація про лілію білу відсутня. 

Лілія біла знаходить широке застосування у вітчизняній народній медицині. 
Для виготовлення лiкарських препаратiв заготовляють квiтки, листя i цибулини. Гале-

новi препарати лiлiї бiлої мають знеболювальні, антисептичнi, вiдхаркуючі, ранозагоювальнi, 
протизапальнi, властивості.  

Її застосовують при бронхiтi як вiдхаркуючий засiб, при ревматизмi, опiках, гнiйних 
ранах i виразках, а також в косметології. Проте рослина не є офіцинальною, тому що її хімі-
чний склад до кінця не вивчено. 

Проведений інформаційний пошук свідчить про доцільність подальшого вивчення лі-
лії білої як перспективної рослини, яка містить біологічно активні речовини. 
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ЗЕЛЕНА РОСЛИНА – ГАРАНТ ІСНУВАННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ 
Лисенко В. П. 

Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва 
 
Рослини нас не тільки харчують, одягають, гріють, але і є елементом людського здо-

ров’я і наснаги, окрасою ландшафту, естетичною цінністю. Я звернувся до висловлювань про 
Рослину К. А. Тімірязєва, Т. Г. Шевченка, К. М. Ситника, в яких кожне слово варте декількох 
томів.  

Кожен повинен пам’ятати, що гарантом існування життя на Землі є зелена Рослина. 
К. А. Тімірязєв говорив: «Зелений листок, точніше хлорофілове зернятко, є крапли-

ною в світовому просторі, в яку в один кінець притікає енергія сонця, а з другого – беруть 
початок всі прояви життя на Землі. Надайте найкращому кухарю скільки завгодно свіжого 
повітря, скільки завгодно сонячного світла і річку чистої води і попросіть, щоб із всього цьо-
го він приготував вам цукор, крохмаль, олію і насінину, - то він вирішить, що ви з нього глу-
зуєте.  

Але те, що здається абсолютно фантастичним людині, безперешкодно здійснюється в 
зелених листках Рослин. Життя Рослини – явище першочергового значення, від якого зале-
жить благополуччя людей і навіть саме життя на Землі і далі продовжує – кожен промінь со-
нця не засвоєний зеленою поверхнею поля, луків або лісу – багатство втрачене назавжди і за 
розтрату якого більш освічений нащадок коли-небудь осудить свого недбайливого предка». 
За даними ЮНЕСКО кожної хвилини людство планети покриває асфальтом, цеглою і бето-
ном 44га суші і вирубує 22га тропічного лісу. Про яке майбутнє людства можна говорити?  

Т. Г. Шевченко писав: «Без повного розуміння краси людина не в змозі побачити все-
могутнього Бога в дрібному листочку маленької Рослини. Ботаніці необхідне захоплення, а 
захоплення це здобувається тільки завдяки глибокому розумінні краси, нескінченності, симе-
трії і гармонії в природі». 

Президент УБТ, академік К. М, Ситник наголошує: «Я не жалкую, що став ботаніком, 
ба бачу, як з кожним днем моя улюблена, добра, древня наука молодіє, розширює свої кор-
дони, стає потрібною, вірніше необхідною не тільки нам, вченим, а і всім людям, всьому на-
шому суспільству». 

Саме задля втілення цих принципів ми запропонували в нашому агроуніверситеті таку 
ідею (і втілили її в життя): створити зелену аудиторію під відкритим небом. На території де-
ндропарку ХНАУ імені В. В. Докучаєва у вигляді кола висадили тую велетенську й тую захі-
дну. Ці Рослини довговічні, вічнозелені, досягають у висоту 20 м., а живуть довго – довго, 
окремі екземпляри доживають до 4000 років. Діаметр нашої зеленої аудиторії 22 метри, а її 
місткість – понад 500 чоловік.  

Це унікальна аудиторія постійно відкрита до неба. То ж кожне слово, сказане тут, 
слухає сам Господь. А отже, воно дуже відповідальне. Під цими туями слухають коротку ле-
кцію про значення Рослин учителі, студенти, а також школярі, котрі приходять до нас на ек-
скурсію. А потім усі присутні складають клятву рослині (екологічний маніфест): «Збережу, 
де стою, де живу, на відстані погляду та голосу, хоча б на віддалі простягнутої руки. І мій 
особистий природоохоронний простір, помножений на мільйони, стане охоронним просто-
ром Вітчизни, помноженим на мільярди, – охоронним простором світу».  

За 20 років таку клятву склали понад 25 тисяч чоловік. Це переважно студенти харків-
ських ВНЗ і школярі. Такий захід — ефективне доповнення до навчального процесу. Він на-
дає йому нової якості, активізує й організовує самостійну роботу, сприяє глибшому засвоєн-
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ню знань про Рослину, вчить дивитись на Рослину очима, а бачити розумом, допомагає ви-
ховувати патріота Рослинного царства, а значить патріота своєї землі, країни, міста. 

Технічний прогрес, урбанізація, безмірне, необдумане використання хімічних речовин 
в усьому світі і навіть всякого роду релігійні свята (вербна неділя, зелена неділя), а також но-
ворічні свята негативно впливають на Рослину. Знання повинні бути спрямовані на вихован-
ня патріота Рослини.  

І тому ми пропонуємо, щоб кожна людина обов’язково володіла ґрунтовними знання-
ми з ботаніки поетапно – дитина, школяр, студент, пенсіонер. А для цього необхідно, щоб 
курс «Ботаніка» вивчався у всіх навчальних закладах (школа, технікум, університет) згідно 
оригінальних програм. В багатьох країнах світу священними є різні тварини, а Україна пови-
нна виступити ініціатором: «Рослина – священна» і слово Рослина завжди повинно писатися 
з великої літери. 

Це не означає, що будь-яку Рослину не можна зірвати або зрізати. Зовсім ні. Це озна-
чає, що до Рослини повинно бути особливе відношення і щоб кожна людина завжди 
пам’ятала, що тільки завдяки Рослині існує життя на Землі. 

Особливі вимоги повинні бути пред’явлені до особистості лектора з ботаніки. Це по-
винна бути людина з особливою аурою, багата знаннями, яка є активним провідником і пат-
ріотом кожної Рослини зокрема. А її власний приклад саможертви поставав як унаочнення 
відомого вислову з Нового Заповіту: «Віра без діл мертва» і щоб віра цієї людини була і щи-
рою, і живою.  
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВИДОВ РОДА СОЛОДКА МИРОВОЙ ФЛОРЫ 
Литвиненко В.И., Аммосов А.С., Попова Т.П. 

ГП Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции 
 
Небольшой род солодка из сем.бобовых насчитывает к настоящему времени всего 

около 30 видов и распространен по всему Земному шару. Только в половине видов на дан-
ный момент проведено изучение их химического состава. В ГФУ I включено три вида: соло-
дка голая, солодка уральская и солодка вздутая. По степени применяемости, в том числе и в 
медицине, солодки занимают ведущее положение среди цветковых растений. Из всего раз-
нообразия БАВ солодки в последнее время доминирующего положения, наряду с тритерпе-
новыми сапонинами, достигли и фенольные (флавоноидные) соединения.  

Нами предпринята попытка критического обобщения и систематизации обширного факти-
ческого литературного материала по природным фенольным соединениям, выделенным к настоя-
щему времени из растений рода солодка. По собранным и обобщенным литературным данным из 
всех видов солодок выделено и изучено свыше 450 фенольных соединений.  

Нами проведена классификация этих соединений, которые были распределены по элемен-
там классификации на 4 подгруппы, 7 рядов и 35 классам. Ведущими являются соединения двух 
подгрупп– 1,3-дифенилпропаноиды (эуфлавоноиды) и 1,2-дифенилпропаноиды (изофлавоноиды), 
всего около 360 соединений. Эуфлавоноиды представлены соединениями 9 классов, а изофлаво-
ноиды–8 классов,183 и 174 соединениями, соответственно. В подгруппе секофлаваноиды всего 3 
класса и 39 соединений, а в подгруппе бифлавоноиды в ряду бихалкалоидов – 1 класс, 3 соедине-
ния и в ряду биаураноидов – 1 класс, 2 соединения. 

Другие фенольные соединения сосредоточены в 13 классах, около 50 веществ, как прави-
ло, предшественников в биосинтезе доминирующих соединений.  

Диверсификация химических структур в пределах одного класса соединений, образую-
щих определенный ряд веществ, является подтверждением закона множественности, по которо-
му каждая группа органических веществ в растении представляется не только химически отде-
льным соединением, а целым гомологическим рядом веществ, близких по строению и свойст-
вам. Представленная нами классификация фенольных соединений (основных подгрупп) солодок 
в полной мере иллюстрирует и подтверждает этот закон.  

Следует отметить, что в фармакологическом плане среди флавоноидов достаточно 
широко изучен халкон-флаваноновый комплекс и его главные представители: изоликвирити-
генин, ликохалкон А, ликохалкон Е, изоликвиритин, ликуразид (ликвиритигенин и его мета-
болит дигидрохалкон давидигенин), флаваноны ликвиритин, глаброзид, а также некоторые 
другие флавоноиды: глипедотин А и В – пренильные бибензилы.  

Из группы изофлавоноидов – фор-мононетин, биоханин А, дайдзеин, ононин, а также 
глабранин, глабрен, каликозин. Изучали-сь и другие группы фенольных соединений – птеро-
карпаны (медикарпин), бензофураны (ли-кокумарон), кумарины, оксикоричные кислоты, 
стильбены и некоторые другие.  

Как правило, в оригинальных работах вместе с химическим изучением той или иной 
группы фенольных соединений солодки авторы исследуют и биологическую активность, ра-
сширяя арсенал их медицинского применения, что дало возможность создать ряд довольно 
известных и востре-бованных лекарственных препаратов, БАДов и патентованных средств. 

Более подробно смотри на сайте журнала Фармаком: http: // farmacomua.narod.ru.  



 

300 
 

ВИВЧЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК МЕДУНКИ ТЕМНОЇ 
Лобурцова М.С., Гонтова Т.Н., Хорост О.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Медунка темна (Pulmonaria Obscura Dumort.) роду Pulmonaria L. родини Boraginaceae 

Juss – перспективна лікарська рослина, яка широко поширена на території України. Трава 
медунки використовується в народній медицині як протизапальна, протиалергична, відхар-
кувальна, в’яжуча, має кровотворну, імуностимулюючу, гемостатичну, ранозагоювальну дію. 
Використовується як вітамінний засіб. Витяжки з сировини позитивно впливають на слизові 
оболонки дихальних шляхів та на процес звапнення туберкульозного вогнища, зменшують 
запалення і збільшують опірність до дії шкідливих летких речовин і пилу, полегшують роз-
ріджування виділень, які залягають у верхніх дихальних шляхах. Підземні органи виявляють 
контрацептивну, міорелаксуючу дію, яка пригнічує моторику матки. 

За літературними даними квітки містять вітамін С, молоді прикореневі листки містять 
каротиноїди та вітамін С; трава містить макро- та мікроелементи, слиз, кислоти органічні, 
алантоїн, кислоти гідроксикорічні, флавоноїди, дубильні речовини, сапоніни; підземні орга-
ни містять кислоти фенолкарбонові, дубильні речовини. В зв’язку з тим, що відомості в літе-
ратурі про якісний склад та кількісний вміст фенольних сполук неповний та суперечливий, 
метою нашої роботи було встановлення наявності речовин фенольної природи в квітках, тра-
ві, літній розетці, підземних органах медунки темної та встановлення їх кількісного вмісту. 
Квітки, траву та підземні органи (корені з кореневищами) заготовляли в мішаному лісі Хар-
ківської області (с. Ліпці) в фазу масового цвітіння (травень 2009 р.). Літня розетка була зі-
брана в фазу масового плодоносіння (червень 2009 р.). Сировину висушували повітряно-
тіньовим способом. Для аналізу використовували середню пробу заготовлених серій сирови-
ни. За допомогою якісних реакцій та хроматографічних методів аналізу на папері та в тонко-
му шарі сорбенту було встановлено наявність флавоноїдних сполук, які були представлені 
агліконами та глікозидами флавоноїдів та кислотами гідроксикоричними, з яких були іден-
тифіковані кислота кофейна та хлорогенова. Визначення кількісного вмісту фенольних спо-
лук в досліджених зразках медунки темної проводили спектрофотометричним методом на 
спектрофотометрі “Specord-200” (дані обробляли за допомогою програми Win ASPECT). 
Вміст суми кислот гідроксикоричних визначали в перерахунку на кислоту хлорогенову. Оп-
тичну густину одержанного розчину вимірювали при довжині хвилі 327 нм. Вміст флавоної-
дів визначали за методикою, яка викладена у ТФС (42У-6/37-232-96) “Трава злинки канадсь-
кої”. Оптичну густину розчину визначали при довжині хвилі 417 нм. Флавоноїди перерахо-
вували на рутин. Аналіз отриманих даних показав, що флавоноїди в найвищій кількості міс-
тилися в квітках та траві медунки темної (0,17±0,01% та 0,16±0,01% відповідно). В літній 
розетці вміст цих сполук був незначно нижчим і складав 0,11±0,001%, що майже в півтора 
рази нижче ніж в траві. А в підземних органах вміст флавоноїдів був найменшим 
(0,02±0,001%). Вміст кислот гідроксикоричних був найвищий в траві і літній розетці та скла-
дав 3,27±0,02% і 3,02±0,01% відповідно. Вміст суми кислот гідроксикоричних в квітках був 
майже в 2,3 рази нижче ніж в траві і складав 1,43±0,02%. В підземних органах вміст цих спо-
лук був в 1,3 рази нижчий ніж в траві та складав 2,47±0,06%.  

В результаті проведеної роботи було визначено, що в найбільшій кількості флавоної-
ди містилися в квітках та в траві медунки темної, а сума кислот гідроксикоричних - в траві та 
літній розетці. Отримані дані можуть бути враховані в подальших дослідженнях сировини 
медунки темної з метою розробки фітокомпозиції. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛИСТЯ ПЛЮЩА ЗВИЧАЙНОГО 
Луценко Ю.О., Дармограй Р.Є. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 
Плющ (Hedera L.) – рід родини Araliaceae, який нараховує 15 видів, поширений у За-

хідній, Східній та Південній Європі, але лише вид Hedera helix L. зростає на території Украї-
ни, а саме у Карпатах і прилеглих регіонах, південному березі Криму, рідше – на Західному 
Поліссі та в Правобережному Лісостепу, утворюючи достатню сировинну базу для прове-
дення заготівлі і переробки в промислових масштабах. 

В даний час на фармацевтичному ринку України представлений ряд монокомпонент-
них та комбінованих лікарських засобів на основі екстрактів (сухих, густих, рідких) листя 
плюща звичайного виробництва зарубіжних фармацевтичних фірм: геделікс, проспан, брон-
хіпрет, бронхіал плюс з плющем, мальвою і вітаміном С.  

За останній рік вітчизняними виробниками впроваджено лікарські засоби гедерин та 
пектолван плющ, але вони виготовляються на основі стандартизованого сухого екстракту 
листя плюща імпортного виробництва. 

Основними біологічно активними речовинами рослини є тритерпенові сапоніни, фла-
воноїди, фенолкарбонові кислоти, кумарини, дубильні речовини, які виявляють бронхоспаз-
молітичну, відхаркуючу, протизапальну, антибактерійну, протигрибкову та інші види актив-
ності.  

Монографії на листя плюща включено до Європейської Фармакопеї 6.0 (2008 р.), Бри-
танської Фармакопеї (2009 р.), Фармакопеї Польщі VIII (2009 р.) та нормативно-
регуляторних документів ряду країн Європи.  

Характерними особливостями критеріїв доброякісності сировини за зазначеною до-
кументацією є визначення кількісного вмісту суми тритерпенових сапонінів (в перерахунку 
на гедеракозид С), а також ідентифікація їх з використанням хроматографії в тонкому шарі 
сорбенту (наявність гедеракозиду С та α-гедерину).  

Тому в плані підготовки проекту аналітично-нормативної документації на рослинну 
сировину плюща звичайного вітчизняного виробництва нами були проведені макро- та мік-
роскопічні, фітохімічні, фармакологічні і ресурсознавчі дослідження рослини, а також про-
ведене порівняння отриманих результатів з вимогами, зазначеними у відповідній монографії 
Європейської Фармакопеї.  

Результати досліджень показали, що листя плюща звичайного, заготовлене на терито-
рії Західного регіону України, за основними якісними і кількісними показниками відповідає 
вимогам Європейської Фармакопеї, що свідчить про можливість використання вітчизняної 
сировини плюща звичайного для виробництва фітопрепаратів. 
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФІЗІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ПОДОРОЖНИКУ  
ВЕЛИКОГО НА ПРИКЛАДІ ДВОХ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ: 

ФІТОСОРБІНУ ТА ЕЛЄСОРБІНУ 
Максютіна Н.П., Маційчук О.П. 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 
 
Аналіз показників стану здоров’я населення України свідчить, що захворюваність та 

смертність від хвороб системи кровообігу залишаються високими. 
Показники розповсюдженості та смертності від ІХС в Україні залишаються, на жаль, 

одними з найвищих в Європі. 
Епідеміологічні дослідження, проведені в різних країнах, свідчать про наявність зво-

ротного зв’язку між вживанням харчових волокон і ризиком виникнення серцево-судинних 
захворювань. Експериментальні дослідження на тваринах і клінічні дослідження на людях 
доводять, що не крохмальні полісахариди знижують такий важливий фактор ризику серцево-
судинних захворювань, як рівень холестерину в крові.  

Оцінюючи накопичену на даний час інформацію про будову та фізіологічну актив-
ність рослинних полісахаридів, потрібно відмітити, що існує чітка кореляція і прямий взає-
мозв’язок між імуномоделюючою активністю та структурними особливостями полісахаридів 
вищих рослин різних класів.  

Відомо, що подорожник великий (Plantago major) – одне з найбільш популярних лі-
карських рослин, що використовується понад 4000 років в різноманітних цілях і містить по-
лісахариди, слизисті речовини, гіркоти, флаваноїди, дубильні речовини. З давніх часів відома 
його ранозагоювальна, протизапальна активність. 

З листків подорожнику великого (P. Major) виділені 2 полісахариди з високою актив-
ністю по відношенню до комплементу: арабіногалактан PMI та пектиновий полісахарид 
PMII.  

Вивчення взаємодії людського комплементу і PMII показало, що PMII являється силь-
ним активатором як класичного так і альтернативного шляху активації комплементу, викли-
каючи секрецію людського імуноглобуліну IgG, що має відношення до відомого ранозагою-
вального ефекту P.major.  

Сучасні дослідження проведені по вивченню звязку структурної будови і фізіологіч-
ної активності полісахаридів виділених з подорожнику великого підтверджують, що наяв-
ність достатньо довгих бічних ланцюгів з β-1,6-звязаних залишків галактози і приєднаних до 
рамногалактуронового кору є мінімально необхідною вимогою для прояву комплементакти-
вуючої дії. Також фізіологічна дія підсилюється в присутності лектинів. 

У зв’язку з вище наведеними даними актуальним був пошук лікувально-
профілактичних засобів на основі подорожнику великого, які будуть наділені універсальною 
дією – сорбційною, антиоксидантною, адаптогенною, детоксикаційною, здатні захищати 
мембрани клітин від окислення, а також бути джерелом важливих біологічно активних речо-
вин.  

Протягом більше ніж 10 років на Україні розроблялися лікувально-профілактичні за-
соби на основі подорожнику великого і було створено 2 продукти – фітосорбін та елєсорбін, 
які офіційно випускаються на Україні та отримали більше 20.000 позитивних відгуків від па-
цієнтів, що їх застосовували. Препарати містять 12 груп біологічно активних речовин (БАР), 
що особливим чином пов’язані між собою в «комплекси» на створення яких було витрачено 
більше 50 років.  
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Фітосорбін – лікувально-профілактичний засіб в якому раціонально сполучені: листки 
подорожнику великого, корені кульбаби лікарської, корені солодки голої, морква столова 
сушена та напівфабрикати морської капусти для отримання еламіну. 

Лікувально-профілактичний ефект біологічно активної добавки (БАД) фітосорбін 
обумовлений дією БАР, що входять до її складу: полісахаридів – пектинів, клітковини, слизу, 
інуліну і фруктанів, альгінатів, стероїдних та тритерпенових сапонінів, флавоноїдів, білків, 
дубильних речовин, гіркот, амінокислот, вітамінів А, В, Е, С, D, макро- та мікроелементів: K, 
Ca, Mg, P, S, Cl, Br, J, Fe, Zn, Mn і ін. 

БАД «Фітосорбін» покращує роботу серцево-судинної системи, регулює артеріальний 
тиск, очищує та зміцнює судини та капіляри, покращує мозковий кровообіг, нормалізує ритм 
серцевих скорочень, знімає головний біль, покращує пам'ять, нормалізує сон. Продукт має 
жовчогінну, гепатопротекторну, сечогінну дію, нормалізує діяльність ШКТ, має ранозагою-
вальну, протимікробну та протизапальну активність. 

Наділений багаторівневою сорбційною дією, очищує організм від надлишку холесте-
рину, радіонуклідів, токсинів, солей важких металів. Біологічно активні речовини, що вико-
нують роль сорбентів мають різний механізм сорбційної дії. Нерозчинні, що набухають у во-
ді – клітковина, високомолекулярні пектини, альгінати, лігніни прискорюють виділення 
шлаків через КШТ, утворюючи об’ємні структури. Розчинні у воді фітосорбенти – інуліни, 
фруктани, слиз в залежності від молекулярної маси всмоктуються в кров і очищують від ток-
синів тканини на клітинному рівні, доставляючи до клітин вітаміни, макро- та мікроелемен-
ти. 

Крім того в склад фітосорбіну входить «жива» аскорбінова кислота, що саме в своїй 
природній формі має антиоксидантну активність і нейтралізує зайвий холестерин тим самим 
попереджуючи розвиток атеросклерозу судин. 

Фітосорбін рекомендують при комплексному лікуванні та профілактиці наступних за-
хворювань: атеросклерозу, стенокардії, інфаркту міокарду, порушень обміну речовин, захво-
рюваннях дихальної системи, алергії, онкологічних захворюваннях, захворюваннях печінки і 
нирок та інших. 

Фітосорбін – препарат відносно повільної дії, так як діє саме на причину хвороби. 
Для отримання продукту елєсорбін в основний сорбент БАД «Фітосорбін» введені ко-

рені елеутерококу колючого.  
Лікувально – профілактичний ефект БАД «Елєсорбін» обумовлений введенням в його 

склад елеутерозидів і має імуностимулюючу дію на організм. 
Призначають препарат таким же чином як і фітосорбін, але ще й при ослабленій імун-

ній системі. 
Таким чином на основі проведених досліджень подорожнику великого було розроб-

лено два лікувально-профілактичних засоби, що мають сорбційну, антиоксидантну, адапто-
генну, ранозагоювальну, протизапальну дію, протидіють процесам старіння, коректують ро-
боту серцево-судинної системи, очищують організм від шлаків, являються джерелом вітамі-
нів, макро- та мікроелементів, антиоксидантів. 

Фітосорбін та елєсорбін – унікальні засоби, що забезпечують організм усім комплек-
сом природних живих вітамінів – антиоксидантів, що приймають участь в попередженні роз-
витку таких захворювань як атеросклероз, стенокардія, гіпертонія, діабет, онкологічні захво-
рювання. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ НАКОПИЧЕННЯ СПОЛУК ФЛАВОНОЇДНОЇ ПРИРОДИ 
В СИРОВИНІ РОСЛИН РОДИНИ ЖИМОЛОСТЕВІ 

Малий В.В. 
Національний фармацевтичний університет, м.Харків 

 
Родина жимолостеві Caprifoliaceae порядку черсакоцвіті Dipsacales на теренах Украї-

ни нараховує 6 родів: бузина Sambucus L., калина Viburnum L., ліннея Linnea L., сніжноягід-
ник Symphoricarpus L., вейгела Weigelia Thunb., жимолость Lonicera L. та дієрвіла Diervilia 
Adans. 

Рід Symphoricarpus L. в дикорослому стані представлений 1 видом - с. прирічковий S. 
rivularis Sucsdori (батьківщина Північна Америка, росте переважно у парках), а рід Lonicera 
L. - 5 видами: ж. козолиста L. caprifolium L., ж. голуба L. caerulea L., ж. чорна L. nigra L., ж. 
пухната L.xylosteum L. та ж. татарська L.tatarica L. Крім того, культивуються понад 60 видів 
жимолостей. 

Розповсюджені ці рослини не тільки в урбанізованих умовах, а й в арборетумах, лісо-
парках 

Окрім застосування в якості декоративних, грунтозміцнюючих та медоносних рослин, 
сніжноягідник використовується народною медициною як, жимолості, принаймі ж. голуба 
(плоди) виявляють виражену антиоксидантну, капілярозміцнюючу активність, кора пагонів 
ж. татарської – антибактеріальну активність, плоди с. прирічкового - фотопротекторну акти-
вність.  

Раніше нами було проведено морфолого-анатомо-гістохімічне вивчення сировини (ве-
гетативних та генеративних органів) рослин родини Caprifoliaceae та встановлено макро- та 
мікроскопічні ознаки, що мають значення на рівні родини, роду та виду рослин, а також за-
кономірності накопичення первинних та вторинних метаболітів в тканинах цих рослин. 

Мета роботи – виявлення закономірностей накопичення сполук флавоноїдної природи 
в сировині рослин родини Caprifoliaceae.  

Об’єктами дослідження явилися гілки, листя, квітки та плоди 2 видів сніжноягідника 
та 3 видів жимолості.  

В світлі системного фармакогностичного дослідження було проведено вивчення хімі-
чного складу цих видів сировини та доведено наявність речовин фенольної природи, в тому 
числі флавоноїдів.  

Також нами проведено визначення кількісного вмісту цієї групи сполук в видах сиро-
вини, що згадано вище (за методом спектрофотометрії, в розрахунку на абсолютно суху си-
ровину та в перерахунку на рутин).  

Встановлено, що для листя рослин, що вивчали, характерно вищий вміст сполук цієї 
групи в порівнянні з гілками, квітками та пагонами. Трохи нижчі показники для гілок.  

Так, ж. татарської та листя с. прирічкового накопичували значні кількості флавоноїд-
них глікозидів (до 4,5 %), що є підставою для подальших досліджень цих видів сировини в 
фармакогностичному аспекті. 
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ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ,  
ВИДІЛЕНИХ З БОЛИГОЛОВУ 
Малиновський Ю.Ю, Бондар В.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Болиголов плямистий розповсюджений по всій території України і широко застосову-

ється в народній медицині як протираковий, болезаспокійливий, седативний, протиастмати-
чний та протисудомний засіб. Болиголов застосовується і в гомеопатичній практиці для ліку-
вання великої кількості захворювань, входить до складу гомеопатичних препаратів відомих 
фармацевтичних компаній.  

В останній час зросла кількість випадків використання болиголову серед населення як 
альтернативи традиційним методам лікування онкологічних хвороб. Фармакологічний ефект 
настойки болиголову як протипухлинного засобу пов’язують з алкалоїдом коніїном, але до 
складу цієї рослини входять також інші групи активних речовин, які безумовно впливають на 
лікувальну дію препарату: флавоноїди, кумарини, похідні коричної кислоти та інші.  

Однак в літературних джерелах наводяться різні, а в деяких випадках суперечливі дані 
по якісному та кількісному складу болиголову плямистого, тому виходячи з наведених фак-
тів, метою дослідження було фармакогностичне вивчення даної рослини. Для її досягнення 
були проведені попередні дослідження якісного складу трави болиголову з використанням 
удосконалених методів екстракції та виділення в індивідуальному стані речовин зі встанов-
ленням їх структури за допомогою інструментальних методів аналізу. 

Попередні дослідження підтвердили, що у всіх видах сировини є значна кількість гід-
роксикоричних кислот, визначена присутність флавоноїдів та кумаринів. Для розділення 
комплексів БАР на основні групи і виділення сполук в індивідуальному стані з сировини був 
одержаний 50% спиртовий екстракт і проведено його фракціонування у системі рідина-
рідина. Для цього 1,0 кг повітряно-сухої сировини, подрібненої до розміру часток 2-3 мм, ек-
страгували у екстракторі 50% етиловим спиртом методом мацерації протягом 48 год. при кі-
мнатній температурі. Спиртово-водні витяги об'єднували (15,0 л) і упарювали на вакуумному 
роторно-випарювальному апараті до водного залишку (400 мл). Водний залишок послідовно 
обробляли органічними розчинниками зі зростаючою полярністю: хлороформ, етилацетат, н-
бутанол порціями по 200 мл (7-8 разів). Одержані фракції фільтрували крізь безводний на-
трію сульфат, розчинник відганяли під вакуумом до густого або сухого залишку, які потім 
розділяли на індивідуальні компоненти за допомогою колонкової хроматографії, ТШХ та 
ПХ. Встановлення хімічної структури аналізованих речовин визначали за допомогою спект-
ральних методів аналізу (УФ, ІЧ-спектороскопія). 

3а результатами фітохімічного аналізу болиголову плямистого виділено, ідентифіко-
вано та встановлено будову 4-х похідних гідроксикоричної кислоти: 3,4-дігідроксикорична 
кислота (кавова кислота), 5-0-кофеїл-D-хінна кислота (хлорогенова кислота), З-0-кофеїл-D-
хінна кислота (неохлорогенова кислота), 4-0-кофеїл-D-хінна кислота (ізохлорогенова кисло-
та); 8-ми похідних флавоноїдів, серед яких 3 - аглікони флавоноїдів: 3,5,7,4'-тетраоксифлавон 
(кемпферол), 5,7,3',4'-тетрагідроксифлавон (лютеолин), 3,5,7,3',4-пентоксифлавон (кверце-
тин), 5- глікозиди флавоноїдів: кверцетин-3-0-β-D-глікопіранозид (ізокверцитрин), кемпфе-
рол-3-0-β-D-глюкопіранозид (астрагалін), кемпферол-3-0-а-L-арабофуранозид (кемпферол-3-
арабінозид), кверцетин-3-0-β-D-галактопіранозид (гіперозид), кверцетин-3-0-β-D-рутинозид 
(рутин); 5-ти кумаринів: кумарин, 7-оксикумарин (умбеліферон), 6-метокси-7-оксикумарин 
(скополетин), ізоскополетин, ескулетин. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФІРНИХ ОЛІЙ  
ЛИСТКІВ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДИНИ ЛИПОВІ 

Марчишин С.М., Драпак М.І., Коваль І.М. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
Важливе значення серед великої кількості рослин, що зростають в Україні, мають ро-

слини родини Липові. Липа – лікарська, медоносна, харчова і технічна рослина. У науковій 
медицині як лікарська сировина використовується лише суцвіття липи – липовий цвіт, а у 
народній – практично усі частини рослини. З медичною метою частіше використовують липу 
серцелисту. Її суцвіття здавна застосовували у народній і науковій медицині при простудах 
та інших хворобах як потогінний, жарознижувальний і сечогінний засіб. Відомості про ліку-
вальні властивості листків липи зустрічаються лише у народній медицині, науковою меди-
циною вони практично не використовуються, хоча містять цінні біологічні активні речовини. 
Вважаємо, що вивчення хімічного складу листків рослин родини Липові є актуальним та має 
важливе науково-практичне значення. 

Метою наших досліджень було провести аналіз ефіроолійного складу листків п’яти 
видів родини Липові – липи серцелистої (Tilia cordata Mill.), липи широколистої (Tilia 
platyphyllos Scop.), липи європейської (Tilia europaea L.), липи американської (Tilia americana 
L.) та липи повстистої або сріблястої (Tilia tomentosa (T. argentea) Mill.), що зростають на те-
риторії Гермаківського дендропарку на Тернопільщині. 

Компонентний склад ефірної олії досліджували на хроматографі Agilent Technology 
6890N з мас-спектрометричним детектором 5973N (колонка кварцова, капілярна HP-5MS, l = 
30 м, d = 0,25 мм, температура випаровувача – 250 0С, газ-носій – гелій, швидкість газу-носія 
1 мл/хв, об'єм проби – 0,1-0,5 мкл (для розчинів ефірних олій), введення проби з поділом по-
току 1/50, температура термостата 50 0С з програмуванням 30/хв до 220 0С, температура де-
тектора і випаровувача 250 0С). 

Компоненти ефірних олій ідентифікували за результатами порівняння отриманих в 
процесі хроматографування мас-спектрів хімічних речовин, що входять у досліджувані су-
міші, з даними бібліотеки мас-спектрів NIST02. 

Досліджуючи якісний склад і кількісний вміст ефірних олій листків видів липи, ви-
явили, що до складу ефірної олії листків липи серцелистої входить 98 компонентів, з яких 27 
речовин ідентифіковано. Основними компонентами ефірної олії листків липи серцелистої є: 
6-метил-6-(5-метил–2 фірил)-2-гептапон (2,19 %), каріофіленоксид (1,68 %), геранілацетон 
(1,09 %), нонадекан (0,87 %), борнеол (0,78 %), β-іонон (0,50 %). В ефірній олії листків липи 
широколистої з 60 компонентів ідентифіковано 43, основними з яких є: сквален (3,41 %), ев-
генол (2,14 %), β–іонон (1,83 %), 2,6–диметилциклогексанол (0,27 %). В ефірній олії листків 
липи американської є 42 компоненти, з них ідентифіковано 36. Основними компонентами є: 
β–іонон (2,05 %), нонакозан (2,37 %), α-терпінеол (1,54 %). Ефірна олія листків липи євро-
пейської містить 36 компонентів, 30 з яких ідентифіковано. Серед них основними є: ноноко-
зан (2,23 %), α-іонон (0,7 %), δ-кадинен (0,25 %). Листки липи повстистої містять ефірну 
олію, до складу якої входить 24 речовини, з яких ідентифіковано 20. Її основними компонен-
тами є: нонакозан (4,17 %), фітол (2,26 %), β-іонон (0,31 %). Спільними компонентами ефір-
них олій листків усіх досліджуваних видів липи є: 2,6–диметилциклогексанол, тимол, евге-
нол, α-іонон, δ-кадинен, фітол, гексакозан, гептакозан, сквален, нонакозан, проте існують ві-
дмінності щодо їх кількісного вмісту. 
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ХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАСІННЯ БОРАГО ЛІКАРСЬКОГО 
Машталер В.В., Гонтова Т.Н., Хворост О.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Бораго лікарський (Borago officinalis L.) родини шорстколисті Boraginaceae Juss. відо-

мий з продавніх часів, як лікарська та їстівна рослина. В античні часи греки та римляни ціну-
вали рослину за її тонізуючу дію на нервову систему. В арабських країнах бораго був одним 
з найпоширеніших продуктів харчування. Його вживали як засіб, що посилює секрецію мо-
лочних залоз. В Англії з молодого листя готували салати, лікери, напої. В наш час бораго лі-
карський широко культивується як медоносна, овочева та лікарська рослина в багатьох краї-
нах світу – Франції, Парагваї, Іспанії. В народній медицині використовується трава та квітки 
при захворюваннях серця, дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, сечовивідної сис-
теми, ревматизмі, депресіях. Насіння використовується зовнішньо при ревматоїдному артри-
ті, екземі, дерматиті. Жирна олія, отримана з насіння бораго лікарського, має протизапальні 
та пом’якшувальні властивості. Вона є цінною складовою частиною засобів декоративної та 
лікувальної косметики. Сприятлива дія на шкіру жирної олії зумовлена високим вмістом не-
насичених кислот жирних, каротиноїдів, вітаміну Е, які позитивно впливають на захисні фу-
нкції шкіри, поліпшують її вологоутримуючу здатність та підвищують еластичність. Олія 
бораго використовується в живильних кремах і масках для сухої ушкодженої та чутливої 
шкіри. Метою даної роботи було вивчення якісного складу та кількісного вмісту основних 
груп БАР в насінні. Сировину заготовляли у Харківській області в період масового плодоно-
сіння (липень 2009 року). Висушували повітряно-тіньовим способом. Для вивчення якісного 
складу сировину подрібнювали та екстрагували водою очищеною тричі на киплячому водя-
ному огрівнику зі зворотним холодильником. Витяги об’єднували та упарювали до 1/3 об'єму 
та фільтрували. Потім постадійно фракціонували органічними розчинниками: хлороформом, 
ефіром діетиловим, етилацетатом, н-бутанолом. Отримані фракції досліджували на наявність 
БАР за допомогою якісних реакцій та хроматографії на папері і в тонкому шарі сорбенту. Кі-
лькісний вміст суми фенольних сполук визначали методом перманганатометрії за методикою 
ДФ СРСР ХІ видання, суми кислот гідроксикоричних (в перерахунку на кислоту хлорогено-
ву) та флавоноїдів (в перерахунку на рутин) спектрофотометричним методом на СФ 
“Specord-200” (дані обробляли за допомогою програми Win ASPECT), дубильних речовин (в 
перерахунку на танін) комплексонометричним методом за методикою розробленою для ви-
значення дубильних речовин в листі скумпії (ГОСТ 4564-79). Вміст вітамінів групи В визна-
чали за допомогою методу флуориметрії на флуорометрі ЕФ-3МА (вітамін В1 в перерахунку 
на тіаміну гідрохлорид, вітамін В2 – в перерахунку на рибофлавін, вітамін РР – в перерахун-
ку на кислоту нікотинову). Вміст вітаміну Е визначали спектрофотометричним методом на 
СФ – 46. Було виявлено, що насіння містять вільні моноцукри, полісахариди, вільні та 
зв’язані амінокислоти, кислоти органічні, водо- та жиророзчинні вітаміни, флавоноїди, кис-
лоти гідроксікоричні, дубильні речовини. Кількісний вміст суми фенольних сполук в насінні 
складав 3,17±0,10%; флавоноїдів – 0,10±0,01%; суми кислот гідроксикоричних – 1,73±0,01%; 
дубильних речовин – 0,30±0,02%; вітаміну В1 – 8,8±0,3мг/кг; вітаміну В2 – 1,6±0,01мг/кг, ві-
таміну РР – 5,6±0,3мк/кг, вітаміну Е – 27,5±0,07мг/кг.  

Отримані результати вивчення якісного складу та кількісного вмісту БАР в насінні 
бораго лікарського буде враховано в подальших дослідженнях та використано для розробки 
проектів АНД на сировину. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ФЛОРЫ УКРАИНЫ 
Мезенцев Д.О., Кисличенко В.С., Дьяконова Я.В. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Богатым источником новых лекарственных препаратов и ценных биологически ак-

тивных веществ являются лекарственные растения, культивируемые или дикорастущие.  
Было проведено исследование некоторых растений флоры Украины, издавна исполь-

зуемых в народной медицине для лечения сердечно - сосудистых заболеваний, нарушений 
деятельности внутренних органов, воспалительных процессов и др. болезней.  

К таким растениям относятся горицвет весенний (Adonis vernalis), боярышник согну-
точашечковый (Crataegus curvisepala Lindm.), десмодиум канадский (Desmodium canadensae). 
Перечисленные растения содержат С-гликозиды и С-О-биозиды флаваноидов.  

Во многих растениях соединения указанной группы, обусловливают антивирусное 
действие.  

Некоторые растения содержат изомерные соединения. Например, в боярышнике об-
наружены С-гликозиды флавоноидов, замещенных сахарным компонентом по положению 8, 
тогда как десмодиум канадский содержит С-гликозиды флавоноидов, у которых сахарный 
компонент находится в положении 6.  

Горицвет весенний содержит оба типа С-гликозидов в сочетании с С-О-биозидами 
флавоноидов. Возможно, близкий состав по группам флавоноидов обусловливает сходство 
по действию некоторых исследованных растений. 

Выделенные из травы десмодиума канадского гомоориентин, сапонаретин, виценин-2, 
десмодин, гомоадонивернит входят, состав основных действующих веществ суммы С-
гликозидов которые обладают противовоспалительным, антивирусным, ранозаживляющим и 
анальгезирующим действием и входят в состав препарата “Фладэкс” ООО “Фармацевтиче-
ская компания «Здоровье»”. 

Для изучения состава отхода производства адонизида методом фракционирования 
было проведено разделение фракций с использованием последовательно растворителей – 
смесь метанола с хлороформом, 20% и 40%-ный метанол после предварительного разделения 
на колонках полиамида.  

Из собранных элюатов трех зон отфильтровывали кристаллы адонивернита, лютео-
лин-8-С-β-D-глюкопиранозидо-(6II)-О-β-D-ксилопиранозида и лютеолин-8-С-β-D-
глюкопиранозидо-(4II)-O-β-D-ксилопиранозида. 

Нами был разработан метод выделения биологически активных веществ из раститель-
ного сырья. 

Используя данный метод из отхода производства адонизида, впервые были выделены 
С-гликозиды и С-О-биозиды лютеолина. Полученные результаты представляют интерес для 
разработки и производства новых лекарственных препаратов растительного производства. 
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ РОДА ТЫСЯЧЕЛИСТНИК 
Мозуль В.И., Доля В.С.  

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Растения рода тысячелистник применяются в научной и народной медицине при забо-

леваниях желудочно-кишечного тракта, печени, как ранозаживляющее, кровоостанавливаю-
щее, противовоспалительное средство.  

Учитывая принципы филогенетического родства, широкое распространение и малую 
изученность в химическом отношении растений этого рода, мы поставили цель - провести 
сравнительное исследование тысячелистника черноморского (Achillea euxina Klok.) и тыся-
челистника крымского (Achillea taurica Bieb.) с тысячелистником обыкновенным для изыска-
ния дополнительных источников лекарственного сырья. 

Количественное содержание эфирного масла, полученного из травы тысячелистника 
черноморского составляет 0,65 ±0,01%, тысячелистника крымского – 0,63 ± 0,02%. Количе-
ственное определение проазуленов в сырье и азуленов в эфирном масле проводили разрабо-
танным нами фотоэлектроколориметрическим методом.  

Наибольшее содержание азуленов выявлено в траве тысячелистника черноморского 
(42,08%±0,02%.) и в траве тысячелистника крымского (39,12%± 0,04%) в период начала цве-
тения.  

Количественное содержание витамина К проводили разработанным нами спектрофо-
тометрическим методом при длине волны 265 нм.  

Полученные данные показывают, что наибольшее содержание витамина К в траве ты-
сячелистника черноморского составляет 3,85 ± 0,06%, в траве тысячелистника крымского – 
до 3,51 ±0,02%.  

Анализ аминокислот проводили методом жидкостной хроматографии на автоматиче-
ском анализаторе аминокислот марки ААА 881. В результате исследований сумма амино-
кислот в траве тысячелистника черноморского составляет 10,12 ±0,25% мг/100мг, тысячели-
стника крымского - 11,09 ±0,05% мг/100мг.  

В траве тысячелистника черноморского и крымского содержится 18 аминокислот, из 
которых 8 незаменимых (лейцин, изолейцин, лизин, оксилизин, валин, треонин, метионин, 
фенилаланин) и 10 заменимых (аспарагиновая и глютаминовая кислоты, аргинин, аланин, 
глицин, серин, тирозин, цистеин, гистидин, пролин).  

В наибольших количествах присутствовали аспарагиновая и глютаминовая кислоты. 
Качественный состав идентичен, отмечена разница лишь в суммарных количествах.  

Количественное содержание суммы флавоноидов в траве тысячелистника черномор-
ского составляет 2,48%, в траве тысячелистника крымского– 2,24%.  

Таким образом. тысячелистник черноморский и крымский являются ценными допол-
нительными источниками лекарственного растительного сырья тысячелистника обыкновен-
ного. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПЛОДІВ БИРЮЧИНИ ЗВИЧАЙНОЇ 
Мусієнко К.С., .Кисличенко В.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Бирючина звичайна Ligustrum vulgare L. родини маслинні Oleaceae – поширена вітчи-

зняна декоративна рослина. Крім цього виду в Україні зустрічається бирючина блискуча 
L.lucidum Alt. fil., яка росте на південному березі Криму (батьківщина Корейській на півост-
рів, Середній та Південний Китай), в літературних джерелах є значний обсяг інформації, 
присвячений хімічному дослідженню хімічного складу та біологічної активності цієї росли-
ни. Сировина ж бирючини звичайної (кора, листки, квітки, плоди) виявляє різні види актив-
ності та застосовується в народній медицині при захворюваннях дихальної, репродуктивної, 
травної, серцево-судинної систем, при гиповітамінтозах, лихоманці тощо. Плоди цього виду 
рослини досліджено недостатньо. 

Мета дослідження – вивчення анатомічної будови плодів та визначення кількісного 
вмісту суми фенольних сполук (в розрахунку на кислоту галову), суми гідроксикоричних ки-
слот (в розрахунку на кислоту хлорогенову), антоціани (в розрахунку на ціанідіну гідрохло-
рид), дубильні речовини (в розрахунку на китайський галотанін), катехіни (в розрахунку на 
(+)-катехін) в плодах бирючини звичайної з 7 різних місць заготівлі. 

Дослідження анатомічної будови плодів бирючини звичайної показали, що клітини 
епідерми оплодня паренхімні прямостінні, частіше 4-5-гранні, з незначно потовщеними обо-
лонками. Паренхіма оплодня складається з кулястих та еліптичних за формою клітин з тон-
кими, іноді хвилястими оболонками. В центральній частині спостерігається часткова маце-
рація тканин та розміщені часті провідні пучки. Провідні пучки зміщені до білянасінної час-
тини плоду. У міжнасінній перетинці розміщені окремі 2 пучки, що згруповані в майже су-
цільне кільце. Епідерма насінної шкірки складається з еліптичних, більш-менш зчавлених, 
або кулястих олійних клітин з незначно потовщеними оболонками. Ці клітини розташовані 
або зближеними зігнутими довгими ланцюгами, або без певної орієнтації. Часто зустріча-
ються міжклітинні порожнини, крізь які з поверхні помітні тонкостінні клітини паренхіми, 
що розміщені нижче.  

Олійні включення звичайно мають вигляд 1-2 великих за розмірами крапель та декі-
лькох дрібних. Зустрічаються окремі клітини з світлим світло-коричневим гомогенним вміс-
том. На поперечному зрізі помітно, що епідерма вкрита суцільною кутикулярною плівкою. 
Клітини епідерми великі, їхня внутрішня оболонка дугоподібно занурена в багатошарову па-
ренхімну зону, що лежить нижче.  

Остання розміщується рівномірним кільцем (в еліптичних насінинах) або багаторяд-
ним тяжем (у рубчику). Клітини паренхіми тонкостінні, кулясті або лопатеві, часто розділені 
дрібними та більш великими міжклітинниками аеренхіми. Останні ряди паренхіми, що ме-
жують з ендоспермом, як правило, більш-менш тангентально стислі та характеризуються 
дрібними клітинами. В центральній частині паренхіми розмішені провідні пучки. Їх кількість 
- 4-5, іноді до 6, з них 1 або 2 відрізняються великими розмірами. 

Клітини ендосперму паренхімні прямостінні, 4-6-кутні, заповнені зернистим вміс-
том,в тому числі з кулястим солом’яно-жовтим олійним включенням.  

Виявлено, що кореляція між вмістом різних груп БАР фенольної природи та місцем 
зростання виявляється незначно. З точки зору накопичення фенольних сполук, в першу чер-
гу, антоціанової природи, плоди бирючини звичайної перспективні як новий вид пігментвмі-
сної сировини.  
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КІЛЬКІСНИЙ ВМІСТ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК 
В ПЛОДАХ БИРЮЧИНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

Мусієнко К.С., .Кисличенко В.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Бирючина звичайна Ligustrum vulgare L. родини маслинні Oleaceae – поширена вітчи-

зняна декоративна рослина. Крім цього виду в Україні зустрічається бирючина блискуча 
L.lucidum Alt. fil., яка росте на південному березі Криму (батьківщина Корейській на півост-
рів, Середній та Південний Китай), в літературних джерелах є значний обсяг інформації, 
присвячений хімічному дослідженню хімічного складу та біологічної активності цієї росли-
ни. Сировина ж бирючини звичайної (кора, листки, квітки, плоди) виявляє різні види актив-
ності та застосовується в народній медицині при захворюваннях дихальної, репродуктивної, 
травної, серцево-судинної систем, при гиповітамінтозах, лихоманці тощо. 

Раніше нами проведено вивчення ознак морфологічної та анатомічної будови, встано-
влення амінокислотного, жирнокислотного та елементного складу сировини цього виду рос-
лин. 

Плоди цього виду рослини досліджено недостатньо. 
Мета дослідження визначення кількісного вмісту суми фенольних сполук (в розраху-

нку на кислоту галову), суми гідроксикоричних кислот (в розрахунку на кислоту хлорогено-
ву), антоціани (в розрахунку на ціанідіну гідрохлорид), дубильні речовини (в розрахунку на 
китайський галотанін), катехіни (в розрахунку на (+)-катехін) в плодах бирючини звичайної з 
7 різних місць заготівлі. 

Виявлено, що кореляція між вмістом різних груп БАР фенольної природи та місцем 
зростання виявляється незначно. З точки зору накопичення фенольних сполук, в першу чер-
гу, антоціанової природи, плоди бирючини звичайної перспективні як нове джерело пігмент-
вмісної сировини.  
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРНЕЙ CEPHALARIA КOTSCHYI 
1,2 Мустафаева Х. Н., 2Элиас Р., 1Керимов Ю.Б., 1Мамедова Н. Г. 

1 - Азербайджанский Государственный Медицинский Университет, 
2 - Средиземноморский Университет (Экс-Марсель II) 

 
Объектом исследования былы корни Cephalaria кotschyi, собраные в сентябре 2005 года в 

Лерикском районе Азербайджана. Предварительно высушенное сырье трижды экстрагировали 
80% метиловым спиртом, полученные извлечения объединяли, концентрировали до водного ос-
татка и подвергали фракционированию под давлением в слое полиамида водно-метанольным ра-
створом (10% и 50%) и чистым метанолом. Данный метод позволил получить из метанольного 
экстракта корней C. кotschyi три фракции, насыщенные отдельными группами химических сое-
динений: 10% смесь (фракция А) – самая полярная фракция, содержала иридоиды, секоиридоиды 
и лигнаны; 50 % смесь – (фракция Б), предположительно содержала гликозиды тритерпеновых 
сапонинов, ранее описанных в этом растении, а также фракция метанольная (фракция В), насы-
щенная агликонами сапонинов. Фракция А была подвергнута дальнейшей очистке методом хро-
матографии под низким давлением на аппарате ChromatoSpac в слое обратной фазы РП18, испо-
льзуя ступенчатый градиент H2O→MeOH (10-50%) в качестве подвижной фазы. В результате 
было получено 20 фракций (SP1-20), из которых 6 (SP 1, 2, 5, 7, 9 и 16) представляли собой ин-
дивидуальные вещества, а остальные состояли из смеси из двух или более различных веществ. 
Для следующего разделения веществ были выбраны фракции, состоящие из 2 или 3 соединений, 
с условием, что одно из них преобладающее. Так, из фракций SP 8, SP 12 и SP 13 методом препа-
ративной хроматографии элюируя MeOH 25%, были получены индивидуальные соединения SP 
8-1, SP 12-1 и SP 13-1. Фракция Б, в свою очередь, была подвергнута очистке методом колоноч-
ной хроматографии в слое силикагеля со смесью CH2Cl2, MeOH, H2O (50:16:3) и (30:13:3) в ка-
честве подвижной фазы. В итоге выделено 12 фракций (B1-B12), из которых 3 (B5, 6 и 7) пред-
ставляли собой индивидуальные вещества. Методом тонкослойной хроматографии путем срав-
нения с соответствующими свидетелями была изучена фракция В. 

Анализ позволил идентифицировать агликоны тритерпеновых сапонинов: хедерагенин и 
олеаноловую кислоту. ЯМР спектр веществ в MeOD, определяли на спектрометре Bruker DRX 
Avance 200 MГц, 1H- ЯМР (200 MГц) и 13C- ЯМР (50 MГц). При сравнении полученных спект-
ров со спектрами, приведенными в литературе, удалось идентифицировать вещества SP 1, 2, 5, 7, 
9 и 16 как сахароза, логаниевая кислота, гентиопикрин, сверозид, логанин и канлейозид. Вещест-
ва были SP13-1, SP12-1 и SP8-1 идентифицированы как лигнаны 8-гидроксипинорезинол, а также 
моно- и дигликозид 8-гидроксипинорезинола. Полученные тритерпеновые сапонины B5 и B6 
были идентифицированы как бидесмозиды олеаноловой кислоты, соответственно гигантеозид J' 
и дипсакозид B. Структура сапонина B7 находится на стадии определения. Вещества, выделен-
ные из корней C. кotschyi, относятся к трем классам химических соединений: иридоиды и секои-
ридоиды, лигнаны и тритерпеновые сапонины. Методом ВЭЖХ было установлено, что преобла-
дающим классом является класс секоиридоидов, в частности гентиопикрозид, концентрация ко-
торого составляет 15%. Принимая во внимание литературные данные о возможной противоопу-
холевой активности выделенных веществ, в частности лигнанов, иридоиды, секоиридоиды и ли-
гнаны корней C. кotschyi были изучены на предмет цитотоксичности на человеческих кератино-
цитах и яичковых клетках китайских хомяков. Ни одно из выделенных соединений не проявило 
цитотоксичности. Однако последующие анализы методами микроядра, тестом комет и тестом 
Эмса, позволил выявить in vitro мутагенность и генотоксичность преобладающего в экстракте 
гентиопикрозида.  
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РОЗРОБКА СКЛАДУ НОВОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАСОБУ 
З АНТИМІКРОБНОЮ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ 

Напраснікова Г.С., Владимирова І.М., Георгіянц В.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Актуальність використання лікарських рослин та фітопрепаратів в якості поліфункці-

ональних засобів значно зросла за останнє десятиріччя. Препарати рослинного походження 
містять окремі групи біологічно активних речовин (БАР) або їх комбінації, фармакологічні 
властивості яких обумовлені гармонічним поєднанням та взаємодією БАР, що містяться в 
лікарській рослинній сировині та проявляють різний ступінь лікувальних властивостей. При-
родні речовини, споріднені організму, беруть участь в обміні речовин, підтримують фізіоло-
гічну стабільність органів і систем людини, проявляють полівалентну дію та практично ви-
ключають ризик виникнення побічних явищ. 

Відомо, що дослідження окремих груп або сукупності БАР у лікарських рослинах до-
зволяє прогнозувати клінічний ефект при їх застосуванні. Тому поглиблене фітохімічне ви-
вчення та стандартизація різноманітних видів лікарських рослин, які застосовуються в на-
родній або офіцінальній медицині, дає можливість розширити сферу їх застосування для 
профілактики та лікування різних патологічних станів організму. Перспективними як у нау-
ковому, так і у практичному аспекті залишаються дослідження зі створення нових лікуваль-
но-профілактичних засобів з противірусною, антимікробною, протизапальною активністю. 
Комбінація даних видів фармакологічної активності серед різних груп БАР лікарських рос-
лин найбільш характерна для поліфенольних сполук (дубильні речовини, флавоноїди, фено-
лкарбонові кислоти, фенілпропаноїди тощо) та полісахаридів.  

Нами був проведений критичний огляд сучасних вітчизняних та закордонних джерел 
наукової літератури з питань хімічного складу груп БАР, застосування у народній та офіцій-
ній медицині, спектру фармакологічної активності лікарських рослин, що застосовуються 
при вірусних захворюваннях та мікробних інфекціях. Насамперед нас цікавили гострі респі-
раторно-вірусні та застудні захворювання. В цьому аспекті нашу увагу привернули плакун 
іволистий, що містить до 4 % дубильних речовин, глікозиди (салікарин, літрин, літрерин), 
сапоніни; парило звичайне, трава якого містить до 20 % полісахаридів, цукри, органічні кис-
лоти, азотовмісні сполуки, катехіни; чай китайський, що містить дубильні речовини (танін, 
епігалокатехінгалат), алкалоїди (теїн, кофеїн, теофілін, теобромін), органічні кислоти, білки, 
мікроелементи та вітаміни; аніс зірчастий (бадьян) – ефірну олію (основний компонент 
транс-анетол), шикімову кислоту, жирну олію; гадючник в'язолистий - ефірну олію, арома-
тичні сполуки (ванілін, метилсаліцилат, саліциловий альдегід), флавоноїди, фенолкарбонові 
кислоти, вітамін С.  

На основі отриманих літературних даних та результатів наших експериментальних 
досліджень був розроблений склад лікувально-профілактичного засобу, який містив сухі екс-
тракти трави плакуна, трави парила, трави гадючника, листя чаю, плоди бадьяну та вітамін С 
у певному співвідношенні компонентів. Така комбінація субстанцій на основі лікарських ро-
слин обумовлює противірусну, антибактеріальну, протизапальну, діуретичну, антиоксидант-
ну дію розробленого засобу.  

Таким чином, на основі літературних та експериментальних даних обґрунтовано 
склад нового лікувально-профілактичного засобу з широким спектром фармакологічної дії 
при гострих респіраторно-вірусних та застудних захворюваннях. 
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ВОЛОШКА СИНЯ - ПЕРСПЕКТИВНЕ ДЖЕРЕЛО  
ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

Нещерет О.І., Кисличенко В.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Серед флори України з її видовим різноманіттям значний інтерес являє рід Волошка 

(Centaurea) родини айстрових (Asteraceae), багато видів якого здавна використовуються при 
різних захворюваннях. Велика кількість лікарняних довідників і «травників» вказують на за-
стосування відварів і настоїв з квіток волошки синьої при офтальмологічних захворюваннях, 
як м’які сечогінні та жовчогінні засоби. Характерними майже для всіх видів волошки, згідно 
даних народної медицини і фармакологічних досліджень, є виражена діуретична та гіпотен-
зивна дія. Фармакологічні дослідження деяких волошок (А.Д. Турова, Р.К. Алієв, Д.Г. Тагді-
сі, А.Ф.Башмурин, Лобо, Гарсіа та ін.) показують, що препарати видів, що ними вивчались, 
разом з діуретичною і гіпотензивною дією, виявляють вплив на серце, гладеньку мускулату-
ру, а також шизотропну та гіпоглікемічну дію.  

Широкий спектр фармакологічної дії волошки пояснюється наявністю різних, за хімі-
чною природою і фізіологічною активністю, речовин. Літературні дані з хімічного вивчення 
різних видів волошки мають поверхневий та суперечливий характер. Враховуючи дані на-
родної медицини, фармакологічних та хімічних досліджень рослин роду волошка, а також 
актуальність проблеми пошуку нових гіпотензивних, діуретичних і Р-вітамінних препаратів, 
слід зазначити, що волошка є перспективним джерелом отримання цінних біологічно актив-
них речовин і заслуговує на серйозну увагу та поглиблене вивчення. 

Об’єктами нашого дослідження були різні види сировини волошки синьої, зібрані у 
Харківській області та її сорту Blue boy, який культивується сільськогосподарським коопера-
тивом «Радянський» у Полтавській області. 

З метою стандартизації сировини було визначено основні числові показники трави і 
квіток волошки синьої та волошки синьої сорту Blue boy: втрата у масі при висушуванні, 
вміст загальної золи, вміст золи нерозчинної у розчині 10% кислоти хлоридної. 

За допомогою якісних реакцій та хроматографічних методів аналізу у траві та квітках 
волошки синьої і її сорту Blue boy встановлено наявність полісахаридів, флавоноїдів, кон-
денсованих дубильних речовин, гідроксикоричних кислот, тритерпенових сапонінів, кума-
ринів, стероїдних та азотовмісних сполук. За допомогою паперової хроматографії у надзем-
ній частині волошки синьої та її сорту Blue boy виявлено не менше 23 речовин фенольної 
природи. За характерною флуоресценцією в УФ-світлі до та після обробки хромогенними 
реактивами 16 речовин попередньо було віднесено до флавоноїдів, 5 – до гідроксикоричних 
кислот, 2 - до гідроксикумаринів. У порівнянні зі стандартними зразками у видах сировини, 
що досліджувались, ідентифіковано кемпферол, лютеолін, ізорамнетин, апігенін, скутелляре-
їн, кофейна, хлорогенова та неохлорогенова кислоти. 

З метою визначення динаміки накопичення біологічно активних речовин вивчали які-
сний склад та кількісний вміст жирних кислот у коренях, траві та квітках волошки синьої со-
рту Blue boy у різні фази вегетації. У видах сировини, що досліджувались, визначено кількі-
сний вміст загального білка, який становить 10,91-12,16±0,03%. 

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про доцільність поглибле-
ного фітохімічного вивчення квіток та трави волошки синьої з метою створення на їх основі 
нових лікарських препаратів. 
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АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ ТРАВИ ГІРЧАКА  
ЗВИЧАЙНОГО (POLYGONUM AVICULARE L.) 

Одинцова В.М., Мазулін О.В., Сіліна Т.М. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Сировина рослинного походження є практично невичерпним джерелом біологічно ак-

тивних речовин, які в свою чергу, знаходять застосування в сучасній медицині. Гірчак зви-
чайний (Polygonum aviculare L.) є офіцінальним видом роду гірчак (Polygonum), родини гре-
чкові (Polygonaceae). Трава гірчака звичайного містить флавоноїди (авікулярин, мірiцетин, 
мірiцетин – 3 – O – β - D – галактопіранозид, кверцетин, кемпферол, трифолін та ін.), дуби-
льні речовини, сліди ефірної олії, полісахариди, амінокислоти, вітамини C, E, каротиноїди, 
фенолкарбонові кислоти (хлорогенова). В офіцінальній медицині трава гірчака звичайного 
використовується як сечогінний засіб.  

В народній медицині багатьох країн світу знайшла широке застосування, а саме: як 
в’яжучий, кровоспинний засіб, при хворобах нирок, печінки, катарах шлунку, при проносах. 
Також є відомості, що настій трави гірчака звичайного (1:10) проявляє антимікробну й анти-
грибкову активність. 

Для визначення вказаної активності отримували густий екстракт з трави гірчака зви-
чайного. Подрібнену до 1 мм рослинну сировину екстраґували 70 % спиртом етиловим у 
співвідношенні сировина : екстраґент (1:10) з урахуванням коефіцієнту водопоглинання при 
температурі 100 °С на водяній бані, безперервно помішуючи. Екстракцію повторювали тричі. 
Витяги фільтрували в приймач (конічну колбу з вакуумного скла). Тривалість екстракції – 25 
– 30 хв. Спиртові витяги очищали послідовно хлороформом та етилацетатом. Очищені витя-
ги випаровували (згущували) у вакуум - випарних установках при температурі 50 — 60 °С до 
густого екстракту. Оскільки згущували витяг спиртовий, то спочатку відганяли спирт, не 
вмикаючи вакуума, і лише після відгону основної кількості останього вмикали вакуумний 
насос. 

Антимікробну й антигрибкову активність густого екстракту визначали використову-
ючи стандартну методику подвійних агарових шарів (метод “колодязів”). Він базується на 
здатності діючої речовини зразка дифундувати в агар, на який проведено висів досліджува-
ної тест-культури.  

Результати досліджень, отримані цим методом, дозволяють характеризувати як анти-
мікробну активність препарату, так і вивільнення біологічно-активних речовин із основ, тому 
що зони затримки росту мікроорганізмів утворюються внаслідок дифузії цих речовин у 
щільне живильне середовище. 

Як поживні середовища використовували: м’ясо - пептонний агар для бактерій, сере-
довище Сабуро – для грибів. Посівним матеріалом із бактерій і грибів роду Candida були су-
спензії цих культур у фізіологічному розчині. Концентрацію мікроорганізмів у суспензії ви-
значали за державним стандартом каламутності № 5. Діаметр зони затримки росту мікроор-
ганізмів вимірювали в мм, враховуючи діаметр лунки. 

Результати проведених експериментів свідчать про те, що досліджуваний густий екс-
тракт з трави гірчака звичайного виявляє виражену антимікробну дію у відношенні до: 
Pseudomonas aeruginosa (зона затримки росту 29,0 + 1,2 мм), Bacillus cereus variant 
anthracoides ГІСК 1939 (18,5 + 1,3 мм), Staphylococcus aureus 209p (17,1 + 1,0 мм), Escherichia 
coli АТСС 25922 АТСС 9027 (16,3 + 1,2 мм) та протигрибкову дію у відношенні до Candida 
albicans АТСС 10321 (24,5 + 1,1 мм). 
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ОДЕРЖАННЯ СОКУ КАЛІЗІЇ ПАХУЧОЇ ТА ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Окрепка Х.Я., Рибак О.В., Чолій Л.Ф., Якимів О.В. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 
Калізія пахуча – багаторічна трав’яниста рослина родини комелінових. Батьківщиною 

калізії є Мексика. В Україні калізію пахучу, яка більш відома під назвою золотий вус, виро-
щують як декоративну рослину в домашніх умовах, культивують у теплицях. 

Препарати калізії виявляють потужну протизапальну, протипухлинну, болезаспокій-
ливу, бактерицидну, кровоспинну, протигрибкову дію, прискорюють загоєння ран та регене-
рацію ушкоджених ділянок шкіри. Біостимулюючу активність золотого вуса пов’язують із 
наявністю в ньому флавоноїдів (кверцетин, кемпферол), а також фітостероїдів. Існує думка 
про те, що золотий вус виділяє фітонциди, які мають антисептичні властивості.  

У народній медицині використовують листя або пагони золотого вуса у вигляді соку, 
спиртових та олійних витяжок як орально, так і зовнішньо.  

Досвід використання золотого вуса в народній медицині при лікуванні різних патоло-
гій підтверджує доцільність створення лікарських засобів за прописами офіційної медицини. 

Калізію до складу лікарських засобів раціонально вводити у вигляді соку. Нами попе-
редньо вивчено показники якості надземної частини калізії. При цьому встановлено, що во-
логість сировини становить не менше 90%; екстрактивних речовин – не менше 30%; сухий 
залишок – не більше 0,5%.  

Враховуючи фармакогностичні та фармако-технологічні показники якості сировини, 
нами опрацьована технологія соку та проведено контроль його якості.  

Для раціонального використання рослинної сировини та з урахуванням того, що сік 
буде використаний при створенні лікарського засобу для зовнішнього застосування, сік оде-
ржували в лабораторних умовах із усієї надземної частини (листя та пагонів).  

Для одержання соку використовували біостимульовану сировину. З цією метою зірва-
ні листя і пагони обгортали поліетиленовим пакетом і поміщали в холодильник (під морози-
льну камеру) і витримували протягом 2-ох тижнів.  

Подрібнену біостимульовану сировину пропускали через емальовану м’ясорубку зі 
спеціальною насадкою для відділення соку. Одержаний таким чином сік відстоювали протя-
гом 5 діб у холодильнику, після чого фільтрували. Для консервування додавали 25% від 
об’єму 96% етанолу, що забезпечує вміст етанолу в суміші 20%. Вихід соку при цьому ста-
новив 64-68% (при вологості сировини не менше 90%). 

Одержаний сік – прозора рідина з легкою опалесценцією, вишневого кольору, густина 
– 1,013г/см3; значення pН у межах 5,5–6,0; сухий залишок – 1,63%; вміст етанолу – 19%. Сік 
може використовуватися зовнішньо у хірургії, стоматології, гінекології тощо в нативному 
вигляді або у складі лікарських засобів при гінгівітах, афтозних стоматитах (у вигляді аплі-
кацій); при риніті (у вигляді крапель для носа); при лікуванні трофічних язв (у вигляді комп-
ресів або примочок у суміші з соком папороті або лопуха) та ін.  

На даному етапі нами проводяться дослідження з опрацювання складу та технології 
м’якого лікарського засобу для зовнішнього застосування, а саме комбінованої мазі, з соком 
золотого вуса. 

Таким чином, вивчено показники якості надземної частини калізії пахучої, опрацьо-
вано технологію соку та проведено контроль його якості з метою створення комбінованої ма-
зі для лікування захворювань опорно-рухового апарату.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
КОРЕНЯ ТА ЛИСТЯ ЛОПУХА ВЕЛИКОГО 

Опрошанська Т. В., Хворост О. П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Динаміка та вихід біологічно активних речовин в процесі екстрагування рослинної 

сировини залежить від технологічних властивостей сировини, що екстрагується, методики 
проведення технологічного процесу та апаратури. 

Визначенню технологічних властивостей сировини, що екстрагується, приділяється 
недостатньо уваги. Частіше за все визначають ступінь подрібнення сировини, коефіцієнт по-
глинання екстрагенту та вихід діючих та екстрактивних речовин.  

Для проведення процесу екстрагування і розрахунку його параметрів необхідно знати 
технологічні властивості сировини. До них відносяться: втрата в масі при висушуванні, кое-
фіцієнт поглинання екстрагенту, відносна густина, питома, об’ємна та насипна маси сирови-
ни, пористість та порозність, ступінь подрібнення сировини, вільний об’єм шару сировини, 
питома поверхня часток сировини. Густина, об’ємна та насипна маси сировини, пористість 
та порозність дозволяють визначити об’єм, який займає суха і набухла сировина. Коефіцієнт 
поглинання екстрагенту дозволяє розрахувати необхідний об’єм розчинника. 

Мета нашої роботи – визначення технологічних параметрів кореня та листя лопуха 
великого, як перспективних видів лікарської рослинної сировини. 

Визначення втрати в масі при висушуванні проводили за методикою ДФУ І видання. 
Втрата в масі при висушуванні кореня та листя відповідно становила не більше 12,00% та 
9,00%. За результатами ситового аналізу (сировину подрібнювали на лабораторному зерно-
вому млині марки ЛЗМ-1)був визначений середній розмір часток сировини, який становив 
2,12+0,07 мм – для кореня та 5,22+0,22 мм – для листя. 

Питома маса – співвідношення абсолютно-сухої подрібненої сировини до об’єму рос-
линних тканин. Показник питомої маси становив 1,47+0,06 г/см3 для кореня та 1,69+0,07 
г/см3 для листя. Об’ємна маса – це співвідношення не подрібненої сировини при природній 
або заданій вологості до її повного об’єму, який включає пори, тріщини і капіляри, заповнені 
повітрям. Показник об’ємної маси кореня становив 1,15+0,05 г/см3, а листя – 1,57+0,06 г/см3. 

Насипна маса – відношення ваги подрібненої сировини при природній вологості до 
зайнятого сировиною повного об’єму, який включає пори частинок і пустоти між ними. Цей 
показник для кореня становив 0,93+0,04 г/см3, для листя – 1,33+0,06 г/см3. 

Пористість – величина пустот всередині частинок сировини, порозность – величина 
пустот між частинками сировини. Дані показники відповідно становили 0,22+0,01 г/см3 і 
0,19+0,01 г/см3 для кореня, 0,07+0,001 г/см3 і 0,15+0,01 г/см3 для листя. 

Вільний об’єм шару – відносний об’єм порожнин в одиниці шару сировини (порож-
нини всередині частинок і між ними). Вільний об’єм шару кореня становив 0,37+0,02 г/см3, 
листя – 0,21+0,01 г/см3. Питома поверхня часток характеризувала поверхню одиниці маси 
матеріалу і складала 1,92+0,08 см2/г для кореня та 0,55+0,03 см2/г для листя. 

Коефіцієнт поглинання – кількість розчинника, що заповнював міжклітинні пори, ва-
куолі, та повітряні порожнини в сировині та не вилучається зі шроту. Для кореня та листя 
нами були визначені коефіцієнти поглинання води та 40% спирту етилового, які відповідно 
становили 3,02+0,13 і 2,90+0,13 для кореня та 5,24+0,22 і 4,82+0,21 для листя. 

Отримані дані будуть враховані при розробці технології густих екстрактів з сировини 
лопуха великого. 
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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ПОЛИНУ ОДНОРІЧНОГО 
Очкур О.В., Ковальова А.М., Ісакова Т.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Рід Полин (Artemisia L.) родини Айстрові (Asteraceae) об′єднує понад 400 видів світо-

вої флори, з яких на території України зустрічаються більше ніж 30 видів. Полин однорічний 
(A. annua L.) – ароматна рослина з прямим голим стеблом буруватого кольору, голим оваль-
ним двічі-тричіперисторозсіченим листям та кулеподібними кошиками діаметром 2-2,5мм. 
Зустрічається практично по всій території України, зростає на луках, в солонцюватих степах, 
на полях, в долинах річок, поблизу жител та на пустирях як бур'ян. 

За даними літератури, рослина містить 0,18-0,62% ефірної олії, головними компонен-
тами якої є цинеол, артемізіакетон, мірцен, карен, камфора, пінен, β-фарнезен, терпінен-4-ол, 
α-терпінеол, δ-кадінен, ліналоол, сабінен, каріофіленоксид, тимол. Знайдено характерні сеск-
вітерпеноїди – артеаннуїни А та В, гідроартеаннуїн, артемізинол, артемізова кислота, епок-
сиартеаннуїнова кислота, артемізитен. Встановлено стероїди (стигмастерол, β-стигмастерин), 
кумарини (кумарин, скополетин), флавоноїди (кемпферол, кверцетин, ізорамнетин), фенол-
карбонові та гідроксикоричні кислоти (протокатехова, ванілінова, n-кумарова, n-
гідроксибензойна), алкалоїди, вітаміни, вищі аліфатичні вуглеводні. 

В народній медицині полин однорічний застосовується як апетитний, жарознижува-
льний, потогінний, жовчогінний, протималярійний, антигельмінтний засіб, зовнішньо – при 
піодермії, дерматомікозах. В експерименті ефірна олія проявляє бактерицидну та антифунга-
льну активність. Знаходить застосування також в парфумерно-косметичній (ефірна олія) та 
харчовій промисловості, як кормова та декоративна рослина, як інсектицид. 

Метою нашої роботи стало дослідження компонентного складу ефірної олії полину 
однорічного, що зростає на території України. Об’єктом дослідження став зразок трави по-
лину однорічного, заготовленого в Харківській області влітку 2008 р. у фазі бутонізації. 

Ефірні олії отримували методом, придатним для сировини, яка містить незначну їх кі-
лькість. Для відгонки використовували віали «Agilent» місткістю 22 мл, у які вміщували 
1,00г рослинного матеріалу. Визначення якісного та кількісного складу проводили методом 
хромато-мас-спектрометрії, використовуючи апарат фірми «Hewlett Рackard», що складається 
з газового хроматографа НР 6890 GC та мас-селективного детектора 5973N. Компоненти ро-
зділяли на кварцовій капілярній колонці НР-5 (довжина 30м, внутрішній діаметр 0,25мм). 
Початкова температура колонки 60°С, кінцева – 240°С. Тривалість розгонки – 1 год від поча-
ткової до кінцевої ділянки температурної програми. Швидкість розгортання – 3°/1 хв. Об’єм 
проби 0,3мкл при коефіцієнті розподілення потоку 1:15 та тиску на вході в колонку 40кПа. 
Газ-носій – гелій. Сканування проводилося в діапазоні 38-300 а. о. м. Ідентифікацію речовин 
проводили шляхом порівняння мас-спектрів сполук з даними бібліотек мас-спектрів Wiley 
275 та NIST 98. В результаті дослідження було виявлено 46 речовин, з яких ідентифіковано 
37. Встановлено, що домінуючими компонентами дослідженої ефірної олії є сесквітерпеної-
ди та їх похідні, зокрема α-бісаболол (4,240%), β-селінен (4,455%), α- та β-евдесмоли 
(3,197%), гексагідроксифарнезилацетон (5,849%), каріофіленоксид (2,989%). З монотерпено-
їдів у досить значних кількостях знайдені ліналоол, цис-сабіненгідрат, терпінен-4-ол, α-
туйон, камфора, борнеол.  

Ідентифіковані дитерпеноїди епі-маноол, фітол та дигідроабієтинова кислота; вугле-
водні – декан, ундекан, додекан, тридекан, тетрадекан, докозан, трикозан, сквален. 
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ГРИБИ РОДИНИ RUSSULACEAE ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН (БАР) 

Панчак Л.В., Бензель Л.В. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Гриби родини Russulaceae, представлені двома родами – Russula i Lactarius, – одні з 

найбільш розповсюджених грибів у Європі. Останнім часом вони привернули увагу вчених 
як потенційне джерело БАР, так як показують значні антифiдантні (здатність зупиняти хижа-
ків від поїдання без (прямої) їх загибелі), мутагенні, антимікробні, антибактерійні, антигриб-
кові, цитотоксичні властивості, токсичну дію на нижчі тваринні організми, дію на ріст рос-
лин, на еритроцити та протипухлинну активність. 

Систематизований огляд БАР грибів родини Russulaceae встановив наявність первин-
них (білки, жири, вуглеводи) та вторинних (сесквітерпени, алкалоїди, фенольні сполуки, піг-
менти, леткі пахучі речовини) метаболітів. Найбільш дослідженою групою БАР, згідно літе-
ратурних даних, є сесквітерпени роду Lactarius, які відіграють важливу біологічну роль у бі-
льшості з видів. Вони відповідають за пекучість і гіркоту молочного соку, зміни у кольорі 
латексу на повітрі, складають хімічну систему захисту проти бактерій, грибків, тварин і ко-
мах. Більшість належать до класів лактаранів, секолактаранів, маразманів, ізолактаранів, но-
рлактаранів, і каріофіланів, ймовірно біосинтезуються з гумулену. Сесквітерпени показують 
антифідантну активність, яку визначали проти амбарних шкідників Tribolium confusum, 
Trogoderma granarium і Sitophilus granarius.  

Крім фармакологічної дії, гриби маютьі харчову цінність, а саме високий вміст білку 
(19 -35 % сухої маси) і низький вміст жиру. Однак гриби цієї родини характеризуються висо-
ким вмістом жирних кислот. Головними жирними кислотами грибів родини Russulaceae є 
лінолева, олеїнова і пальмітинова. Ці кислоти присутні у вільному стані або у формі ефірів з 
сесквітерпенами. Загалом ліпіди грибів родини Russulaceae представлені не лише жирними 
кислотами, а й сфінголіпідами. Останні є важливими конструктивними блоками плазматич-
них мембран еукаріотичних клітин. Ці гриби також можуть бути корисними для вегетаріан-
ців, позаяк вміщують деякі незамінні амінокислоти, які знайдені лише в тваринних білках. 
Пролін, глютамін, серин і валін є головними вільними амінокислотами. 

Серед описаних в літературі білкових речовин грибів родини Russulaceae є лектини. 
Лектини одержано з Russula delica і R. lepida, з Lactarius lignyotus, L. deliciosus, L. deterrimus, 
нами-з L. rufus, L. torminosus та L. piperatus. Лектини роду Russula виявляють протипухлинну 
активність, відмічається вирішальна участь лектинів в утворенні мікоризи між гіфами гриба 
та хвойними деревами.  

Практичне застосування як протипухлинні препарати та протизапальні агенти можуть 
знайти і L. deliciosus та R. variata, які містять рідкісні β-(1→3)-, β- (1→4)-D-глюкани (поліса-
хариди).  

Слід відмітити, що в той час як вторинні метаболіти, які присутні в плодових тілах єв-
ропейських видів Lactarius інтенсивно досліджувались, грибам роду Russula було приділено 
менше уваги, незважаючи на велику кількість існуючих видів. 

З сказаного вище можна зробити висновок, що гриби, подібно до рослин, мають вели-
кий потенціал до утворення важливих біоактивних метаболітів і вони є багатим джерелом 
одержання лікарських засобів. Відповідні БАР грибів родини Russulaceae належать до кіль-
кох хімічних груп, але найбільше до сесквітерпенів. Один вид може мати велику кількість 
біоактивних сполук, а отже, досліджуватись на різну фармакологічну дію.  
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СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ VALERIANA GROSSHEMII WOROSCH 
Панченко С.В., Корнієвський Ю.І., Сур С.В., Корнієвська В.Г. 

Запорізький державний медичний університет, Корпорація «Артеріум» 
 
Валеріана лікарська має давню історію використання людством, як лікарської сирови-

ни майже 1000 років. 
Починаючи з XIX ст., центральне місце в дослідженнях якої і в наші дні пов’язують її 

біологічну активність з ефірною олією. Вміст ефірної олії у валеріани залежить від виду рос-
лини, її віку, екології, часу заготівлі, умов сушіння та зберігання сировини. Продовжується 
вивчення складу ефірної олії кореневищ з коренями валеріани вченими різних країн світу. 

Valeriana officinalis L.s.l. – це збірний вид, який під цією назв об’єднує близько 16 ви-
дів валеріан, що зустрічаються на території України. Валеріана Гроссгейма (V.Grossheimii 
Worosch.) входить до складу в. лікарської і являється ендеміком Криму.  

Мета роботи: за допомогою газорідинної хроматографії дати характеристику складу 
ефірної олії в. Гроссгейма (V.Grossheimii Worosch.). 

Об’єктом дослідження були підземні органи в. Гроссгейма. Cировину збирали протя-
гом 2009 року на території Кримського заповідника: Альмінське лісництво. 

Ефірну олію із зразків сировини одержували методом перегонки з водяною парою згі-
дно ДФУ 1.2. 

Отримані ефірні олії досліджували на газовому хроматографі «Agilent». В результаті 
проведеної роботи встановлено, що до складу ефірної олії V.Grossheimii Worosch. входит 66 
компонентів. 

За допомогою хромато-мас-спектрометрії у спектрограмах V.Grossheimii Worosch. 
ідентифіковано:1) α-пінен; 2) біцікло[2.2.1]гептан-7,7-диметил-2-метилен; 3) камфен; 4) d-
лімонен; 5) β-феландрен; 6) 1,4-циклогексадіен, 1-метил-4-(1-метилетил); 7) бензен,1-метил-
2-(1-метилетил)-; 8) бутанова кислота, 3-метил, 3-метилбутиловий ефір; 9) 1-гексанол; 10) 
біцикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,3,3-триметил; 11) 1,3-циклогексадіен, 1-метил-4-(1-метилетил)-; 
12) оцтова кислота, 1,7,7-триметил-біцикло[2.2.1]гепт-2-іл ефір; 13) 3-метилбутанова кисло-
та; 14) (-)-міртеніл ацетат; 15) біцикло[2.2.1]гептан-2-ол, 1,7,7-триметил-, (1S-ендо)-; 16) 1-
етил-3-вініл-адамантан; 17) біцикло[3.1.1]гепт-2-ен-2-метанол, 6,6-діметил-; 18) бензен, 1-
метоксі-4-(1-пропеніл)-; 19) пентенової кислоти, фенилметил ефір; 20) 3-бутен-2-он, 4-(2,6,6-
триметил-1-циклогексен-1-іл)-, (Е); 21) дігідрояасмон; 22) каріофілен оксид; 23) 1,3,3-
триметилциклогекс-1-ен-4-карбоксалдегід,(+,-)-; 24) бензенотцової кислоти, фенилметил 
ефір; 25) 6-тетрадесін. 

 
Висновки 
1. Методом газорідинної хроматографіїї в ефірній олії V.Grossheimii Worosch виявлено 

характерні складові 66 компонентів. За допомогою хромато-мас-спектроскопії в ефірній олії 
V.Grossheimii Worosch встановлено структуру – 25 хімічних сполук. 
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СКЛАД ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК VALERIANA GROSSHEMII WOROSCH 
Панченко С.В., Корнієвська В.Г., Фурса М.С., Корнієвський Ю.І. 

Запорізький державний медичний університет, 
Ярославська державна медична академія 

 
Валеріана лікарська (Valeriana officinalis L.s.l.) – надзвичайно поліморфний вид, який 

під цією назвою об’єднує близько 16 видів валеріан, що зустрічаються на території України. 
До складу якого входить в.Гроссгейма( V.Grosshemii Worosch.).Ендемік Криму. Надземна 
частина валеріани – джерело різних флавоноїдів (від 5 до 20 речовин), головними компонен-
тами серед яких є глікозиди лютеоліну, діосметину та апігеніну з вираженими антиоксидант-
ними властивостями та специфічною фармакологічною активністю. Вміст флавоноїдів в над-
земних органах валеріани знаходится в межах 0,32 – 4,09%.  

Мета роботи: дослідження складу фенольних сполук в. Гроссгейма. 
Об’єктом дослідження були надземні органи в. Гроссгейма. Cировину збирали у фазу 

масового цвітіння протягом 2009 року на території Кримського заповідника: Альмінське ліс-
ництво.  

Методом двомірної хроматографії на папері проведено вивчення флавоноїдних гліко-
зидів у суцвіттях, стеблах та листях в. Гроссгейма. 

При ідентифікації продуктів кислотного гідролізу екстрактів флавоноїдів в. Гроссгей-
ма, одержаних з репродуктивних і вегетативних органів, встановлено, що якісний склад 
представлений 17 флавоноїдами: у стеблах 5 агліконів (апігеніну, лютеоліну, діосметину, 
кверцетину) та 8 глікозидів похідних апігеніну, акацетину, лютеоліну, діосметину та кверце-
тину; у листях 5 агліконів такі як у стеблах , 10 глікозидів похідних апігеніну, акацетину, 
лютеоліну, діосметину та кверцетину; у суцвіттях 6 агліконів ( апігеніну, акацетину, лютео-
ліну, діосметину,кверцетину та кемпферолу ) і 11 глікозидів похідних апігеніну, лютеоліну 
та кемпферолу.  

Якісний склад суцвіть відрізняєтся від якісного складу листя та стебел наявністю аглі-
кону кемпферолу та глікозиду кемпферол-3-біозиду та відсутністю акацетину-7-біозиду. 

Висновок 
У надземних органах в. Гроссгейма виявлено 17 флавоноїдних глікозидів, представ-

лених переважно похідними акацетину, апігеніну, лютеоліну, діосметину та кверцетину. Кі-
лькісний і якісний вміст флавоноїдів значною мірою залежить від екологічних умов зростан-
ня досліджуваної рослини. 
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НОВА БІОЛОГІЧНО-АКТИВНА СУБСТАНЦІЯ ІЗ ЛИСТЯ ШАВЛІЇ  
ЛІКАРСЬКОЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В  

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 
*Передерій Є.О., Кошовий О.М., Дмитрієвський Д.І., Комісаренко А.М. *Кащенко І.М. 

Національний фармацевтичний університет, 
*Луганський державний медичний університет 

 
Розповсюдженість хвороб, спричинених різною патогенною мікрофлорою весь час 

зростає. Через властивість мікроорганізмів формувати резистентність до існуючих антибак-
теріальних засобів існує потреба в постійному пошуку та виведенню на ринок нових лікарсь-
ких засобів протимікробної дії. А, враховуючи рівень токсичності для організму людини, ще 
й, бажано, рослинного походження.  

Перспективною для розробки різних лікарських форм, антибактеріальної дії, для міс-
цевого застосування є субстанція отримана нами з листя шавлії лікарської, що містить ком-
плекс сполук з ліпофільними властивостями та проявляє виражену дію на різні мікрооргані-
зми (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans). Дове-
дено, що дана субстанція є густим екстрактом (середня вологість складає 21,5 %).  

На основі проведених фармако-технологічних та мікробіологічних досліджень, а та-
кож якісного й кількісного вивчення складу біологічно активних речовин (БАР) розроблена 
оптимальна технологія отримання даного екстракту.  

А саме проведено: дослідження з вибору екстрагентів та розчинників, використання, 
яких дозволяє найбільш повно вилучати необхідні сполуки та являється технічно та економі-
чно обгрунтованим, визначення оптимальної кратності та часу екстракцій сировини з ураху-
ванням виходу активних сполук та балансу витрат, вивчення впливу ступеня подрібненості 
сировини на повноту екстракції та антимікробну дію, вивчено вплив на антимікробну дію 
екстракту різних допоміжних (твін 80, поліетиленоксид 1500 та поліетиленоксид 400, полі-
венілпіролідон, корбопол, метилцелюлоза, сорбіт, ксиліт, сахароза та ін.) та діючих речовин 
(аскорбінова кислота, бензалконія хлорид, етоній, трилон Б, , що використовуються в сучас-
ному виробництві лікарських засобів.  

Визначено мінімальну концентрацію густого екстракту, здатну пригнічувати ріст мік-
роорганізмів, на яких проводилось дослідження. Співставлення фармакологічного ефекту та 
складу отриманого препарату з екстрактом евкаліпту густим доведена їх практична ідентич-
ність. Це надає можливість повністю замінити імпортну сировину (листя евкаліпту) та виро-
бляти лікарські форми на основі вітчизняної субстанції – екстракту шавлії густого. 

Розробки захищено патентами на винаходи: «Спосіб одержання засобу з антимікроб-
ною активністю з листя шавлії лікарської», та «Спосіб одержання засобу з антимікробною 
активністю з цинеоловмісної рослинної сировини», що дає можливість приступити до прове-
дення широкомасштабних технологічних розробок зі створення нових лікарських препаратів 
та розширення пошуку нових видів рослинної сировини з означеною структурою та активні-
стю. В орбіту проведених досліджень залучені науково-дослідницькі лабораторії ВНЗ та хі-
міко-фармацевтичні підприємства регіону. 

Проведено комплекс досліджень, направлених на створення аналога донедавна попу-
лярного, а нині незареєстрованого в Україні, але зареєстрованого в Російській Федерації лі-
карського препарату «Сальвін», який теж пропонується створити на основі екстракту шавлії 
густого.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ  
КВІТОК БУЗКУ ЗВИЧАЙНОГО 

Попик А.І., Король В.В., Кисличенко В.С.  
Національний фармацевтичний університет  

 
Бузок звичайний широко застосовується в народній медицині для лікування та профі-

лактики багатьох захворювань: ревматоїдного артриту, подагри, цукрового діабету, бронхіа-
льної астми, малярії, епілепсії тощо. Але нажаль, в офіційній медицині його використання 
обмежене лише корою, тимчасова монографія якої входить до ВФС 42-2106-92 Російської 
федерації. З митою розширення сировинної бази ми вважаємо за доцільне провести стандар-
тизацію квіток бузку звичайного. 

Метою нашої роботи було встановлення мінерального складу та морфологічної будо-
ви квіток і суцвіття бузку звичайного. Дослідження, які були нами проведенні будуть вико-
ристовуватися при проведені стандартизації нової лікарської сировини для України – квіток 
бузку звичайного та розробки для цієї сировини методів контролю якості (МКЯ). Для дослі-
дження використовували квітки і суцвіття бузку звичайного, які заготовляли в Національно-
му ботанічному саду ім. М.М. Гришка (м. Київ), у травні 2007 року.  

Для вивчення мінерального складу квіток бузку звичайного був використаний атомно-
емісійний спектрографічний метод з фотографічною реєстрацією. Проводили підготовку си-
ровини для аналізу, шляхом подрібнення до розміру часток 1-2 мм та обережного обвуглю-
вання сировини при нагріванні в муфельній печі (температура не більш 5000 С) з попере-
дньою обробкою проб розведеною сульфатною кислотою. Випаровування проб проводили з 
кратерів графітових електродів у розряді дуги перемінного струму (джерело збудження спек-
трів типу ИВС-28) при силі струму 16 А й експозиції 60 с.  

Для одержання спектрів та їх реєстрації на фотопластинках використовували спектро-
граф ДФС-8 з дифракційною решіткою 600 штр/мм і трилінзовою системою висвітлення щі-
лини. Вимір інтенсивностей ліній у спектрах аналізованих проб і градуювальних зразків (ГЗ) 
проводили за допомогою мікрофотометра МФ-1. Дотримувалися наступних умов фотогра-
фування спектрів: сила струму дуги перемінного струму - 16 А, фаза підпалу - 600, частота 
підпалювальних імпульсів - 100 розрядів за секунду; аналітичний проміжок - 2 мм; ширина 
щілини спектрографу - 0.015 мм; експозиція – 60 с.  

Спектри фотографували в області 230 - 330 нм. Фотопластинки проявляли, сушили, 
потім фотометрували наступні лінії в (нм) у спектрах проб і ГЗ, а також фон біля них. Для 
кожного елемента за результатами фотометрування розраховували різниці почорніння лінії і 
фону (S= Sл+ф- Sф) для спектрів проб (S ін) і ГЗ (S ГЗ). Потім будували градуювальний графік у 
координатах: середнє значення різниці почорніння лінії і фону (Sгз) - логарифм вмісту елеме-
нта в ГЗ (lg C), де С виражено у відсотках до основи. За цим графіком знаходили вміст еле-
мента в золі (а, %).  

Вміст елемента в рослинному матеріалі (х, %) знаходили за формулою: 

M

mа
х

⋅= , де m – маса золи (г); M – маса сировини (г); а – вміст елемента в золі (%). 

При аналізі враховували нижні межі вмісту домішок, які складають: для Сu - 1.10-4, Co, Cr, 
Mo, Mn, V - 2.10-4; Ag, Ga, Ge, Ni, Pb, Sn, Ti - 5.10-4; Sr, Zn - 1.10-2 %. Результати аналізу міне-
рального складу квіток бузку звичайного наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Результати аналізу мінерального складу квіток бузку звичайного  

*Примітка: макроелементи. 

Морфологічний опис суцвіття і квіток проводили на кафедрі ботаніки Національного 
фармацевтичного університету під керівництвом доцента Сірої Л.М. За результатами прове-
деного морфологічного дослідження було встановлено, що суцвіття складні, цимозні, брак-
теозні, верхоквіткові – закриті волоті великих розмірів, із 80-110 квітками. Квітки ароматні 
зібрані в пірамідальні мітли, актиноморфні, двостатеві, 4-членні. Чашечка маленька, 4- зу-
бчаста або лопатева, стулчаста. Віночок зрослопелюстковий, близько 1 см у діаметрі, лілува-
то-фіолетовий, фіолетовий, білий, блідо-фіолетовий чи рожевий. Трубка віночка видовжена 
та вузька; відгин, 4-роздільний, у бруньках стулчастий, дещо скручений. Тичинки медіальні, 
прирослі в'язальцем до трубки. Їх пиляки великі, скриваються поздовжньо, мають секретор-
ний тапетум. Пилкові зерна дрібні, двоклітинні, трикольпоратні, із сітчастою орнаментацією. 
Гінецей з двох медіальних карпел, видовженим стовпчиком і дволопатевою прийомочкою. 
Зав’язь верхня, двогнізда, вміщує багато насіннєвих зародків з ендотелієм. В результаті ви-
вчення мінерального складу квіток бузку звичайного встановлено наявність 15 елементів, з 
яких п’ять є макроелементами та десять – мікроелементами (таблиця 1). При вивченні еле-
ментного складу відмічено, що в квітках бузку звичайного домінуючими є такі елементи як 
калій, кальцій, магній, фосфор, кремній. Проведені дослідження встановили низьку концент-
рацію важких металів в квітках рослини, та дали можливість проводити ідентифікацію суц-
віття і квіток бузку звичайного за основними морфологічними ознаками. 

№, п/п Назва елементу Вміст елементу, мг/100 г  

1 Fe 20 

2 Si 80 

3 P* 90 

4 Mn 2 

5 Al 5 

6 Pb 0,01 

7 Sr 0,06 

8 Mg* 190 

9 Zn 2 

10 Ni 0,8 

11 Ca* 510 

12 Mo 0,1 

13 Cu 1 

14 Na* 290 

15 K* 2850 
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КАПСАИЦИНОИДЫ ПЛОДОВ ПЕРЦА И ЕГО ПРЕПАРАТОВ  
Попова Н.В., Литвиненко В.И.  

Национальный фармацевтический университет, 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств» 

 
Плоды острых сортов перца стручкового издавна применяют в народной и официна-

льной медицине. Из плодов выпускают настойку, густой экстракт, олеорезин, перцовый пла-
стырь, мазь Эспол, линименты перцово-камфорный и перцово-аммиачный, мазь от обморо-
жения и др. За рубежом выпускают препараты на основе синтетического аналога капсаицина 
– нонивамида (например, мазь Финалгон, Германия). 

Препараты плодов перца применяют как согревающее, отвлекающее средство при 
миозите, радикулите, как средство, стимулирующее аппетит, при диспепсии, коликах и др. 

Биологическая активность препаратов перца стручкового обусловлена жгучими веще-
ствами или капсаициноидами, которые представляют собой ванилиламиды ряда жирных ки-
слот.  

Качество плодов перца, которые заготавливают от Capsicum annuum L. var. minimum 
(Miller) Heiser и мелкоплодных сортов C. frutescens L. Европейская фармакопея (ЕФ) регла-
ментирует по содержанию не менее 0,4 % суммы капсаициноидов в пересчете на капсаицин, 
а ГОСТ 14260-89 регламентирует в плодах C. annuum L. не менее 0,15 % суммы капсаицино-
идов. Качество настойки перца ЕФ оценивает не менее 0,02-0,06 % суммы капсаициноидов, а 
отечественная настойка согласно ФС 42-1259-93 должна содержать не менее 0,01% капсаи-
циноидов. 

Идентификацию капсаициноидов проводили ТСХ методом в системе вода-метанол 
(20:80) с проявлением с помощью раствора дихлорохинонхлоримида и с выдерживанием в 
парах аммиака. Во всех отечественных образцах плодов и настоек перца стручкового иден-
тифицировали капсаицин и дигидрокапсаицин. 

Анализ содержания суммы капсаициноидов в исследуемых образцах плодов и настой-
ки перца стручкового проводили методом ВЭЖХ в соответствии с ЕФ. Данная методика бы-
ла воспроизведена на жидкостном хроматографе фирмы "Waters" с ручным инжектором 
Rheodyne 7725i с дальнейшей компьютерной обработкой результатов исследования, исполь-
зуя программу "Мультихром для Wіndows". Детектирование проводили с помощью УФ-
детектора "Waters 2487", λ=230 нм. Хроматографическая колонка из нержавеющей стали, 
размер 4,6 Х 250 мм, заполненная сорбентом октадецилсиликагелем Symmetry Shield RP18 с 
размером частиц 5мкм; подвижная фаза: ацетонитрил Р-1,38% раствор натрия дигидрофос-
фата (1:1), доведенная до рН 3,0±0,2 5М раствором кислоты фосфорной; скорость потока по-
движной фазы: 1,0 мл/мин; температура колонки 300С. Содержание суммы капсаициноидов 
определяли в пересчете на капсаицин - стандарт. 

Установлено, что перспективными сортами перца для переработки в препараты явля-
ются сорта Украинский горький (0,28%), Саценни (0,54%), Астраханский (0,25%). Образцы 
отечественных настоек перца содержат от 0,012 до 0,050% суммы капсаициноидов.  

Таким образом, показана необходимость введения в монографию к национальной час-
ти фармакопеи показателя - содержание суммы капсаицноидов в плодах перца не менее 
0,15%, а в настойке перца не менее 0,01% и содержание экстрактивных веществ не менее 
1,0%. Анализ капсаициноидов рекомендовано проводить методом ТСХ и ВЭЖХ с использо-
ванием отечественного капсаицина – стандарта. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ С ЛЮТЕОЛИНОМ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Попова Н.В., Маслова Н.Ф., Дихтярев С.И., Литвиненко В.И. 
Национальный фармацевтический университет, 

ГП «Государственный научный центр лекарственных средств» 
 
Ферменты, являясь высокоэффективными и высокоспецифическими биологическими 

катализаторами, играют важную роль в регуляции жизненно важных процессов, происходя-
щих в организме человека. 

Существует тесная связь между состоянием организма и работой его ферментных си-
стем. Нарушение их согласованной деятельности является одним из основных факторов воз-
никновения и развития заболеваний. 

Лекарственные средства, введенные в организм, выполняют роль экзогенного фактора 
и воздействуют на ферментные системы путем активации или ингибирования последних и 
таким образом позволяют регулировать процесс лечения заболеваний. Одними из известных 
и применяемых в медицине БАВ являются флавоноиды, имеющие богатейшую сырьевую 
базу, составляя более одного миллиарда тонн продуктов ежегодного биосинтеза на планете. 
Изучение лекарственных свойств флавоноидов из растений приводит к созданию значитель-
ного ряда лекарственных средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
системы крови, желудочно – кишечного тракта и печени, иммунной системы и др. 

Лютеолин (5, 7, 3 ′,4 ′–тетрагидроксифлавон) – типичный представитель флавоноидов 
лекарственных растений и пищевых продуктов растительного происхождения в последнее 
время привлекает внимание ученых перспективой использования при лечении различных за-
болеваний. Установлено, что лютеолин и его производные при взаимодействии с фосфатаза-
ми и эластазой, способствуют лечению остеопороза, кариеса и др. Лютеолин ингибирует си-
лидиазу вирусов герпеса и гриппа. Взаимодействие лютеолиновых соединений с гиалурони-
дазой обуславливает Р-витаминную активность. 

Установлены различные биологические эффекты и влияние лютеолина на энзимные 
системы человека и животных: 

� Модификация функций воспалительных клеток под воздействием флавоноидов, глав-
ным образом лютеолина; 

� Действие в отношении болезней коронарных артерий и сосудистых нарушений 
� Противораковые свойства 
� Влияние на клетки гладких мышц сердца, нервных клеток и гомеостаза кальция; 
� Противовирусный эффект, 
� Гепатопротекторный эффект, 
� Антиоксидантный эффект, 
� Цитопротекторный эффект, 
� Антистрессорный эффект,  
� Антиаллергический эффект, 
� Р-витаминный эффект 
Таким образом, подтверждены более ранние наблюдения, что лютеолин, его гликози-

ды и другие производные (например, диосмин, изоориентин и др.) проявляют широкие лече-
бные свойства во взаимодействии с энзимными системами и клеточными элементами живот-
ных организмов. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 
З ВИРОЩУВАННЯ ГРИБНОЇ БІОМАСИ GANODEMA LUCIDUM. 

Попович В.П.1, Федоритенко Н.О.1, Бобрицька Л.О.2 
1 – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 

2 – Національний фармацевтичний університет 
 
Останнім часом ведуться активні пошуки біологічно активних речовин природного 

походження. Сьогодні більше уваги приділяється вивченню біологічної дії препаратів на ос-
нові медичних грибів, зокрема з базидіальних. Увагу дослідників в першу чергу привертають 
до себе природні об'єкти, які використовувалися в якості лікарських засобів в народній ме-
дицині. Ganoderma lucidum - трутовик лакований, один з відомих базидіальных грибів, що 
використовується з лікувальною метою з давнього часу. Згідно даних літератури, з метою 
встановлення оптимальних умов росту біомаси були вибрані три фактори для математич-
ного планування експерименту. В таблиці 1 наведені обрані фактори з інтервалами їх варію-
вання. 

Таблиця 1 Математичне планування експерименту 
Позначка фактора Фактор Інтервал варіювання фактора, % 

А pH 4 8 

В Температура, °С 25 35 

C Кількість С(глюкоза) 10 60 

D Кількість посівного матеріа-
лу 

5 10 

 
З метою визначення статистично значимих ефектів (р<0,05) і адекватності моделі 

проведено дисперсійний аналіз, який наведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 Дисперсійний аналіз 

Взаємодія 
факторів 

Сума 
квадратів 

DF Середні квадра-
ти 

F-статистики P-імовірність 

А 
1222,03 1 1222,03 770,20 0,0000 

B 383,279 1 383,279 24156,84 0,0000 
С 0,00050625 1 0,00050625 0,03 0,8652 
D 0,00000625 1 0,00000625 0,00 0,9849 

AB 161,1 1 161,1 10153,60 0,0000 
AC 0,0798063 1 0,0798063 5,03 0,0750 
AD 0,154056 1 0,1540562 9,71 0,0264 
BC 0,0203062 1 0,0203062 1,28 0,3093 
BD 0,00225625 1 0,00225625 0,14 0,7216 
CD 0,195806 1 0,195806 12,34 0,0170 

Total error 0,0793312 55 0,0793312   
Total corr. 1766,94 115    
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Аналіз результатів табл. 3 показав, що найсуттєвіше на ріст біомаси гриба впливає 
фактор А. Відповідна йому колонка перетинає вертикальну лінію, яка представляє 95 % до-
вірчу імовірність. Результати математичного планування у вигляді карти Парето представле-
ні на рис. 1. Вплив факторів В, C, D, а також їх взаємодія BD, CD, AD, BC, AC є незначним. 
Отже, ними при постановці даного експерименту можна знехтувати. 
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Рис. 1. Результати математичного планування у вигляді карти Парето. 

 

На наступному етапі експерименту нашою метою була локалізація області значень факто-
рів у вигляді графіка поверхні відгуку, яка представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Графік поверхні відгуку росту грибної біомаси. 
 
На рис. 2 добре видно мінімум та максимум відгуку і можливо приблизно оцінити ма-

ксимальний ріст біомаси гриба, і при яких умовах це можливо отримати. Значення даних по-
казників лежать поблизу частки 6,5 для рН (фактор А) і 30 єС для температури, (фактор B). 
Отриманні дані математичного планування експерименту дають змогу вирощувати максима-
льну кількість грибної біомаси адаптовано до вітчизняного біотехнологічного виробництва. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ НОВОГО ФІТОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЗАСОБУ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ 

Прокопенко Ю.С., Георгіянц В.А., Губарь С.М., Ковпак Л.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Актуальність стандартизації фітопрепаратів помітно виросла в останні роки. Фітоте-

рапевтичні засоби використовуються дуже активно і їх популярність зростає день за днем. 
Існує думка, що рослинні лікарські засоби є безпечнішими, ніж їх синтетичні аналоги через 
невелику токсичність фітопрепаратів. Проте, лікарські рослини та фітопрепарати на їх основі 
зазвичай є багатокомпонентними, а їх терапевтична активність залежить від багатьох факто-
рів, таких, як місце зростання сировини, час її збору та умови заготівлі і навіть погодні умо-
ви, а також транспортування та зберігання.  

Процедура стандартизації лікарської рослинної сировини та фітотерапевтичних засо-
бів часто ускладнюється відсутністю визначених параметрів контролю якості або непридат-
ністю вже існуючих профілів перевірки. Метою нашої роботи була стандартизація та розроб-
ка методів контролю якості в процесі виробництва вихідної сировини, напівпродуктів та го-
тового фітотерапевтичного засобу. 

Враховуючи те, що до складу розробленого препарату входить неофіцінальна для 
України та в минулому СРСР лікарська рослинна сировина – трава рутки лікарської, першим 
етапом нашої роботи була стандартизація власне самої лікарської рослинної сировини. До-
сліджували висушену надземну частину рослини, зібрану протягом останніх двох років у рі-
зних регіонах України. В ході аналізу були встановлені основні діагностичні макро- та мік-
роскопічні ознаки лікарської рослинної сировини, які дозволять ідентифікувати вид рутки 
при її заготівлі.  

Також була проведена стандартизація трави рутки лікарської за вмістом основних ді-
ючих речовин – алкалоїдів-похідних ізохіноліну. Була проведена ідентифікація алкалоїдів 
рутки методом тонкошарової хроматографії в системі розчинників ацетон-толуол-амоніак-
етанол (40:52:2:6) та визначення їх кількісного вмісту методом ацидиметрії в неводному се-
редовищі з потенціометричним фіксуванням точки еквівалентності. Крім того, була розроб-
лена методика спектрофотометричного аналізу лікарської рослинної сировини, яка дозволяє 
як ідентифікувати алкалоїди в лікарській рослинній сировині, так і провести визначення їх 
кількісного вмісту.  

Оскільки у виробництві препарату використовується екстракт рутки у якості напів-
продукту, були розроблені методики контролю якості екстракту. Враховуючи те, що до скла-
ду екстракту також входить лікарська рослинна сировина, що містить флавоноїди, його стан-
дартизували за вмістом алкалоїдів та флавоноїдів. Була розроблена методика ідентифікації 
діючих речовин в екстракті методом тонкошарової хроматографії у різних системах розчин-
ників, а також за допомогою методу спектрофотометрії була проведена ідентифікація як ал-
калоїдів, так і флавоноїдів та визначення їх кількісного вмісту.  

Аналіз готового фітотерапевтичного засобу (мазі) ускладнювався наявністю ліпофіль-
ної основи, тому була розроблена пробопідготовка, яка дозволила максимально виділити ді-
ючі речовини з основи та отримати досліджувальні розчини, підхожі для проведення якісно-
го та кількісного аналізу препарату. Для стандартизації готового фітотерапевтичного засобу 
використовували методи тонкошарової хроматографії, високоефективної газорідинної хро-
матографії, спектрофотометрії. Розроблені методики придатні для контролю якості готового 
препарату на виробництві.  
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Пузак О.А, Упир Л.В., Кисличенко В.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Пошук рослин з доступною та відновлюваною сировинною базою з високим вмістом 

біологічно активних речовин є одним з завдань сучасної фармакогнозії. Такою рослиною, що 
здавна використовується в офіціальній, народній медицині та лікувальному харчуванні є аб-
рикос звичайний Armeniaca vulgaris Lam. (Prunus armeniaca L.) підродини кісточкові або сли-
вові – Prunoideae, родини розові – Rosaceae. 

Як відомо, в офіцінальній медицині використовується високоякісна жирна олія з на-
сіння абрикоса під загальною назвою «персикова». Рослина є джерелом отримання камеді – 
натурального природнього емульгатора. В народній медицині використовують свіжий вижа-
тий сік листя зовнішньо як протизапальний засіб при стоматитах.  

Попередніми дослідженнями було встановлено високий вміст та багатий склад речо-
вин фенольної природи, амінокислот, жирних кислот, цукрів, макро - та мікроелементів у ли-
стях абрикосу, проведено аналіз ліпофільних сполук. Метою нашого дослідження було ви-
вчення морфолого-анатомічних ознак листя абрикосу звичайного необхідних для створення 
проекту фармацевтичної розробки на лікарський фітозасіб – розділу «Методи контролю яко-
сті» (МКЯ) на сировину. Об’єктами дослідження були листя різних сортів абрикоса звичай-
ного, які культивуються в Україні. Детальне морфолого-анатомічне вивчення обраного 
об,єкту проводили за загально відомими методиками. Свіжо зібраний матеріал фіксували в 
70 % етанолі або спирто-водо-гліцериновій суміші (1:1:1). Парадермальні та поперечні зрізи 
робили за допомогою небезпечної бритви. Для приготування зрізів брали фрагменти з сере-
дини листової пластинки паралельно жилці та краю листа. Були встановлені такі морфологі-
чні ознаки: лист простий, цільний, стебловий, черговий, овальної, яйцеподібної або серцепо-
дібної форми, не опушений, може мати прилисники, зрослі з листовою пластинкою. Листок 
має довжину 4-6 см, ширину 3-4 см. Край зубчастий або дрібнозубчастий, верхівка загостре-
на, жилкування перисто-крайове, основа листа – клиновидна. Колір листової пластинки зве-
рху зелений, знизу – світло-зелений, сіруватий. Черешок темно-червоний або може бути з 
темно червоною боріздкою, довгий, тонкий. Свіже листя має слабкий запах, який при вису-
шуванні підсилюється. Смак специфічний, злегка в’яжучий. Анатомічні ознаки було встано-
влено такі. Черешок має декілька провідних пучків, що переходять в листову пластинку. В 
центральній жилці листа - тільки один пучок.  

По краю листа (на верхівках зубців) є багатоклітинні залозки. Зрідка по жилках зустрічаються 
прості волоски. На верхній стороні листової пластинки є невелика боріздка. 

Епідерміс верхньої сторони листа багатогранний товстостінний, на нижній стороні 
клітини епідермісу багатогранні з тонкими стінками. Продихи головним чином розташовані 
на нижній поверхні листової пластинки, оточені 8-10 навколопродиховими клітинами (ано-
моцитний тип), що мають дещо менші розміри порівняно з іншими клітинами. Можна відмі-
тити складчастість кутикули. В обкладочних клітинах провідних пучків зустрічаються друзи 
кальцію оксалату Таким чином, проведено морфолого-анатомічне вивчення листя абрикоса 
звичайного та встановлено діагностичні ознаки ЛРС, що досліджувалася. Отримані дані мо-
жуть бути використані при розробці відповідних розділів МКЯ на сировину листя абрикоса 
звичайного. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 
ДЕЯКИХ ВИДІВ ГЕРАНІ ФЛОРИ УКРАЇНИ МЕТОДОМ ВЕРХ 

Рибак Л. М. 
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 

 
Види роду герань Geranium L. - герань Роберта G. robertianum L., герань. криваво-

червона G. sanguineum L., герань лучна Geranium pratense L., герань лісова Geranium 
sylvaticum L., ге-рань сибірська G. sibiricum L. - широко розповсюджені рослини на території 
України. Види роду здавна використовуються у народній медицині України і багатьох країн 
світу (Китай, Японія, Корея, Болгарія, Румунія тощо) для лікування цілого ряду захворювань: 
кровотеч різної етіоло-гії, захворювань шлунково-кишкового тракту, ревматизму і подагри, 
як протипухлинні засоби та як антидоти при укусах змій.  

У Японії герань Тунберга G. thunbergii Siebold & Zucc. ex Lindl. - офіційно визнана лі-
кар-ська рослина. Екстракти, отримані з трави цієї рослини, використовуються для виробни-
цтва препаратів, які застосовуються для профілактики ракових захворювань. 

Російськими вченими (Нікітіна В.С., Герчіков О.Я та інші ) більш детально були до-
слід-жені види г. лісова, г. криваво-червона та г. лучна, у їх складі ідентифіковано поліфено-
льні спо-луки, зокрема, флавоноїди та гідроксикоричні кислоти.  

Встановлено бактерицидну активність трави даних видів проти стафілококу золотис-
того, кишкової палички та синьогнійної палички. В свою чергу румунські вчені (Cristina – 
Stefania Fodorea, Mircea Tamas) досліджуючи траву г. Роберта, ідентифікували у її складі ела-
гову кислоту, кверцетин, гіперозид, ізокверцитрин, кемп-ферол, кафтарову кислоту, рутин.  

Також не залишається поза увагою вивчення фармакологіч-них властивостей видів 
родини Geraniacae L., а саме, дослідження противірусної та антиокси-дантної дії у дослідах 
in vitro та in vivo вченими Казахстану, Південної Кореї i Болгарії.  

На сьогоднішній день деякі види роду Geranium L. привертають все більшу увагу за-
кор-донних вчених у напрямку дослідження і розробки препаратів з протипухлинною дією. 
Відомо, що види герані характеризуються високим вмістом поліфенольних сполук, основу їх 
складають елаготаніни.  

При цьому елагова кислота представлена у сировині видів герані як у вільному, так і у 
зв’язаному вигляді, - у складі комплексів, утворених однією або двома молекулами галової 
кислоти, що з’єднані між собою молекулою моносахариду, – а саме корилагіну та гераніїну. 
За літературними даними ці комплекси за фармакологічною дією схожі на епігалокатехінга-
лат – основний компонент зеленого чаю, що має протипухлинну активність, - але у порів-
нянні з епіга-локатехінгалатом гераніїн та корилагін проявляють вищу протипухлинну акти-
вність.  

Оскільки вміст цих сполук, зокрема гераніїну, у кореневищах деяких видів герані (на-
приклад, герань кри-ваво-червона) може сягати до 3%, це сприяє виділенню комплексів ела-
гової кислоти і подаль-шому поглибленому вивченню та стандартизації сировини за вмістом 
цих сполук у сировині. 

Зважаючи на це, дослідження, спрямовані на вивчення біологічно-активних речовин 
гера-ні, зокрема поліфенольних комплексів, є актуальними.  

Метою роботи було дослідження якісного складу та кількісного вмісту поліфенолів до 
та після гідролізу в екстрактах з трави герані трьох досліджуваних видів за допомогою мето-
ду ви-сокоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ).  

Об’єктами дослідження слугувала трава трьох видів роду Geranium L. флори України: 
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г. Роберта G. robertianum L., г. криваво-червона G. sanguineum L. і г. сибірська G. sibiricum L., 
зі-брана у фазу цвітіння (липень-серпень) у 2009 р. в природних умовах та на дослідних ді-
лянках Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (м. Київ). 

Екстракти отримували шляхом трикратної екстракції повітряно-сухої сировини 40% 
ети-ловим спиртом. Гідроліз отриманих екстрактів проводили хлористоводневою кислотою 
1М. Аналіз отриманих екстрактів проводили на рідинному хроматографі Shimadzu, обладна-
ним ді-одно-матричним детектором. В якості рухомих фаз використовували ацетонітрил і 
0,1% (об/об) розчин льодяної оцтової кислоти.  

В результаті досліджень було ідентифіковано галову та елагову кислоти, рутин, квер-
це-тин і катехін у всіх екстрактах трави герані. Встановлено кількісний вміст галової, елаго-
вої кис-лоти і кверцетину у досліджуваних екстрактах трави герані до та після гідролізу. 
Встановлено кількісний вміст рутину та катехіну у досліджуваних зразках до гідролізу. 

Згідно з результатами ВЕРХ, вміст галової кислоти до гідролізу у траві г. криваво-
черво-ної складав 0,42%, після гідролізу – 0,90% у траві г. сибірської: до гідролізу – 0,18%, 
після гід-ролізу – 0,50%, у траві г. Роберта відповідно 0,1% та 0,36%.  

Вміст елагової кислоти до гідролізу у траві г. криваво-червоної – 0,31%, після гідролі-
зу – 0,77% у траві г. сибірської: до гідролізу – 0,35%, після гідролізу – 0,75%, у траві г. Робе-
рта від-повідно 0,37% та 0,94%.  

Вміст кверцетину у траві г. криваво-червоної до гідролізу становив 0,0015%, після гі-
дро-лізу – 0,20%, у траві г. сибірської до гідролізу – 0,0007%, після гідролізу – 0,02%, у траві 
г. Ро-берта відповідно 0,034% та 0,055%.  

Вміст рутину до гідролізу у траві г. криваво-червоної складав 0,14%, у траві г. сибір-
ської – 0,28%, траві г. Роберта – 0,10%. Після гідролізу рутин не був виявлений у випробува-
них зраз-ках, оскільки гідролізувався до кверцетину, глюкози та рамнози.  

Вміст катехіну у траві г. криваво-червоної – 0,047%, у траві г. сибірської – 0,071%, 
траві г. Роберта – 0,08%.  

Виходячи з отриманих даних, збільшення вмісту галової і елагової кислот після гідро-
лізу свідчить про існування у траві герані комплексів з галовою та елаговою кислотою, за лі-
тератур-ними даними це – корилагін і гераніїн. Відомо, що гераніїн гідролізується у гарячій 
воді, і від-щеплюючи одну молекулу елагової кислоти, перетворюється на корилагін, а, отже, 
наявність у екстрактах вільної елагової кислоти, можливо, пов’язана з руйнуванням геранії-
ну, а під час кис-лотного гідролізу екстрактів повністю руйнується корилагін і тим самим 
збільшується вміст га-лової та елагової кислот.  

Непропорціональна зміна вмісту кверцетину у екстрактах до та після гідролізу, порів-
няно з вмістом рутину до гідролізу, дає змогу припустити про існування глікозидів кверце-
тину та, можливо, комплексних сполук кверцетину з іншими речовинами (зокрема, з гідро-
ксикоричними кислотами), які руйнуються під час гідролізу.  

Загалом всі екстракти з трави герані вирізняються високим вмістом галової і елагової 
кислот, особливо трава г. криваво-червоної та трава г. Роберта, отже ці види герані можна 
про-понувати як сировину для отримання препаратів з потенційною протипухлинною, проти 
віру-сною та антиоксидантною активністю.  
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МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД СОРТІВ СОЧЕВИЦІ 
Романова С.В., Ковальов С.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Макро- та мікроелементи є абсолютно необхідними та незамінними речовинами для 

організму людини. Вони беруть активну участь у складних біохімічних та фізіологічних про-
цесах і забезпечують підтримання гомеостазу організму. Комплекс мінеральних речовин ро-
слинних організмів утворився внаслідок тривалого процесу еволюції і відрізняється більш 
сприятливим співвідношенням для організму людини. Це є перевагою рослин перед штучно 
створеними мінеральними комплексами, які використовують для лікування патологічних 
процесів в організмі людини. Крім того, елементи рослин знаходяться в органічно зв’язаній, 
тобто більш доступній і легкозасвоюваній формі. Але у той же час метали і радіонукліди 
мають токсичні та канцерогенні властивості. 

Таким чином, вивчення елементного складу рослин є актуальним. З одного боку це 
допоможе у використанні рослин для профілактики та лікування гіпо- та гіперелементозів. З 
іншого боку, в умовах навколишнього середовища та зростаючого техногенного наванта-
ження, дані стосовно мінерального складу необхідні для прийняття рішення о можливості 
заготівлі сировини та її медичного використання. 

Метою нашого дослідження стало вивчення якісного та кількісного вмісту макро- та 
мікроелементів у сортах сочевиці Об’єктами дослідження була трава сочевиці сортів «Крас-
ноградська 36» та «Степна 244», які були заготовлені в Харківському інституті рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва. Для визначення елементного складу використовували метод атомно-
емісійної спектрографії. Метод атомно-емісійного спектрографічного аналізу заснований на 
випарюванні проби у дуговому розряді, фотографічній реєстрації розкладеного спектра ви-
промінювання і вимірі інтенсивності спектральних ліній окремих елементів. Траву сочевиці 
обробляли сульфатною кислотою та нагрівали у муфельній печі при температурі 500°С 
впродовж 1 години. Випарювання проб проводилося з кратерів графітових електродів у роз-
ряді дуги перемінного струму (джерело збудження спектрів ИВС-28). Реєстрація випроміню-
вання велася при довжині хвилі від 240 до 347 нм. При визначені було використано комплекс 
стандартних зразків СПГ-24 (ГСО 2820-83). 

Результати елементного аналізу наведені в таблиці (зразок 1 – трава сочевиці сорту 
«Красноградська 36», зразок 2 – трава сочевиці сорту «Степна 244»).  

Вміст елементів, мг/100 г Зраз-
ки 

Fe Si Al Mn Mg Pb Mo P K Ni Ca Cu Zn Na Sr 

1  
зразок 

23 370 83 46 275 <0,03 0,09 315 2760 0,18 780 0,23 9,2 9,2 1,8 

2  
зразок 

12,1 640 81 41 485 <0,03 0,16 150 2430 0,81 1295 0,32 8,1 16,2 4,1 

Таким чином, у досліджуваних об’єктах виявлено вміст макро- (Fe, Si, P, Mg, Pb, Ca, 
Na, K) та мікроелементів (Al, Mn, Ni, Mo, Cu, Zn, Sr), серед них важкі метали – Ni, Cu, Pb. 
Великий вміст мають такі елементи як K, Ca, Mg, Si. В досліджених зразках у межах можли-
востей виявлення методом емісійної спектрометрії були відсутні арсен, ртуть, кадмій.  
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ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК 
У КОРІ ТОПОЛІ КИТАЙСЬКОЇ 

Рудник А.М., Ковальов В.М., Бородіна Н.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Препарати з кори рослин роду Populus L. мають потогінні, жарознижуючі, протизапа-

льні, антибактеріальні, противиразкові, знеболюючі, пом'якшувальні, ранозагоювальні, в'я-
жучі та сечогінні властивості. Приймають їх при гострих та хронічних запаленнях органів 
сечостатевої системи (цистит, уретрит, простатит, гіпертрофії простати, аденомітах, мимові-
льному і болючому (особливо під час вагітності й після операцій) сечовипусканні. Метою 
нашої роботи було вивчення динаміки накопичення фенольних сполук у корі тополі китайсь-
кої (Populus Simonii Carr.) в залежності від фази вегетації рослини. Об’єктами наших дослі-
джень стали дванадцять зразків повітряно-сухої кори Populus Simonii Carr. зібраних протягом 
2008 – 2009 року з дерев, що ростуть на території ботанічного саду НФаУ. Кору заготовляли з 
пагонів 3-5-го року. Згідно результатів нашого попереднього фітохімічного дослідження ме-
тодами паперової та тонкошарової хроматографії за характерною флуоресценцією плям в 
УФ-світлі та забарвленням після обробки хромогенними реактивами, а також за допомогою 
загальноприйнятих якісних реакцій у корі тополі китайської було встановлено наявність та-
ких груп фенольних сполук: фенологлікозидів, кумаринів, гідроксикоричних кислот, флаво-
ноїдів, дубильних речовин. Кількісне визначення вмісту дубильних речовин проводили наве-
деним у ДФ ХІ методом перманганатометричного титрування, флавоноїдів – спектрофотоме-
тричним методом на спектрофотометрі СФ-46 за відомою методикою з використанням реак-
ції комплексоутворення флавоноїдів з хлоридом алюмінію, вміст гідроксикоричних кислот – 
за методикою, яка була наведена у ТФС «Трава еригерону канадського». Результати визна-
чення кількісного вмісту фенольних сполук у корі тополі китайської наведені у таблиці. 
Кількісний вміст фенольних сполук у корі тополі китайської в залежності від фази вегетації 

 Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  
Оксикоричні 
кислоти, % 

1,87 1,81 1,88 2,32 2,18 1,91 

Флавоноїди, % 0,33 0,33 0,26 0,22 0,26 0,27 
Дубильні ре-
човини,% 

3,15 3,11 2,68 3,00 2,99 2,80 

 Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень  
Оксикоричні 
кислоти, % 

1,80 1,90 2,30 2,59 2,48 2,20 

Флавоноїди, % 0,38 0,39 0,37 0,24 0,25 0,29 
Дубильні  
речовини,% 

2,70 2,17 2,36 2,78 3,71 3,60 

Як видно з таблиці, у корі тополі китайської спостерігається два максимуми накопи-
чення гідроксикоричних кислот та дубильних речовин весняний, в період активного сокору-
ху – квітень-травень та осінній у період листопаду. Що до вмісту флавоноїдів то у найбіль-
шій кількості вони накопичуються у серпні місяці у період активного росту рослини. Таким 
чином, заготівлю кори P. Simonii L. як джерела фенольних сполук раціонально проводити 
саме у травні або листопаді. 
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КІЛЬКІСНИЙ ВМІСТ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ТРАВІ АЙСТРИ 
НОВОАНГЛІЙСЬКОЇ (ASTER NOVAE-ANGLIAE L.) ТА АЙСТРИ 

НОБЕЛЬГІЙСЬКОЇ (ASTER NOVI-BELGII L.) 
Синицина І.В. 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського 
 
Рослини роду Айстра на території України зустрічаються як у дикорослому стані, так і 

представлені культивованими видами. Науковий інтерес викликають два культивовані види 
даного роду: айстра новоанглійська (Aster novae-angliae L.) та айстра новобельгійська (Aster 
novi-belgii L.). Проте їх хімічний склад вивчений ще недостатньо.  

Метою нашого дослідження було виявлення та визначення кількісного вмісту фено-
льних сполук у траві рослин роду Айстра – айстри новоангійської та айстри новобельгійсь-
кої. Сировина заготовлена у 2007-2009 р.р. восени, у період масового цвітіння рослин у На-
ціональному ботанічному саду ім. М. Гришка. 

Для виявлення фенольних сполук (флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, дубильних 
речовин) використовували загальноприйняті якісні реакції та методи хроматографічного 
аналізу.  

Методом двомірної хроматографії на папері, використовуючи системи розчинників: 
н-бутанол-оцтова кислота-вода (4:1:2) – I напрямок; 15% оцтова кислота – II напрямок у до-
сліджуваних екстрактах було ідентифіковано аглікони флавоноїдів, їх глікозиди та гідрокси-
коричні кислоти. 

Флавоноїди виявляли за допомогою ціанідинової проби (поява рожевого забарвлення 
свідчила про їх наявність у досліджуваних екстрактах).  

Виявлення гідроксикоричних кислот проводили методом паперової хроматографії, 
використовуючи папір Filtrak FN №4. Досліджувані екстракти наносили на папір, поряд на-
носили зразки “свідків” (розчинник – 2 % розчин оцтової кислоти). У досліджуваних спирто-
во-водних екстрактах виявлено хлорогенову, кофейну та ферулову кислоти. 

Наявність у досліджуваному екстракті дубильних речовин підтверджували за допомо-
гою реакцій з розчином ферум (III) амоній сульфату та з 1 % розчином желатину.  

За результатами фітохімічних досліджень встановлено наявність у даних рослин фе-
нольних сполук: флавоноїдів, гідроксикоричних кислот та дубильних речовин, які гідролізу-
ються.  

Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот проводили спектрофотомет-
ричним методом у перерахунку на кислоту хлорогенову. Оптичну густину випробовуваного 
розчину вимірюють при довжині хвилі 327 нм на спектрофотометрі СФ-46. Вміст окислюва-
льних фенолів визначали за методикою, описаною у ДФХІ СРСР, – титрометричним мето-
дом; кількісний вміст флавоноїдів – спектрофотометричним методом на спектрофотометрі 
СФ-46 при довжині хвиль 410 нм (перерахунок вели на рутин). Комплексонометричним тит-
руванням визначали кількісний вміст дубильних речовин.  

Результати досліджень показали, що обидва види рослин роду Айстра містять значну 
кількість фенольних сполук. Вміст окислювальних фенолів у траві айстри новоанглійської 
становив 7,24 %, у траві айстри новобельгійської – 7,88 %. У траві айстри новоанглійської 
виявлено 2,12 % флавоноїдів, у траві айстри новобельгійської – 1,92 %. Айстра новобельгій-
ська містить дещо більшу кількість гідроксикоричних кислот – 4,58 %, айстра новоанглійсь-
ка – 4,02 %. Вміст дубильних речовин був майже однаковий в обох видів айстри і становив 
1,56 % (айстра новоанглійська) і 1,55 % (айстра новобельгійська).  
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ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 
РОДУ ASTER  

Сіра Л.М., Марчишин С.М., Синицина І.В. 
Національний фармацевтичний університет, 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачовського 
 
Продовжується дослідження надземних органів видів підродин Antemideae, Tagete, 

Heliantheae, Astereae родини Asteraceae, що, за попередніми даними, заслуговують на увагу 
як доступні джерела можливої лікарської рослинної сировини зі специфічним хімічним скла-
дом і біологічною активністю.  

Раніше були отримані дані з попереднього фітохімічного, макро- і мікроскопічного 
аналізу видів і сортів родів хризантема – Chrysanthemum L., чорнобривці – Tagetes L., каліс-
тефус – Сallistephus L., арніка – Arnica L., стокротки – Вellis L. Наступними об’єктами стали 
види роду айстра – Aster. Із 6 видів, відомих на території України, 3 види мешкають на гірсь-
ких вапняних схилах, а 3 – північно-американські види, яки широко культивуються у садах, 
парках, на квітниках. Нами досліджена трава рожевої та фіолетової форм айстри американ-
ської (A. novae-angliae L.), а також айстри віргінської (A. novi-belgii L.). 

Сировина зібрана в період цвітіння з ділянок ботанічних садів Тернополя і Харкова. 
Виготовлення мікропрепаратів, макро- і мікроскопія рослинних об’єктів проводилась загаль-
ноприйнятими методами з використанням свіжої та фіксованої сировини. Анатомічна будова 
досліджена за допомогою мікроскопа МС10, макро- і мікрофотознімки зроблені digital 
camera Olimpus NO. FE-140 та оброблені на комп’ютері. Отримані додаткові відомості щодо 
морфолого-анатомічних ознак листків і стебел декоративних видів роду Aster.  

Шляхом співставлення експериментальних та літературних даних визначені родинні 
та родові морфолого-анатомічні характеристики. Виділені видові макро- і мікроскопічні діа-
гностичні ознаки.  

До загальних для роду астра можна віднести: базисні клітини епідерми паренхімні, з 
вкрай тонкими, ледь помітними, більш або менш звивистими, оболонками. продихові ком-
плекси аномоцитного типу з 5-7 побічними клітинами епідерми, замикаючі клітини великі, з 
крупними хлоропластами. листки дорзовентральні.  

Типовими для вегетативних органів є ендо- та екзогенні секреторні структури – вміс-
тища, канали, залозисті трихоми. паренхіма всіх частин запасає інулін. Провідні пучки жи-
лок складаються головним чином із спіральних, драбинчастих судин і трахеїд, мають 4-5-
шарову склеренхімну і паренхімну обкладки. Співставлення двох форм айстри американсь-
кої дозволило виявити деякі відмінності будови.  

Рожева форма: край листка та епідерма над жилками мають мертві, 3-7-клітинні прос-
ті волоски серпастої форми з потовщеними і здерев’янілими оболонками; Фіолетова форма: 
кутикула дрібно-складчаста; по краю листкової пластинки та над жилками рясні прості бага-
токлітинні волоски, зігнуті й спрямовані до верхівки листка, нижні клітини живі, з товстою 
кутикулою, а кінцеві мертві, з потовщеними і здерев’янілими оболонками, які найчастіше 
спадаються.  

Для обох форм притаманні залозисті трихоми з 4-5-клітинною спалою ніжкою та жов-
то-коричневою голівкою. Результати роботи можуть бути використані при складанні АНД на 
запропоновану ЛРС та у подальшому фелогенетичному упорядкуванні триби Asteroideae ро-
дини Asteraceae. 
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ВИВЧЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК 
В ЛИСТІ МАСЛИНКИ ВУЗЬКОЛИСТОЇ 

Стажила Є.М. 
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини 

 
Маслинка вузьколиста – харчова, вітамінна, лікарська, ефіроолійна, медоносна і фіто-

меліоративна рослина. Вона менше вивчена у порівнянні з обліпихою крушиновидною У на-
родній медицині використовують плоди, рідше квітки, камедь і листя. Препарати маслинки 
вузьколистої справляють обволікаючу, в'яжучу, протизапальну, відхаркувальну, сечогінну, 
глистогінну і ранозагоювальну дії.  

Метою даної роботи було вивчення нагромадження біологічно активних сполук в лис-
ті маслинки вузьколистої в онтогенезі. Об’єктом вивчення було листя, зібране в період з чер-
вня по серпень 2009 р. в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН Украї-ни.  

Для аналізу вмісту флавоноїдів проводили екстракцію листя маслинки 70% спиртом. 
Визначення вмісту суми флавоноїдів проводили спектрофотометричним методом за реак-
цією з розчином алюмінію хлориду у перерахунку на рутин. В результаті проведених дос-
ліджень встановлено, що в процесі вегетації вміст суми флавоноїдів у листі маслинки вузько-
листої зростає з 2,14% до 5,17% на початку дозрівання плодів (в перерахунку на рутин). До 
кінця вегетації вміст суми флавоноїдів зменшується до початкового рівня. Слід відмітити, 
що вміст суми флавоноїдів залишається практично незмінним на стадії формування плодів. 
Досить високі значення вмісту суми флавоноїдів, одержані в результаті проведеного дослід-
ження, очевидно, пояснюються присутністю в листі маслинки біологічно активних речовин, 
що належать до класу ксантонів.  

Для аналізу вмісту суми дубильних речовин проводили екстракцію листя маслинки 
киплячою водою. Визначення вмісту суми дубильних речовин проводили перманганатомет-
ричним в перерахунку на танін та спектрофотометричним методом в перерахунку на галову 
кислоту. В результаті проведених досліджень встановлено, що протягом вегетації вміст ду-
бильних речовин в листі лоха змінюється від 1,55% до 3,84% (в перерахунку на танін) та від 
3,50% до 4,26% (в перерахунку на галову кислоту). Найвищий вміст дубильних речовин спо-
стерігається на стадії завершення формування плодів. З початком дозрівання плодів вміст ду-
бильних речовин в листі лоха зменшується і практично не змінюється до кінця вегетації. 

Для аналізу вмісту хлорофілів і каротиноїдів проводили екстракцію листя маслинки 
вузьколистої хлороформом. Вимірювали оптичну густину одержаних витягів на спектрофо-
тометрі при довжині хвилі 670 нм та 450 нм відповідно. Як розчин порівняння використову-
вали хлороформ.  

В результаті проведеного дослідження встановлено, що вміст пігментів у листі масли-
нки вузьколистої змінюється протягом вегетації – вміст хлорофілу зменшується з 2,20% до 
2,00%, вміст каротиноїдів зростає з 32,3 мг% до 6,26 мг% (у перерахунку на β-каро-тин). 
Слід відзначити, що темпи зменшення вмісту хлорофілу у листі маслинки уповільню-ються 
на стадії завершення формування плодів, а нагромадження каротиноїдів зупиняється і поно-
влюється тільки з початком дозрівання плодів.  

Таким чином, спектрофотометричним методом встановлений сумарний вміст флаво-
ноїдів, дубильних речовин хлорофілів та каротиноїдів у листі маслинки вузьколистої, який 
змінюється протягом періоду вегетації залежно від стадії дозрівання плодів.  
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ФЛАВОНОЇДИ ПЛОДІВ CRATAEGUS FAXONII 
Степаненко О.О., Сидора Н.В., проф. Ковальова А.М., Комісаренко А.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
До кінця ХІХ сторіччя після клінічних досліджень препарати глоду стали використо-

вувати як специфічні серцево-судинні засоби. Незважаючи на тривале застосування, глід до 
сьогодні є об`єктом фітохімічних і фармакологічних досліджень через його видове різнома-
ніття, складний хімічний склад і широкий спектр фармакологічної активності, який спричи-
нений дією переважно флавоноїдів. Згідно з численними літературними даними, саме флаво-
ноїди глоду відповідають за кардіотонічну, коронаророзширюючу, гіпотензивну та антиари-
тмічну дію. Рід Глід – Crataegus L. родини Rosaceae Juss. дуже поліморфний та налічує 
більш ніж 2000 видів, поширених в помірних та рідше субтропічних областях Північної пів-
кулі. В Росії ростуть близько 90, в Україні – 30 видів. Офіцинальними в Росії є 14 видів, 4 із 
яких ростуть та культивуються в нашій країні. Північноамериканські види глодів, недостат-
ньо вивчені як можливі перспективні рослини для введення в офіційну номенклатуру лікар-
ських рослин, проте інтродуковані в Україні з 18 сторіччя. Одним з таких видів є глід Факсо-
на – Crataegus faxonii Sarg., це невисокі (3 – 3,5м) дерева з численними розбіжними гілками, 
які утворюють широку, пухку, округлу, досить виразну крону. Гілки попелясто-сірі. Молоді 
пагони опушені, пізніше голі, оливково-бурого кольору. Колючки тонкі, прямі або зігнуті, до 
5,5 см завдовжки. Листя широкояйцеподібні, неглибоко-лопатеві, двоякопильчасті, з череш-
ками до 6 см завдовжки. Квітки білі, 1,6-2 см у діаметрі. Тичинок 8-9, стовпчиків 2-4. Плоди 
продовгуваті, темно-червоні, зі світлими крапками, кісточок 2-4. Батьківщина – Північна 
Америка – від Квебека до Нью-Йорка і Мічигану, де росте по долинах річок і скелях. Зимо-
стійкий, посухостійкий. Декоративний. Придатний для озеленення. 

За допомогою фітохімічного аналізу з використанням якісних хімічних реакцій, та 
хроматографії (ТШХ, ПХ) встановлено прості фенольні сполуки, гідроксикумарини, флаво-
ноїди, терпеноїди. Нами визначено кількісний вміст флавоноїдів у плодах C. faxonii. За євро-
пейською фармакопеєю рекомендується визначати вміст проціанидинів в плодах глоду в пе-
рерахунку на ціанидину хлорид, за ГФ XІ видання рекомендовано визначати вміст флавоної-
дів спектрофотометричним методом в перерахунку на гіперозид. Визначення флавоноїдів 
нами проведено спектрофотометричним методом (СФ-46), значно спростивши методику ви-
значення, в перерахунку на гіперозид. Для цього точну наважку подрібненої сировини екст-
рагували 70% етанолом методом перколяції, точний об’єм розводили 96% спиртом етиловим 
у певному співвідношенні, знімали УФ-спектр, компенсуючим розчином служив 96% спирт. 
Паралельно точну наважку СЗ гіперозиду розчиняли у точному об’єму спирту і спектрофото-
графували на фоні 96% спирту.  

Виходячи з того, що сумарний УФ-спектр флавоноїдів C. faxonii не має вираженого 
максимуму поглинання в діапазоні 350-370 нм, аналітичною довжиною хвилі було вибрано 
хвилю 345 нм – точка перетинання трьох спектрів: розчину стандартного зразку гіперозиду, 
екстракту з глоду Факсона та їх суміші, при якій досліджувані об’єкти мали одну й ту ж оп-
тичну густину. Кількісний вміст флавоноїдів в плодах глоду Факсона становить 0,2695%. Ві-
рогідність дослідження перевіряли статистичною обробкою результатів. Вміст флавоноїдів в 
плодах відповідає вимогам ДФ ХІ (не менше 0,06 %), що свідчить про перспективність пло-
дів C. faxonii як джерела отримання флавоноїдів. 
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РОСЛИНИ РОДУ ЕСПАРЦЕТ – ЯК ДЖЕРЕЛО ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК 
Степанова С.І., Кисличенко В.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Зараз в Україні питання пошуку нових джерел лікарських засобів уросептичної дії, що 

містять арбутин є актуальним, оскільки ареали таких фармакопейних рослин (мучниця та 
брусниця) значно скорочуються. Більш того, близько 80 % запасів сировини мучниці після 
аварії на Чорнобильській АЕС опинилося в зоні радіаційного забруднення.  

Тому нашу увагу привернули рослини роду еспарцет (Onobrэchis Mill.), родини бобо-
вих, які, як відомо з літературних джерел, містять арбутин. Рід еспарцет нараховує більш ніж 
130 видів, представлених переважно багаторічними травами, рідше чагарниками, а іноді од-
норічними травами.  

Рослини поширені в середній та південній Європі, в північній Африці, в західній Азії 
та Північній Америці. Також широко культивуються деякі види як кормові рослини на тери-
торії СНГ, у Франції, Бельгії, Австрії, Швейцарії та інших країнах Європи, Канаді, США. В 
культуру введено 3 види: Е. виколистий (О. viciifolia), Е. піщаний (О. arenaria) та Е. закавка-
зьський (О. transcaucasica). Еспарцет звичайний через недостатню зимостійкість і невисоку 
врожайність витісняється двома іншими видами.  

Всі три види - цінні кормові рослини. Їх переробляють на зелений корм, сіно, викори-
стовують для випасу сільськогосподарської худоби. В 100 кг зеленої маси міститься 3,1 кг 
протеїну, 6,5 г каротину. Еспарцет росте на одному місці від трьох до семи років. Рослини 
засухостійкі, успішно культивуються в лісостепових і степових районах майже на всіх ґрун-
тах, крім кислих і заболочених. Збагачуючи ґрунт азотом і поліпшуючи його структуру, ес-
парцет є гарним попередником всіх ярових культур. Це - медонос. Середня медопродуктив-
ность одного гектара посіву складає 90-100 кг. 

З усіх видів найбільш поширеним в Україні є Onobrychіs vіcііfolіa Scop. (Onobrychіs 
satіva Lam.), це багаторічна трав`яниста рослина, що дико росте по полях, пагорбах, лугах. 
Цей вид утворює багато різновидів, прийнятих деякими авторами за самостійні види (O. 
montana DC., O.іnermіs Stev., O. vulgarіs Gaud. (O. confіrta DC.), O. arenarіa DC., O. tomentosa 
Schmalh. O. gracіlіs Bess.). Хімічний склад рослини вивчався більше з точки зору її кормової 
цінності. Відомо, що це – вітамінна рослина. Містить значну кількість аскорбінової кислоти. 
В народній медицині водний настій і відвар трави та коренів рекомендують як засіб для під-
вищення потенції у чоловіків та при маткових кровотечах.  

Об`єктами нашого дослідження була трава еспарцету виколистого, заготовлена під 
час цвітіння з дикорослих та культивованих рослин у Харківській області у травні 2009 року. 
Використовуючи загальноприйняті методи хімічного та хроматографічного аналізу, в усіх 
видах сировини були виявлені гідроксикоричні кислоти, катехіни, флавоноїди та дубильні 
речовини. За допомогою хроматографії на силікагелі (60 F 254 Merks) у системі розчинників: 
етилацетат-хлороформ-кислота мурашина-вода (60:19:12:9) та етилацетат–кислота мурашина 
-вода (88:6:6) з використанням достовірного зразка підтверджена наявність арбутину. 

Були визначені числові показники сировини: загальна зола та зола, не розчинна у 10% 
розчині кислоти хлоридної. Також йодометрично за фармакопейною методикою визначений 
вміст арбутину, який коливався у різних зразках сировини від 1,3 до 1,6 %. 

Таким чином, вважаємо перспективним подальше вивчення трави еспарцету як досту-
пного джерела фенольних сполук для подальшого створення лікарських засобів. 
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СТВОРЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОЇ 
ФІТОКОМПОЗИЦІЇ НА МОДЕЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ 

Стречень С.Б., Кравченко В.В., Стречень Н.С. 
Одеський державний медичний університет 

 
Захворювання печінки, які представлені вірусними, токсичними, метаболічними но-

зоформами, залишаються широко розповсюдженою патологією внутрішніх органів, небезпе-
чними в більшій мірі своїми ускладненнями (хронізація процесу, трансформація в цироз або 
гепатоцелюлярний рак печінки).  

Основоположними механізмами зазначених проблем є ініціювання вільно радикаль-
ного перекисного окислення ліпідів, біохімічне порушення окислювально-відновних проце-
сів, мембранолітична дія. Традиційно для попередження та лікування гострих і хронічних 
форм печінкової патології застосовуються різноманітні групи гепатопротекторів, серед яких 
особливе місце займають препарати рослинного походження. 

Метою нинішньої роботи було вивчення нових комбінацій лікарських рослин для ко-
рекції біохімічних змін, які виникають при тетрахлорметановому (CCl4) експериментальному 
гепатиті. Вибрана модель є універсальною, тому що доведені морфо-функціональні зміни 
печінки спостерігаються не тільки при токсичних, а й при інших її ураженнях. Вивчалось ін-
дивідуальне та комбіноване превентивне внутришньошлункове введення рідких екстрактів 
рослин, що володіють противірусною (корені тирлича жовтого), протизапальною (квітки во-
лошки синьої), гепатопротекторною антиоксидантною (насіння розторопши плямистої), ан-
тифібротичною (плоди глоду кроваво-червоного), імунокорегуючою (квітки нагіток лікарсь-
ких) дією.  

В скринінгових дослідженнях на тваринах (щури – самці лінії Вістар) було зазначено, 
що профілактичне введення компонентів, які вивчались, сприяло підвищенню виживаємості 
тварин, більш швидкій нормалізації активності цитолітичних ферментів аланін амінотранс-
ферази (АЛТ) і аспартатамінотрансферази (АСТ), ферментів холестазу лужної фосфатази 
(ЛФ) і гама-глутамілтранспептидази (ГГТ), визначаємих як в сироватці крові, так і в гомоге-
наті печінки. 

В умовах модельованої патології відмічалось різке підвищення активності АЛТ і АСТ 
в сироватці крові більш ніж у 2,5 рази через 48 годин, в 2 рази – через 72 години після вве-
дення гепатотоксину. Водночас, в гомогенаті печінки щурів активність цих ферментів зни-
жувалась на 50 % через 48 годин і на 20 % - через 72 години. Зазначені зміни свідчили про 
мембранолітичну дію тетрахлорметану та виникнення цитолітичного синдрому. Вивчення 
активності ферментів холестазу показало односпрямовані зміни і в сироватці і в гомогенаті. 
Рівень ЛФ через 48 і 72 години після введення ССl4 збільшувався на 65 – 67 % в сироватці 
крові і на 30 – 35 % в гомогенаті печінки щурів, рівень ГГТ відповідно підвищувався в 2 – 3 
рази. Профілактичне введення (протягом 7 діб до застосування ССl4) рідкого екстракту, який 
вміщує підібрану комбінацію лікарських рослин дещо змінювало вивчаємі показники. На 20 
% збільшувалась виживаємість експериментальних тварин. Активність ключових ферментів 
цитолізу та холестазу підвищувалась на менший рівень та відновлювалась до 120 години піс-
ля введення ССl4. Проте мимовільне відновлення показників при нелікованій патології спо-
стерігалось протягом 8 – 10 діб.  

Таким чином, можливий висновок про потенціальні гепатотропні властивості запро-
понованих рослин сприяє подальшому більш глибокому вивченню механізмів їх дії. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ РОДА SALVIA ИЗ ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Сулейманов Т.А., Алиева С.Э.  

Азербайджанский Медицинский Университет, г. Баку 
 
Несмотря на появление в практике врача новейших синтетических препаратов, инте-

рес к фитотерапевтическому направлению все более возрастает. Открываются все новые во-
зможности лечебного применения лекарственных растений. В Азербайджане произрастает 
27 видов шалфея. Из них шалфей мутовчатый – Salvia verticillata L. и Salvia glutinosa L. – ша-
лфей железистый, семейство губоцветные – Lamiaceae, отличаются достаточным сырьевым 
запасом и не были изучены фармакологически и фитохимически. Целью нашей работы яви-
лось фармакогностическое изучение Salvia verticillata L. и Salvia glutinosa L. из флоры Азер-
байджана. Проведены фитохимические исследования по изучению химического состава этих 
видов. С помощью качественных реакций и хроматографии в растениях установлены содер-
жание липидов, эфирных масел, дитерпеновых кислот, фенольных соединений, макро- и ми-
кроэлементов. Для получения липидов была проведена хлороформная экстракция. Для изу-
чения жирных кислот в липидах был использован метод газожидкостной хроматографии. 
Условия хроматограммы: 250 0,3 см, размер колонки; стационарная фаза – хроматрон; несу-
щий газ-азот, скорость водорода и вытекающего азота – 25 мл/мин: температура пл - 186˚ С; 
температура инжектора - 190˚ С; температура детектора - 190˚ С. В исследуемых липидах 
были обнаружены пальмитиновая, линоловая, линоленовая и олеиновая кислоты. Получены 
и изучены органолептические и физико-химические свойства липидов, установлено наличие 
в их составе токоферолов и каротиноидов. Для изучения наличия каротиноидов в составе ли-
пидов был использован метод тонкослойной хроматографии. При дневном свете каротинои-
ды показались в виде характерных для них желтых или оранжевых пятен, а в УФ-свете ко-
фейным цветом. После, хроматограмму проявили 10%-ным спиртовым раствором фосфорно-
молибденовой кислоты и высушили в сушильном шкафу. Каротиноиды проявились в виде 
характерных для них синих пятен. В изучаемых образцах липидов было проведено количест-
венное определение каротиноидов спектрофотометрическим методом. Как было отмечено 
выше, было установлено и наличие токоферолов в липидах. Изучены морфолого-
анатомическое строение травы шалфея мутовчатого и железистого, установлены морфолого-
анатомические диагностические признаки, к которым относятся, расположенные на эпидер-
мисе простые, состоящие из 4-6 клеток волоски и головчатые волоски, устьичный аппарат 
диацитного типа. Наличие на эпидермисе листа и венчика эфирномасличных железок, состо-
ящих из 6-8 радиально расположенных клеток; наличие на эпидермисе черешка трихом и 
эфирномасличных железок, характерные для данного вида: наличие на эпидермисе чашечек 
простых волосков, многоклеточных с «бородавчатой» поверхностью, у основания окружен-
ных розеткой из 8-ми эпидермальных клеток. Из травы Salvia verticillata L. и Salvia glutinosa 
L. были выделены и изучены некоторые фенольные соединения. На основании физико-
химических свойств, результатов спектрального анализа и сравнения с достоверными образ-
цами, полученные вещества идентифицированы как лютеолин–7-галактозид и кофейная кис-
лота. Указанные вещества из исследуемых видов растения выделены впервые. Впервые так-
же изучен и элементный состав трав Salvia verticillata L. и Salvia glutinosa L. Методом эмис-
сионного спектрального анализа выявлены 26 элементов, из которых есть макро- и микроэ-
лементы. Элементами интенсивного поглощения для травы являются К, Ca, Mn, Si, P, Fe, 
Mg, Mo, Ni. Полученные результаты указывают на реальную перспективу создания новых 
лекарственных средств. 
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛИПИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ  
ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Сулейманов Т.А., Керимов Ю.Б. 

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку 
 
Флора Азербайджана располагает разнообразным растительным покровом и видовой 

насыщенностью. Растения являются важным источником получения биологически активных 
соединений. В зависимости от их природы и химической структуры, они обладают широким 
спектром фармакологического действия. Среди биологически активных соединений важное 
место в медицинской практике занимают липиды.  

Для фармакогностического исследования использовано сырьё 20 видов растений, за-
готовленных в различных геоботанических районах республики. Липиды получали методами 
холодного прессования и экстракции. Установлено что, среди 20 видов изучаемых растений 
наиболее богаты липидами следующие: плоды бука восточного - 24,2 %, семена сафлора 
красильного – 18,5%, семена кунжута восточного – 18,3%, семена расторопши пятнистой – 
16,9% и семена гранатника – 12,5%. 

В липидах изучаемых растений установлено наличие каротиноидов, токоферолов, 
хлорофилла и жирных кислот. В результате проведенного количественного спектрофотомет-
рического определения каротиноидов, содержащихся в сумме липидов изучаемых растений, 
установлено их содержание в плодах бука восточного (96,43 мг%), семенах гороха обыкно-
венного (89,48 мг%) и семенах каштана конского (78,32 мг%). В результате исследований 
газо-жидкостном хроматографией установлено наличие в составе суммы липидов изучаемых 
растений лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, пальмитоолеиновой, стеариновой, 
олеиновой, линолевой, линоленовой, арахиновой, газолеиновой, бегеновой, эруковой, лигно-
цериновой, пуниковой и вакценовой кислот. Из установленных кислот в количественном от-
ношении преобладающими являются олеиновая, линолевая, линоленовая и пальмитиновая 
кислоты. Указанными кислотами наиболее богаты липиды плоды Fagus orientalis L, семена 
Сarthamus tinctorius L., Cucurbito pepo L., Cesamum indicum L., Aesculum hipocastanum L., 
Visia faba L., плоды Cicer orietinum L., которые представляют несомненный интерес для да-
льнейшего изучения их и применения в медицинской практике. Нами были изучены некото-
рые физико-химические показатели изучаемых липидов, в том числе, показатель преломле-
ния, число омыления, йодное число, эфирное и кислотное числа. Учитывая большие ресурс-
ные возможности бука восточного, богатый жирнокислотный состав липидов и высокую би-
ологическую активность, нами разработана лекарственная форма – мазь «Фаголин», а также 
установлено преимущество в его репаративном действии при сравнении с официнальным 
препаратом «Вундехил».  

Препарат «Фаголин», а также наряду с противовоспалительным, ранозаживляющим и 
репаративным действием, не токсичен, не обладает местнораздражающим и не вызывает ал-
лергичских явлений. Нами разработаны Временные Фармакопейные монографии на сырьё 
плоды бука восточного, на субстанцию и на лекарственную форму мазь «Фаголин», разрабо-
тан производственный технологический регламент мази «Фаголин». Соответствующая до-
кументация на мазь «Фаголин» зарегистрирована Министерством Здравоохранения Азер-
байджанской Республики (регистрационный номер SN 012 0051) и допущена к промышлен-
ному производству. В настоящее время мазь «Фаголин» производится на фармацевтическом 
предприятии «Азерфарм ЛТД» и используется как ранозаживляющее и репаративное средст-
во. 



 

343 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИСТЯ MENTHAЧPIPERITA L. ДЛЯ ВВЕДЕННЯ МОНОГРАФІЇ 
«М’ЯТИ ЛИСТЯ» ДО ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ 

Тихоненко Н.І., Котов А.Г., Вовк А.Г., Котова Е.Е., Тихоненко Т.М., Груненко Я.А. 
Філія «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 
Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості» 

 
М’ята перцева (MenthaЧpiperita L.) є однією із найпоширеніших і широко застосову-

ваних лікарських рослин. Як лікарську рослинну сировину (ЛРС) використовують її листя. 
Враховуючи значущість даного виду ЛРС, до Державної Фармакопеї України (ДФУ) було 
введено монографію М’яти листя, гармонізовану із відповідною монографією Європейської 
Фармакопеї (ЄФ), та із національною частиною, що враховує особливості ЛРС даного виду 
на фармацевтичному ринку України. При розробленні монографії М’яти листя здійснено 
комплексні (порівняльно-морфологічні, анатомічні, фітохімічні) дослідження зразків ЛРС 
м’яти перцевої листя, наявних на фармацевтичному ринку України та країн СНД. Досліджу-
валася сировина, надана вітчизняними виробниками (10 зразків) і підприємствами Республі-
ки Казахстан (5 зразків). Проведено порівняльний аналіз показників якості ЛРС м’яти листя, 
що регламентуються монографією Європейської Фармакопеї та статтею ГФ ХІ. ЄФ і ГФ ХІ 
як ЛРС визначають листя Mentha Чpiperita L., при цьому ЄФ підкреслює гібридогенне похо-
дження цього виду та допускає наявність у сировині цілих або різаних висушених листків. 
ГФ ХІ наголошує на обов’язковість збору сировини під час цвітіння механізованим спосо-
бом, її висушування та обмолочування. Порівняльний аналіз набору та нормування показни-
ків якості ЛРС статті ГФ ХІ Листья мяты перечной та монографії ЄФ Peрpermint leaf пока-
зав, що підходи до стандартизації даного виду ЛРС у цих двох документах збігаються, але 
ЄФ дозволяє використання цільної сировини, пропонує більш розширену її ідентифікацію. 
Крім того, на наш погляд, більш коректно в ефіровмісній сировині визначати вміст води, а не 
вологість. Все це, безперечно, дає можливість введення монографії ЄФ Peрpermint leaf до 
ДФУ. У ході досліджень з’ясовано, що всі випробовувані зразки відповідали вимогам ЄФ із 
ідентифікації (макроскопія, мікроскопія, метод ТШХ) і вмісту загальної золи. Показники 
«Сторонні домішки», «Вода», «Зола, не розчинна у хлористоводневій кислоті» було винесено 
до національної частини монографії із нормуванням, яке відповідає вимогам ГФ ХІ, що ниж-
че вимог ЄФ, але відображає якість сировини, наявної на фармацевтичному ринку України та 
країн СНД. При визначенні кількісного вмісту ефірної олії (нормування: не менше 1 % (ГФ 
ХІ), не менше 12 мл/кг для цільної сировини, не менше 9 мл/кг для різаної сировини (ЕФ)) 
виявлено, що значна кількість зразків (2 зразки, надані вітчизняними виробниками, та всі 
зразки із Казахстану) не відповідають вимогам ні ГФ ХІ, ні ЄФ. Це, очевидно, пов’язано зі 
значним вмістом сторонніх домішок у сировині (що навіть перевищує вимоги ГФ ХІ), нена-
лежним зберіганням ефіровмісної сировини або із тривалим терміном її зберігання. Оскільки 
нормування монографії ДФУ має бути не нижче меж, зазначених у ГФ ХІ, до національної 
частини не було внесено вимоги щодо вмісту ефірної олії. Вважаємо, що такий підхід попе-
редить постачання неякісної сировини на фармацевтичні підприємства України. Оскільки 
м’ята перцева є одним із найпопулярніших видів рослин, використовуваних у фармації, мо-
нографія ДФУ М’яти листя набуває великого прикладного значення. Тому узагальнення до-
свіду, набутого при використанні цієї монографії ДФУ у повсякденній роботі, є дуже важли-
вою складовою удосконалення стандартизації даного виду ЛРС. У міру накопичення практи-
чного досвіду використання монографії ДФУ М’яти листя та, якщо це буде обґрунтовано 
належним чином, до неї можуть бути внесені зміни та доповнення. 
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ПРОБЛЕМИ ВВЕДЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ 
МОНОГРАФІЙ НА ЛІКАРСЬКУ РОСЛИННУ СИРОВИНУ, ЩО Є АДАПТОВАНИМИ 
ПЕРЕКЛАДАМИ ВІДПОВІДНИХ МОНОГРАФІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФАРМАКОПЕЇ 

Тихоненко Т.М., Котов А.Г., Вовк О.Г., Котова Е.Е., Тихоненко Н.І. 
Філія «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 
Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості» 

 
До медичного застосування в Україні дозволено понад двохсот видів лікарської рос-

линної сировини (ЛРС). ЇЇ якість до виходу Державної Фармакопеї України (ДФУ) регламен-
тувалася вимогами монографій Державної Фармакопеї СРСР ХІ видання (ГФ ХІ), ГОСТ, фа-
рмакопейними статтями, аналітичною нормативною документацією (АНД) тощо. 

До ДФУ 1-го видання на даний час введено всього 44 монографії на ЛРС, що розроб-
лені на основі Європейської Фармакопеї (ЄФ), із якою ДФУ повністю гармонізована, і базу-
ються на світових підходах до стандартизації ЛРС із використанням сучасних методів фар-
макопейного аналізу. 

Введення монографій на ЛРС є одним із пріоритетних напрямків розвитку ДФУ. Від-
повідно до концепції введення монографій на ЛРС до ДФУ певна частина цих монографій 
являє собою адаптований переклад відповідних монографій ЄФ. 

Монографії, що є адаптованими перекладами відповідних монографій ЄФ, описують 
такі групи ЛРС: 

1) ЛРС видів світової флори, що, переважно, імпортується в Україну (монографії Бурі 
водорості, Гібіскус, Гінкго листя, Гвоздика, Евкаліпта листя, Пасифлора тощо); 

2) ЛРС на види флори України, що повністю відповідає вимогам ЄФ, при цьому, зви-
чайно, у ГФ ХІ відсутня стаття на дану ЛРС (монографії Вовчуга корені, Подорожник лан-
цетолистий тощо); 

3) ЛРС на види флори України, для яких в ЄФ, на відміну від ГФ ХІ, описано інші ор-
гани рослини (монографія Алтеї листя тощо). 

Для цієї ЛРС для вхідного контролю якості звичайно використовують монографії ЄФ. 
Тому дані монографії ЄФ у вигляді адаптованих перекладів вводяться до ДФУ. Але такому 
введенню передує ретельний аналіз ЛРС: її номенклатурне визначення, порівняння макро-
скопічних і мікроскопічних характеристик, наведених в ЄФ, із даними використовуваних в 
Україні джерел, співвідношення підходів до аналізу певної ЛРС із загальноприйнятими у нас 
характеристиками. Дослідження проводяться відповідно до розробленого Фармакопейним 
центром алгоритму «Порядок розробки монографій на лікарську рослинну сировину (ЛРС) 
до Державної Фармакопеї України». 

У міру накопичення досвіду із контролю якості за європейськими вимогами такі мо-
нографії можуть бути доповнені національною частиною (наприклад, монографія Гінкго ли-
стя). 

Слід зауважити, що для даних монографій передбачене використання стандартних 
зразків Європейської Фармакопеї, при цьому дорогі європейські стандартні зразки можуть 
поступово замінятися на ФСЗ ДФУ (монографії Касії вузьколистої плоди, Касії гостролис-
тої плоди, Касії листя). 

Таким чином, введення до ДФУ монографій на ЛРС, що є адаптованими перекладами 
відповідних монографій ЄФ, є результатом копіткої аналітичної роботи, стандартизації та 
тісної взаємодії із вітчизняними виробниками лікарських засобів на основі ЛРС. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СИРОВИНИ КУКУРУДЗИ SUGARY-1 ЛИСТЯ 
Ткаченко М.Ф. 

Національний фармацевтичний університет 
 
У зв’язку з вивченням кукурудзи звичайної цукрової та встановленням вираженої ге-

патопротекторної, антиоксидантної та протизапальної активності екстракту листків, необхід-
ним етапом роботи стає контроль якості сировини. Сировиною були цілі або фрагментовані 
висушені листки Zea mays L. ендоспермального мутанту sugary-1, зібрані в період молочно-
воскової стиглості зернівок. 

Зовнішні ознаки. Листкі крупні, лінійно-ланцетні або широколінійні завдовжки до 1м, 
з піхвою і язичком; края листкової пластинки цільні, хвилясті або війчасті; жилкування пара-
лельне. Листкова пластинка стає тоншою в напрямі від центральної жилки до країв і звужу-
ється від основи до верхівки. Основа листка, яка обхвачує стебло, створює два вушка. Зрідка 
наявні фрагменти стебла. Колір зеленкуватий. Запах характерний, посилюється при зволо-
женні. Смак трохи солодкуватий, інколи з відчуттям слизистості. 

Мікроскопія. Переглядають під мікроскопом препарат листка з поверхні. Використо-
вують розчин хлоральгідрату Р. Епідерма верхньої і нижньої сторони листка одношарова, 
розташована суцільно, має кутикулу, потовщену з нижньої сторони листка. Клітини епідер-
ми сильно витягнуті по довжині листка з хвилястими стінками. Верхня епідерма складається 
з клітин 2-х типів – видовжених вузьких клітин із дрібнохвилястими та нерівномірно потов-
щеними оболонками й пухиреподібних клітин, які розташовані поздовжніми рядками група-
ми по 3-5 або більше клітин. Продихів багато, вони розміщуються рядками паралельно вісі 
листка. Продиховий апарат тетрацитного типу, має майже ромбічну форму. Переважно на 
верхній епідермі під кутом 45° до поверхні розташовані одно- або, рідше, двоклітинні прості 
трихоми з розширеною основою. Волосків може бути багато, тоді вони розташовуються 
щільно і утворюють достатньо густе опушення, особливо виражене по краю листка, в інших 
випадках такі саме трихоми зустрічаються поодиноко.  

Сировина подрібнена на порошок. Порошок сіро-зеленого кольору. Переглядають під 
мікроскопом використовуючи розчин хлоральгідрату Р. У порошку виявляють: фрагменти 
епідерми листка із продиховими апаратами тетрацитного типу; фрагменти однорідного ме-
зофілу з округло-овальними пухко розташованими клітинами, фрагменти судинно-
волокнистих пучків колатерального типу. 

Ідентифікація. Випробуваний розчин отримують екстрагуючи сировину спиртом 
(70%, об/об) Р і очищуючи отриманий екстракт на колонці з поліамідним сорбентом. Конце-
нтрований екстракт використовують для проведення якісних реакцій. 

Якісні реакції. При проведенні ціанідинової реакції: спостерігають рожеве або роже-
во-жовтогаряче забарвлення. При проведенні ціанідинової реакції по Бріанту спостерігають 
забарвлення водної (флавонові глікозиди) та органічної фази (флавонові аглікони) у рожевий 
або рожево-жовтогарячий колір. З розчином хлориду заліза (IIІ) спостерігають жовто-
брунатне забарвлення. 

Числові показники. Залишків стебел не більше 5%, інших сторонніх домішок не біль-
ше 2%. Втрата в масі при висушуванні не більше 12%, загальної золи не більше 7%, золи не-
розчинної у 10% розчині кислоти хлоридній не більше 3%. Екстрактивних речовин – не ме-
нше 30%. Зберігати сировину потрібно у сухому, захищеному від світла місці. Термін прида-
тності – 3 роки. 
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АНАЛИЗ ВИДОВ ШАЛФЕЯ В ОФИЦИНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Ткаченко М.Ф., Зыкунов Е.А., Попова Н.В. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Род Шалфей – Salvia L. cем. Lamiaceae насчитывает около 700 видов, из которых на 

территории СНГ произрастает около 80 видов, многие из которых обладают широким спект-
ром биологической активности.  

Так, шалфей лекарственный оказывает болеутоляющее, отхаркивающее, ветрогонное, 
кровоостанавливающее, вяжущее, репаративное действие, уменьшает потоотделение и лак-
тацию, усиливает деятельность репродуктивной системы.  

Из шалфея лекарственного получают официнальные препараты, листья входят в сос-
тав сборов различной направленности действия, фасованное сырье отпускают через рознич-
ную аптечную сеть.  

В мировой практике к фармакопейным видам шалфея относят следующие: Salvia 
officinalis L. - ш. лекарственный, S. triloba L. - ш. испанский, S. sclarea L. - ш. мускатный, S. 
aethiopsis L. - ш. эфиопский, S. multiorrhiza Bunge - ш. многокорневой. 

Лекарственным сырьём шалфея лекарственного являются листья с верхушками стеб-
лей, собираемые во время цветения.  

Листья содержат эфирное масло, в состав которого входят туйон, 1,8-цинеол, камфо-
ра, камфен, о-цимен, мирцен, цедрен, α-пинен, сабинен, лимонен, борнеол, борнилацетат, и 
другие соединения, горечи, тритерпеновые кислоты, танины, флаваноиды, витамины и мик-
роэлементы. 

Согласно требованиям Европейской Фармакопеи (ЕФ) в листьях шалфея определяют 
числовые показатели: эфирного масла должно содержаться не менее 15 мл/кг в цельном сы-
рье и не менее 10 мл/кг в резаном сырье, а, согласно ГФ ХІ, этот показатель составляет 0,8%. 
Качество ш. испанского ЕФ регламентирует по содержанию эфирного масла, содержание ко-
торого должно быть не менее 1,8%.  

Из шалфея мускатного получают эфирное масло и ЕФ оценивает качество масла ме-
тодом ВЭЖХ по содержанию его отдельных компонентов. Фармакопея Китая регламентиру-
ет качество сырья ш. многокорневого по содержанию таншинона (не менее 0,2%).  

Большинство фармакопейных видов шалфея на Украине являются культивируемыми 
лекарственными растениями. 

Целью нашей работы было исследование соответствия качества листьев шалфея ле-
карственного, выращенного на Украине и отпускаемого через розничную аптечную сеть, 
аналитической нормативной документации. 

Согласно ЕФ, ТСХ анализ партий эфирного масла, полученного из исследуемых обра-
зцов листа шалфея, показал наличие во всех образцах цинеола, α- и β-туйона.  

Установлено, что анализирумые партии сырья листа шалфея лекарственного не соот-
ветствуют требованиям ЕФ по содержанию эфирного масла (от 1,0% до 1,2%), но соответст-
вуют требованиям ГФ ХІ. Следует отметить, что несмотря на соответствие по содержанию 
эфирного масла, большинство партий сырья не соответствовали нормативной документации 
по товароведческим показателям (содержание других частей растения (цветков и кусочков 
стеблей) и частиц, проходящих через сито с отверстиями размером 0,5 мм. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТУ З ШИШОК ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО  
НА АЛЬТЕРАТИВНУ ФАЗУ ЗАПАЛЕННЯ 

Уланова В.А., Мудрик І.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Відомо, що розвиток запальної реакції завжди починається з альтерації клітин. Альте-

рація, або пошкодження клітин, є пусковим механізмом будь-якого запального процесу. В 
альтеративній стадії запалення спостерігаються різноманітні біохімічні та морфологічні змі-
ни, які дуже часто перебігають у формі некрозу та спрямовані на включення в процес запа-
лення інтегральних регуляторних систем всього організму.  

Саме тому захисна дія препарату повинна включати здатність попереджати руйнуван-
ня здорових клітин та чинити нормалізацію функцій пошкоджених, тобто мати антиальтера-
тивну активність.  

У експерименті альтеративному запаленню відповідає модель асептичного запалення 
шкіри та підшкірної клітковини у щурів, де в якості пошкоджуючого компоненту виступає 
оцтова кислота, яка при підшкірному введенні викликає коагуляційний некроз тканин та має 
запально-наривну дію 

Вплив екстракту шишок хмелю (ЕШХ) на перебіг альтеративної запальної реакції до-
сліджували у дозі 5 мг/кг в якості препарату порівняння нами був обран альтан у дозі 1 мг/кг, 
які вводили внутрішньошлунково щодня 1 раз на добу. 

Після ін’єкції оцтової кислоти та декстрану протягом перших семи днів відбувалося 
формування виразкової поверхні (відторгнення некротичної тканини, у деяких випадках – 
відділення гнійного ексудату). На восьмий день площа ранової поверхні була максимальною. 
Репарація у всіх групах почалась з дев’ятої доби.  

У контрольних тварин спостерігали загоєння ран протягом 28 днів експерименту із 
швидкістю 0,37-17,75, що свідчить про добру реактивність організму щурів. Протягом усього 
досліду загибелі тварин як у групі контрольної патології так і в дослідних групах не спосте-
рігали.  

Результати дослідження свідчать про виражену антиальтеративну дію досліджуваних 
препаратів, про що свідчить достовірне підвищення швидкості загоєння та достовірне змен-
шення площі ран під впливом ЕШХ у дозі 5 мг/кг та препарату порівняння альтану у дозі 1 
мг/кг з 7-го дня лікування (14 день експерименту). 

На 7-й день лікування швидкість загоєння ран у тварин, які отримували ЕШХ та пре-
парат порівняння альтан, перевищувала швидкість загоєння ран у групі контрольної патоло-
гії у 4 та 3,5 рази, відповідно, на 11-й день лікування (18 день досліду) – у 7,69 та 5,79 рази, 
відповідно. На 19-й день лікування (26 день досліду) в групі тварин, які отримували ЕШХ, 
спостерігали повне загоєння дефектів в усіх дослідних тварин, в той час як в групі тварин, 
яки отримували препарат порівняння альтан загоєння відбулось у 75% тварин, повне загоєн-
ня спостерігали на 21 день лікування (28 день досліду).  

Однак, наприкінці експерименту (28 день) в групі тварин контрольної патології повне 
загоєння виразок спостерігалось лише у 25% щурів.  

Отже, результати вивчення лікувальної ефективності досліджуваних засобів на моделі 
альтеративного запалення шкіри та підшкірної клітковини у щурів показали наявність анти-
альтеративних властивостей у ЕШХ.  

Встановлено, що за виразністю дії ЕШХ у дозі 5 мг/кг дещо перевершує препарат по-
рівняння альтан, який застосовували в дозі 1 мг/кг.  
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РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОВЫХ ДИУРЕТИЧЕСКИХ СБОРОВ  
НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Фарманова Н.Т., Муллажонова М.Т., Урманова Ф.Ф., Комилов Х.М. 
Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан 

 
Несмотря на значительное расширение арсенала диуретических лекарственных 

средств, используемых при заболеваниях, сопровождающихся задержкой жидкости в орга-
низме (болезнях почек, печени, сердечно-сосудистой системы и др.), клиническая медицина 
нуждается в новых, эффективных и безопасных диуретиках, в том числе растительного про-
исхождения. Преимуществами растительных мочегонных средств являются, как правило, их 
малая токсичность, легкая усвояемость организмом, возможность длительного применения 
без существенных побочных явлений и простота изготовления лекарственных форм. Кроме 
того, лекарственные растения и, особенно, их оптимальные сочетания – сборы оказывают на 
больной организм комплексное воздействие благодаря гармоничному взаимодействию раз-
личных групп биологически активных веществ. 

Целью настоящей работы является разработка, стандартизация и рекомендация в ме-
дицинскую практику новых диуретических сборов на основе местного лекарственного рас-
тительного сырья. Подбор компонентов нового диуретического сбора осуществляли, исходя 
из анализа литературных данных о применении некоторых лекарственных растений и их со-
четаний в качестве мочегонных лекарственных средств, а также на основе результатов фар-
макологического скрининга разработанных нами растительных сборов. 

В результате фармакологического скрининга отобрано 3 оптимальных состава, пока-
завших в эксперименте наиболее выраженный диуретический эффект – сбор мочегонный 
«Стифлос», сбор мочегонный «Мелифлос» и урологический сбор, повышающие диурез на 
93,4, 74,5 и 68,6 % соответственно. Сбор мочегонный «Стифлос» включает цветки тысячели-
стника таволголистного и столбики с рыльцами кукурузы, сбор мочегонный «Мелифлос» - 
цветки тысячелистника таволголистного и траву донника, урологический сбор – цветки ты-
сячелистника таволголистного, корни солодки голой и траву зизифоры. 

Принимая во внимание результаты доклинических фармакологических исследований 
и достаточные сырьевые ресурсы включенных в состав сборов компонентов, последние ре-
комендованы в качестве эффективных диуретических средств для лечения болезней печени, 
почек, мочевыводящих путей и заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождаю-
щихся хронической недостаточностью кровообращения. Следует отметить, что сбор моче-
гонный «Мелифлос» наряду с диуретическим эффектом проявляет и антикоагулянтную ак-
тивность. Для введения нового растительного сбора в медицинскую практику проведены ис-
следования, связанные с его стандартизацией – определением надежных характеристик под-
линности и показателей качества, необходимых для разработки нормативной документации. 
Разработку методов стандартизации проводили на пяти опытных сериях сборов в соответст-
вии с требованиями ГФ ХI. Химическая стандартизация сбора мочегонного «Стифлос» про-
ведена по содержанию флавоноидов, сбора мочегонного «Мелифлос» - флавоноидов и кума-
ринов, урологического сбора – флавоноидов и глицирризиновой кислоты. К настоящему 
времени Главным управлением по контролю качества лекарственных средств и медицинской 
техники МЗ РУз утверждена Временная фармакопейная статья на сбор мочегонный “Стиф-
лос”, а сам сбор разрешен Министерством здравоохранения РУз к широкому применению в 
медицинской практике. Разрешены клинические испытания сбора мочегонного «Мелифлос» 
и урологического сбора. 
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ОПРАЦЮВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО,  
ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОГО ФІТОЗАСОБУ У ФОРМІ ГРАНУЛ 

Федін Р.М., Бензель І.Л., Бензель Л.В.  
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
В сучасній фармакотерапії гострих респіраторних та вірусних захворювань слизової 

оболонки порожнини рота значне місце посідають лікарські препарати рослинного похо-
дження, важливою перевагою яких є відсутність побічної дії та лікарської залежності, низька 
токсичність, м’який фармакологічний ефект. З огляду на це, розробка нових та вдосконален-
ня існуючих лікарських фітозасобів являється обґрунтованою і актуальною проблемою. 

Відомий гранульований фітозасіб «Бетугран» (пат. № 28033), що містить у своєму 
складі ліофілізований фітоекстракт бруньок берези, кислоту аскорбінову, рутин, вітамін В2, 
метилцелюлозу та сорбіт, характеризується незначним спектром лікувально-профілактичної 
дії через відсутність в ньому більш дієвих фітокомпонентів. 

Для усунення недоліку фітозасобу «Бетугран», нами опрацьовано більш досконалий 
склад у формі гранул (пат. № 39766), котрий вміщує ліофілізовані фітоекстракти скумпії 
звичайної, бадану товстолистого, конюшини лучної, кислоту аскорбінову, метилцелюлозу, 
сахарин та сорбіт.  

Введений до складу гранул ліофілізований фітоекстракт скумпії звичайної виявляє 
імуностимулюючу, протизапальну, в’яжучу, протимікробну активність, оскільки він містить 
галотанін, елагову і вільну галову кислоти, флавоноїди (кверцетин, фустин, фізетин, мерици-
трин), силіцієву кислоту, галактозид, глікозидні сполуки та ефірну олію. Фітоекстракт бада-
ну товстолистого – ефективний імуностимулюючий, протизапальний, кровоспинний, бакте-
рицидний, в’яжучий, тонізуючий засіб, який зумовлює зменшення болю, місцеве звуження 
судин, зміцнення стінок капілярів і використовується у стоматології для лікування стомати-
тів та гінгівітів.  

Ліофілізований фітоекстракт конюшини лучної містить глікозиди трифолін та ізотри-
фолін, дубильні речовини, ефірну і жирну олії, саліцилову кислоту, каротин, вітаміни С, Е, 
В1, В2, К та інші діючі речовини, що обумовлюють його протизапальні, бактерицидні, відха-
ркувальні, сечогінні, імуностимулюючі властивості. Кислота аскорбінова сприяє регуляції 
окисно-відновних процесів у тканинах, синтезу колагену і проколагену, підвищує стійкість 
організму до інфекцій. Для коригування гіркуватого смаку фітоекстрактів, покращення фізи-
ко-хімічних властивостей і формування гранул до складу фітозасобу введено сахарин, сорбіт 
та метилцелюлозу у вигляді 1% водного розчину. Фітозасіб у формі гранул готували таким 
чином. Розраховані кількості сорбіту, кислоти аскорбінової і сахарину розтирали у ступці 
протягом 5-6 хвилин. До суміші додавали ліофілізовані фітоекстракти скумпії звичайної, ба-
дану товстолистого, конюшини лучної і продовжували розтирання до однорідного стану. 
Суміш зволожували 1% водним розчином метилцелюлози і перемішували до отримання тіс-
топодібної маси, яку гранулювали та висушували при температурі 40оС. Опрацьовані грану-
ли призначені для лікування та профілактики гострих респіраторних і вірусних захворювань 
порожнини рота (герпетичний стоматит, грип, оперізувальний лишай, гінгівіт), зміцнення 
імунітету, покращення загального стану хворого.  

Таким чином, запропоновано лікувально-профілактичний та імуностимулюючий фі-
тозасіб у формі гранул, завдяки оптимальному підбору інгредієнтів з широким спектром фа-
рмакологічної дії, без жодних побічних ефектів. 



 

350 
 

УДОСКОНАЛЕНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІОФІЛІЗОВАНОЇ  
ФІТОСУБСТАНЦІЇ ЛИСТЯ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ 
Федін Р.М., Бензель І.Л., Бензель Л.В., Гордзієвська Н.А. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова 

 
Для лікування та профілактики запальних захворювань пародонту все частіше вико-

ристовуються препарати на основі лікарської рослинної сировини, яким притаманні висока 
ефективність і безпечність при застосуванні. Саме тому розробка нових і вдосконалення іс-
нуючих рослинних лікарських засобів є актуальною проблемою. Чільне місце серед лікарсь-
ких рослин посідає шавлія лікарська, яка виявляє протизапальну, в’яжучу, антисептичну, 
кровозупинну, капілярозміцнювальну, інтерфероніндукуючу активність і входить до складу 
багатьох лікарських форм. 

На фармацевтичному ринку України здавна відомий екстракційний лікарський засіб із 
листя шавлії лікарської «Сальвін» для лікування гострих та хронічних запальних захворю-
вань порожнини рота, катаральних і виразково-некротичних гінгівітів, стоматитів, періодон-
титів, пародонтозів 1-3 ступенів, абсцесів (після їх розкриття). Недоліком цього засобу є те, 
що спосіб його одержання не забезпечує максимального вилучення біологічно активних ре-
човин з рослинної сировини, на екстрагування якої витрачається ацетон з наступним його 
видаленням та розчиненням густого екстракту в 96% етанолі до одержання 1% етанольного 
розчину. 

З метою усунення недоліків згаданого засобу, нами опрацьовано удосконалений спо-
сіб отримання ліофілізованої фітосубстанції листя шавлії лікарської, використавши дешевий, 
доступний і ефективний екстрагент – воду очищену. Спосіб полягає в тому, що сухе подріб-
нене до розмірів частинок 1-3 мм листя шавлії лікарської екстрагують киплячою водою очи-
щеною (температура 90-95оС) у співвідношенні (сировина-екстрагент) 1:15-1:20 упродовж 
30-45 хвилин, 3-4 рази. Об’єднані витяжки відстоюють при температурі 8-10оС протягом 8-
10 годин, фільтрують і проводять ліофільне висушування за допомогою сублімаційного апа-
рату КС-30. Даний спосіб дозволяє забезпечити більший вміст основних діючих речовин 
(дубильних речовин) у ліофілізованій фітосубстанції (38,8%), що в півтора рази більше від 
лікарського засобу «Сальвін».  

Одержана ліофілізована фітосубстанція являє собою комплекс біологічно активних 
речовин у вигляді гігроскопічного аморфного порошку світло-коричнуватого кольору з хара-
ктерним запахом шавлії лікарської, солодкувато-терпкого смаку. Вихід готового продукту 
становить 25,7-29,3%.  

Порівняльні результати кількісного аналізу показали, що вміст дубильних речовин у 
ліофілізованій фітосубстанції листя шавлії лікарської в півтора рази більший ніж у лікарсь-
кому засобі «Сальвін». 

Таким чином, запропоновано удосконалений спосіб одержання ліофілізованої фітосу-
бстанції листя шавлії лікарської, завдяки чому збільшено вміст біологічно активних речовин 
в півтора рази порівняно з лікарським засобом «Сальвін», отриманим із застосуванням аце-
тону та 96% етанолу. Для екстрагування сировини використано дешевий, доступний і ефек-
тивний екстрагент – воду очищену, замість дорогих, горючих, вибухонебезпечних ацетону та 
96% етанолу. Одержана ліофілізована фітосубстанція шавлії лікарської може бути викорис-
тана при розробці необхідних лікарських форм для їх застосування в медичній практиці і зо-
крема в стоматології.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВИНИ КЛЕНА ЯСЕНОЛИСТОГО 
ACER NEGUNDO L. (ACERACEAE L.) 

Федченкова Ю.А., Малий В.В., Хворост О.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В 5 серіях кори клена ясенолистого 2003-2006 років заготівлі визначали наступні па-

раметри: макро- та мікроскопічні ознаки будови, методом ТШХ наявність біологічно актив-
них речовин, за допомогою якісних реакцій провели ідентифікацію на наявність в сировині 
фенольних сполук, за методикою ДФУ I видання визначили втрату в масі при висушуванні 
та загальну золу. Морфологічна (макроскопічна) характеристика. Кора попелясто-сіра, глад-
ка, з віком сіра, або світло-коричнева з чітким рисунком частих тріщин. Сировина представ-
лена жолобчастими, або пласкими шматками різної довжини, до 7 мм завтовшки. Зовнішня 
поверхня зеленкувато-сірого кольору, зморшкувата, тріщинувата. Внутрішня поверхня світ-
ло-коричнева та борозенчаста, на зламі кора шарувата. Запах слабкий, смак дуже гіркий. 
Анатомічна (мікроскопічна) характеристика. Асимілюючі пагони вкриті епідермою без про-
дихів, що складався з дрібних товсто-прямостінних клітин, чотирикутних за формою. На по-
перечному зрізі асимілюючого пагону на поверхні спостерігалася міцна кутикула. Субепіде-
рмальні шари коленхіми мали зернистий вміст зеленкуватого або світло-коричневого кольо-
ру. Такий же вміст спостерігався у клітинах корової паренхіми. Механічне коло суцільне не-
рівномірне, представлено групами луб’яних волокон з вузькими порожнинами та лігніфико-
ваними оболонками, що чергувалися с групами із 2-10 клітин склереїд з великими порожни-
нами. Флоема широкопросвітня. Ксилема не широка, розсіяносудинного типу, серцевинні 
промені однорядні, перемежалися ділянками ксилеми з 2-8 рядів. Перимедулярна зона пред-
ставлена паренхімними клітинами з значно пористими потовщеними оболонками. Серцевина 
великоклітинна та тонкостінна, спорадично у ній зустрічалися друзи. Починаючи з другого 
року життя, в глибині вторинної кори послідовно закладалися нові концентричні шари (до 
10-20) пробки, сіро-коричневого забарвлення, що складалася з досить тонкостінних клітин. З 
внутрішнього боку до кожного пробкового шару прилягав шар, що складався із зтислих в 
тангентальному напрямку склереїд, середніх за розміром, що добре помітно при забарвленні 
сірчанокислим аніліном. Таким чином, утворювався корок, в якому неозброєним оком легко 
розрізнити склереїди у вигляді білих тангентальних смужок і плям. Внутрішні шари кори 
представлені паренхімними клітинами, серед яких добре помітні групи товстостінних скле-
реїд з пористими оболонками. Таке розташування шарів та груп склереїд є важливою діагно-
стичною ознакою для стандартизації кори клена ясенолистого. Ідентифікацію проводили 
шляхом додавання до 2 мл витягу 0,1 мл 1% розчину феруму(ІІІ) хлориду, при цьому утво-
рювалося синє забарвлення, що свідчило про наявність фенольних сполук в корі клена ясе-
нолистого. Хроматографічний аналіз у системі безводна кислота мурашина-вода-етилацетат 
(1:1:8). На хроматограмі витягу з кори, що досліджували, спостерігали зону жовтуватої флю-
оресценції; безпосередньо нижче неї спостерігалася зона темно-сірого кольору, яка відпові-
дає зоні кислоти галової на хроматограмі розчину порівняння; нижче неї – на старті - зона 
помаранчевої флюоресценції. Після обробки хроматограм 1% розчином феруму(ІІІ) хлориду, 
зона кислоти галової набувала синього кольору як і розчину порівняння так і витягу кори. 
Таким чином, у витязі кори, що досліджувався, доведена наявність речовин фенольної при-
роди. Встановлено межі втрати в масі при висушуванні та вмісту загальної золи. Проведений 
комплекс досліджень дозволив розробити відповідні розділи проекту нормативно-технічної 
документації на сировину. 
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РАНОЗАГОЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ  
БРУНЬОК ТОПОЛІ КИТАЙСЬКОЇ 
Філімонова Н.І., Спиридонов Д.А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Лікування ран залишається однією із актуальних проблем сучасної медицини. Клініч-

ний перебіг ранового процесу характеризується різноманіттям його варіантів і симптомати-
ки, а також тісним зв'язком загальних і місцевих факторів, серед яких основними є: характері 
ступінь пошкодження тканини, наявність патогенного збудника гнійної інфекції, стан реак-
тивності організму, його загальна (неспецефічна) резистентність та здатність до імунної від-
повіді. 

Рановий процес – складний комплекс біологічних реакцій організму, які розвиваються 
у відповідь на пошкодження тканини і направлені на їх відновлення.  

Доцільна та своєчасно проведена діагностика ранового процесу визначає успішність 
лікування і базується як на визначенні характеру виникнення рани, так і на чіткості визна-
чення стадії загоєння. 

Лікування лікарськими рослинами знаходить застосування майже при всіх захворю-
ваннях. Перевагою такого лікування є низька токсичність і відсутність побічної дії.  

Одним із перспективних об'єктів дослідження і розробки нових препаратів для ліку-
вання ранового процесу є екстракт бруньок тополя, що представляє собою мазеподібну масу 
гірчично-зеленуватого кольору зі специфічним ароматним запахом.  

Досвід застосування цієї рослини в народній медицині вказує на ефективність його 
використання для лікування на першій стадії ранового процесу і робить актуальною пробле-
му створення нового лікарського препарату на його основі. 

 Бруньки тополі володіють бактерицидною, ранозагоювальною, протизапальною, по-
м'якшувальною, відхаркувальною, сечогінною (прискорює виведення сечової кислоти), жа-
рознижуючою і седативною дією.  

Завдяки своїм бактерицидним властивостям бруньки тополі захищають організм від 
стафілококів, синегнойної палички, тифозних і інших бактерій, що викликають різноманітні 
захворювання, а також сприяють розчиненню відкладень солей та каменів в порожнистих 
органах. 

На підставі фармакогнозтичних досліджень був встановлений великий вміст ненаси-
чених жирних кислот у складі ліпофільного екстракту бруньок тополі китайської, що свід-
чить про високий рівень ранозагоювальної активності для лікування ранового процесу.  

Одночасно на підставі експериментальних мікробіологічних досліджень доведена ви-
сока протимікробна активність ліпофільного екстракту бруньок Populus Simonii Carr віднос-
но грампозитивних мікроорганізмів (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus), і грамнегатив-
них (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli), відносно ж культури грибів роду Candida 
albicans була виявлена фунгістатична активність.  

Отримані результати вказують на перспективність використання ліпофільного екстра-
кту бруноьк тополі з метою створення м’якої лікарської форми для лікування ранового про-
цесу.  
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АНАЛІЗ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ТИМ'ЯНУ КРИМСЬКОГО  
(THYMUS TAURICUS KLOK. ET SHOST.) ФЛОРИ УКРАЇНИ 
Фуклева Л.А., Смойловська Г.П., Мазулін О.В., Гречана О.В. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Тим’ян плазкийі філогенетично близькі до нього види, які широко розповсюджені по 

теріторіях Європи, Азії, Європейської частини СНД, України, є фармакопейними. Рід тим’ян 
Thymus L. родини ясноткових (Lamiaceae L.) характеризується великою поліморфністю і на-
лічує понад 400 видів, з яких у флорі України зростає до 50. 

Найбільший практичний інтерес для медицини представляють ефіроолійні види роду 
Thymus L.: т. плазкий, т. кримський, т. широколистий, т. гранітний, які мають значну сиро-
винну базу. Нами проведено вивчення складу ефірної олії у сировині раніш не вивчаємого 
виду т. кримського - Thymus tauricus Klok. et Shost. 

Рослинну сировину (верхівки квітучих суцвіть довжиною до 15 см) заготовляли у пе-
ріод максимального накопичення ефірної олії у районах Запорізької області та АР Крим у 
період цвітіння (травень-червень 2009 p.). 

Дані досліджень рослинної сировини показали, що в траві т. кримського містяться: 
ефірна олія (до 3,5±0,40%), каротиноїди (до 30,20±3,30мг%), аскорбінова кислота, флаваної-
ди (до 1,50±0,10%), фенолкарбонові кислоти, дубильні речовини, полісахариди. Кількість 
ефірної олії у вегетаційний період визначали у приборі Клєвенджера. 

Аналіз хімічного складу ефірної олії т. кримського визначали методом газорідинної 
хроматографії на приладі „Hewlett - Packard", оснащеному полум’яно- іонізаційним детекто-
ром та капілярною колонкою HP - 5 (довжина - 30 м, внутрішній діаметр - 0,25 мм). Товщина 
плівки нерухомої фази (сополімер: 5% дифенілу та 95% диметилсилоксану) - 0,25 мкм. Тем-
пература колонки програмувалася від 60 до 285°С (витримування - 15 хв.) зі швидкістю 
3°С/хв. Об’єм проби, що вводилась - 1 мкл. 

Ідентифікацію компонентів ефірної олії проводили за стандартними речовинами і в 
порівнянні з розрахованими узагальненими індексами утримання (УІУ) за довідковими да-
ними. 

Одержані дані свідчили про те, що ефірна олія Thymus tauricus Klok. et Shost. містить 
до 64 біологічно активних компонентів. Основними являються: тимол (39,72%), п-цимол 
(19,68%), карвакрол (7,57%), γ-терпінен (4,49%), β-каріофілен (3,72%), камфора (2,62%), ли-
налоол (2,51%) та іні. 

При попередніх дослідженнях антимікробної активності ефірної олії встановлена ефе-
ктивна пригнічуюча дія по відношенню до штамів патогенних паличок і бактерій St. aureus, 
В. anthracoides, P. vulgaris, E. coli, грибів роду Candida. 

Одержані дані свідчили про те, що Thymus tauricus Klok. et Shost. є перспективною 
рослинною сировиною для заготівлі і культивування, а трава може використовуватися для 
отримання фітопрепаратів протизапальної та антимікробної дії. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ТА НАКОПИЧЕННЯ БАР 
РОСЛИНАМИ ПОРЯДКУ BETULALES 

Хворост О.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Порядок березоцвіті об’єднує 2 родини: березові Betulaceae (роди береза Betula L., ві-

льха Alnus Mill., душекія Duschekia Opiz) та ліщинові Corylaceae (роди ліщина Corylus L., 
граб Carpinus L. та хмелеграб Ostrya Scop.) 

Рослини порядку являються джерелом лікарської сировини.  
Мета дослідження –вивчення особливостей анатомічної будови листя та пагонів 52 

видів порядку, що заготовлені в різних регіонах України та в різні фенологічні фази розвитку 
рослин, накопичення сполук фенольної природи в тканинах цих видів сировини та визначен-
ня кількісного вмісту таких груп сполук як хлорофіли, каротиноїди, органічні кислоти, полі-
сахариди, гідроксикоричні кислоти, флавоноїди, дубільні речовини, катехіни. 

Виявлено загальні закономірності анатомічної будови (типи будови пагонів та листя, 
тип продихового апарату епідерми) та відмінні риси (наявність, вид трихом та їх топографія 
на органі, наявність, вид та локалізація кристалічних включень та наявність танідоносних 
клітин-ідіобластів).  

Причому за цими ознаками можна було ідентифікувати рослини на рівні виду та роду, 
провести ж якесь розмежування, наприклад, видів берез відповідно до такої систематичної 
категорії як триби не виявилося можливим, тому що значущим на рівні виду був комплекс 
діагностичних рис, що варіював та складався з 5-9 ознак. 

Аналіз результатів кількісного вмісту БАР дозволив виявити види сировини, що яв-
ляються перспективними для подальшого вивчення. Визначали кількісний вміст таких груп 
БАР як різни групи фенольних сполук: суми окиснюваних фенолів, суми гідроксикоричних 
кислот (в розрахунку на кислоту хлорогенову), суми флавоноїдів (в розрахунку на рутин), 
дубильних речовин (в розрахунку на галотанін) та суми вільних катехінів (в розрахунку на 
(+)-катехін. 

Таким чином, проведені дослідження підтвердили перспективність подальших дослі-
джень берези бородавчастої та берези пухнастої, вільхи клейкої, ліщини звичайної та грабу 
звичайного як джерел цілої низки різних видів лікарської сировини.  

Крім того, проведений фармакогностичний скрінінг вегетативних та ряду генератив-
них органів рослин порядку березоцвіті дозволив виявити ряд перспективних рослин. До них 
належать береза вільховидна, береза Шмідта, вільха пухнаста та вільха червона. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

Хохлова К.О., Вишневська Л.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Фітохімічні препарати широко застосовуються у лікарській терапії, у тому числі при 

комплексному лікуванні багатьох захворювань. До безперечних переваг фітопрепаратів від-
носяться: низька токсичність, легка засвоюваність людським організмом, можливість їх три-
валого застосування без ризику виникнення побічних явищ, м’якість і надійність дії. В 
останні роки у всьому світі спостерігається підвищена цікавість до лікарських препаратів з 
рослинної сировини.  

Препарати з лікарських рослин відрізняються від ліків, які є індивідуальними хіміч-
ними сполуками, перш за все, наявністю багатьох біологічно активних сполук, органічно по-
єднаних в одне ціле. Тому, створення нових фітотерапевтичних лікарських засобів є актуаль-
ним. 

У якості основних компонентів фітопрепарату для офтальмології у формі рідкого лі-
карського засобу нами були обрані плоди чорниці звичайної (Fructus Myrtilli), квітки волош-
ки синьої (Flores Centaureae cyani), квітки нагідок лікарських (Flores Calendulae) і плоди ши-
пшини травневої (Fructus Rozae). Вибір складу ґрунтувався на літературних даних щодо ви-
користання обраної рослинної сировини в офіцинальній та народній медицині, на результа-
тах фітохімічних досліджень та комп’ютерного прогнозування фармакологічної активності 
біологічно активних речовин.  

Для розробки складу та оптимальної технології фітопрепарату ми вивчали його осно-
вні фармако-технологічні властивості. Визначення основних технологічних параметрів лі-
карської рослинної сировини та її фітокомпозиції проводилось відповідно до вимог Держав-
ної Фармакопеї України та з використанням загальновідомих методик.  

Нами були визначені втрата в масі при висушуванні, питома, насипна та об’ємна маса, 
пористість, нарізність, вільний об’єм шару, плинність і кут природного укосу лікарської рос-
линної сировини. 

Аналіз експерементальних даних показав, що лікарська рослинна сировина з вмістом 
вологи від 7,53 % до 15,47 % має питому вагу в діапазоні від 1,2805 г/см3 до 1,5434 г/см3, 
об’ємну масу від 0,3336 г/см3 до 0,8358 г/см3 і насипну масу від 0,1172 г/см3 до 0,7041 г/см3. 
Пористіть сировини становить у діапазоні від 0,3472 до 0,7512, нарізність шару сировини від 
0,1576 до 0,6487, вільний об’єм шару сировини ― від 0,4501 до 0,9126. 

Плинність для квіток нагідок становить 0,5409±0,31 г/сек; квіток волошки 0,6258±0,27 
г/сек; плодів чорниці 4,9020±0,97 г/сек; плодів шипшини 1,4845±0,35 г/сек. Кут природного 
укосу, який характеризує плинність сировини, становить для квіток нагідок ― 43-45є, для 
квіток волошки ― 43-44є, для плодів чорниці ― 24-29є, для плодів шипшини ― 30-35є. 

Фітокомпозиції лікарської рослинної сировини має вміст вологи 10,18±0,1 %, питому 
масу — від 1,5769 г/см3 до 1,605 г/см3; об’ємну масу від 0,997 г/см3до 1,000 г/см3, насипну 
масу від 0,179 г/см3 до 0,189 г/см3, пористість ― 0,3710, нарізність ― 0,8143, вільний об’єм 
шару сировини ― 0,8832, плинність ― 0,6158±0,21 г/сек; кут природного укосу ― 44-45є. 

Одержані результати будуть використані нами для розрахунків оптимальних парамет-
рів процесів екстракції, визначення необхідних співвідношень сировини та екстрагента, під-
бору транспортувальних засобів, розробки технології фітопрепарату для комплексного за-
стосування в офтальмології. 
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ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ БОДЯГИ ТА  
ВИВЧЕННЯ ЇЇ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ 

Целюба Ю.С., Кисличенко В.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Бодяга, або річкова губка Spongilla fluviatialіs відноситься до відділу губок з кістяком 

із кремнезему – Spongilla fluviatialіs Lieberkuhn, Spongilla lacustris Carter до класу кишково-
порожнинних.  

Губки — нерухомі колоніальні тварини, які складаються з великої кількості з’єднаних 
між собою організмів. За зовнішнім виглядом губки дуже нагадують рослини. Вони розта-
шовуються на підводних предметах (каменях, сваях, корягах та ін.), по яким стелються у ви-
гляді коркоподібних наростів або розгалужених кущиків. 

В Україні найбільш поширеним видом є бодяга звичайна (Spongilla lacustris L.). Поряд 
з бодягою звичайною часто зустрічається інший вид губки — ефідатія (Ephydatia fluviatilis 
L.), яка має більш слабкий та м’який скелет. 

Бодяга складається з кремнієвих голочок, пов’язаних між собою органічною речови-
ною - спонгіном або спонгіноліном, за своєю хімічною будовою близьких до шовку. До 
складу бодяги також входять фосфорнокислі та вуглецевокислі солі вапна й органічні речо-
вини. Порошок зеленувато-сірого, жовтувато-сірого, жовтого та коричневато-зеленого ко-
льору.  

Біологічна дія бодяги полягає у механічному подразненні шкіри, зумовленому вміс-
том кремнієвих голочок. Застосовують бодягу при ревматичних, невралгічних болях, забит-
тях, синцях у вигляді порошку, мазей, кремів, гелів, які викликають механічне подразнення 
шкіри.  

Екстракт бодяги виявляє протизапальну, протинабрякову, трансдермальну дію, що 
значно підвищує активність лікувальних компонентів, які можуть входити до складу лікар-
ських форм. Подрібнені кремнієві голочки бодяги розширюють судини, що сприяє активації 
кровообігу, зменшенню болю і забезпечує ефективну, розсмоктуючу та бактерицидну дію. 
При цьому відбувається локальне звільнення кінінів, гістаміну, простагландинів. Терапевти-
чна дія бодяги супроводжується помірно зігріваючим ефектом та тимчасовим місцевим по-
червонінням шкіри.  

Літературні дані про хімічний склад бодяги мають дуже обмежені та суперечливі, то-
му представляє інтерес і є актуальним поглиблене дослідження біологічно активних сполук 
губки річної. 

Метою нашої роботи було вивчення амінокислотного та жирнокислотного складу бо-
дяги, яку збирали в українських (українська бодяга) та китайських (китайська бодяга) водо-
ймах. Китайську сировину закупали на заготівельних підприємствах України. 

Якісний та кількісний аналіз вільних та зв’язаних амінокислот у досліджуваній сиро-
вині здійснювали за допомогою амінокислотного аналізатору Т339М Mikrotechna–Praha. 

Вперше ідентифіковано 17 вільних та зв’язаних амінокислот і встановлено їх кількіс-
ний вміст у зразках річної губки, що досліджувались. В обох об’єктах амінокислоти в найбі-
льшій кількості знаходяться у зв’язаному стані. 

Таким чином, губка річна є перспективною сировиною для подальших фітохімічних і 
фармакологічних досліджень з метою створення на її основі нових лікарських препаратів 
протизапальної, антимікробної, розсмоктуючої дії. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРОФІЛІВ ТА КАРОТИНОЇДІВ 
У БРУНЬКАХ ШОВКОВИЦІ БІЛОЇ ТА ЧОРНОЇ 

Цуркан О.О., Гергель О.В. 
ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України» 

 
Лікарські рослини у своєму складі містять різні групи біологічно активних речовин 

(БАР), які визначають їхню фармакологічну активність. Особливий інтерес у науковців, ви-
кликають біологічно активні речовини, що не синтезуються в організмі людини а потрапля-
ють до нього із зовні. До них можна віднести БАР пігментного комплексу рослин, до складу 
якого в значній мірі входять хлорофіли і каротиноїди. Інтерес до даних БАР можна пояснити 
тим, що вони забезпечують необхідну активність антиокислювальної захисної системи орга-
нізму, яка контролює рівень вільнорадикальних реакцій окислення і перешкоджає накопи-
ченню токсичних продуктів, нормалізує обмін речовин та інш. Перспективною рослиною, 
яка вміщує хлорофіли та каротиноїди можна вважати шовковицю, яка має значну сировинну 
базу та зростає на всій території України. 

Мета дослідження. Метою дослідження є спектрофотометричне вивчення вмісту хло-
рофілів та каротиноїдів в бруньках шовковиці білої та чорної. 

Матеріали та методи. Об’єктами дослідження є бруньки шовковиці чорної та білої, за-
готовлені у 2010 році в Київській області.  

Екстракцію повітряно-сухої досліджуваної сировини проводили хлороформом. Вимі-
ри оптичної густини отриманих витягів проводили на спектрофотометрі НР 8452А (США) 
(для хлорофілів - за довжини хвилі 600 нм, для каротиноїдів за довжини хвилі 450 нм).  

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті проведеного дослідження 
встановлений кількісний вміст хлорофілів та каротиноїдів у бруньках шовковиці білої та чо-
рної. Визначено, що вміст хлорофілів переважає в бруньках шовковиці чорної та становить 
0,04 %, у бруньках шовковиці білої він складає 0,029%. Дослідження вмісту каротиноїдів по-
казало, що їх кількісний вміст є також більшим у бруньках шовковиці чорної - 0,016%, в той 
час, як в бруньках шовковиці білої він становить 0,013%.  

Висновки 
Розроблено методику спектрофотометричного визначення хлорофілів та каротиноїдів 

у бруньках шовковиці білої та чорної. 
Встановлено, що за кількісним вмістом хлорофілів та каротиноїдів переважають бру-

ньки шовковиці чорної. 
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ВМІСТ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ ЛЮБИСТКУ ЛІКАРСЬКОГО  
(LEVISTICUM OFFICINALE KOCH.) 

Челін Н.В., Марчишин С.М. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
Україна має достатні природні ресурси для розробки рослинних лікарських препаратів 

які поєднують стабільну ефективність, безпечність та якість з оригінальними фармакологіч-
ними властивостями. У цьому плані практичний інтерес виявляє любисток лікарський, що 
широко відомий у народній медицині як діуретичний, протимікробний, спазмолітичний за-
сіб. Як офіцинальна лікарська рослина в країнах Європи, що входить до складу оригінальних 
лікарських засобів, любисток лікарський є перспективною рослинною сировиною для ство-
рення і вітчизняних фітопрепаратів. Фармакологічна активність та специфічні особливості 
любистку зумовлені багатогранністю якісного складу та вмісту біологічно активних речовин, 
одними із яких є ліпофільні сполуки. 

Сучасна наука приділяє велику увагу розробці лікарських засобів, до складу яких вхо-
дять біологічно активні ліпофільні речовини рослинного походження: хлорофіли, токоферо-
ли, каротиноїди, жирні кислоти. Токофероли та каротиноїди використовуються як антиокси-
дантні речовини, каротиноїди мають А-провітамінну активність. Хлорофіли виявляють про-
тимікробну активність та стимулюють кровотворення. 

Метою нашої роботи було дослідження якісного і кількісного вмісту деяких компоне-
нтів ліпофільної фракції листків любистку лікарського, вирощеного на дослідних ділянках 
ботанічного саду «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету ім. 
І.Я. Горбачевського. 

Визначали якісний склад та кількісний вміст рослинних пігментів, використовуючи 
тримірну флуоресцентну спектроскопію (3DF-спектроскопію). Дані реєстрували в ультрафі-
олетовому та видимому діапазонах за допомогою флуорометра Hitachi F4010. Вимірювання 
проводили в інтервалі довжин хвиль збудження – 250-750 нм; в інтервалі довжин хвиль флу-
оресценції – 250-750 нм; крок сканування – 10 нм; щілини – збудження/ флуоресценція – 5/5 
нм; розчинники – хлороформ та метанол. Побудову тримірних графіків виконували викорис-
товуючи програмований пакет Specta Data Lab, розроблений у науково-дослідному інституті 
хімії Харківського національного університету ім. М. Каразіна. 

Результати досліджень показали, що ліпофільному комплексу листків любистку лі-
карського у метанолі властиві піки в областях λexc – 280-370 нм, λeni – 390-540 нм, що свід-
чить про наявність простих фенолів, серія піків (λexc – 340-450, 500-580, 600-690 нм і λem– 
650-700 нм) – область флуоресценції хлорофілів. Аналіз ліпофільного комплексу листків лю-
бистку в хлороформі показав серію піків (λexc – 310-460, 480-560, 560-580 нм і λem – 650-720 
нм), що характерно для області флуоресценції хлорофілів, піки в областях λexc – 300-360 нм, 
λeni – 400-520 нм свідчать про наявність агліконів флавоноїдів. 

Визначення кількісного вмісту суми каротиноїдів і хлорофілів у ліпофільній фракції 
листків любистку лікарського в метанолі показало, що вміст хлорофілів становить 0,57 мг/г, 
каротиноїдів – 20,67 мг/г; вміст у ліпофільній фракції любистку в хлороформі: хлорофіли – 
2,27 мг/г, каротиноїди – 7,70 мг/г. 

Одержані дані демонструють доцільність та перспективність подальшого дослідження 
ліпофільної фракції листків любистку лікарського з метою створення на її основі вітчизня-
них фітопрепаратів. 



 

359 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ ТРАВИ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО 
Черкашина А.В., Ковальов В.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Актуальним завданням фармацевтичної науки є пошук і розробка нових лікарських 

засобів із рослин, що мають достатню сировинну базу. Нут звичайний (Cicer arietinum L.) 
широко культивується на теріторії нашої країни. Основні площі його зосереджені в Криму і в 
степових районах Херсонської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпро-
петровської та Харківської областях. 

Попередніми дослідженнями було вивчено мінеральний, амінокислотний, жирнокис-
лотний склад трави нуту, за допомогою загальновідомих якісних реакцій і хроматографічних 
методів встановлено наявність флавоноїдів, ізофлавоноїдів, гідроксикоричних кислот, кума-
ринів, дубильних речовин, тощо. У фітотерапії багатьох країн нут застосовують як гіпоглі-
кемічний, гіпохолестеринемічний, в’яжучий засіб; відваром з нуту позбавляються від каме-
нів у нирках та сечовому міхурі. З літературних даних відомо, що компреси з молодих рос-
лин нуту покращують колір шкіри, попереджують шкіряні захворювання, знищують борода-
вки тощо. Можна припустити, що ці властивості трава нута виявляє завдяки наявності саме 
органічних кислот.  

Органічні кислоти містяться в усіх органах рослин у вільному стані і у вигляді солей, 
ефірів, димерів та ін., вони відіграють важливу роль в обміні речовин рослин та виявляють 
різноманітні види біологічної активності. 

Аскорбінова кислота бере участь в окислювально-відновних реакціях, процесах вуг-
лецевого обміну, згортанні крові, підвищує життєві та захисні сили організму, покращує апе-
тит та стимулює ріст, сприяє нормалізації проникності капілярів, регенерації тканин, має де-
сенсибілізуючі властивості. Вітамін С – синергіст гормону кортину, гонадотропних гормонів, 
тіаміну, вітамінів групи Р. Аскорбінова кислота не синтезується і не накопичується в органі-
змі, тому обов’язково має надходити з продуктами харчування. 

Лимонна та інші органічні кислоти сприяють зменшенню процесів нітрозування в ор-
ганізмі та зниженню хімічного канцерогенезу. Яблучна кислота впливає на засвоєння заліза 
організмом та синтез гемоглобіну. У косметології широке застосування знаходять екстракти 
рослин, що містять органічні кислоти, у зв’язку з тим, що вони при зовнішньому застосуван-
ні виявляють кератолітичну дію.  

Метою нашого дослідження стало якісне та кількісне вивчення вільних органічних 
кислот трави нуту звичайного.  

Якісне вивчення вільних органічних кислот проводили методом паперової хроматог-
рафії в системі розчинників н-пропанол – 25% розчин аміаку (6:4). Використовували водні та 
спирто-водні екстракти трави нуту в порівнянні з вірогідними зразками органічних кислот. 
Хроматограми після хроматографування висушували й обробляли 0,1% розчином 2,6-
дихлорфеноліндофенолята натрія у 96% етанолі і нагрівали в сушильній шафі: речовини кис-
лого характеру виявлялися у вигляді рожевих плям на блакитному фоні. 

В екстрактах трави нуту нами були виявлені такі вільні кислоти: яблучна, аскорбіно-
ва, щавлева, лимонна та винна. 

Для визначення вмісту суми вільних органічних кислот була використана фармако-
пейна методика (ДФ ХІ). Кількісний вміст суми вільних органічних кислот в траві нуту у пе-
рерахунку на яблучну кислоту склав 4,47±0,04%.  
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ГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДУБИЛЬНИХ РЕЧОВИН  
В ОРГАНАХ ГРАВІЛАТУ МІСЬКОГО 

Черпак О.М. 
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

 
Завданням сучасної фітотерапії є пошук перспективних лікарських рослин з метою 

створення нових фітопрепаратів. Серед БАР, що нагромаджуються у рослинах і мають фар-
макологічну дію важливе місце займають дубильні речовини (таніди). До таких рослин на-
лежить гравілат міський.  

Попереднім фітохімічним дослідженням органів гравілату міського встановлено, що 
вміст у них неоднаковий і залежить від фази вегетації. Найбільше дубильних речовин у ко-
реневищах і коренях, зібраних у період плодоношення, менше – у листках і найменше – у 
стеблах.  

З метою встановлення локалізації дубильних речовин в тканинах підземних і надзем-
них органів гравілату міського проводили гістохімічні дослідження на свіжому матеріалі за-
гальноприйнятими методами з використаннім 1 % розчину заліза (Ш) хлориду та 1 % розчи-
ну залізоамонійного галуну. Паралельно виконували контрольні досліди на мікропрепаратах, 
виготовлених із сировини з якої попередньо були екстраговані дубильні речовини.  

Внаслідок проведених гістохімічних досліджень встановили, що в кореневищах і ко-
ренях таніди локалізуються, головним чином, в паренхімі первинної кори, у флоемі провід-
них пучків, клітинах широких серцевинних променів. Менше їх знаходиться у деревній па-
ренхімі і серцевині кореня. Відсутні таніди у судинах провідних пучків та клітинах камбію.  

В листках дубильні речовини найбільше локалізуються в клітинах верхньої і нижньої 
епідерми, у багатоклітинних і одноклітинних простих трихомах, обкладках жилок, у флоем-
ній частині провідних пучків, менше їх - у клітинах одношарової палісадної і багатошарової 
губчастої паренхіми. Найбільш багаті танідами молоді листки.  

В стеблах гравілату міського найбільше таніди локалізуються в клітинах одношарової 
епідерми, трихомах, коленхімі, що заповнює незначні виступи стебла, флоемі провідних пу-
чків, незначна їх кількість - в клітинах серцевини і деревної паренхіми, зовсім вони відсутні 
– у коровій паренхімі. І навпаки, у молодих стеблах танідами найбільше заповнені клітини 
серцевини, яка займає більшу частину стебла.  

Таким чином, шляхом гістохімічного дослідження було встановлено нагромадження і 
локалізацію дубильних речовин у тканинах надземних та підземних органах гравілату місь-
кого.  
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ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ВИДІВ  
РОДУ OCIMUM L. (LAMIACEAE JUSS.) 

Шанайда М.І. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
Ефіроолійні лікарські рослини родини Lamiaceae Juss. є перспективним джерелом для 

створення нових лікарських засобів, оскільки лікувальні властивості у них вдало поєднують-
ся із приємними смаком та запахом. 

Види роду Васильки (Ocimum L.) – ефіроолійні трав'янисті рослини родини 
Lamiaceae, які використовуються у народній медицині різних країн завдяки протизапальним, 
відхаркувальним, спазмолітичним, антибактеріальним та іншим лікувальним властивостям. 
В Україні види цього роду поширені лише в культурі. Найчастіше культивують два види – 
Ocimum basilicum L. та O. gratissimum L., хімічний склад яких досить детально висвітлений у 
літературних джерелах (Либусь О.К та співавт., 2004). 

Ми поставили собі за мету проаналізувати компонентний склад ефірних олій трьох 
інших малопоширених в Україні видів роду Ocimum – O. americanum, O. canum та O. 
sanetum. Дослідження ефірної олії вказаних видів необхідні для з'ясування перспективності 
їх подальшого використання у фармації. Рослини вирощено в умовах Тернопільської обл. 
При культивуванні рослин використано насіння з колекції Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАНУ. Ефірну олію отримали із висушеної надземної частини рослин, зі-
браної у період масового цвітіння, шляхом перегонки з водяною парою згідно ДФ ХІ. Хро-
мато-мас-спректрометричний аналіз зразків ефірних олій здійснено на газовому хроматогра-
фі Agilent Technologies 6890 N з МАС-спектрометричним детектором 5973N. Час хроматог-
рафування склав близько 40 хв. 

У результаті проведених досліджень в ефірній олії O. americanum нами вперше вияв-
лено 47 компонентів (з них 46 ідентифіковано), O. canum – 52 (ідентифіковано 45), 
O. sanetum – 50 (ідентифіковано 35). В ефірній олії O. americanum домінуючими компонен-
тами є ліналоол (49,84 %), метилхавікол (8,27 %), 1,8-цинеол (6,75 %), епі-γ-кадінол (5,86 %), 
камфора (3,09 %), евгенол (2,52 %), борнілацетат (2, 39 %), α-терпінеол (2,40 %) та гермакрен 
D (2,07 %). Основними компонентами ефірної олії O. canum є ліналоол (46,76 %), метилхаві-
кол (16,99 %), епі-γ-кадінол (5,016 %), гераніол (4,47 %), 1,8-цинеол (3,87 %), гермакрен D 
(3,11 %) та β-елемен (2,01 %), що вказує на деяку подібність із попереднім видом. Що стосу-
ється O. sanetum, то домінуючими компонентами ефірної олії цієї рослини є евгенол 
(26,54 %), β-бісаболен (17,23 %), метилхавікол (13,02 %), 1,8-цинеол (6,61 %), цис-α-
бісаболен (5,12 %), каріофіленоксид (3,15 %), α-терпінеол (2,33 %) та α-бергамотен (2,27 %).  

Таким чином, в ефірній олії O. americanum та O. canum домінує монотерпеноїд ліна-
лоол, який складає близько 50 % вмісту ефірної олії, тоді як у O. sanetum – ароматичні спо-
луки (евгенол, метилхавікол) та сесквітерпени (β-бісаболен, цис-α-бісаболен). Варто відзна-
чити, що деякі сполуки (метилхавікол, 1,8-цинеол, ліналоол, евгенол, гермакрен D та ін.) ви-
явлено у тій чи іншій кількості в ефірній олії усіх трьох видів роду Ocimum, що може бути 
доказом хемотаксономічної спорідненості досліджуваних видів. Разом з тим, виявлено і ви-
доспецифічні ознаки, зокрема: β-бісаболен міститься лише в ефірній олії O. sanetum, епі-γ-
кадінол – O. canum, α-аморфен – O. americanum. 

Отримані нами дані щодо компонентного складу ефірних олій видів роду Ocimum мо-
жуть бути використані в хемотаксономії представників родини Lamiaceae. У перспективі 
вважаємо доцільним вивчення фармакологічної дії ефірних олій цих рослин.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДНОГО ВМІСТУ ЛУСОК ALLIUM CEPA L. 
Шевцов І.М., Журавель І.О., Кисличенко В.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Цибуля ріпчаста (Allium cepa L.) широко культивується на території України та має 

багатий хімічний склад. 
Завдяки високому вмісту різних груп біологічно активних сполук і, зокрема, флавоно-

їдів, цибуля ріпчаста знайшла широке застосування у народній медицині. 
Відомо, що флавоноїди мають різноманітний спектр фармакологічної дії на організм 

людини. Лікарські препарати, що містять флавоноїди, використовують у якості антиоксидан-
тних, мембраностабілізуючих, спазмолітичних, діуретичних та інших засобів. За даними де-
яких дослідників, флавоноїди можуть стимулювати функцію надниркових залоз, підвищую-
чи синтез глюкокортикоїдів, що дає змогу використовувати їх при захворюваннях наднирко-
вих залоз. Окрім цього флавоноїди посилюють серцеві скорочення, прискорюють мікроцир-
куляцію крові, внаслідок чого покращується живлення серцевого м`яза та виникає позитив-
ний іонотропний ефект. Деякі похідні кемпферолу (діоробін, біоробін) мають азотемічну дію 
та використовуються при захворюваннях нирок. 

Таким чином, дослідження флавоноїдного складу Allium cepa L. має велике практичне 
значення та викликає певний науковий інтерес. У якості об`єкта для вивчення було обрано 
луски цибулі ріпчастої, тому що вони здавна використовуються у народній медицині та май-
же не дослідженні. Окрім цього луски є відходом харчової промисловості, тому сировинна 
база є достатньою 

Метою нашої роботи було вивчення флавоноїдного складу лусок цибулин цибулі ріп-
частої. 

Для попереднього встановлення наявності флавоноїдів проводили якісні реакції з фе-
руму (III) хлоридом, 10% спиртовим розчином лугу, 2% спиртовим розчином алюмінію хло-
риду, розчином свинцю ацетату основного та ціанідинову реакцію за Бріантом. Позитивний 
результат проведених реакцій дозволив припустити наявність у досліджуваній сировині фла-
воноїдів.  

Подальше дослідження флавоноїдного вмісту лусок цибулі ріпчастої проводили мето-
дом паперової хроматографії в системах розчинників н-бутанол-кислота оцтова-вода (4:1:2) – 
I напрямок та 15% кислота оцтова - II напрямок. Наявність досліджуваної групи сполук ви-
являли за флуоресценцією в УФ-світлі до та після обробки хроматограм парами аміаку, 10% 
розчином натрію гідроксиду та 1% розчином алюмінію хлориду. 

В результаті хроматографічного дослідження було виявлено не менш чотирьох речо-
вин, які мали в УФ-світлі жовту флуоресценцію, що посилювалася при обробці парами аміа-
ку, це дало змогу віднести їх до агліконів флавоноїдів. Три речовини мали в УФ-світлі темну 
флуоресценцію, яка після обробки парами аміаку змінювалася на жовту, що дозволило від-
нести їх до глікозидів флавоноїдів. Для підтвердження належності досліджуваних речовин до 
флавоноїдів були отримані УФ- та ІЧ- спектри, а також проаналізовані їх фізико-хімічні вла-
стивості.  

Таким чином, в лусках цибулі ріпчастої ідентифіковано сім речовин флавоноїдної 
природи – аглікони кемпферол, кверцетин, ізорамнетин, лютеолін, та глікозиди астрагалін, 
ізокверцитрин, цинарозид. Результати досліджень будуть використані для розробки методів 
контролю якості на луски цибулин Allium cepa L. 
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ВИВЧЕННЯ ІМУНОТРОПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСТРАКТІВ  
ЧОРНОМОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ CYSTOSEIRA BARBATA ТА  

ENTEROMORPHA INTESTINALIS 
Шевченко І. М., Шевченко А.Ю. 

Одеський державний медичний університет 
 
В підтримці гомеостазу організму людини провідна роль належить імунній системі. 

Вона першою реагує на стресові ситуації, що виникають у результаті погіршення довколиш-
нього середовища (технічне забруднення, кліматичні та побутові аномалії), при хіміотерапії, 
незбалансованому харчуванні, інфекційних захворюваннях та злоякісних утвореннях.  

В зв’язку з погіршенням екологічної ситуації, надходження в навколишнє середовище 
штучних та природних токсинів, алергенів та інших, шкідливих для організму речовин, зни-
жується рівень активності імунної системи людини, її стійкість до різноманітних збудників 
захворювань.  

Для стабілізації імунного відгуку використовуються різноманітні імуномодулятори. 
Серед великої кількості препаратів, володіючих імунотропною активністю, переважна біль-
шість із них в силу низки причин (токсичність, недостатня ефективність, побічні дії, висока 
вартість, недостатня вивченість) рідко використовується на практиці.  

Саме з цим і пов’язана всезростаюча цікавість до природної рослинної сировини, зок-
рема, до водоростей, як перспективним джерелам біологічно активних добавок лікувально-
профілактичного призначення.  

Метою даної роботи було вивчення імунотропних властивостей водних витяжок з чо-
рноморських водоростей Cystoseira barbatа та Enteromorpha intestinalis. 

Об`єктом нашого дослідження були зелена водорость Enteromorpha intestinalis, та бу-
ра водорость Cystoseira barbatа зібрані у природному середовищі (Одеська затока, квітень 
2008 р.) 

Зібрані водорості промивали прісною питною водою, розкладували на решітки для сті-
кання води. Частину водоростей охолоджували до температури +2° С, що дало можливість по-
вторити дослідження. Проведена органолептична оцінка водоростей показала, що природні 
колір, смак і консистенція зберігаються тільки в охолодженому стані. 

Екстракти готували шляхом гомогенізації сирої маси в воді. Навіску сирої біомаси во-
дорості (5г) поміщали у гомогенізатор та подрібнювали. Гомогенат розводили 100 мл дисти-
льованої води та центрифугували. В якості екстракту для дослідів використовували надосад-
ну рідину. Експерименти проводили на щурах лінії Вістар, яким щоденно протягом 7 днів 
внутрішньошлунково вводили по 2 мл екстракту. Через 7 днів для аналізу у щурів брали 
кров. 

Активність Т- і В-лімфоцитів визначали за їх здатністю утворювати розетки (Т-
лімфоцити з еритроцитами барана, а В-лімфоцити з еритроцитами миші). Ступінь активності 
визначалась по кількості приєднаних еритроцитів. Рівень активності фагоцитарного ланцюга 
імунної системи визначали за зміною фагоцитарного числа – кількості активних паличкояде-
рних нейтрофілів. 

Рівень окислювально-відновних процесів, активність мембранного комплексу нейт-
рофілів оцінювали за НСТ-тестом. Отримані данні обробляли методами біологічної статис-
тики. 

В результаті проведених досліджень нами встановлено, що екстракт з Cystoseira bar-
bata не має чітко вираженого стимулюючого або гальмуючого ефекту. Це може бути 
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пов’язано з тим, що водний екстракт містив не тільки полісахариди, але й інші біологічно 
активні речовини, і в цілому він не володіє вибірковістю дії. Однак спостерігається тенденція 
до його депресивної дії на клітинний ланцюг імунітету. 

Гальмуючий ефект в більшій мірі проявляється на високоактивних лімфоцитах, ніж на 
середньоактивних і малоактивних, особливо це помітно на Т-лімфоцитах (кількість знижу-
ється на 11,11 % відносно контролю). Підвищення загальної кількості В-лімфоцитів крові 
відбувається, очевидно, за рахунок пригнічення Т-клітин. 

Помітний стимулюючий ефект спостерігався в відношенні фагоцитарного ланцюга 
імунітету. Збільшення показників на 6 – 13 % відносно контролю свідчить про стимуляцію 
біологічно активними речовинами цистозіри фагоцитарного ланцюга імунної системи експе-
риментальних тварин, при чому лізосомно-катіонний тест показує, що в більшій мірі стиму-
люється рівень внутріклітинних окислювально-відновних процесів (на 13 %), а НСТ – тест 
свідчить про активацію мембранного комплексу клітин (збільшення на 9 %). 

Встановлено, що водоростевий екстракт ентероморфи позитивно впливав на фагоци-
тарний ланцюг імунної системи. Фагоцитарне число збільшувалось на 17 – 18 % відносно 
контрольної групи. Відповідно збільшувався і фагоцитарний індекс на 20 – 36 %. Збільшення 
кількості НСТ позитивних нейтрофілів (на 19 – 24 %) свідчить про виражені мембранопроте-
кторні властивості екстракту. Клітинний ланцюг імунітету (кількість Т- і В - лімфоцитів) у 
тварин при введенні їм екстракту зберігає стабільність, що засвідчує про відсутність анти-
генних властивостей екстракту. Ступінь активності лімфоцитів, в більшості – мала та серед-
ня. 

Таким чином, проведені дослідження доводять, що екстракт із Е. intestinalis має осно-
вні імуномодулюючі властивості та може бути рекомендований для використання в лікува-
льно – профілактичних цілях. 

Висновки: 
1. Кормовий додаток у вигляді екстракту водорості Eteromorpha intestinalis має пози-

тивний вплив на імунну систему піддослідних тварин.  
2. Застосування екстракту із водорості Enteromorpha intestinalis стимулює гумораль-

ний та фагоцитарний ланцюги імунної системи, що зв’язано з активацією мембранного ком-
плексу клітин. 

3. Водоростевий екстракт Enteromorpha intestinalis стабілізує клітинний ланцюг імун-
ної системи піддослідних тварин. 

4. Прийом в якості кормової добавки екстракту з бурої водорості Cystoseira barbata 
викликає у експериментальних тварин неоднозначну реакцію. Так, відносно клітинного іму-
нітету щурів дія водоростевої добавки нейтральна або злегка імунодепресивна, а відносно 
фагоцитарного ланцюга імунної системи – стимулююча (підвищується стійкість мембранно-
го комплексу клітин, а також активність лізосомних ферментів). Такий результат може бути 
пов’язаний з багатокомпонентністю екстракту, де може проявлятись антагоністична дія спо-
лук різних класів (білків, полісахаридів, ліпідів та ін.).  

5. Доцільно провести експеримент з вивчення імунотропних властивостей водоростей 
на моделях різних патологічних процесів. 



 

365 
 

НЕТРЕБА ЗВИЧАЙНА В ТРАДИЦІЙНІЙ ТА НАУКОВІЙ МЕДИЦИНІ 
Шершньов Д.О., Ковтун О.П. 

Одеський державний медичний університет 
 
Останнім часом спостерігається зростання інтересу до рослин-бур’янів, як джерела 

біологічно активних сполук (БАС). Однією з таких рослин є нетреба звичайна (Xanthium 
strumarium), род. Айстрові (Asteraceae). 

Нетреба звичайна – популярна рослина у східній медицині. Листя та корені рослини 
володіють знеболюючою, потогінною, протиревматичною активністю, підвищують апетит, 
виявляють діуретичний, заспокійливий, седативний ефект. 

У Китаї трава нетреби використовується для лікування зобу, простудних захворювань, 
головного болю, шкірного свербіння. Густий екстракт, отриманий згущуванням настою з 
трави застосовується для лікування хворих на лепру. Витяжки з плодів приймають для ліку-
вання алергічних ринітів, синуситів, катару верхніх дихальних шляхів. Призначають також 
при ревматизмі, ревматоїдному артриті, закрепах, діареях. Зовнішньо застосовують плоди 
при сверблячих дерматозах та екземі. 

Корені мають тонізуючу та жарознижувальну дію. Відвар коренів нетреби використо-
вується при лихоманці, а також допомагає жінкам у вигнанні посліду після пологів. Відвар з 
насіння призначають при захворюваннях жовчного міхура. Порошок подрібненого насіння 
прикладають на відкриті рани. 

У багатьох частинах Індії рослина відома під назвою «adhasisi», що у перекладі озна-
чає мігрень, тому що нетреба використовується там для лікування цієї поширеної недуги. 

Згідно Аюрведи Xanthium strumarium є охолоджуючим, послаблюючим, засобом, во-
лодіє антигельмінтною, тонізуючою дією, сприяє травленню, знижує температуру, підвищує 
апетит та покращує пам'ять. Також лікує вітиліго, жовтяницю, різноманітні отруєння, епіле-
псію та лихоманку. Відомо також про антибактеріальну активність нетреби. 

У вітчизняній народній медицині відвар з насіння і коренів вживають при лікуванні 
дизентерії, туберкульозу, захворювань сечового міхура. Відвар застосовують як засіб проти 
зобу, як потогінний, жарознижуючий і седативний засіб. Призначають його при ревматизмі і 
простудних захворюваннях. Цілу рослину заварюють і п'ють як чай при онкозахворюваннях. 

Настій трави застосовується як засіб, стимулюючий шлункове травлення, при атонії 
кишківнику, спазмах в області шлунку, запаленні печінки, при гострих і хронічних бронхітах 
(як засіб, що підсилює секрецію бронхіальних залоз), при кашлюку, болісних менструаціях, 
підвищеній статевій збудливості, а також як засіб, що підсилює секрецію потових залоз, при 
каменях в нирках. Зовнішньо використовується для сухих і вологих компресів і ароматичних 
ванн. Плоди і насіння призначаються при екземі і сверблячих дерматозах, при укусах комах і 
для лікування паралічів. Xanthium strumarium входить до складу деяких комбінованих го-
меопатичних препаратів та біологічно активних добавок. У науковій медицині нетреба зви-
чайна використовується рідко, проте ряд зарубіжних досліджень показав, що БАС, що вхо-
дять до складу рослини володіють протизапальними, імуномоделюючими, знеболюючими та 
протимікробними властивостями. У екстрактів з надземних частин виявлена антипротозойна 
активність у відношенні малярійного плазмодію та трипаносом. Водний екстракт трави не-
треби має протикашльовий ефект. Враховуючи вищесказане, подальше дослідження рослини 
нетреби звичайної та отримання на її основі лікарських препаратів – актуальна задача сучас-
ної медицини. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ    СУЧАСНОЇ ТЕХНСУЧАСНОЇ ТЕХНСУЧАСНОЇ ТЕХНСУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЛОГІЇ ОЛОГІЇ ОЛОГІЇ 
ЛІКІВЛІКІВЛІКІВЛІКІВ    ТА ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ РЕЦЕПТУРИТА ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ РЕЦЕПТУРИТА ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ РЕЦЕПТУРИТА ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ РЕЦЕПТУРИ    
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НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО 
ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ АМИНОКИСЛОТ 

Алмакаева Л.Г., Бегунова Н.В., Алмакаев М.С. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения» 
 
Одним из современных направлений в фармацевтической практике является исполь-

зование аминокислот и их производных в качестве лекарственных субстанций. Аминокисло-
ты, являясь структурными элементами белков и других эндогенных соединений, имеют бо-
льшое функциональное значение. Препараты на их основе отличаются не только высокой 
фармакологической активностью, но и проявлением весьма низкой токсичности и минима-
льным побочным действием на организм. 

Целью работы являлась разработка состава и технологии производства нового отечес-
твенного комбинированного лекарственного средства на основе органических и неорганиче-
ских солей аминокислот для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Действующими ве-
ществами нового лекарственного средства являются калия аспарагинат, магния аспарагинат, 
аргинина аспарагинат, диаргинина сукцинат. Качественный состав и терапевтические конце-
нтрации действующих веществ предложены фармакологами ГП "ГНЦЛС" на основе резуль-
татов поисковых фармакологических исследований кардиопротективной и антигипертензив-
ной активности смесей, содержащих различные соотношения указанных солей, при инъек-
ционном введении. Особенностью получения лекарственного средства предлагаемого соста-
ва является то, что соли аминокислот, являющиеся действующими веществами, получают из 
исходных реагентов в процессе приготовления раствора. Поэтому при разработке состава 
инъекционной лекарственной формы в виде раствора нами был определен качественный сос-
тав и рассчитаны количества соответствующих веществ для получения солей - калия и маг-
ния аспарагинатов, аргинина аспарагината и диаргинина сукцината, исходя из предполагае-
мых реакций солеобразования с учетом стихеометрических коэффициентов. В процессе НИР 
были исследованы технологические режимы и параметры проведения реакций получения 
солей из исходных реагентов непосредственно в реакторе, определена последовательность 
проведения реакций солеобразования, изучено поведение действующих веществ в водной 
среде при их совместном присутствии в растворе, возможные процессы деструкции при не-
благоприятных условиях, оптимальные интервалы рН, обеспечивающие стабильность мно-
гокомпонетного лекарственного средства во время проведения технологического процесса и 
при хранении в течение регламентированного срока годности. При проведении фармаколо-
гических исследований в качестве препаратов сравнения использовали препараты "Милдро-
нат" и "Эналаприл". Результатами исследований было установлено, что разработанный пре-
парат обладает значительной кардиопротекторной активностью. Уровень гипертензивного 
действия эквивалентен действию эналаприла на его пике и выгодно отличается реализацией 
его гипотензивной активности в более ранние сроки. 

Полученные данные явились обоснованием безусловной перспективности внедрения 
в промышленное производство нового кардиологического лекарственного средства на осно-
ве калия и магния аспарагинатов, аргинина аспарагината, диаргинина сукцината в виде ле-
карственной формы концентрата для инфузий. Новый оригинальный препарат может успеш-
но применяться при оказании ургентной кардиологической помощи при угрозе или состояв-
шемся инфаркте миокарда, а также в восстановительный период после острого инфаркта 
миокарда. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПРОЛОНГИРОВАННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО  
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ КЕТОРОЛАКА ТРОМЕТАМИНА 
Алмакаева Л.Г., Науменок Л.Г., Шевченко И. В., Доля В.Г. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения» 
 
Препараты на основе кеторолака трометамина относятся к группе нестероидных про-

тивовоспалительных средств – ненаркотических анальгетиков. В спектре фармакологических 
свойств кеторолака наиболее выраженной является анальгетическая активность, значительно 
превосходящая его противовоспалительное действие. Препараты кеторолака предназначены 
для купирования болевого синдрома средней и сильной интенсивности, в первую очередь, 
постоперационного и посттравматическго генеза. Опыт клинического применения кеторола-
ка свидетельствует, что он является достаточно сильным обезболивающим средством, сопос-
тавимым по эффективности с наркотическими анальгетиками, но характеризующимся при 
этом отсутствием развития привыкания, физической и психической зависимости, наркоген-
ного эффекта и других опасных побочных явлений, присущих опиатам. По фармакокинети-
ческим параметрам кеторолак характеризуется быстрым всасыванием из места введения в 
системный кровоток и столь же быстрой элиминацией. Указанные фармакокинетические 
свойства обусловливают относительно кратковременный фармакотерапевтический эффект 
препаратов кеторолака. 

В настоящее время кеторолак производится в форме таблеток (10 мг) и растворов для 
инъекций (30 мг/мл). Существующие инъекционные препараты кеторолака представляют 
собой обычные растворы, не содержащие вспомогательных веществ, влияющих на скорость 
всасывания и/или выведения действующего вещества. Исключение составляет препарат Ке-
толонг-Дарница, раствор для инъекций пролонгированного действия.  

Целью наших исследований были разработка состава и технологии пролонгированно-
го препарата на основе кеторолака трометамина, который по фармакологическому действию, 
безопасности и пролонгирующему эффекту находился на уровне препарата сравнения.  

 Для достижения поставленной цели при разработке препарата на основе кеторолака 
трометамина использовались известные вспомогательные вещества, которые оказывают вли-
яние на кинетику действующего вещества и обеспечивают пролонгированный эффект инъе-
кционной лекарственной формы. Для обеспечения пролонгированного действия препарата 
использовались различные вещества – неводные растворители, высокомолекулярные вещес-
тва и другие. Кеторолака трометамин представляет собой соль сильного основания и слабой 
кислоты, т.е. гидролитические процессы для данного вещества усиливаются в кислой среде. 
Для подавления гидролиза данной соли необходимо создание слабощелочной среды, что до-
стигается добавлением раствора трометамола 0,5 М до рН 7,5. 

Для предотвращения окислительных процессов в состав препарата введен антиокси-
дант непрямого действия динатрия эдетат, в концентрации, которая применяется в инъекци-
онных препаратах, а также используется газовая защита (азотом). Для поддержки микробио-
логической стабильности в состав препарата введен консервант. Разработанный состав по-
зволяет создать стабильный инъекционный препарат на основе кеторолака трометамина и 
обеспечить биодоступность препарата на уровне препарата-аналога. 
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ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
НА ОСНОВЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ 

Алмакаева Л.Г., Шевченко И.В., Науменок Л.Г., Бодренкова Н.А. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения», Национальный фармацевтический университет 
 
В настоящее время в лечении метаболических заболеваний печени пристальное вни-

мание привлекают препараты тиоктовой (α-липоевой) кислоты. Известно, что тиоктовой ки-
слоте принадлежит существенная роль в регуляции метаболических процессов в печени. Ос-
новными обоснованиями для широкого использования тиоктовой кислоты при заболеваниях 
печени являются: способность снижать ПОЛ; участие в окислении жирных кислот и ацетата; 
участие в декарбоксилировании α-кетокислот; повышение трансмембранного транспорта 
глюкозы в клетку. Перечисленные выше показатели позволяют считать тиоктовую кислоту и 
препараты на ее основе перспективными лекарственными средствами для лечения большого 
ряда заболеваний. 

Существующие инъекционные препараты на основе тиоктовой кислоты, которая 
практически не растворима в воде представляют собой растворы солей тиоктовой кислоты с 
этилендиамином, меглумином, трометамолом и другими аминокислотами и вспомогатель-
ными веществами, обеспечивающими стабильность препарата на протяжении срока хране-
ния. 

Проводились исследования по разработке инъекционных препаратов в ампулах, соде-
ржащих соли тиоктовой кислоты с различными щелочными реагентами. В основе разработок 
лежит получение растворимых солей тиоктовой кислоты в результате реакции солеобразова-
ния. Легкость проведения реакции солеобразования с исходными реагентами достаточной 
степени чистоты и взятых в эквивалентных количествах гарантирует высокий уровень чис-
тоты и стабильность солей тиоктовой кислоты (исключается операция выделения в сухом 
виде целевого продукта и значительно упрощается технологический цикл). Для выбора оп-
тимального состава и получения стабильных инъекционных лекарственных форм исследую-
тся физико-химические и технологические свойства основных активных веществ, которые 
используются для получения солей в количестве, обоснованном фармакологически.  

Изучались оптимальные пределы рН растворов тиокотовой кислоты. При расчете не-
обходимых пределов рН растворов солей тиоктовой кислоты учитывалась константа диссо-
циации тиоктовой кислоты и концентрация соли в растворе. Рассчитано теоретическое зна-
чение рН растворов в точке эквивалентности, когда в растворе содержится гидролизирующа-
яся соль, которое составляет около 8,0, поэтому для достижения необходимой рН среды, при 
котором получаются прозрачные растворы необходимо введение в состав препарата избытка 
щелочного реагента.  

Соли тиоктовой кислоты представляют собой соли сильных оснований и слабой кис-
лоты, т.е. гидролитические процессы для данного вещества усиливаются в кислой среде. На-
ми изучены механизмы поведения этих солей в водных растворах, а также влияние различ-
ных факторов на их стабильность. 

Таким образом, разработанные лекарственные средства для парентерального приме-
нения на основе тиоктовой кислоты позволят расширить фармацевтический рынок Украины 
доступными и конкурентоспособными препаратами.  
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ  
ТИМОЛОЛА 0,5 % С УЧЕТОМ ВЕЛИЧИНЫ ДОЗЫ 

Андрюкова Л.Н., Пивень Е.П. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств 

 и изделий медицинского назначения», 
Национальный фармацевтический университет 

 
Главным условием рациональной фармакотерапии является адекватное и полноценное 

использование лекарственных средств (ЛС). Информация о социально-экономических кри-
териях эффективности ЛС важна как для врачей, так и для пациентов. Так, для глазных ка-
пель это: объем содержания одного флакона и цена; общее количество капель во флаконе; 
средний срок, на который хватает содержимого одного флакона при стандартной схеме инс-
тилляций; стоимость одной капли и курса лечения. 

Для проведения фармакоэкономического анализа эффективности глазных капель в за-
висимости от величины дозы, извлекаемой с помощью различных видов капельниц (А, C, Е, 
F – код капельниц), в качестве объекта исследований выбраны промышленные образцы пре-
парата тимолол 0.5 %, выпускаемые фармацевтическими предприятиями Украины в различ-
ных видах контейнеров. 

Исходя из указанной стандартной схемы лечения (по 1 капле два раза в сутки в оба 
глаза), количества доз во флаконе, количества доз на годовое лечение при ежедневной тера-
пии, а также с учетом рекомендуемой продолжительности использования содержимого фла-
кона после его вскрытия рассчитана потребность во флаконах на год. Установлено, что для 
амбулаторного годового лечения пациенту необходимо приобрести одинаковое количество 
флаконов (С или Е по12 шт.) независимо от того, что емкость флаконов Е (10 мл) в два раза 
больше, чем у флаконов С (5 мл). Выигрыш во флаконах будет иметь место при лечении в 
стационаре: флаконов Е (10 мл) потребуется в два раза меньше (5 штук), чем флаконов С (5 
мл). Флаконов одинаковой емкости (по 5 мл) в зависимости от количества извлекаемых доз 
для амбулаторного лечения потребуется разное количество: флаконов с капельницей С - 12 
шт., флаконов с капельницей F – 13 штук.  

Исследования показали, что стоимость разовой дозы в зависимости от используемого 
флакона значительно различается: минимальная стоимость разовой дозы тимолола 0,5 % в 4 
раза меньше максимальной. Учитывая, что потребитель для проведения годового лечения 
при ежедневной терапии в амбулаторных условиях должен приобретать флаконы с учетом 
срока годности препарата после вскрытия флакона, минимальная стоимость лечения наблю-
дается при использовании тимолола 0,5 % во флаконах по 1 мл с капельницей А и составляет 
40,88 грн. Непредпочтительным для амбулаторного лечения, с точки зрения социально-
экономической эффективности, является препарат во флаконах емкостью 10 мл с капельни-
цей Е, так как при его применении после каждого месяца лечения будет оставаться неиспо-
льзованным до 60% содержимого флакона. Стоимость годового лечения таким препаратом в 
1,3 раза (на 11,62 грн.) выше по сравнению с препаратом во флаконе с капельницей А. По-
этому тимолол 0,5 % во флаконах емкостью 10 мл с капельницей Е целесообразно использо-
вать в условиях стационара, где обеспечиваются условия для использования всего содержи-
мого флакона в пределах срока годности препарата после вскрытия флакона. В связи с изло-
женным для обеспечения минимизации затрат при амбулаторном лечении глаукомы врачам 
и провизорам необходимо ориентировать пациента на препараты тимолола 0,5% во флаконах 
меньшей емкости (1 - 5 мл), а также с меньшей стоимостью разовой дозы.  
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА: ИЗУЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДОЗЫ  
ПРЕПАРАТОВ-ГЕНЕРИКОВ В ФОРМЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ 

Андрюкова Л.Н., Фетисова Е.Г., Сиденко Л.Н. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения» 
 
В требованиях к материалам регистрационного досье формата CTD, распространяю-

щихся на все ЛФ, например, в разделе 3.2.Р.2.4. Система упаковка/укупорка (3.2.Р.2 «Фарма-
цевтическая разработка») указывается на необходимость предоставления результатов изуче-
ния эксплуатационных качеств упаковки (воспроизводимость дозы, выдаваемой устройст-
вом, которое является частью лекарственного препарата). Зарубежными фирмами для ряда 
глазных капель уже сегодня указывается конкретная величина дозы-капли, в большинстве 
своем – это референтные препараты. Несмотря на то, что для препаратов-генериков в форме 
глазных капель (фармацевтически эквивалентных) на сегодняшний день не требуется подт-
верждение биоэквивалентности с референтным препаратом, устанавливать величину дозы на 
этапе фармацевтической разработки для препаратов-генериков также необходимо. В настоя-
щее время в Украине отечественные фармацевтические предприятия в качестве первичной 
упаковки глазных капель применяют пластмассовые и стеклянные контейнеры с различными 
видами капельниц. Данные виды капельниц часто отличаются от таковых для референтных 
препаратов тем набором характеристик, которые оказывают влияние на величину капли. С 
целью изучения массы дозы препаратов-генериков и импортных препаратов в форме глазных 
капель, а также воспроизводимости (однородности) дозы капельницами, проведена оценка 
величины массы дозы (1 капля) отечественных и импортных глазных капель с действующи-
ми веществами тимолол 0.5 %, тропикамид 0.5 %, кромогликат 2 %. Проведен статистичес-
кий анализ результатов и рассчитаны величины критериев оценки однородности дозы, обос-
нованные ранее в опубликованных наших работах: отклонения масс доз в выборках от объе-
диненной средней массы дозы (Хcр.tot), относительное стандартное отклонение RSD, расс-
читанное для средних масс доз капельниц выборки (RSD), отклонения индивидуальных масс 
дозы во всем массиве данных от объединенного среднего значения масс дозы, объединенное 
относительное стандартное отклонение массы дозы (RSDtot). Установлено, что капельницы, 
применяемые для препаратов-генериков, также как и для референтных препаратов, позволя-
ют извлекать однородные по массе дозы: рассчитанные величины не превышают критерии 
приемлемости. Воспроизводимость дозы дозирующими устройствами выборки: величины 
RSD не превышают 7.5 %, отклонения масс доз от Хcр.tot <(±20) %; однородность масс дозы 
каждого вида капельниц: отклонения индивидуальных масс доз от Хcр.tot < (±30) %, RSDtot 
< 10 %. Величины дозы препаратов-генериков и референтных препаратов отличаются. Раз-
личие в дозах необходимо рассматривать комплексно: с точки зрения статистической значи-
мости разницы, физиологически оптимального объема дозы, терапевтической эффективнос-
ти. Для препаратов-генериков кромогликата и тропикамида разница в массах дозы является 
статистически значимой: для глазных капель кромогликата величины дозы ближе к физиоло-
гически приемлемой величине (23 мкл), что при одинаковой терапевтической эффективности 
может гарантировать их большую комфортность в применении, для тропикамида разница 
масс дозы не превышает 15 %. Для препаратов Тимолола отечественного производства в од-
них видах капельниц разница в массах дозы является статистически незначимой, в других– 
не превышает 7.5 %. 
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РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЩО МІСТЯТЬ L-КАРНІТИН 
Безчаснюк О.М., Улесов О.В., Хомякова Л.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
L-карнітин (левокарнітин, вітамін BT, гамма-триметіл-бета-гідроксибутіробетаїн) – 

природна біологічно активна речовина, есенціальна для важливих процесів життєдіяльності 
організму. Він відповідає за транспорт довголанцюгових жирних кислот в мітохондрії, де ві-
дбувається їх подальше β-окислення до Ацетилкоензиму А і запобігає накопиченню надлиш-
ку токсичних ацильних сполук, що утворюються в процесі обміну та виводить їх з кліток і 
субклітинних органел. Левокарнітин також виконує ряд інших необхідних функцій: надає 
нейро-, гепато-, кардіопротекторну і антиоксидантну дію; бере участь в регуляції ліпідного 
обміну, покращує роботу серця; сприяє збільшенню сили і м'язової маси, стимулює мозкову 
діяльність. 

Карнітин-дефіцитні стани досить часто зустрічаються у новонароджених, перш за все, 
у недоношених дітей. У молодшому і середньому віці в дитячому організмі біосинтез L-
карнітину буває занижений у зв'язку з невисокою активністю ряду ферментів з симптомами 
тривалої м'язової слабкості, підвищеної стомлюваності, збільшення жирових відкладень, не-
достатності серцевої, печінкової і ниркової функцій. Тому регулярний прийом препаратів 
левокарнітину є необхідним для повноцінного розвитку та зростання дитячого організму. 

Найбільш поширені показники для застосування препаратів L-карнітину у дітей є:  
- перинатальна патологія і захворювання у дітей першого року життя (гіпотрофія 

і недоношеність, ослаблення харчового рефлексу, респіраторний дістрес - синдром та ін.); 
-  серцево-легенева недостатність: 
-  перинатальна енцефалопатія; дитячі церебральні паралічі, посттравматичні і 

постінфекційні органічні ураження нервової системи;  
- затримки темпів розвитку у соматично ослаблених, і у дітей, що часто хворі-

ють; вегетодістонія і інші діенцефальні порушення; 
-  тиреотоксикоз; 
-  затримка зростання у дітей і підлітків до 16 років та ін. 
Препарати левокарнітину також застосовуються у здорових дітей та підлітків для по-

ліпшення розумових і фізичних здібностей, збільшення енергетичного статусу і кращої опір-
ності організму інфекційним захворюванням і стресам, обмеженню апетиту та поліпшенню 
контролю ваги за допомогою дієти, синдромі хронічної втоми. 

Дитячі лікарські форми L-карнітину розроблені в деяких розвинених країнах світу 
(наприклад, Карнітор Педіатрік, Левокарніл, Елькар та ін.). В Україні лікарські засобі з L-
карнітином для лікування дітей відсутні. 

В Національному армацевтичному Університеті виконується комплекс досліджень по 
створенню сучасних дитячих лікарських засобів на підставі левокарнітину для профілактики 
і лікування карнітин-дефіцитних станів та пов’язаних з ними патологій. Розроблено рецепту-
ра та технологія створення рідких лікарських форм для дітей з поліпшеними фармако-
технологічними та органолетичними характеристиками, виконується їх аналітичне та фарма-
кологічне вивчення.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПОНЕНТІВ ОСНОВИ МАЗІ НА КІНЕТИКУ  
ВИВІЛЬНЕННЯ ФЕНСУКЦИНАЛУ 

Бойко М.О., Кустова С.П. 
ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України 

 
При створенні нових лікарських засобів вибір допоміжних компонентів здійснюють 

на підставі всебічних фармако-технологічних досліджень, що дозволяють науково обґрунту-
вати їх склад. Біофармацевтичні методи випробовування впливу різноманітних факторів на 
ступінь вивільнення та швидкість всмоктування основної діючої речовини із лікарської фор-
ми визначають терапевтичний ефект самого препарату. Біологічна дія м'яких лікарських за-
собів, а саме мазей, в значній мірі залежить від виду мазевої основи, природи та кількості її 
складових частин. Із літератури відомо, що введення до складу мазей так званих “активато-
рів всмоктування ” або промоторів значно підвищує біодоступність навіть мало розчинних 
лікарських речовин. Для лікування уражень шкіри за наявності цукрового діабету було роз-
роблено мазь на основі фенсукциналу. Фенсукцинал проявляє антиоксидантний ефект та по-
зитивно впливає на глюкозний гомеостаз і ліпідний профіль крові, що свідчить про його по-
тенційну здатність корегувати перебіг дерматологічних ускладнень діабету. 

В ході проведення низки фізико-хімічних, технологічних та токсикологічних дослі-
джень було визначено, що фенсукцинал мало або практично не розчинний в воді і більшості 
фармакологічно прийнятних розчинниках, а також не здатний проходити крізь непошкодже-
ну шкіру. В якості носія 1 % мазі фенсукциналу було обрано емульсійну основу типу 
олія/вода, яка має помірну осмотичну активність та максимально відповідає терапевтичній 
цілі й характеру патології. Враховуючи розчинність діючої речовини для покращення його 
пенетрації використовували диметилсульфоксид у концентрації 5 %. Як активатор всмокту-
вання та співемульгатор основного загущуючого компоненту мазі фенсукциналу емульгато-
ру № 1 було запропоновано поверхнево-активну речовину – натрію лаурилсульфат у концен-
трації 1 %. Вибір останнього базується на отриманих раніше результатах при розробці тесту 
«Розчинення» для таблетованої лікарської форми фенсукциналу. З метою вивчення впливу 
натрію лаурилсульфату на вивільнення фенсукциналу з емульсійної мазевої основи було 
проведено біофармацевтичні дослідження зразків мазі фенсукциналу з натрію лаурилсульфа-
том та без нього. У ході експерименту встановлено, що процес дифузії фенсукциналу з обох 
зразків мазі в розчин починався вже з першої години експерименту. Але із зразку з натрію 
лаурилсульфатом діюча речовина вивільнялася більш активно та рівномірно протягом всіх 
8 годин експерименту. Загалом в розчин перейшло 78·10-5 г фенсукциналу, що становить 
1,56 % від його кількості у наважці. У той же час мазь без натрію лаурилсульфату продемон-
струвала більш повільну динаміку вивільнення фенсукциналу. Зростання кількості субстанції 
в розчині спостерігалося лише до четвертої години експерименту, після чого процес діалізу 
уповільнювався. Всього на 8 годину в розчин перейшло 37·10-5 г фенсукциналу, що у два 
рази менше порівняно з маззю, яка містить натрію лаурилсульфат. У ході біофармацевтич-
них досліджень обох зразків мазі відмічалося вивільнення фенсукциналу у незначній кілько-
сті, що обґрунтовується малою його розчинністю і низькою здатністю проходити крізь на-
півпроникну мембрану. 

Таким чином, проведені біофармацевтичні випробування довели доцільність введення 
до складу мазі фенсукциналу поверхнево-активної речовини натрію лаурилсульфату, яка за-
безпечує кращу біодоступність основної діючої речовини. 
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БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЗІ НА ОСНОВІ ГУСТОГО  
ЕКСТРАКТУ КОРИ ДУБА 

Буряк М.В., Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В наш час серед населення набуває поширення розвиток гнійно-запальних процесів 

м’яких тканин та інфікованих післяопераційних ускладнень. Для лікування ранового процесу 
на фармацевтичному ринку представлено широкий асортимент лікарських препаратів, пере-
важна більшість яких синтетичного походження. Проте дедалі більшу увагу вчених привер-
тає створення нових препаратів для лікування ранового процесу на основі лікарської рослин-
ної сировини (ЛРС). Адже, на відміну від синтетичних препаратів препарати на основі ЛРС 
мають малу токсичність, м’яку терапевтичну дію, нечасте виникнення побічних проявів та 
економічну доступність. Підвищений інтерес до фітотерапії стимулює розширення і онов-
лення асортименту фітопрепаратів за рахунок впровадження в наукову медицину рослин, що 
широко використовувалися в народній медицині і розробку нових фітопрепаратів на їх осно-
ві. 

В результаті проведених раніше досліджень нами був розроблений склад емульсійної 
мазі для лікування другої фази ранового процесу та запальних захворювань шкіри на основі 
густого екстракту кори дуба. 

Для вивчення терапевтичної ефективності розробленої мазі нами були проведені біо-
фармацевтичні дослідження. Терапевтична ефективність лікарського препарату характеризу-
ється процесами його абсорбції, розподілу й елімінації. Для лікарських засобів, що місцево 
наносять на рани, важливо, щоб вивільнення лікарських речовин з основи відбувалося досить 
повно, але пролонговано і з постійною швидкістю, що дозволило б довгостроково підтриму-
вати в тканинах необхідні терапевтичні концентрації лікарської речовини.  

Вдало підібрана мазева основа може призвести до одержання стійкого та необхідного 
по величині лікувального ефекту мазі з мінімальною побічною дією. Саме це дозволяє роз-
глядати мазеву основу, як важливу складову частину мазі, яка бере активну участь в її фар-
макодинаміці. В останній час для попередньої оцінки здатності мазевої основи вивільняти 
лікарську речовину використовують метод дифузії в агаровий гель, який дозволяє більш 
швидко і легко вивчити якісну та кількісну сторони цього процесу. 

Для вивчення здатності мазевої основи вивільняти поліфенольні сполуки було прове-
дено досліди in vitro методом дифузії в агаровий гель. Для досягнення цієї мети нами була 
приготована мазь із вмістом густого екстракту кори дуба 3 %. В якості препарату порівняння 
використовувалась мазь «Пропоцеум», діючими речовинами якої є також поліфенольні спо-
луки. Ступінь дифузії густого екстракту кори дуба із досліджуваних зразків визначали по ді-
аметру забарвленої зони, що утворюється при взаємодії поліфенольних сполук з розчином 
заліза окісного хлориду, який введено в агаровий гель. Діаметр забарвленої зони вимірювали 
щогодини протягом 6 год. і через 24 год. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що вивільнення поліфенольних 
сполук із досліджуваної мазі з густим екстрактом кори дуба в 1,9 рази перевищує вивільнен-
ня фенольних сполук з мазі «Пропоцеум».  

При вивченні динаміки вивільнення густого екстракту кори дуба із емульсійної осно-
ви встановлено, що його дифузія в агаровий гель проходить поступово і рівномірно,що за-
безпечить підтримку постійної концентрацію діючої речовини в тканинах. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО  
ЕФЕКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ МАСТИТІВ ТВАРИН 

СУЧАСНИМИ ЛІКАМИ 
Бушуєва І.В., Тимошенко Л.О. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Найпоширенішою та найвагомішою проблемою молочного скотарства є захворювання 

на мастити, якими тварини хворіють внаслідок машинного та ручного доїння. Через хвороб-
ливий стан молочної залози знижується її продуктивність, а звідси й значні економічні збит-
ки. Тож зростає значення ветеринарно-санітарних заходів, особливо профілактики і лікуван-
ня захворювань молочної залози великої рогатої худоби. 

Утримання великої кількості корів на обмеженій площі призводить до збільшення мі-
кробної забрудненості та посилення вірулентних властивостей умовно-патогенної мікрофло-
ри. Висока молочна продуктивність зумовлює напружене функціонування молочної залози, 
що супроводжується зниженням резистентності органу, внаслідок чого викликає запалення. 

Однією з основних проблем сучасного молочного скотарства є захворювання молоч-
ної залози запального характеру. Внаслідок виникнення маститу відбувається розвиток гіпо-
галактії, агалактії та зниження якості молозива або молока. Крім того, переробка молока від 
хворих тварин завдає значних економічних збитків молокопереробній промисловості, при-
зводить до зниження якості молочних продуктів.  

При споживанні молока, що містить патогенні мікроорганізми або їх токсини, у лю-
дей виникають захворювання різних систем організму. Останнім часом вимоги до здоров’я 
тварин та якості молока стали жорсткішими, що пов’язано з новими стандартами сільського-
сподарської продукції, які встановлюються при гармонізації національних норм та стандар-
тів з нормами та стандартами країн Євросоюзу. Тому, застосування фармакоекономічних ме-
тодів аналізу при лікуванні даної патології та вибору найоптимальнішого ветеринарного лі-
карського засобу вважається актуальним. 

Мастит – запалення молочної залози, яке виникає внаслідок дії поліетіологічних фак-
торів та характеризується змінами у тканинах і секреті органу. Захворювання спостерігається 
у 50-60% тварин, а в 70% воно протікає в субклінічній формі. Мастити завжди починаються 
застоєм молока внаслідок подразнення нервових рецепторів залози. Нерідко головну етіоло-
гічну роль відіграють бактерії та віруси. Чим вища продуктивність тварин, тим вони сприят-
ливіші до причин, які викликають це захворювання. 

Лікування маститу вимагає застосування ефективних та безпечних комплексних анти-
бактеріальних ветеринарних препаратів. За даними останніх досліджень найпопулярнішими 
лікарськими засобами, які застосовуються для лікування маститів є вітчизняні препарати, а 
саме: мастисан А, мастисан Б, мастоміцин, мастидек, синулокс ЛС тощо. В останні роки про-
водяться дослідження щодо створення нових препаратів, які б запобігали виникненню даної 
патології. Значних успіхів у вирішенні цієї проблеми досягли зарубіжні вчені.  

Отже, необхідно застосовувати сучасні методи фармакоекономічного аналізу для ви-
значення загальної вартості лікування маститу на підставі використання методу «вартість 
захворювання», вибору ефективних лікарських засобів за допомогою методу «вартість-
ефективність», раціонального використання коштів методом «мінімізації витрат». 
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ЕКСТЕМПОРАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ – ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В  
ДЕРМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Геруш О.В., Горошко О.М., Зеленюк В.Г., Сахацька І.М., Бардак О.Г. 
Буковинський державний медичний університет 

 
Сьогодні перед сучасною медициною стоїть цілий ряд складних проблем, серед яких 

однією з найважливіших є лікування дерматологічних захворювань. Шкірні хвороби значно 
«помолодшали», часто виникають у ранньому дитячому віці, рано набувають хронічного ха-
рактеру, резистентності до традиційних схем лікування. Хронічний перебіг багатьох шкірних 
захворювань потребує часто тривалого лікування, яке включає щорічне санаторно-курортне, 
інколи навіть зміни кліматичних умов проживання. Звісно, крім погіршення якості життя та-
ких хворих і членів їхніх родин, це вимагає значних матеріальних витрат. Все вищезазначене 
вказує на те, що захворювання шкіри вимагають особливого підходу до лікування, і в цьому 
плані досить актуальним є застосування екстемпоральних лікарських засобів, які більш по-
вно враховують індивідуальні особливості хворого, його вік, стан, протипокази тощо. Також 
перевагою цих ліків є відсутність (або ж використання незначної кількості) консервантів, 
стабілізаторів, барвників, наповнювачів та інших допоміжних речовин синтетичного похо-
дження, які широко використовуються у промисловому виробництві і можуть стати чинни-
ками можливих побічних ефектів лікарських засобів.  

Метою даної роботи було з’ясувати перспективи виготовлення лікарських засобів в 
умовах аптек на прикладі дерматологічних лікарських засобів.  

Дослідження було проведено на базі виробничих аптек м. Чернівці та Чернівецької 
області. Екстемпоральна рецептура включала лікарські форми для лікування найбільш по-
ширених дерматологічних захворювань (дерматити, мікози, екзема, псоріаз, лишай, акне, 
алергодерматози), а також засоби для усунення косметичних недоліків шкіри. Дерматологіч-
ні засоби були вибрані ще й тому, що аптеки м. Чернівці готують їх порівняно з іншими екс-
темпоральними лікарськими засобами у набагато більшій кількості (80% усіх прописів). Для 
реалізації поставленої мети було опрацьовано близько 100 прописів, опитано 20 лікарів-
дерматологів та провізорів-рецептарів виробничих аптек. Серед зібраної екстемпоральної 
рецептури в даній роботі представлено лише декілька прописів, які є найбільш ефективними 
і найчастіше прописуються лікарями та, окрім цього, не мають заводських аналогів або ж є 
набагато дешевшими від них. 

Так, у якості в'яжучого, адсорбуючого, антисептичного та підсушуючого засобу для 
лікування поверхневих ран, опіків, дерматитів, виразкових уражень шкіри, при пролежнях, 
екземі, простому герпесі, стрептодерміях тощо досить ефективним є застосування пасти ци-
нкової аптечного виготовлення (цинку оксиду та крохмалю по 25,0; вазеліну 50,0). Як тера-
певтичну заміну серед препаратів-аналогів заводського виготовлення використовують пасту 
саліцилово-цинкову, мазі цинкову і «Деситин», «Судокрем», однак дані препарати не можуть 
розглядатися як повноцінна заміна, оскільки вміст цинку та крохмалю у пасті цинковій, кіль-
кості яких можна коригувати в екстемпоральному виготовленні, забезпечують бажаний те-
рапевтичний ефект. Крім того, на сьогодні паста цинкова заводського виробництва є загаль-
ноаптечною дефектурою.  

До екстемпоральних лікарських форм, які вже тривалий час з успіхом застосовуються 
для лікування всіх форм псоріазу, належить мазь Рибакова (солідолу 375,0; вазеліну 100,0; 
кислоти борної 25,0; ментолу 2,5). Серед препаратів заводського виготовлення при даному 
захворюванні використовують мазі «Форкал» та «Псоріатен», а також глюкокортикоїдні мазі 
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(«Целедерм», «Флуцинар», «Дипросалік», «Адвантан», «Елоком»), які є досить дорогими і 
можуть викликати цілий ряд небажаних побічних ефектів: пригнічення росту епідермісу, ат-
рофію тканин, вторинні інфекції тощо. Для лікування псоріазу використовують також досить 
просту за складом і, разом з тим, досить ефективну мазь аптечного виготовлення за пропи-
сом Унна (ланоліну 33,3; вазеліну 33,3; води очищеної 30,0), яка не має аналогів серед пре-
паратів заводського виготовлення. 

Для лікування грибкових уражень нігтів рекомендовано застосовувати лак Павлова 
(кислоти саліцилової 2,0; йоду 2,0; калію йодиду 4,0; колодію 20,0). Вартість цього засобу – 
27,00 грн. Серед лаків-аналогів заводського виробництва сьогодні використовують «Лоце-
рил» та «Батрафен», вартість яких складає 80 та 100 грн відповідно. Інші готові лікарські за-
соби являють собою рідини («Нітрофунгін», «Екзодерил», «Антифунгін»), які погано фіксу-
ються на нігтьовій пластинці впродовж тривалого часу і тому не дають бажаного лікувально-
го ефекту. 

Для лікування тріщин на п'ятах та долонях прописують пом'якшувальну та ранозаго-
ювальну мазь за наступним прописом: рибофлавіну 0,8; кислоти саліцилової 4,0; воску жов-
того і вазеліну по 20,0. Серед аналогів заводського виготовлення використовують мазь ето-
нію, мазі «Вундехіл», «Рятівник», гелі «Доктор Біокон», «Пантестин» та ін. Але рівноцінну 
терапевтичну заміну підібрати досить важко, так як рибофлавін (як і інші вітаміни) у лікар-
ських формах для зовнішнього застосування заводського виготовлення використовується 
вкрай рідко через їх нестабільність. 

У дерматологічній практиці позитивно зарекомендували себе багатокомпонентні мік-
стури, що складаються із 4–9 інгредієнтів та виготовляються в аптечних умовах. Для ліку-
вання вугрового висипу рекомендовано застосовувати лікарську форму за таким екстемпора-
льним прописом: левоміцетину 3,0; кислоти саліцилової 2,0; сірки 5,0; гліцерину 5,0; стреп-
тоциду 5,0; спирту етилового 95% 60 мл, розчину кислоти борної 3% 60 мл. Вартість цієї мі-
кстури становить 10 грн. З препаратів промислового виробництва для лікування акне найчас-
тіше використовують засоби, вартість яких у декілька разів вища: «Оксигель» – 25 грн, «Ку-
ріозин» – 25 грн, «Зинерит» – 57 грн, «Скінорен» – 99 грн. Перспективою мікстур є можли-
вість корекції як їх складу, так і доз. Також слід зазначити, що серед препаратів промислово-
го виготовлення аналогів у них немає. Незважаючи на малий термін зберігання мікстур, пе-
ревагою є швидкість їх приготування та доступність (в середньому вартість цих лікарських 
форм знаходиться в межах від 8 грн до 30 грн). 

Варто відзначити, що вартість деяких препаратів аптечного виготовлення у декілька 
разів менша порівняно з лікарськими засобами промислового виробництва при часто тій же 
або й навіть вищій ефективності. Наприклад, вартість розчину борної кислоти 2% – 500 мл 
становить 3,84 грн, розчину натрію тіосульфату 30% – 200 мл – 7,80 грн, розчину фурациліну 
(1:5000) – 200 мл – 5,80 грн, розчину етакридину лактату (1:1000) – 200 мл – 4,92 грн. 

Таким чином, враховуючи соціально-економічну ситуацію в нашій державі та виходя-
чи з позицій фармакоекономічних категорій витрати-ефективність та витрати-користь при 
аналізі лікарських засобів екстемпорального та промислового виготовлення доцільно ствер-
джувати, що ліки, виготовлені в умовах аптек у багатьох випадках за співвідношенням вар-
тість-ефективнісь-користь значно перевершують готові лікарські форми, є доступнішими та 
ефективнішими, а отже мають право на існування. Крім того, враховуючи, що часто аналогів 
у екстемпоральних лікарських засобів немає, важко визначити їх істинну цінність для хво-
рих. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
И АПТЕЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ 

Гореньков В.Ф, Жолудева В.Ф. 
Белорусский государственный университет 

 
До развала Советского Союза Республика Беларусь была сборочным цехом в промы-

шленности. В сфере производства лекарственных средств она не решала проблемы лекарст-
венной безопасности страны. Основной объем лекарств на фармацевтическом рынке Респуб-
лики Беларусь до 50 и более процентов изготавливался в аптеках по экстемпоральным реце-
птам. С получением независимости Республика Беларусь практически оказалась без отечест-
венной фармацевтической промышленности, собственное заводское изготовление лекарст-
венных средств составляло лишь 7-8% от их рыночного ассортимента. 

За прошедший период становления самостоятельности страны, ее руководством были 
предприняты эффективные и оперативные меры по воссозданию отечественной фармацевти-
ческой промышленности. Создано руководство концерном «Белбиофарм», построены новые 
и реконструированы старые фармацевтические производства, существенно расширен ассор-
тимент и увеличен объем, выпускаемых заводских отечественных лекарственных средств. В 
настоящее время на территории Республики Беларусь функционирует 36 фармацевтических 
производств различных форм собственности по выпуску заводских лекарственных средств, 
выращиванию, переработке и фасовке лекарственного растительного сырья и лекарственных 
средств на их основе. 

На фармацевтическом рынке страны Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь разрешено обращение около 6 тыс. лекарственных средств, из них около 1 тыс. ле-
карственных средств отечественного производства. Из приведенных данных можно сделать 
вывод, что отечественное производство хотя и улучшило свои производственные показатели, 
но еще далеко от решения проблемы лекарственной безопасности страны. 

К основным проблемам промышленного изготовления лекарственных средств можно 
отнести следующие. 

Существенное развитие производства отечественных заводских лекарственных 
средств сдерживается отсутствием в Республике Беларусь производства отечественных суб-
станций, особенно новых классов высокоэффективных лекарственных средств. Налаживать 
собственное малотоннажное производство для обеспечения потребностей здравоохранения 
небольшой страны, требующих постоянной смены схем монтажа оборудования, замены его 
на каждое наименование лекарственного средства, вид лекарственной формы и т.п. крайне 
расточительно и нецелесообразно. 

Выход в создавшейся ситуации ученые и практики фармацевтического производства 
страны нашли в налаживании изготовления отечественных лекарственных средств – джене-
риков, субстанции для которых значительно дешевле и более доступны. Недостатком в вы-
пуске дженериков является дублирование одних и тех же наименований лекарственных 
средств рядом фармацевтических производств страны, устранение которого может быть ре-
шено органами управления концерна «Белбиофарм». 

Не менее важная проблема фармацевтической промышленности – дефицит высокок-
валифицированных специалистов-технологов, разработчиков отечественных лекарственных 
средств. До настоящего времени в Республике Беларусь нет профильного учебного заведения 
по подготовке специалистов для фармацевтической промышленности. Среди, занятых в 
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предприятиях концерна «Белбиофарм», лишь 3-4% лиц с высшим биотехнологическим, хи-
мическим, фармацевтическим, микробиологическим образованием. 

Наконец, острая проблема научно-фармацевтической базы. За последние 50 лет с мо-
мента существования единственного фармацевтического факультета в Республике Беларусь 
было защищено 106 докторских и кандидатских диссертаций учеными фармации. В стране 
нет научного учебно-методического комплекса по проведению апробации диссертационных 
работ по фармации. При наличии в стране одного фармацевтического факультета, дефицит 
провизорских кадров для фармацевтических предприятий всех форм собственности в г. Ми-
нске и Минской области достиг 750 специалистов. 

Из проблем аптечного производства следует отметить систематическое сокращение 
количества производственных аптек, снижение удельного веса экстемпоральных лекарств по 
врачебным назначениям. Несомненно, производственные аптеки убыточны, но их нужно со-
хранить. В свою очередь врачи при назначении больным только готовых лекарственных 
средств промышленного изготовления совершенно забыли об индивидуальном лечении кон-
кретного больного. Часто готовые лекарственные средства назначаются врачами без учета 
комплекса хронических заболеваний больного. В итоге, нередки случаи многочисленных по-
бочных действий от принятых лекарств заводского изготовления. Врачи забывают важней-
шую заповедь: «Не навреди!». 

Особенно проблематично изготовление в аптеках Республики Беларусь детских ле-
карств. Лекарственные средства для детей составляют около 10% на фармацевтическом рын-
ке страны, большинство из которых врачами педиатрии назначаются без учета указаний в 
Инструкциях о применении об их использовании в детской практике, т. е. лекарства исполь-
зуются с нарушениями Инструкции о их применении [ 1, 2]. 

Причина та же – отсутствие в аптеках субстанций. В итоге, экстемпорально детские 
лекарства в хозрасчетных и больничных аптеках готовятся из таблеток, капсул, ампульных 
препаратов и других заводских лекарственных средств, что не допускается нормативными 
документами в аптечной технологии [3]. Такие лекарства, как правило, не подвергаются ана-
лизу, т.е. отпускаются без контроля их качества. Интересно, что в экстемпоральной рецепту-
ре используются многие заводские лекарственные средства отечественных производителей. 
Данное обстоятельство позволяет нам утверждать, что сложившаяся ситуация с субстанция-
ми на фармацевтическом рынке Республики Беларусь обусловлена отсутствием должного 
внимания за их поставками на аптечные склады ТП РУП «Белфармация». Данное утвержде-
ние можно аргументировать тем, что на фармацевтических производствах эти субстанции 
имеются. Следовательно, органам управления Комитета по здравоохранению Мингориспол-
кома, ТП РУП «Белфармация» и концерна «Белбиофарм» необходимо согласовать свои дей-
ствия по закупке субстанций для изготовления заводских лекарственных средств и экстем-
поральных лекарств в хозрасчетных и больничных аптеках. 

Все изложенное выше, свидетельствует о наличии в системе качества фармацевтичес-
кой помощи серьезных проблем, решение которых находится в незамедлительном реагиро-
вании со стороны органов управления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
и ТП РУП «Белфармация». 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ 
ДО СКЛАДУ КОСМЕТИЧНОГО КРЕМУ 

Губченко Т.Д., Башура О.Г. 
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармаціі, НФаУ 

 
Вже кілька десятирічч ведеться активний пошук і дослідження речовин з антиоксида-

нтною дією, багатим джерелом яких є рослини. Особливу увагу привертає така група біоло-
гічно активних сполук як біофлавоноїди, структура яких дуже схожа на хімічну структуру 
естрогенів. Біофлавоноїди виявляють також антиалергенні властивості, вони інгібують фер-
менти, які приймають участь у вивільненні гістаміну з тучних клітин. Це відноситься, в ос-
новному, до кверцетину, рутину, цианідину. 

Ще одна дія біофлавоноїдів – вони здатні зв'язуватись з колагеновими волокнами і 
стабілізувати їх, попереджаючи утворення небажаних зшивок між амінокислотами, з-за яких 
шкіра втрачає еластичність.  

Особливо рекомендується вводити біофлавоноїди до складу сонцезахисних засобів, до 
препаратів для розгладжування зморшок в поєднанні з такими відомими антиоксидантами як 
вітамін Е та С. В такому випадку, проявляється ефект синергізму – різні антиоксиданти від-
новлюють один одного, що з одного боку дозволяє зменшити їх концентрацію, а з їншого – 
отримати пролонгуючий ефект. Це важливо не тільки для підвищення ефективності косме-
тичного засобу, а також дозволяє подовжити термін дії В якості біологічно активної субстан-
ції в розробляємому кремі ми вибрали густий екстракт листя горіха грецького(ГЕЛГГ). 

Вибір цього екстракту обумовлено тим, що основними діючими речовинами його є 
флавоноїди (кверцетин, кемпферол, рутин, гіперозид) та дубильні речовини, що за своєю хі-
мічною будовою відносяться до фенольних сполук. Використання в косметичній практиці 
цієї нової біологічно активної речовини має певний інтерес, тому що поліфенольні сполуки 
проявляють виражену біологічну дію, а саме репаративну, антиоксидантну, протизапальну, 
ранозагоючу . 

Враховуючи всі вище зазначені характеристики поліфенольних сполук введення 
ГЕЛГГ до косметичного крему, на нашу думку, забезпечить йому комплексну позитивну дію 
на шкіру – репаративну, протизапальну, живильну, що зумовить необхідний косметичний 
ефект на суху шкіру при її вікових змінах, і тим самим буде сприяти уповільненню процесу 
старіння. 

З метою корекції вибору концентрації густого екстракту листя горіха грецького нами 
були проведені дослідження протизапальних властивостей косметичного крему з різною 
концентрацією біологічно активної речовини: 0,1, 0,25, 0,5 та 1%. 

Визначення протизапальної дії крему з ГЕЛГГ проводили на моделі термічного запа-
лення лапи у мишей. Як показали проведені дослідження, всі експериментальні зразки крему 
з густим екстрактом листя горіху грецького виявили виражені протизапальні властивості, але 
найбільшу активність (74 %) встановлено у групі тварин, яким наносили зразок крему з 0,25 
% концентрацією діючої речовини. Слід зазначити, що за протизапальною активністю 0,25 % 
крем значно перевищує ефективність препарату порівняння - крему “Евелин”(Польща). 

Відомо, що біологічно активні сполуки проявляють свою фармакологічну дію тільки в 
оптимально вибраній концентрації. На нашу думку, концентрація ГЕЛГГ 0,25% є оптималь-
но діючою для даного косметичного засобу. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТАБЛЕТОК  
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ «СИЛІБОР-35» 

Зубченко Т.М., Тихонов О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Проблема поліпшення якості таблетованих препаратів в Україні є досить актуальною. 

Збільшення асортименту вітчизняних твердих лікарських форм потребує впровадження су-
часних технологій, високоефективних допоміжних матеріалів, а також розробки на їх основі 
нових раціональних технологічних схем виробництва. У світовій практиці постійно ведуться 
дослідження з розробки та удосконалення технології одержання твердих лікарських форм із 
плівковим покриттям, що виконує захисні функції, коригує або маскує смак, запобігає дегід-
ратації та летючості діючої речовини. Такі покриття розчинні в рідких середовищах поляр-
ної, напівполярної та неполярної природи, мають задані значення рН, тощо. 

У вітчизняній фармацевтичній практиці на сьогодні проводяться дослідження із ство-
рення сучасних науково обґрунтованих технологій плівкових покрить для твердих лікарсь-
ких препаратів із різними фізико-хімічними властивостями. Тому розробка високоефектив-
них препаратів рослинного походження з метою збільшення ефективності лікування є актуа-
льною проблемою вітчизняної фармацевтичної промисловості. 

З цієї точки зору особливої уваги заслуговують гепатопротектори рослинного похо-
дження, що мають комплексний терапевтичний ефект і характеризуються високою безпекою. 
Провідне місце в терапії внутрінніх хвороб займають препарати з вмістом екстракту плодів 
розторопші плямистої (Silybum marianum). Таблетки Силібор 0,04г, покриті цукровою обо-
лонкою, виробництва ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров′я» за технологією розробле-
ною Державним науковим центром лікарських засобів випускалися у лікарській формі „дра-
же”. Як наслідок маємо багатостадійну технологію, за якою дуже складно витримувати всі 
вимоги до якості препарату. Таблетки за зовнішнім виглядом не завжди витримують порів-
няння з таблетками, вкритими плівковою оболонкою.  

Метою нашої роботи є узагальнення результатів дослідження з розробки оптимально-
го конкурентно-здатного складу та технології одержання препарату «Силібор 35», що поля-
гає у заміні декоративної цукрової оболонки на плівкове покриття на основі гідроксипропіл-
метилцелюлози. 

Ядро таблетки виготовлене за новою технологією відповідає вимогам ДФУ за показ-
никами «стиранність» та «стійкість до роздавлювання», що дає можливість нанесення обо-
лонки з водної дисперсії плівкоутворюючих речовин. 

Нова оболонка таблеток «Силібор 35» зазнала істотних змін. Цукрова оболонка за по-
передньою технологією складала 50 % від маси таблетки. Тому щоб не змінювати масу таб-
летки наповнювачі цукор, аеросил, масло вазелінове, віск бджолиний, магнію карбонат у 
складі цукрової оболонки було замінено лактозою, яку було введено до складу ядра. До 
складу нової плівкової оболонки в якості плівкоутворювача ввели гідроксипропілметилце-
люлозу. В якості загущувача використовували титану диоксид і барвник жовтий «Сонячний 
захід». Проведеними дослідженнями встановлено, що заміна складу цукрової оболонки пре-
парату «Силібор» на оболонку з плівкоутворюючих речовин сприяла покращенню стабіль-
ності і показників якості препарату (більш однорідне за кольором покриття, зовнішній ви-
гляд та структура таблетки). Показники якості таблеток «Силібор 35» одержаних за оптимі-
зованою технологією відповідають вимогам ДФУ. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ ІНТЕРФЕРОНІВ І ТИПУ 
Карпов О.В., Пенчук Ю.М. 

Національний університет харчових технологій 
 
Технології отримання препаратів інтерферону (ІФН) І типу природного походження, 

прийняті на вітчизняних фармацевтичних підприємствах, передбачають використання в яко-
сті індукторів деяких вірусів, умовно патогенних для людини – вірусу Сендай, вірусу хворо-
би Ньюкасла тощо.  

Використання вірусів робить процес отримання ІФН досить небезпечним як для пра-
цівників, так і для довкілля в цілому. Тому в даному випадку виникає необхідність знезара-
ження вірусу та додаткова очистка кінцевого препарату, що призводить до значних втрат ак-
тивності ІФН і збільшення його собівартості. Очевидна і неможливість повторного викорис-
тання індуктору.  

Внаслідок перелічених факторів існує нагальна необхідність розробки принципово 
нової технології отримання препаратів ІФН І типу, що дозволила б суттєво знизити вартість 
кінцевого продукту, спростити процес його отримання, а також забезпечити багаторазове ви-
користання індуктору, позбавити при цьому ризику вірусного зараження виробничий персо-
нал, а також запобігти вірусної контамінації отриманого препарату. 

Метою роботи є розробка нової технології отримання препаратів ІФН І типу з викори-
станням комплексної індукторної системи дріжджова РНК-гідрохлорид тилорону, іммобілі-
зованої на нерозчинному носії. 

В роботі вперше було науково обґрунтовано та експериментально доведено здатність 
створених комплексних іммобілізованих на гранулах нерозчинних носіїв індукторів ІФН на 
основі молекулярних комплексів дріжджова РНК-гідрохлорид тилорону до інтерфероногене-
зу в умовах in vitro.  

Була доведена можливість отримання препаратів інтерферонів І типу з використанням 
імобілізованого молекулярного комплексу (ІММК) як індуктору та експериментально визна-
чені кількісні та часові параметри синтезу інтерферонів клітинами-продуцентами суспензій-
ної та моношарових культур під дією контактів з гранулами ІММК в середовищі культиву-
вання: найвищого рівня продукція ІФН лейкоцитами крові людини досягає на 10 год, ПТП – 
через 4 год, L-41 – через 3 год, а L-929 – через 5 год. Експериментально доведена можливість 
багаторазового використання ІММК як індуктору інтерферонів. Розроблений спосіб регене-
рації часток ІММК для подальшого використання.  

Також була розроблена і сконструйована дослідна установка для отримання інтерфе-
ронів в умовах in vitro з застосуванням моношарових та суспензійних клітинних культур, ін-
дукованих за допомогою ІММК. Проведена оцінка ефективності інтерфероногенезу в куль-
турах обох типів під дією ІММК за різних технологічних умов. Здійснена оптимізація пара-
метрів біосинтезу інтерферонів в дослідній установці, як прототипі промислової апаратури, з 
застосуванням ІММК у якості інтерфероногену.  

Експериментально оцінено ефективність та проведено підбір технологічних парамет-
рів інтерфероногенезу в культурах обох типів під дією ІММК.  

Встановлено, що оптимальними параметрами інтерфероногенезу є швидкість обертів 
валу 5 об/год, вміст сироватки великої рогатої худоби 17 %, співвідношення клітин-
продудентів до часточок індуктору 100 до 1. Розроблена апаратурно-технологічна схема 
отримання інтерферону І типу для обох типів досліджених культур з використанням іммобі-
лізованої індукторної системи багаторазової дії. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
Квітчата Г.І., Пімінов О.Ф. 

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, НФаУ 
 
В сучасних умовах в нашій країні процес виродження нації набув рушійного характе-

ру. У різних регіонах Україні смертність перевищує народжуваність і становить 113,8 %, а 
населення нашої країни щороку зменшується на 0,4 млн. осіб. Основною причиною смертно-
сті, яка складає 74,8% від загальної кількості померлих, являються хвороби системи крово-
обігу та кровоутворення, виникненню яких сприяють куріння, зловживання алкоголем, ожи-
ріння і таке інше.У суспільстві надто поширене куріння (серед дорослого населення палить 
72% чоловіків і 20 % жінок), вживання алкоголю (від алкоголізму страждає 84,4 людей на 
100 тис. населення) та наркотиків. На кожні 10 тисяч населення офіційно припадає 17 нарко-
манів. Згубні звички охопили як чоловічу, так і жіночу категорії населення. Згідно прогнозів 
Організації Об'єднаних Націй, населення у нашій державі до 2050 року зменшиться у двічі, 
тому Україну віднесли до вимираючих країн. Погіршенню здоров'я нації сприяє низький рі-
вень культури, недостатність знань, умінь і навичок ведення здорового способу життя. На 
думку вітчизняних та закордонних вчених, здоров'я людини на 18-20 % залежить від генофо-
нду нації та спадковості, на 18-20 % від соціально-економічних та екологічних умов життєді-
яльності, на 8-9 %-від системи охорони здоров'я та медицини і на 51-53 % від способу життя. 
М.М.Амосов вважав, що якби всі люди вели здоровий спосіб життя, то 90 % з них не хворіли 
б взагалі. Формування здорового способу життя через освіту викремлено як один із пріори-
тетних напрямків розвитку державної політики. 

 Зважаючи на те, що провідна роль по наданню послуг по зміцненню та збереженню 
здоров'я населення Належною Аптечною Практикою (НАП) відводиться спеціалістам фар-
мації, в системі їх післядипломної освіти розглядаються відповідні питання. 

 В межах циклів тематичного удосконалення кафедри технології ліків та клінічної фа-
рмакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ НфаУ вивчаються основні положення та еле-
менти НАП, зокрема, питання негатиного впливу на організм людини шкіливих звичок. Так 
як, алкогольна залежність спостерігається майже у 10% населення та призводить до соціаль-
них проблем, високого рівня захворюваності і смертності і значним витратам у системі охо-
рони здоров'я, протиалкогольна пропоганда серед молоді, так як саме молодь–майбутнє на-
шої країни, повинна бути вільною від шкідливих звичок, стає досить актуальною. 

У світлі вищеозначеного, розглядаються питання антиалкогольного виховання насе-
лення, роз'яснення шкоди вживання малих, але систематичних доз алкоголю, формуючих 
звикання організму, як симптому подальшої хвороби та пояснюючої роль генетичних, біоло-
гічних і соціокультурних факторів у формуванні алкоголізму, демонстрація шкідливих нас-
лідків систематичної алкогольної інтоксикації на основні органи і системи організму і пору-
шення їх функціонування і таке інше. 

Реальний стан здоров'я населення України і критична демографічна ситуація вимага-
ють невідкладних неординарних рішень, пошуку найбільш адекватних заходів, насамперед 
формування здорового способу життя через освіту. Одним зі шляхів їх розв'язання та узго-
дження із сучасними проблемами є орієнтація навчальних програм на набуття ключових 
компетентностей та створення ефективних механізмів їх запровадження, тому що освіта в 
галузі здоров'я на основі певних знань є реальним підходом формування і розвитку спеціаль-
них та життєвих навичок, необхідних для діяльності кожної людини.  
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ КОМПЛЕКСНИХ ПРЕПАРАТІВ  
АНТИАНЕМІЧНОЇ ДІЇ 

Коваленко Св. М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Актуальним питанням сучасної фармації є розробка нових комплексних препаратів 

для профілактики та лікування мікроелементної недостатності. Мікроелементи, які містяться 
в організмі людини в досить малих кількостях, відіграють дуже важливу роль у всіх біохімі-
чних процесах людини. 

Відомо, що недолік цих речовин може призвести до катастрофічних наслідків, оскіль-
ки вітаміни і мікроелементи необхідні для усіх життєвоважливих органних систем - нервової, 
ендокринної, статевої тощо. 

Препарати декстрану та його розчинів застосовуються у медицині вже протягом 
п’ятдесяти років, але інтерес до створення нових лікарських засобів на їх основі у останні 
роки зростає. Перспективна область застосування розчинів декстрану - введення з його за 
допомогою в організм людини мікроелементів. Перспективними для лікування і профілакти-
ки мікроелементної недостатності є комплексні сполуки декстрану з іонами металів. На їх 
підставі можна отримувати ряд з'єднань, що містять різні елементи, і можна використовувати 
їх як кровозамінники, та одночасно як постачальники мікроелементів. 

Тому представляє значний інтерес поглиблені дослідження реакцій утворювання мак-
ромолекулярних комплексів декстрану з метою створення на їх основі нових комбінованих 
лікарських засобів для використання їх при різних формах мікроелементної недостатності 

Метою наших досліджень було вивчення фізико-хімічних властивостей стійких про-
дуктів взаємодії декстрану з іонами двухвалентних металів: міді, кобальту, цинку, марганцю 
у водних розчинах. Наявність процесу комплексоутворювання у розчинах, які містять дек-
стран та іони двухвалентних металів нами встановлена за допомогою спектральних методів 
(УФ-, ЯМР спектроскопії), віскозіметрично та при вивченні оптичної активності розчинів.  

Доказано, що розчини декстрану здатні утворювати комплекси з іонами металів в ін-
тервалі рН 5-11,5 за умовами підкислення розчинів.  

Встановлено, що реакції комплексоутворювання декстрану з вивчаємими іонами ме-
талів проходять на стерічно більш доступних іономірних ланках у бокових відвітвленнях ма-
кромолекул полісахариду. Доведено, що розчини декстрану проявляють відновлюючу дію з 
порівняно малою стійкістю у часі. В'язкість лужних розчинів декстрану в присутності та у 
відсутності іонів металів не зменшується, що свідчить про відсутність деструктивних проце-
сів у вивчаємих умовах, а в'язкість змінюється у зв'язку з асоціацією молекул за рахунок ма-
кромолекулярних взаємодій. Показано, що величини кутів обертання не залежать від рН роз-
чинів декстрану, що підтверджують відсутність конфірмаційних переходів у вивчаємих нами 
умовах. Різниця кутів обертання декстрану в присутності іонів металу для різних іонів одна-
кова за величиною та знаком, а структура координатного вузлу не залежить від природи при-
єднаного до молекули декстрану іону металу. 

Встановлено, що при додаванні солей металів в розчини декстрану призводило до 
зростання інтенсивності поглинання і до зміщення максимуму в область 212- 220 нм у разі 
іонів Со 2+, Mn 2+, Zn2 і в область 230 - 250 при додаванні солей міді. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ВЕТЕРИНАРНИХ  
ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРИТІВ У КОРІВ  

Ковальова О.О., Тихонов О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Ендометрит — запалення слизової оболонки матки, це специфічна або неспецифічна 

імунна відповідь макроорганізму на ушкодження тканин або вторгнення інших організмів, 
сприйнятих, як чужорідні. З огляду на це, одним з напрямків лікування ендометритів є зни-
щення патогенної мікрофлори у порожнині матки. З цією метою широко використовуються 
антибіотики та інші хіміотерапевтичні субстанції. Антибіотики лікують і разом з тим шко-
дять організму, викликаючи виникнення дисбактеріозу та різних порушень у функціонуванні 
внутрішніх органів організму. Безконтрольне їх застосування призводить до появи на гене-
тичному рівні мутацій мікроорганізмів, які стають резистентними до дії певних груп антибі-
отиків. Залишкові кількості антибіотиків та інших протимікробних препаратів у продуктах 
тваринного походження можуть викликати токсичну, тератогенну та мутагенну дії на орга-
нізм людини, що споживають м’ясо, молоко, яйця та інші продукти, одержані від тварин, 
яких лікували такими препаратами. Тому існують обмеження вживання у ветеринарній прак-
тиці для лікування продуктивних тварин і птиці багатьох протимікробних лікарських речо-
вин, що вживаються у гуманній медицині – нітрофуранів, хлорамфеніколу, метронідазолу 
тощо. 

У 2001 р. Всесвітньою Організацією Охорони здоров'я (ВООЗ) був прийнятий і опуб-
лікований фундаментальний документ “Глобальна стратегія по забороні антимікробної рези-
стентності”. Запобігання формуванню і розповсюдженню антимікробної резистентності ви-
знано ВООЗ, країнами Європейського Союзу і Північної Америки, як глобальна проблема, а 
також як національний пріоритет. У США розповсюдження антимікробної резистентності 
розглядається як одна з погроз національної безпеки. У зазначених країнах розроблені націо-
нальні програми по боротьбі з розповсюдженням цього небезпечного феномена. 

Однак, не дивлячи на всі ці недоліки, застосування антибіотиків та антимікробних за-
собів для лікування тварин хворих на ендометрит все ж таки виправдана, тому що щорічні 
втрати у тваринництві через хвороби статевих органів бактеріальної етіології становить від 
15 до 60 %. 

Підвищити антибіотичну активність, попередити розвиток лікарської стійкості до ан-
тибіотиків та знизити токсичність можливо за рахунок використання методу комбінованої 
хіміотерапії. Цей метод базується на сумісному застосуванні препаратів з різним механізмом 
антимікробної дії. На теперішній час, найчастіше, до складу ветеринарних препаратів для 
профілактики та лікування ендометритів входять комбінації антибіотиків різних груп: пені-
циліни з аміноглікозидами, тетрацикліни з макролідами, пеніциліни з сульфаніламідами то-
що, які спричиняють певне медикаментозне навантаження на організм тварини та призводять 
до зниження якості тваринницької продукції, що негативно позначається на здоров’ ї людини.  

Аналіз ринку ветеринарних препаратів для лікування ендометритів у корів за вмістом 
діючих речовин наведено на рис.  

Серед хіміотерапевтичних субстанцій, які входять до складу ветеринарних препаратів 
важливу роль відіграють тетрацикліни та макроліди – 21 %, сульфаніламіди – 16 %, пеніци-
ліни – 10 %, хінолони – 10 %, аміноглікозиди – 8 %, цефалоспорини – 2 %, лінкозаміди – 1 
%. На долю антисептичних та дезінфікуючих засобів припадає – 17 %. 



 

387 
 

10%

21%

8%
16%

10%

17%

1%
4%

9% 2%

2%

Пеніциліни Тетрацикліни і макроліди
Цефалоспорини Аміноглікозиди
Сульфаніламіди Хінолони
Антисептики та дезінфіктанти Лінкозаміди
Глюкокортикостероїди Інші субстанції
Субстанції природного походження

 
Рис. Діючі речовини, що входять до складу ветеринарних лікарських засобів для ліку-

вання ендометритів 
Окрім антисептиків та різноманітних хіміотерапевтичних засобів, для лікування ен-

дометритів у тварин, використовуються глюкокортикостероїди – 4 %, субстанції природного 
походження – 2% та інші групи діючих речовин (препарати вісмуту; речовини, які скорочу-
ють міометрій; місцеві анестетики) – 9 %. Актуальним напрямком у вирішенні питання ефек-
тивної фармакотерапії ендометритів у корів є створення комбінованих препаратів на основі 
продуктів природного походження, що гармонійно поєднують оптимальну біофармацевтич-
ну сумісність з організмом хворої тварини і високий терапевтичний ефект за принципом си-
нергідної антимікробної дії. Прополіс є перспективною сировиною для створення ветеринар-
них препаратів антимікробної дії, оскільки він проявляє протимікробну активність по відно-
шенню до більш ніж 100 видів бактерій, грибів, вірусів та добре комбінується з хіміотерапев-
тичними препаратами, підсилюючи їх дію. Біологічно активні речовини, що входять до його 
складу мають певну хімічну структуру і за різними механізмами діють на мікроорганізми, 
що обумовлює відсутність випадків виникнення стійких до дії прополісу штамів. Проведе-
ний аналіз ринку показав що, існує необхідність створення комбінованих ветеринарних пре-
паратів з субстанціями природного походження. З огляду на це, на кафедрі аптечної техноло-
гії ліків Національного фармацевтичного університету сумісно з Харківською державною 
біологічною фабрикою під керівництвом академіка УАН, доктора фармацевтичних наук, 
професора Тихонова Олександра Івановича, проводяться дослідження з розробки складу та 
технології ветеринарних внутрішньоматкових піноутворюючих паличок з настойкою пропо-
лісу та ципрофлоксацином гідрохлоридом для лікування ендометритів у корів. Аналогів ве-
теринарних препаратів з таким складом діючих речовин на фармацевтичному ринку немає 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТРЕМПОРАЛЬНОГО ФІТОЛІНІМЕНТА 
Ковальчук Т. С., Кривов’яз О. В. 

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
 
В теперішній час проходить відродження досвіду народної медицини, зокрема, фіто-

терапії. Це пояснюється тим, що фітотерапія є ефективною, безпечною при тривалому ліку-
ванні хронічних захворювань, а також в педіатрії та геронтології; різноманітність хімічного 
складу зумовлює полівалентність фармакологічної дії, яка підвищується при поєднанні вико-
ристання лікарської рослинної сировини (ЛРС); фітопрепарати практично не мають аналогів 
серед синтетичних лікарських засобів; вони доступні; при їх виготовленні можлива ваємоза-
мінність компонентів та використання альтернативних прописів. 

Зважаючи на велику розповсюдженість захворювань опорно-рухового апарату, метою 
роботи є обґрунтування оптимальної технології фітолінімента Алієва Р. Л., до складу якого 
входить листя м’яти перцевої, спирт етиловий та олія персикова. Технологія виготовлення, 
запропонована Алієвим Р. Л. полягає в наступному: подрібнені листки м’яти заливають 
спиртом етиловим та залишають для екстрагування, проціджують, додають персикову олію, 
нагрівають на водяній бані до випаровування спирту, проціджують, упаковують та оформ-
ляють до відпуску. Викладена технологія не містить вказівок щодо кількості та концентрації 
спирту етилового, співвідношення кількостей ЛРС та екстрагенту та методу екстракції. Тому 
експериментальні дослідження було направлено на обґрунтування можливості використання 
сухої та свіжої ЛРС, концентрації спирту етилового для екстракції діючих речовин з ЛРС; 
співвідношення між кількістю сировини та екстрагенту; а також методу екстракції діючих 
речовин. Дослідження проводили за такою схемою: підготовка екстрагента (спирту етилово-
го), підготовка лікарської рослинної сировини, проведення екстрагування, кількісний аналіз 
отриманих витягів. 

З метою визначення оптимальної концентрації спирту етилового для екстракції дію-
чих речовин з ЛРС, внаслідок відсутності зазначення її в прописі, було використано концен-
трації 70 %, 85%, 95%. Для встановлення оптимального співвідношення між кількістю ЛРС 
та екстрагенту використовували співвідношення 1:5 та 1:20. Оптимальний метод екстракції 
діючих речовин з ЛРС обирали внаслідок порівняння властивостей спиртових витягів, виго-
товлених методами мацерації та вихрової екстракції, оскільки саме ці методи є перспектив-
ними для екстемпорального виробництва. Таким чином було підготовлено 24 зразка для про-
ведення екстрагування методами мацерації та вихрової екстракції. 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що можливе використання су-
хої сировини при умові застосування її в 1,75 рази більше порівняно з свіжою ЛРС. Оопти-
мальною є концентрація спирту 85% внаслідок максимального екстрагування діючих речо-
вин. Екстрагування діючих речовин з ЛРС при співвідношенні кількостей сировини та екст-
рагенту 1:20 було більш повним порівняно зі співвідношенням 1:5; окрім цього недоцільне 
використання об’єму екстрагента у співвідношенні 1:5, оскільки відбувається повне погли-
нання сировиною спирту етилового. Кількісний вміст ментолу при використанні методу ма-
церації та методу вихрової екстракції був однаковим, але слід зазначити, що використання 
методу вихрової екстракції є більш швидким. Однак, при огляді неозброєним оком, на пробі-
рках з спиртовою витяжкою м’яти перцевої спостерігався наліт, який може свідчити про екс-
трагування баластних речовин поряд з екстрагуванням ментолу, а також про можливу взає-
модію сировини з матеріалом апаратури, що застосовувалась при вихровій екстракції.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛОЖНОЙ  
ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ МАЗИ 
Орловецкая Н.Ф., Данькевич О.С. 

Национальный фармацевтический университет 
 
В экстемпоральной рецептуре аптек встречаются мази сложного состава, приготовле-

ние которых вызывает иногда ряд затруднений, обусловленных различными причинами, ос-
новными из которых являются несмешиваемость ингредиентов или агрегативная неустойчи-
вость в процессе хранения. Такие мази содержат самые разнообразные по своим физико-
химическим свойствам лекарственные вещества и приготовление их в условиях аптек требу-
ет применения либо особых технологических приемов, либо введения разнообразных по сво-
ей природе вспомогательных веществ. Поэтому совершенствование технологии лекарств в 
аптеках является актуальной проблемой. 

Совершенствование технологии мазей и их качества проводят по таким направлени-
ям, как: повышение химической, физической, микробиологической устойчивости основ и 
мазей; разработка доступных и объективных методов оценки качества мазей; совершенство-
вание упаковки; разработка и внедрение элементов малой механизации при приготовлении 
мазей в условиях аптек; расширение ассортимента и унификация рецептуры мазей и паст. 

Целью настоящего исследования являлось устранение затруднений при приготовле-
нии и хранении мази, содержащей ментола 0,5 г, кислоты борной 1,0 г, анестезина 3,0 г, на-
стойки валерианы и настойки ландыша поровну по 15 мл, мази цинковой до 100 г. 

С целью устранения затруднений для получения мази мы использовали различные 
вспомогательные вещества, разрешенные к медицинскому применению и поступающие в ап-
течную сеть: эмульгатор №1, эмульгатор Т-2, аэросил, метилцеллюлоза (в виде 5% раствора). 

Следует отметить, что введение в мазь 5% раствора метилцеллюлозы в количестве 6% 
приводило к расслаиванию мази сразу же после ее приготовления. Аналогичные результаты 
получали при добавлении 5% аэросила, 20% эмульгатора №1 и эмульгатора Т-2. В связи с 
этим нами опробирована возможность совместного использования двух вспомогательных 
веществ: эмульгатора Т-2 в количестве 15% и аэросила 5%, а также эмульгатора Т-2 в коли-
честве 15% и 5% раствора метилцеллюлозы 1-1,5% (процентное содержание веществ дается 
от общей массы мази). 

Технология мази следующая: в настойках последовательно растворяют кислоту бор-
ную, анестезин, ментол и добавляют 5% раствор метилцеллюлозы (или аэросил). Отдельно в 
горячей ступке расплавляли эмульгатор Т-2 и частями к расплавленной массе добавляли ци-
нковую мазь.  

После перемешивания и полного охлаждения добавляли раствор веществ в настойках 
с метилцеллюлозой (аэросилом) и тщательно диспергировали до получения однородной мас-
сы. Все исследуемые образцы мазей хранились при температуре +20 оС и +4 оС в банках с 
навинчивающимися крышками. 

Результаты изучения органолептических характеристик мазей, приготовленных с ука-
занными вспомогательными веществами, показали, что при хранении в прохладном месте на 
протяжении 60 дней мази не изменяли внешнего вида, цвета, запаха, ни в одном из образцов 
не наблюдалось на расслоения, ни седиментации, т.е. мази были стабильны. 
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КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИН CONVALLARIA MAJALIS L. З МЕТОЮ  
ОДЕРЖАННЯ КАРДІОТОНІЧНИХ ГЛІКОЗИДІВ 
Пенчук Ю.М.1, Коломієць Ю.В.2, Чернега О.В.1 

1Національний університет харчових технологій, 
2Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Лікарські рослини є джерелом багатьох біологічно активних речовин, які з успіхом 

використовуються в сучасній медичній практиці. Для виготовлення лікарських препаратів 
фармацевтичні підприємства потребують великої кількості сировини.  

Забезпечення підприємств сировиною пов‘язано з використанням великих площ сіль-
скогосподарських угіддь, залежністтю збору сировини від сезону та тривалісттю визрівання 
рослин (2-3 роки). Ще слід зауважити, що переважна більшість рослин є рідкісними або зни-
каючими видами.  

Розробка біотехнології одержання біологічно активних речовин, культивуючі клітини 
рослини-продуцента в біореакторі, дозволить забезпечити фармацевтичну галузь необхідною 
кількісттю сировини впродовж всього року та запобігти знищенню зникаючих видів. 

Велика увага приділяляється культурам тканин рослин, які в природі накопичують 
глікозиди, особливо карденоліди – серцеві глікозиди.  

У 60-х роках минулого століття на наявність глікозидів були досліджені культури тка-
нин представників видів Атті, Аросупит, Сheiranthus, Суtisus, Digitals, Тахus, Urginea, 
Vincetoxicum.  

Найінтенсивніше вивчався вид роду Convallaria, який є основною сировиною для про-
мислового одержання серцевих глікозидів. Культури тканин різних органів Convallaria ma-
jalis L., здебільшого карденоліди накопичують дуже мало (не більше 0,02 %) і лише протягом 
перших субкультивувань, до того ж синтезовані сполуки не завжди аналогічні глікозидам ін-
тактних рослин.  

Метою роботи є розроблення технології одержання біологічно активних речовин при 
культивуванні культури клітин Convallaria majalis L. in vitro та подальшого їх виділення та 
очищення. Також метою досліджень було вивчення біотрансформації глікозидів і попере-
дників їх біосинтезу культурами ізольованих тканин і клітин та підвищення їх біосинтетич-
ної здатності. 

Основою даної технології є розроблений та сконструйований біореактор, який дозво-
ляє вирощувати клітини рослин в суспензійній культурі.  

Також розроблені методики стерилізації вихідного матеріалу, який в подальшому ви-
користовується як посівний. Були підібрані та оптимізовані умови для роботи з великими 
об’ємами клітинного матеріалу.  

Було проведено підбір компонентів поживного середовища для вирощування посівно-
го матеріалу та виробничого культивування. 

Розробляються методи підвищення біосинтетичної здатності ізольованих клітин Con-
vallaria majalis L. як продуцента кардіотонічних глікозидів. 
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РЕГУЛЯЦІЯ СИНТЕЗУ МІКРОБНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН  
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МЕДИЦИНИ 

Пирог Т.П., Шевчук Т.А., Антонюк С.І. Гриценко Н.А. 
Національний університет харчових технологій 

 
Найперспективнішою галуззю використання мікробних поверхнево-активних речовин 

(ПАР) є фармацевтична промисловість і медицина, що зумовлено унікальними фізико-
хімічними та біологічними властивостями цих метаболітів. Так, мікробні ПАР є нетоксични-
ми, їм притаманна висока антимікробна, антивірусна та імуномодуююча активність. Поверх-
нево-активні речовини здатні перешкоджати адгезії патогенних мікроорганізмів та попере-
джати формування біоплівок, що дає змогу розглядати ці сполуки як альтернативу антибіо-
тикотерапії. Високі емульгувальні властивості ПАР зумовлюють їхнє використання при оде-
ржанні стійких основ для широкої номенклатури лікарських засобів (креми, мазі, гелі). Од-
ним з перспективних напрямів використання ПАР є створення на їх основі ліпосом, здатних 
селективно переносити ліки до органу-мішені. 

У попередніх дослідженнях виділено штами нафтоокиснювальних бактерій, ідентифі-
ковані як Acinetobacter calcoaceticus K-4, Nocardia vaccinii K-8, Rhodococcus erythropolis ЕК-1 
та встановлено здатність цих штамів до синтезу ПАР. Мета даної роботи – інтенсифікація 
синтезу ПАР на гідрофільних (етанол, гліцерин) і гідрофобних (гексадекан) субстратах. До-
слідження впливу зовнішніх факторів на синтез ПАР і оптимізація складу середовища з ви-
користанням математичних методів планування експерименту дали змогу збільшити показ-
ники синтезу ПАР у 1,5–3 рази. За внесення у середовище фумарату (попередника глюконео-
генезу) і цитрату (регулятора синтезу ліпідів) спостерігали збільшення на 70–100 % показни-
ків синтезу ПАР R. erythropolis ЕК-1 та A. calcoaceticus K-4. Використання суміші енергетич-
но нерівноцінних ростових субстратів (гексадекан+гліцерин, гексадекан+етанол) для виро-
щування A. calcoaceticus K-4 дало змогу підвищити у 1,5–2 концентрацію ПАР. Одним із 
підходів до підвищення ефективності технологій мікробного синтезу є також визначення 
особливостей метаболізму ростового субстрату і виявлення можливих сайтів метаболічного 
лімітування і/або активаторів (інгібіторів) ключових ферментів метаболізму з наступною мо-
дифікацією поживного середовища. Встановлено, що катіони калію є інгібіторами алкангід-
роксилази і НАДФ+-залежної альдегіддегідрогенази, а катіони натрію – активаторами цих 
ферментів у R. erythropolis ЕК. Зниження у середовищі з н-гексадеканом концентрації К+ до 1 
мМ, підвищення вмісту Na+ до 35 мМ, внесення 36 мкмоль/л Fe2+, необхідного для функціо-
нування алкангідроксилази, супроводжувалось збільшенням активності ферментів метаболі-
зму н-гексадекану, а також підвищенням у 4 рази кількості синтезованих ПАР. Подальші до-
слідження показали, що катіони амонію є активаторами ферментів біосинтезу поверхнево-
активних аміно- і гліколіпідів A. calcoaceticus K-4 (ФЕП-синтетази, ФЕП-карбоксикінази і 
НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази), а катіони калію і натрію – інгібіторами цих ферме-
нтів. Заміна нітрату калію у середовищі культивування штаму К-4 на еквімолярну за азотом 
концентрацію сечовини дала змогу підвищити показники синтезу ПАР у 4 рази. Масштабу-
вання процесу біосинтезу ПАР R. erythropolis ЕК-1 з колб на ферментаційне обладнання дало 
змогу підвищити у 2 рази кількість синтезованих ПАР і скоротити у 4 рази тривалість куль-
тивування порівняно з вирощуванням продуцента в колбах на качалці.  

Наведені шляхи інтенсифікації синтезу ПАР можуть бути використані для розробки 
технологій будь-яких продуктів мікробного синтезу. 
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ВПЛИВ СТУПЕНЯ ПОДРІБНЕННЯ НА ПРОЦЕС ВИЛУЧЕННЯ  
ЕКСТРАКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ЛИСТЯ ШОВКОВИЦІ 

Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
В умовах сучасного стану розвитку промисловості оптимізація процесу екстрагування 

лікарської рослинної сировини є найактуальнішою проблемою фітохімічного виробництва. 
Враховуючи те, що настоянки із рослинної сировини отримують у промислових умо-

вах різними екстракційними методами протягом досить тривалого часу, процес удоскона-
лення технології виробництва залишається в центрі уваги дослідників. Ступінь подрібнення 
– один із важливих факторів, що впливає на коефіцієнти поглинання та набухання сировини, 
швидкість дифузії, відповідно і на швидкість і повноту вилучення біологічно активних спо-
лук і в кінцевому результаті на якість лікарського препарату. Фракційний (гранулометрич-
ний) склад або розподіл частинок за розмірами найбільш швидко і зручно визначається за 
допомогою ситового аналізу. Техніка полягає у тому, що 100,0 г подрібненої сировини про-
сіюють через набір сит із різним діаметром отворів. Нами було вивчено фракційний склад 
висушеного листя шовковиці. За результатами ситового аналізу ми отримали наступні фрак-
ції листя шовковиці, які в процентному співвідношенні розподілені наступним чином: 

� Сито № 1 d = 1 мм - 11,3 г (11,3%) 
� Сито № 2 d = 2 мм - 10,5 г (10,5%) 
� Сито № 3 d = 3 мм - 33,0 г (33,0%) 
� Сито № 4 d = 4 мм - 39,9 г (39,9%) 
� Сито № 5 d = 5 мм - 5,3 г (5,3%) 
Після чого фракції листя шовковиці, які пройшли крізь сито № 1, № 2, № 3, № 4 і № 5 

об’єднували у три групи:  
1. Сировина із величиною частинок 0- 2 мм;  
2. Сировина із величиною частинок 3- 4 мм;  
3. Сировина із величиною частинок 4- 5 мм.  
Із даними групами сировини проводили дослідження вивчення впливу ступеня подрі-

бнення листя шовковиці на процес вилучення екстрактивних речовин спиртом етиловим 
70%. Для порівняння також використовували неподрібнену ЛРС. Екстрагування усіх серій 
лабораторних зразків проводилось при аналогічних умовах. Результати проведених дослі-
джень наведені у таблиці. 

Вміст в настоянці шовковиці 
Діаметр сировини, мм Дубильні речовини, % Сума флавоноїдів, % 
Неподрібнена сировина 8,61±0,02 4,73±0,01 

1- 1,5 8,62±0,01 4,73±0,02 
5 - 7 8,68±0,01 4,63±0,02 
10 8,54±0,03 4,74±0,02 

Отримані дані свідчать про незначний вплив ступеня подрібнення для даної сировини 
на процес екстракції діючих речовин. До того ж, висушене листя шовковиці достатньо ламке 
і самовільно подрібнюється при завантаженні. Тому в подальших наших дослідженнях сиро-
вину ми не подрібнювали. Керуючись даними проведених досліджень, доцільним вважаємо 
рекомендувати для виробництва настоянки використання не подрібненої сировини. 
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ВИВЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ДЕЗЛОРАТАДИНУ В ОРГАНАХ  
ОТРУЄНИХ НИМ ТВАРИН 
Поляк О.Б., Дребот І.С. 

Тернопільський державний медичний університет 
 
Дезлоратадин (дезкарбоетоксилоратадин, еріус, фрібріс, едем) – високоефективний 

пероральний антигістамінний препарат ІІІ покоління, активний метаболіт лоратадину, інгібі-
тор алергічного каскаду.  

В літературі описано неодноразові випадки токсичної дії лоратадину на серцево-
судинну систему людини. Можливо, що негативна дія лоратадину на організми частково ви-
кликана антихолінергічною дією його активного метаболіту – дезлоратадину.  

Так, доведено, що незначне збільшення концентрації дезлоратадину може призвести 
до антихолінергічних ефектів, крім того, дезлоратадин володіє антимускариновою активніс-
тю та збільшує частоту серцевих скорочень як у здорових собак, так і в собак з серцевою не-
достатністю.  

В літературі описується, що дезлоратадин може блокувати М2–рецептори та виклика-
ти синусову тахікардію в морських свинок, а також в концентрації 1 мг/кг збільшувати час-
тоту серцевих скорочень на 33 % у щурів.  

Тому ми вважаємо, що вивчення дезлоратадину в хіміко-токсикологічному відношен-
ні є актуальним і своєчасним. 

Попередньо нами було розроблено методи ідентифікації, кількісного визначення дез-
лоратадину та виділення його з біологічного матеріалу. 

Для визначення розподілу дезлоратадину в органах отруєних ним тварин використо-
вували щурів масою 150 – 200 г, які не отримували їжі протягом доби. 

Щурам за допомогою зонда вводили в шлунок розчин дезлоратадину з розрахунку 
2500 мг/кг. Через добу щурів декапітували. Для дослідження брали серце, мозок, печінку, 
нирки, легені, селезінку, шлунок та кишечник із вмістом. Паралельно проводили контроль-
ний дослід з відповідними органами. 

Виділення дезлоратадину з органів проводили методом ізолювання хлороформом. В 
усіх випадках для ізолювання лікарської речовини використовували десятикратний об’єм ро-
зчинника відносно маси досліджуваного органа. 

Кількісне визначення дезлоратадину у витяжках проводили методом УФ-
спектрофотометрії; ідентифікацію – методами ТШХ та УФ-спектрофотометрії. 

Результати розподілу дезлоратадину в органах отруєних ним тварин через 27 год піс-
ля внутрішньошлункового введення свідчать про те, що при летальних отруєннях даним 
препаратом для виконання хіміко-токсикологічних досліджень слід брати кишечник з вміс-
том, легені, нирки, селезінку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
ГЕЛЮ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ГІНГІВІТУ 

Портянко В.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Одним з розповсюджених захворювань порожнини рота є гінгівіт (запалення ясна, яке 

супроводжується набряком, почервонінням і кровоточивістю). 
Причиною виникнення гінгвітів є недотримання гігієни порожнини рота, у результаті 

чого утворюється зубна бляшка. Найчастіше гінгівіт зустрічається у підлітків і вагітних (хво-
роба протікає важче у зв'язку з гормональними змінами в організмі).  

Гінгівіт може бути ознакою системного захворювання, наприклад, герпесу. Тривале 
вживання деяких препаратів, наприклад, оральних контрацептивів, може підсилювати запа-
льні явища у яснах. Гінгівіт на фоні гіповітамінозу С супроводжується вираженою кровото-
чивістю ясен.  

При лікуванні гінгвіту часто необхідно вдаватися до засобів місцевої дії, причому не 
тільки для лікування острої фази захворювання, але й для того, щоб сповільнити або призу-
пинити розвиток ускладнень. Сучасну місцеву терапію при хроничному гінгвіті проводять за 
допомогою обробки порожнини роту протизапальними засобами (бутадіоном, ортофеном, 
димексидом) та розчином бікарбонату натрію. При гінгивітах, обумовлених інфекційно-
запалювальними процесами рекомендується використовувати антибактеріальні засоби (роз-
чин хлоргексидіна, сангвиритрин, лестирин). Також бажано використовувати засоби, які ма-
ють ранозагоювальну, кровозупиняючу та дезодорируючу дію. Таким чином, актуальною 
задачею фармації і стоматології є створення комбінованого препарату для лікування гінгівіту 
на сучасної основі. У якості об'єктів нами було обрано гепарин, який є антикоагулянтом 
прямої дії: він пригнічує активність гіалуронидази, активує фібринолітичні властивості кро-
ви. Він нормалізує суднево-тканеву проникність слизивої оболонки ясен, надає протизапаль-
ну дію (зменьшує набряклість, кровоточивість, хворобливість). У якості антимікробного 
компоненту нами був обран відомий антибактеріальний компонент - триклозан. Також з ме-
тою потенціювання дії цих компонентів нами запропонована лавандова ефірна олія, яка з лі-
тературних джерел володіє вираженими ранозагоювальною, протизапальною і дезодорірую-
чою діями. Для успішної фармакотерапії важливе значення має вибір лікарської форми. Не-
правильно підібрана лікарська форма може викликати посилення чи послаблення терапевти-
чного ефекту діючої речовини, або його відсутність. Стоматологи часто призначують місце-
ве лікування у вигляді розчинів. Завдяки тому, що ротова порожнина постійно зволожується 
слиною, ця лікарська форма не забезпечують тривалого терапевтичного впливу. Лікарські 
плівки та плівкоутворюючи аерозолі дають гарний терапевтичний ефект, зручні у викорис-
туванні, але вони мають високу вартість і тому їх застосування обмежене у педіатрії та геріа-
трії. Гелі є зручною лікарською формою для місцевої терапії: добре розподіляється і всмок-
тується на слизовій, що обумовлює високу біодоступність активних речовин. Тісний зв'язок 
гелю з слизовою оболонкою полегшує проникнення лікарських речовин, тому що завдяки 
в’язкості формоутворюючих наповнювачів зменшується дифузія активного інгредієнту в по-
рожнині рота, а відносно повільне розмивання слиною дозволяє зберегти оптимальну конце-
нтрацію діючої речовини на локалізованій ділянці ясен. 

На даний час нами проводяться дослідження по вибору оптимальних концентрацій 
активних речовин та розробка оптимальної гелевої основи. 
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ВИВЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ У ВИБОРІ ТАРИ ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ  
ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА РУБЕЖЕМ 

Проскочило А.В., Бреусова С.В., Дем’яненко В.Г.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Споживча тара є невід’ємною складовою паковання готового лікарського засобу 

(ГЛЗ). Еволюцію тари для лікарських засобів (ЛЗ) можёна відстежити у розвитку фармацев-
тичної технології. У зв’язку з удосконаленням лікарських форм (ЛФ) виникла необхідність 
розробки нових видів споживчої тари і відповідних їй закупорювальних засобів, а також ма-
теріалів для їх виготовлення. 

Існуючий асортимент споживчої тари настільки широкий, що нагально постає питан-
ня про його систематизацію, а також виявлення споживчих переваг щодо різних ЛФ, що і є 
метою даної роботи. Необхідно зазначити, що літературні джерела на сьогодні містять недо-
статні і досить суперечливі відомості.  

Об’єктами дослідження слугували Державний реєстр ЛЗ України (ДРЛЗ) (електронна 
версія), а також аналогічні документи деяких європейських країн. При аналізі перелічених 
документів були виявлені невідповідності у вживанні термінології, яка використовується для 
позначення споживчої тари, вимогам чинних термінологічних стандартів. Наприклад: „коро-
бка” і „коробочка”. Відповідно до ДСТУ 2887-94 слово „коробочка” не є дефініцією карто-
нної споживчої тари у формі паралелепіпеда з кришкою, яка знімається чи на шарнірі. Необ-
хідно підкреслити, що ДРЛЗ є офіційним документом, який містить відомості про зареєстро-
вані ЛЗ, тобто це збірник інформаційних матеріалів, які надані виробником або власником 
реєстраційного посвідчення, і не завжди можуть містити достовірні відомості. 

Таких прикладів достатньо, щоб зробити висновок про недостатню інформованість 
виробників про вимоги чинних нормативних документів, або небажання їх дотримуватись. 
Ситуація за кордоном не відрізняється від вітчизняної. Варто зазначити, що відповідника ві-
тчизняним термінологічним стандартам в європейських країнах не виявлено, а переклад тер-
мінів не завжди відповідає українським. Не зважаючи на ці неточності при аналізі врахову-
вались спільнокореневі слова. При роботі з електронними документами використовувався 
метод пошуку „по ключовому слову”, а при обробці отриманих результатів – метод „денота-
тного графа”. Алгоритм виявлення споживчих переваг містить дослідження поширеності ЛФ 
і відповідної їй споживчої тари. 

Проведений аналіз дав змогу отримати узагальнені результати, які вказують на те, що 
найпоширеніша ЛФ це таблетки (33,8 %). Також досить поширеною є група ін’єкційних ЛЗ 
(9,4 %). Найчастіше використовуваною споживчою тарою є флакон (полімерний або скля-
ний) (30,77 %). Це пояснюється його призначеністю для різних ЛФ: рідких та твердих. Кон-
турне чарункове паковання значно поступається (16,9 %), хоча з точки зору вимог GMP, да-
ний тип є найбільш прийнятним для твердих ЛФ. Ситуація за кордоном аналогічна, що під-
тверджує надання споживчих переваг оральним ЛЗ. Необхідно помітити, що в асортименті 
зареєстрованих ЛЗ почали з’являтися перспективні лікарські форми, хоча їх частка досить 
низька (<1%). Відповідно і прогресивні види тари на сьогодні нажаль використовуються до-
сить обмежено, що може бути пов’язане з неготовністю або недовірою споживача до техно-
логічно-розвинутих видів тари та закупорювальних засобів.  

Рамки роботи не дозволяють привести досить детальні дані по ЛФ і споживчій тарі 
для їх упаковування, проте будуть враховані при розробці нового матеріалу для виготовлен-
ня споживчої тари для ЛЗ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ АЛЕРГЕНІВ ГРИБІВ CANDIDA У  
ЛІОФІЛІЗОВАНІЙ ТА У ФОРМІ РОЗЧИНУ З РІЗНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ ТА  

КОНСЕРВАНТАМИ ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ ЗБЕРІГАННЯ 
Рибалкін М.В., Філімонова Н.І. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Актуальність. Зараз в Україні не випускається діагностичних тестів для виявлення 

пацієнтів зі скритою (вісцеральною) формою кандидозу, які потребують протигрибкову те-
рапію. Окрім того, сучасні методи аналізу факторів ризику недостатньо достеменні, щоб ви-
значити вірогідність глибоко-органної інфекції у пацієнтів зі скритою формою кандидозу. 
Тому одержання та забезпечення довготривалого зберігання алергенів грибів роду Candida є 
актуальним питанням у сучасній медицині, фармації та промисловій технології ліків. 

Метою даної роботи було визначення допоміжних речовин та умов, які забезпечують 
довготривале зберігання алергена грибів роду Candida, одержаного на кафедрі мікробіології, 
вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету.  

Матеріали та методи. Об’єктами дослідження були алергени умовно-патогенних 
грибів роду Candida, яким, за даними попередніх досліджень, притаманна низька реактоген-
ність, висока активність та специфічність при імунохімічних дослідженнях за допомогою 
імуноелектрофорезу, імунодифузії в агаровому гелі та при імунодіагностиці кандидозної ін-
фекції в експерименті на гвінейських мурчаках (морських свинках), кроликах та білих кри-
сах. Для тривалого збереження імунологічної активності алергенів кандиди досліджувались 
наступні консерванти та стабілізатори: гіпертонічний розчин натрій хлориду, звичайний фо-
сфатний буферний розчин рН 7,4, фосфатний буферний розчин з 0,25% фенолом, фосфатний 
буферний розчин з 0,005% твіном-80, фосфатний буферний розчин з 5% гліцерином. Також у 
досліді використовували алерген у ліофілізованій формі. 

З метою оцінки можливості виготовлення вибраної лікарської форми у заводських 
умовах оцінювалась стабільність білково-полісахаридного алергену при зберіганні в різних 
умовах: зберігання у термостаті при температурі +20єС без доступу світла, зберігання при 
температурі +20єС на світлі та зберігання при температурі не вище +10єС без доступу світла. 
Контейнери для зберігання препарату у дослідах використовували зі скла, металеві та плас-
тикові.  

Протягом 18 місяців сенсибілізованим гвінейським мурчакам (морським свинкам), 
кроликам та білим пацюкам кожний місяць ставили шкіряні проби алергену кандиди з усіма 
варіантами консервантів, причому в усіх випадках виявляли поріг чутливості. Також кожний 
місяць за допомогою подвійної дифузії в агаровом гелі визначали концентрацію алергену ка-
ндиди у розчинах.  

Результати. Одержані результати свідчать, що у розчині твіну-80 алерген грибу роду 
Candida втрачає від 25% до 50% своєї каталітичної активності (в залежності від умов збері-
гання) вже через 1 рік зберігання. Розчин натрію хлориду протягом цього часу зберігає акти-
вність алергену, а в присутності фосфатного буферу активність навіть збільшується. Однак, 
через півтора року зберігання в усіх випадках алерген інактивується у розчині на 50-85%. 
Враховуючи це, в якості лікарської форми алергену грибу роду Candida заводського вигото-
влення був вибраний ліофілізований порошок. Активність алергена зберігалась найдовше 
при температурі не вищій 10 єС та не нижчі 0єС в контейнері з непрозорого скла. 

Висновки. У ліофілізованій формі алергени грибів роду Candida найдовше зберігають 
активність без додаткових консервантів та стабілізаторів при визначених умовах. 
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БІОФАРМАЦЕВТИЧНА ОЦІНКА НОСІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ГЕЛЮ 
Ролік С.М. 

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного університету 

 
Одним із завдань при розробці лікарської форми для застосування у стоматологічній 

практиці є експериментальне обґрунтування основи-носія, оскільки терапевтична ефектив-
ність м’якого лікарського засобу для зовнішнього застосування перш за все обумовлена ра-
ціональним вибором діючих та допоміжних речовин, які впливають на ушкоджені патологі-
чним процесом тканини пародонту.  

Швидкість та повнота вивільнення основної діючої речовини з лікарської форми ви-
значає її біодоступність і, як наслідок, терапевтичну ефективність препарату. Здатність лі-
карських речовин до вивільнення залежить, перш за все, від допоміжних речовин і технології 
препарату та може змінюватися в широких межах. 

Метою нашої роботи було обґрунтування вибору носія на підставі вивчення біофар-
мацевтичних властивостей для створення комбінованого стоматологічного лікарського засо-
бу, де у якості діючих речовин обрані настойка софори японської (НСЯ) та німесулід. 

Для проведення біофармацевтичних досліджень було виготовлено зразки з певним 
вмістом компонентів гелевих основ, а саме: зразок № 1 (метилцелюлоза /МЦ/ – 5,0 г, пропі-
ленгліколь – 10,0 г, поліетиленоксид-400- 10,0 г, вода очищена – 75 г), зразок № 2 (натрій-
карбоксиметилцелюлоза /Na-КМЦ/ - 8,0 г, гліцерин – 20,0 г, вода очищена – 72,0 г) та зразок 
№ 3 (карбопол 934Р – 1,0 г, трометамол – до рН 7,0, пропіленгліколь – 20,0 г, вода очищена – 
до 100,0 г). До кожного з цих зразків було введено НСЯ у кількості 10,0 г.  

Для оцінки здатності основи-носія вивільняти фенольні сполуки НСЯ застосовували 
метод “агарових платівок”. До 100 г 2% агарового гелю додавали 5% спиртовий розчин залі-
за хлориду (ІІІ) та розливали в чашки Петрі двома порціями по 10 та 15 мл. Після застигання 
агару (першої порції) на його поверхню вміщували 3 скляні циліндри (зовнішній діаметр 8 
мм, висота до 10 мм), потім заливали другий шар. Після цього циліндри виймали і в утворені 
заглиблення вносили по 1 г зразків гелю. Чашки закривали і термостатували при температурі 
37ОС. Фенольні сполуки, що вивільняються з гелю, дифундували в агаровий шар, утворюючи 
забарвлену в чорний колір зону. Результати оцінювали за розміром зони дифузії протягом 24 
годин досліду. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що вивільнення фенольних сполук 
НСЯ з МЦ (зразок № 1) на 1, 2 та 12 годину більше ніж з Na-КМЦ (зразок № 2). Крім того, 
вивільнення з основ № 1 та № 2 проходить поступово до 12 години, але не відбувається змін 
динаміки з 12 до 24 години досліду. Це підтверджує максимальне вивільнення фенольних 
сполук НСЯ на 12 годину експерименту. 

Найбільші зони дифузії фенольних сполук настойки в агаровий гель на всіх відрізках 
часу отримували при їх вивільненні з основи карбополу (зразок №3). Крім того, тільки осно-
ва №3 забезпечила збільшення діаметру забарвлених зон з 12 до 24 години, що передбачає 
подальше вивільнення фенольних сполук з основи карбополу. Таким чином, лікарський засіб 
буде пролонговано вивільняти діючі речовини за рахунок основи. Цей факт свідчить на ко-
ристь основи з карбополом, враховуючи різні методи нанесення гелю у стоматологічній 
практиці (дентальна аплікація, застосування під пов’язку, внесення в ясеневі кишені тощо). 
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕЛЛЕТ 
ГЛЮКОЗАМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ І ДОКСИЦИКЛІНУ ХІКЛАТУ 

Січкар А.А., Пашнєв П.Д. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Доксициклін – антибіотик широкого спектру дії, який добре зарекомендував себе при 

лікуванні різних захворювань. Однак застосування доксицикліну пов’язано з частим проявом 
побічних ефектів зі сторони організму, таких як нудота і виразка стравоходу, якщо капсули з 
деяких причин не досягають шлунку і залишаються в стравоході. 

У НФаУ на кафедрі клінічної фармакології з фармацевтичною опікою під керівницт-
вом проф. Зупанця І.А. проф. Грінцовим Є.Ф. зі співавт. доведено, що протимікробна актив-
ність доксицикліну хіклату підвищується, а токсичність знижується при комбінуванні його з 
глюкозаміну гідрохлоридом. Тому така комбінація є перспективною для створення на її ос-
нові нового препарату для лікування захворювань інфекційного ґенезу. 

Через деяку подразливу дію доксицикліну хіклату на шлунок для доброї переносимо-
сті препарату було запропоновано вивільнення доксицикліну і глюкозаміну гідрохлориду з 
лікарської форми в кишечнику. Сучасним видом лікарської форми є багаточастинні таблет-
ки, які містять пеллети діючої речовини – частинки правильної сферичної форми діаметром 
0,5-3 мм. Пеллети дозволяють не створювати високих концентрацій лікарських речовин в 
одному місці ШКТ, сприяють підвищенню біодоступності. Їх можна покривати оболонкою 
для забезпечення вивільнення діючої речовини в певній ділянці ШКТ або для захисту від дії 
факторів зовнішнього середовища. Пеллети повинні мати оптимальні фізико-хімічні власти-
вості, потрібні для нанесення якісного покриття, такі як відповідний насипний об’єм, ущіль-
нення і сила тертя для уникнення пошкоджень протягом процесу покриття; приблизно сфе-
рична форма для отримання доброї плинності і обертання в обладнанні для покриття, відпо-
відний розмір, розподіл розмірів і густина. Для отримання пеллет доксицикліну хіклату і 
глюкозаміну гідрохлориду нами застосовувався метод нашаровування порошку на початкові 
сферичні ядра в установці з дражирувальним котлом, до якого засипали початкові ядра. По-
тім періодично розпиляли розчин зв’язувальної речовини в установленій кількості через фо-
рсунку і додавали просіяні порошки діючих з ковзними речовинами. Подавання надлишку 
порошку приводило до високих втрат лікарських речовин з відведеним повітрям, затвердіння 
порошку на стінках котла, і утворення без’ядерних агломератів часток лікарських речовин 
різного розміру. З іншого боку, надлишок зв’язувальної рідини приводив до перезволоження 
шару, що викликало утворення липких агломератів між пеллетами і стінами котла. Також 
визначено, що швидкість обертання котла значно впливає на даний процес. Швидкість обер-
тання котла біля 10 об/хв. викликала скупчення ядер, у той час швидкість обертання 20 об/хв. 
дозволила необхідним чином наносити порошок на поверхню ядер без утворення агломера-
тів. В процесі пеллетизації підтримували встановлену температуру повітря, що подавалося 
до котла, на рівні (29±1) °C. В кінці процесу, кожну серію піддавали висушуванню. Таким 
чином, встановлено вплив на процес одержання якісних пеллет доксицикліну хіклату і глю-
козаміну гідрохлориду наступних параметрів: розмір початкових ядер; необхідна здрібне-
ність порошків, їх плинність і змочуваність; вид зв’язвувального розчину і його концентра-
ція; швидкість подавання розпилюваного розчину і порошку; присутність вологи, ковзних 
речовин; швидкість обертання котла; розташування розпилювальної форсунки і ступінь роз-
пилення; температура повітря, що подавалося, температура шару і розмір пеллет. 
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ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН КАШТАНУ КІНСЬКОГО  
І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ  

Соболєва В.О., Чушенко В.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Каштан кінський – Aesculus hyppocastanum L – один із представників рослинного сві-

ту, який здавна використовується у науковій, народній та гомеопатичній медицині в якості 
венотонічного, антигемороїдального, протизапального та обезболюючого засобу при тром-
бозах вен, маточних кровотечах, хронічному запаленні кишечнику, ревматизмі, подагрі та 
артриті. 

Серед різних класів природних речовин у складі каштану кінського нашу увагу при-
вернули полісахариди, амінокислоти, мінеральні речовини тощо. Виділення полісахаридів із 
плодів каштану кінського проводили шляхом екстракції сировини водою, після чого отрима-
ний водний витяг упарювали та осаджували відповідним об'ємом спирту. Отриманий ком-
плекс гідролізували 2 М розчином сірчаної кислоти, потім гідролізати нейтралізували і оса-
джували спиртом.  

Ідентифікацію моносахаридів після гідролізу проводили методами хроматографії на 
папері (ХП) та методом тонкошарової хроматографії (ТШХ). Крім цього, кількісний вміст 
окремих моносахаридів було визначено нами методом Т.П. Афанасьєвої та Г.І. Зайцевої за 
реакцією з анілінфталатним реактивом. Кількісний вміст суми нейтральних моносахаридів 
визначали спектрофотометричним методом за реакцією з пікратом натрію, кислих моносаха-
ридів – спектрофотометричним методом за реакцією із карбазолом у кислому середовищі. 

Визначення мікроелементного складу полісахаридів каштану проводили методом 
атомно-адсорбційної спектроскопії на базі ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН Украї-
ни. Результати вивчення показали, що до складу полісахаридів каштану входять різноманітні 
макро- та мікроелементи: натрій, калій, марганець, залізо, мідь, хром тощо. 

Відомо, що амінокислоти в організмі людини діють на клітинному рівні, видаляючи 
надлишок кальцію, нормалізуючи трансмембранний транспорт іонів натрію та кальцію, під-
вищуючи рівень ГАМК, стимулюючи реполяризацію нейронів, змінюючи рівень дофаміну. 
Показанням до застосування амінокислотних препаратів є профілактика та лікування станів 
білкової недостатності, порушень амінокислотного балансу, що виникають при гострих та 
хронічних захворюваннях печінки. 

Для визначення амінокислотного складу каштану кінського використовували аналіза-
тор амінокислот Т 339 («Мікротехна», Прага, ЧРСР) на базі лабораторії якості кормів і про-
дуктів тваринництва Інституту тваринництва УААН, м. Харків. Встановлено наявність 15 
вільних амінокислот, серед яких у кількісному співвідношенні переважають глютамінова та 
аспарагінова кислоти, пролін, гістидин, в тому числі 6 незамінних.  

Таким чином, нами вперше було досліджено амінокислотний та макро- та мікроеле-
ментний склад полісахаридів каштану кінського. 

Також нами були проведені дослідження із використання полісахаридних комплексів 
каштану кінського в технології лікарських засобів у якості допоміжних речовин. Встановлені 
наступні властивості полісахаридів: поверхнева активність, емульгуюча здатність, стабілізу-
юча роль при отриманні суспензій з такими різко гідрофобними речовинами, як камфора та 
сірка, що дозволяє використовувати вказані комплекси при створенні стабільних гетероген-
них дисперсних систем. 
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ЩОДО СТВОРЕННЯ ОЧНОЇ МАЗІ НА ОСНОВІ ТАУРИНУ 
Соколова Л.В., Бердей І.І. 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 
 
Вразливість очних тканин, велика кількість захворювань органів зору людини зумов-

люють необхідність створення і постійного вдосконалювання препаратів, які застосовують в 
офтальмологічній практиці. 

Проблема підвищення якості лікування і профілактики офтальмологічних захворю-
вань, зокрема катаракти та розширення номенклатури очних лікарських форм пролонгованої 
дії є актуальним завданням фармації і медицини. 

Маркетинговий аналіз товарної структури українського ринку очних лікарських засо-
бів показав, що їх асортимент формується за рахунок імпортних препаратів, які мають високі 
оптові ціни, крім того більшість цих препаратів випускаються у вигляді очних крапель, осно-
вний недолік яких – короткочасність терапевтичної дії.  

Для усунення цього основного недоліку очних крапель використовують методи про-
лонгування, останніх високомолекулярними сполуками, або створення очних мазей. Остан-
нім часом як основи для очних мазей запропоновані гелі деяких високомолекулярних сполук 
(рослинні камеді, натрію альгінат, натрію карбоксиметилцелюлоза, карбопол). Основи гід-
рофільні, тому добре розподіляються по слизовій оболонці ока, не впливаючи на якість зору, 
легко вивільняють лікарські речовини. Основною перевагою їх є пролонгованість дії. 

Враховуючи вищенаведене, доцільним є розробка вітчизняного очного лікарського за-
собу на основі таурину в найоптимальнішій формі – гелю. 

В якості основної діючої речовини для створення очної мазі обрано субстанцію тау-
рину, який тривалий час успішно застосовується для лікування катаракти у вигляді 4 % оч-
них крапель. Фізіологічне значення таурину для функції ока підтверджується значним вміс-
том цієї речовини в камерній волозі, та зниженням концентрації таурину при катаракті. Ха-
рактерною особливістю таурину є здатність підвищувати утилізацію кисню, стимулювати 
репаративні процеси при дистрофічних порушеннях сітківки ока, травматичних пошкоджен-
нях тканин ока. Гіпотензивний ефект тауфону обумовлений нормалізуючим впливом на про-
цеси транспорту іонів Nа та К. 

Нами розроблені модельні рецептурні прописи очних мазей з таурином на різних ге-
левих основах. На разі проводиться біофарамацевтичні та реологічні дослідження. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СУБЛІМАЦІЙНОЇ СУШКИ НА КІЛЬКІСНИЙ ВМІСТ  
ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК І ФЛАВОНОЇДІВ У ПОРОШКУ АРТИШОКУ 

Соколова Л.В., Тихонова С.О.* Соколова А.Є., 
Тернопільській державний медичний університет імені І.Я. Горбачовського, 

Національний фармацевтичний університет* 
 
Для отримання стабільних субстанцій на основі рослинної сировини використовують 

метод сублімаційної сушки, який набув великого значення в умовах виробництва згідно су-
часних вимог GMP. 

Метою нашої роботи було визначення впливу сублімаційної сушки на кількісний 
вміст фенольних сполук і флавоноїдів в різних серіях сублімованого порошку артишоку 
(СПА). 

Кількісне визначення суми фенольних сполук у сублімованих порошках артишоку 
проводили за наступною методикою: 0,5 мл спиртового фільтрату сублімованого порошку 
артишоку поміщали в мірну колбу на 50 мл і доводили об’єм розчину 96 % спиртом етило-
вим до мітки. 0,5 мл отриманого розчину поміщали в мірну колбу на 25 мл доводили об’єм 
розчину 96 % спиртом етиловим. Вимірювали оптичну густину розчину на спектрофотометрі 
при довжині хвилі 290 на в кюветі з товщиною шару 10 мм, використовуючи як розчин порі-
вняння 96 % спирт етиловий. Паралельно вимірювали оптичну густину стандартного зразка 
біхромату калію, як розчин порівняння використовували воду очищену. Результати дослі-
дження свідчать, що кількісний вміст фенольних сполук в СПА становить в різних зразках 
від 1,07 до 1,19 %.  

Визначення флавоноїдів в перерахунку на рутин проводили в спиртовому розчині су-
блімованих порошків артишоку спектрофотометричним методом за наступною методикою: 2 
мл спиртового розчину СПА поміщали в мірну колбу на 25 мл і додавали 10 мл спирту ети-
лового 96 %, 3 мл 5 % розчину алюмінію хлориду, 0,5 мл розчину кислоти оцтової розведе-
ної і 2 мл 5 % розчину гексаметилентетраміну. Доводили об’єм розчину 96 % розчином 
спирту етилового до мітки і перемішували. Готували розчин порівняння : 2 мл спиртового 
розчину СПА поміщали в мірну колбу на 25 мл і додавали 10 мл 96 % спирту етилового та 
0,5 мл розчину кислоти оцтової розведеної, доводили водою очищеною до мітки. Вимірюва-
ли оптичну густину розчину при довжині хвилі 407 нм. 

Як свідчать результати дослідження, кількісний вміст флавоноїдів в перерахунку на 
рутин в сублімованих порошках артишоку становив від 0,52 до 0,67 %.  

Таким чином, сублімаційна сушка забезпечує повне збереження речовин фенольної 
природи в сублімованих порошках артишоку. 
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ЕКСТЕМПОРАЛЬНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКІВ: 
АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, НЕОБХІДНІСТЬ 

Сятиня М.Л., Попович В.П., Глущенко О.М., Коновалова Н.Г. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 
Ліки аптечного виготовлення здатні забезпечити принципово вищий рівень ефектив-

ності фармакотерапії за аналоги промислового виробництва. Екстемпоральні лікарські засо-
би (ЕЛЗ) позбавлені високоагресивних і токсичних консервантів, стабілізаторів, барвників, 
наповнювачів. Проте, висока витратомісткість аптечного виробництва, невирішені питання 
законодавчого врегулювання виробництва та контролю якості ліків за індивідуальними про-
писами, реалізація фірмами-виробниками дієвої маркетингової комунікаційної політики сто-
совно лікарських препаратів промислового виробництва зумовлюють скорочення обсягів 
екстемпоральної рецептури та кількості виробничих аптек. При цьому, за значного розвитку 
промислового виробництва ліків спостерігається зростання потреби приготування окремих 
ЕЛЗ. На сьогодні в Україні гостро стоїть проблема збереження і удосконалення роботи виро-
бничих аптек. 

Метою нашого дослідження було довести, що екстемпоральна рецептура має попит і 
забезпечує індивідуальний підхід у лікуванні хворих, та висвітлити проблеми виробничих 
аптек і шляхи їх вирішення. Аналіз стану ринку ЕЛЗ за 2008-2009 рр. проводився на базі Ко-
мунального підприємства «Луганська обласна «Фармація» (КП «ЛО «Фармація») та Черка-
ського обласного комунального підприємства «Фармація» (Черкаського ОКП «Фармація»). 
При проведенні аналізу структури, яка відображає співвідношення виробничих і невиробни-
чих аптек, важливо відзначити, що екстемпоральним виробництвом сьогодні займаються 
лише біля 10% аптек.  

Встановлено, що частка лікарських засобів за індивідуальними прописами у 2009 р. 
складає 0,3 – 4,3% від загальної кількості відпущених із аптечних закладів, що, в середньому, 
на 9% менше порівняно із 2008 р. Результати аналізу структури екстемпоральної рецептури 
наступні: найбільш питомими формами в аптеках КП «ЛО «Фармація» є рідкі лікарські фор-
ми для зовнішнього застосування – близько 65%, мазі − 14% та порошки - 12%, а в аптеках 
Черкаського ОКП «Фармація» − рідкі лікарські форми для зовнішнього застосування − бли-
зько 60%, мазі – близько 28% та розчини для внутрішнього вживання – близько 7%. Незнач-
ною мірою зменшились обсяги виготовлення розчинів для парентерального застосування, 
проте збільшився обсяг рідких лікарських форм для зовнішнього застосування нестерильних. 
Це зумовлено широким використанням протягом останніх років інфузійних розчинів вироб-
ництва Луганської фармацевтичної фабрики КП «ЛО «Фармація».  

Велику питому вагу в екстемпоральній рецептурі займають рідкі лікарські форми для 
зовнішнього застосування. До загальновживаних прописів відносяться розчини для компре-
сів з гідрокортизоном, димедролом, лідокаїном, калію йодидом, димексидом; краплі в ніс з 
протарголом 1 і 2% і коларголом 2 і 3% та краплі в ніс багатокомпонентного складу з фура-
циліном, димедролом, кислотою борною, розчинами адреналіну гідротартрату, мезатону. За 
індивідуальними прописами виготовляють розчини для інстиляцій з коларголом, протарго-
лом, фурациліном, рибофлавіном та дикаїном. 

Для дерматологічної та косметичної практики в аптеках виготовляються багатоком-
понентні суспензії з сіркою очищеною, левоміцетином, кислотою саліциловою, кислотою 
борною, тальком, крохмалем, окисом цинку, натрію тетраборатом, ментолом з додаванням 
гліцерину, настоянкою нагідок та етиловим спиртом. Різноманітність та багатокомпонент-
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ність таких прописів підкреслює індивідуальні підходи при лікуванні. 
З рідких лікарських форм для внутрішнього вживання загальновживаними є багато-

компонентні мікстури для лікування мастопатії, заспокійливі мікстури для дітей і дорослих, 
розчини з макроелементами, серцеві краплі багатокомпонентного складу з галеновими пре-
паратами, настої та відвари (зокрема мікстура Кватера). У рецептах виписується 6 – 10 ком-
понентів: натрію бромід, магнію сульфат, глюкоза, розчин цитралю 1%, настоянки валеріани, 
собачої кропиви, м’яти, конвалії тощо.  

Значне місце в структурі загальної захворюваності населення займають дерматологіч-
ні захворювання − екземи, піодермії, алергічні дерматити, запальні захворювання шкіри. При 
лікуванні зазначених патологій значне місце займає місцева терапія з використанням м’яких 
лікарських засобів, особливо багатокомпонентного складу, які не випускаються вітчизняною 
фармацевтичною промисловістю, а готуються екстемпорально. Їх рецептура досить різнома-
нітна: мазі для лікування дерматитів, мікозів, алергічних захворювань, у тому числі екземи, 
псоріазу, мазі для лікування геморою, вагінітів, стоматологічні мазі та пасти для лікування 
стоматитів, гінгівітів, парадонтитів, лор-мазі. Важливим шляхом удосконалення терапевтич-
ної ефективності цієї групи препаратів є виготовлення лікарських форм комплексної терапе-
втичної дії з заданими фармакокінетичними властивостями, що необхідні для лікування кон-
кретних захворювань. Це можливо забезпечити шляхом виготовлення в аптеках багатоком-
понентних м’яких лікарських засобів для місцевого застосування за індивідуальними пропи-
сами лікарів. Сучасна рецептура мазей і супозиторіїв налічує до 12 – 15 інгредієнтів: складні 
дерматологічні мазі містять кислоту саліцилову, сірку осаджену, стрептоцид, ментол, анесте-
зин, жиророзчинні вітаміни (А, Е), димексид та гормональні препарати. Аналізуючи прописи 
назальних мазей встановлено, що всі вони багатокомпонентні (містять від 3 до 6 діючих ре-
човин). До складу більшості прописів входить ментол, кислота борна, стрептоцид, норсуль-
фазол, розчин адреналіну гідротартрату. Багатокомпонентні прописи складають значну час-
тину м’яких лікарських засобів: більше 50% від загальної кількості.  

На сьогодні є проблема укомплектованості виробничих аптек спеціалістами, так як їх 
заробітна плата менша від персоналу комерційних аптек готових лікарських засобів. У апте-
ках з екстемпоральним виготовленням виробництвом ліків зайнято, в середньому, 9,5% спів-
робітників. Навантаження на фахівців збільшилось на 15,6%. 

Таким чином, виготовлення лікарських засобів за індивідуальною рецептурою – це 
один із способів збереження унікальності аптеки, професійно-грамотного доступного та ін-
дивідуального підходу до лікування хворого. Тому необхідно розробити і прийняти нові ви-
моги ліцензування виробничих аптек, забезпечити їм певні пільги, щоб зберігалась і збіль-
шувалась кількість аптек з приготування ЕЛЗ і зростала мотивованість висококваліфікованих 
фахівців фармацевтичної галузі. Виробничі аптеки мають існувати, а ЕЛЗ необхідно зберегти 
і реанімувати.  

Необхідно розробити і реалізувати комплекс нормативно-методологічних рішень, орі-
єнтованих на удосконалення приготування ЕЛЗ, збільшення матеріально-технічної бази ап-
течних установ, проведення реконструкцій і ремонту виробничих приміщень. Підтримкою з 
боку держави для аптек, які виконують сьогодні виробничі функції індивідуального приготу-
вання ліків може бути надання аптекам пільгових фінансових і товарних кредитів, зменшен-
ня тарифів на комунальні послуги. Тільки загальними зусиллями можна відродити зберегти і 
продовжити добру традицію комплексного лікарського забезпечення населення України. 
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СТАН ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ 
ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРИТІВ ТВАРИН 

Тимошенко Л.О., Бушуєва І.В. 
Запорізький державний медичний університет 

 
В сучасних умовах розвитку сільськогосподарського тваринництва, коли недооціню-

ються особливості концентрації поголів’я тварин, значної актуальності набувають заходи 
щодо лікування та профілактики післяпологових ускладнень. 

Гінекологічні захворювання знижують продуктивність та племінну цінність тварин, 
викликають передчасне їх вибраковування, потребують значних витрат на лікування, погір-
шують якість продуктів харчування і тим самим призводять до спаду економічних показни-
ків агропромислового сектору. Значна розповсюдженість післяпологових ендометритів у 
тварин змушує привертати увагу до створення нових високоефективних та безпечних вете-
ринарних лікарських засобів для терапії й профілактики даної патології. 

Ринок ветеринарних препаратів для лікування ендометритів представлений протимік-
робними, гормональними та іншими фармакологічними групами. Серед існуючих імпортних 
ветеринарних препаратів, які використовуються для лікування сільськогосподарських тва-
рин, сегмент лікарських засобів для лікування ендометритів складає 3,66 %. Структурний 
розподіл експорту ветеринарних препаратів для лікування ендометритів становить 0,3 % за-
гального об’єму ринку. 

На даному етапі для лікування вищенаведеної гінекологічної патології на вітчизняно-
му ринку налічується біля 140 найменувань ветеринарних препаратів, імпортні препарати 
складають 68%, вітчизняні – 32%. Головними виробниками вітчизняних препаратів є підпри-
ємства, які входять в корпорацію «Укрзооветпромпостач». Ринок закордонних ветеринарних 
препаратів представлений виробниками Німеччини, Іспанії, Франції, Бельгії, Болгарії, Поль-
щі, Нідерландів, Естонії, Словенії. 

Оцінка обсягу споживання ветеринарних препаратів для лікування ендометритів тва-
рин є одним з основних завдань маркетингового дослідження. 

На обсяги споживання ветеринарних препаратів для лікування гінекологічної патоло-
гії одночасно впливає цілий ряд прямих на непрямих факторів. До непрямих факторів, що 
впливають на обсяги попиту на даному ринку необхідно віднести потребу населення у про-
дукції тваринництва та чисельність утримання населенням домашніх тварин, чисельність ве-
теринарних лікарень, ветеринарних спеціалістів, фінансовий стан власників тварин тощо. 
Прямі фактори переважно визначаються основними етапами формування попиту на ветери-
нарний препарат: виникнення захворювання тварини або необхідність проведення профілак-
тичних заходів; призначення препарату ветеринарним лікарем; купівля ветеринарного пре-
парату. 

Наведені фактори необхідно враховувати при плануванні майбутніх показників на ри-
нку ветеринарних препаратів з урахуванням економічних змін. Вітчизняний ветеринарний 
ринок потребує оптимізації підходів щодо створення ефективних і доступних лікарських за-
собів для раціонального та безпечного лікування ендометритів тварин. Таким чином, необ-
хідно приділити особливу увагу розробці, впровадженню та закупівлі готових ветеринарних 
лікарських засобів з протимікробною, протизапальною, імуномоделюючою дією з мінімаль-
ною побічною дією та високою конкурентноздатністю. 
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СТВОРЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ 
ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ ЛІКІВ В УМОВАХ АПТЕК 

Тихонов О.І., Ярних Т.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Актуальним завданням фармації на сучасному етапі є розробка та узагальнення вимог 

до умов приготування і технології екстемпоральних лікарських засобів (ЕЛЗ). 
Співробітниками Національного фармацевтичного університету (НФаУ), Державного 

підприємства «Науково-експертний фармакопейний центр» та Державної інспекції з контро-
лю якості лікарських засобів розроблена загальна стаття 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські за-
соби», яка вперше була включена до Державної Фармакопеї України (доповнення 2). Робота 
зі створення інших статей відносно методів приготування екстемпоральних препаратів у різ-
номанітних лікарських формах триває.  

Крім цього, в аспекті підвищення якості ЕЛЗ, у НФаУ на кафедрах аптечної технології 
ліків і технології ліків колективом авторів під редакцією акад. О.І. Тихонова і проф. Т.Г. Яр-
них створено ряд методичних рекомендацій та інформаційних листів, які регламентують те-
хнологічний процес ЕЛЗ (табл. 1). Вказані матеріали затверджено МОЗ України, Укрмедпа-
тентінформом та впроваджено в роботу аптек. 

Таблиця 1 
Методичні рекомендації, інформаційні листи 
щодо приготування ліків в умовах аптек 

№ з/п Назва розробки Нормативний документ 

1 
Вимоги до виготовлення нестерильних лікарсь-
ких засобів в умовах аптек 

Метод. реком., затв. МОЗ України 
(наказ № 391 від 03.08.2005 р.) 

2 
Вимоги до виготовлення стерильних та асепти-
чних лікарських засобів в умовах аптек 

Метод. реком., заутв. МОЗ Украї-
ни (наказ № 391 від 03.08.2005 р.) 

3 
Асептичні лікарські форми: Екстемпоральна 
рецептура 

Метод. реком., затв. МОЗ України 
(від 25 вересня 2004 р.) 

4 
М’які лікарські форми: Екстемпоральна рецеп-
тура 

Метод. реком., затв. МОЗ України 
(від 5 лютого 2003 р.) 

5 
Рідкі лікарські форми: Екстемпоральна рецеп-
тура 

Метод. реком., затв. МОЗ України 
(від 25 лютого 2004 р.) 

6 
Тверді лікарські форми: Екстемпоральна рецеп-
тура 

Метод. реком., затв. МОЗ України 
(від 5 лютого 2003 р.) 

7 
Технологія і контроль якості мазі «Пролідок-
сид» в умовах аптек 

Інформаційний лист (протокол  
№ 27 від 19.02.2002 р.) 

8 
Технологія і контроль якості мазі з прополісом і 
янтарною кислотою в умовах аптек 

Інформаційний лист № 59 (прото-
кол № 26 від 02.01.2003 р.) 

9 
Технологія приготування супозиторіїв з ліпофі-
льним екстрактом обніжжя бджолиного в умо-
вах аптек 

Інформаційний лист № 65 (прото-
кол № 27 від 19.02.2003 р.) 

10 
Пристрої для подрібнення рослинної сировини в 
умовах аптек 

Інформаційний лист № 301 (про-
токол № 30 від 10.11.2003 р.) 

11 
Склад і приготування пероральної суспензії із 
силіксом в умовах аптек 

Інформаційний лист № 179 (про-
токол № 32 від 17.03.2004 р.) 
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12 
Склад і технологія приготування гранул з бджо-
линою отрутою в умовах аптек 

Інформаційний лист № 83 (прото-
кол № 41 від 19.04.2006 р.) 

13 
Технологія приготування супозиторіїв з прополі-
сом та олією обліпиховою в умовах аптек 

Інформаційний лист № 109 (про-
токол № 47 від 20.06.2007 р.) 

14 
Технологія приготування порошку з медом ліофі-
лізованим, обніжжям бджолиним і кислотою 
бурштиновою в умовах аптек 

Інформаційний лист № 110 (про-
токол № 47 від 20.06.2007 р.) 

15 

Технологія виготовлення комбінованої мазі про-
тизапальної дії з амікацина сульфатом та не-
стероїдним протизапальним засобом для ліку-
вання ран різної етіології в умовах аптек 

Інформаційний лист № 1 (прото-
кол № 48 від 17.10.2007 р.) 

16 
Склад і технологія виготовлення екстемпораль-
ної мазі з протизапальною та протиалергійною 
дією 

Інформаційний лист № 160 (про-
токол № 48 від 17.10.2007 р.) 

17 
Удосконалена технологія виготовлення пасти 
Теймурова 

Інформаційний лист № 161 (про-
токол № 48 від 17.10.2007 р.) 

18 
Технологія приготування водного витягу пропо-
лісу з медом ліофілізованим в умовах аптек 

Інформаційний лист № 180 (про-
токол № 48 від 17.10.2007 р.) 

19 

Технологія виготовлення комбінованого гелю 
протизапальної дії з нестероїдним протизапа-
льним засобом та бджолиною отрутою в умо-
вах аптек 

Інформаційний лист № 181 (про-
токол № 48 від 17.10.2007 р.) 

20 
Технологія приготування порошку «Силібор» ге-
патопротекторної дії в умовах аптек 

Інформаційний лист № 16 (прото-
кол № 49 від 19.12.2007 р.) 

21 
Технологія приготування супозиторіїв з феноль-
ним гідрофобним препаратом прополісу та об-
ніжжям бджолиним в умовах аптек 

Інформаційний лист № 215 (про-
токол № 54 від 15.10.2008 р.) 

22 
Технологія виготовлення екстемпоральної мазі з 
мезатоном для лікування аденоїдів у дітей 

Інформаційний лист № 101 (про-
токол № 57 від 15.04.2009 р.) 

23 
Склад і технологія виготовлення екстемпоральної 
мазі для лікування дерматологічних захворювань 

Інформаційний лист № 102 (про-
токол № 57 від 15.04.2009 р.) 

Активно проводиться робота з розробки складів і технології нової рецептури ЕЛЗ, 
удосконалення засобів механізації виробничої діяльності аптек, новизна яких захищена па-
тентами. 

За науковим напрямком технологічних кафедр НФаУ «Розробка технології екстемпора-
льної рецептури» захищено 3 дисертації (Гриценко С.В., «Теоретичне обґрунтування та оптимі-
зація аптечного приготування ліків у сучасних умовах», 2005 р., керівник – акад. О.І. Тихонов; 
Лукієнко О.В., «Розробка технології екстемпоральних прописів м’яких лікарських форм та мазі 
на основі прополісу та янтарної кислоти», 2005 р., керівник – проф. Т.Г. Ярних; Пасічник М.Ф., 
«Створення гомеопатичного лікарського засобу на основі отрути бджолиної», 2007 р., керівник – 
акад. О.І. Тихонов), ще 5 дисертаційних робіт виконуються зараз. 

Таким чином, створення нормативної бази, яка регламентує технологію ЕЛЗ, буде 
сприяти підвищенню їх якості, удосконаленню виробничої діяльності аптек, а також покра-
щенню лікарського забезпечення населення в плані індивідуального підходу до лікування 
хворих. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ  
ФІТОПРЕПАРАТУ З ПРОСТАТОПРОТЕКТОРНОЮ ДІЄЮ 

Толочко К.В., Ярних Т.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Термін «простатит» поєднує різні форми запального процесу у передміхуровій залозі. 

Захворювання має різноманітні прояви та погано піддається лікуванню. За останніми даними 
рівень захворюваності на простатит значно виріс серед чоловічого населення середнього та 
молодого віку, тобто серед найбільш працездатного населення країни. Захворювання також 
вражає репродуктивну систему чоловіків. Цей факт підтверджує не тільки медичне, але й со-
ціальне значення проблеми лікування простатиту. 

Частота виникнення різних форм простатиту складає: гострий бактеріальний проста-
тит – 5-10 %, хронічний бактеріальний простатит – 6-10%; хронічний абактеріальний проста-
тит – 80-90 %. На відміну від гострого, хронічний простатит може не проявляти себе досить 
тривалий час, що ускладнює діагностування хвороби. В основі розвитку абактеріального 
простатиту лежать імунологічні, гормональні, вегетативні порушення, хоча етіологія і пато-
генез таких видів простатиту залишаються достатньо не вивченими. 

Комплексна терапія хронічного абактеріального простатиту включає наступні напря-
мки:  

- вплив на всі ланки етіології і патогенезу захворювання,  
- відновлення функції сечовипускання, усунення запальних процесів,  
- відновлення функціональної активності передміхурової залози,  
- усунення больового синдрому. 
В основі лікування хвороб передміхурової залози лежить застосування препаратів з 

простатопротекторною активністю. Існує декілька груп простатопротекторів. Фітопрепарати 
мають певні переваги у застосуванні у порівнянні з іншими препаратами, в першу чергу – 
виражену терапевтичну ефективність та малу токсичність. Тим не менш, існуючий асорти-
мент фітопростатопротекторів не задовольняє усі потреби пацієнтів, тому необхідним є 
створення нового фітопрепарату з комплексною дією. 

Проведене дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку простатопротекторів 
показало, що перспективною лікарською формою для створення нових препаратів є супози-
торії.  

Супозиторії як ректальна лікарська форма мають ряд переваг при застосуванні їх для 
лікування хвороб передміхурової залози. Насамперед, значна частина лікарських речовин, 
що всмокталися у прямій кишці, одразу потрапляє до великого кола кровообігу, оминаючи 
печінку (вважається, що при ректальній абсорбції у першій фазі в печінку потрапляє не бі-
льше 20 % абсорбованої речовини). Такий спосіб введення значно підвищує терапевтичну 
активність та дозволяє зменшувати дози лікарських речовин. 

У якості діючих речовин нами були обрані сухий екстракт кори осики (розроблений 
на кафедрі фармакогнозії НФаУ під керівництвом проф. Ковальова В.М.), цинка сульфат та 
вітамін Е. На основі ряду проведених фізико-хімічних та технологічних досліджень теорети-
чно обґрунтували та розробили склад ректальних супозиторіїв з простатопротекторною дією. 

Таким чином, проведені організаційно-технологічні дослідження підтвердили актуа-
льність проблеми створення нового вітчизняного фітопрепарату з комплексною простатоп-
ротекторною дією, що і є метою наших подальших досліджень. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ КОРИ ДУБА  
ПРИ РОЗРОБЦІ ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Невід’ємною складовою лікування ранового процесу є застосування перев’язувальних 

засобів. Найбільш зручним та економічно вигідним для пацієнта є використання готових пе-
рев`язувальних засобів. Як свідчить аналіз українського ринку виробів медичного призна-
чення, найбільш переважною групою є медичні серветки, що умовно поділяються на фарма-
кологічно активні (абсолютна більшість – іноземного виробництва) та фармакологічно інди-
ферентні.  

Виходячи з потреб сучасної медицини, перев’язувальні засоби повинні не лише спри-
яти загоюванню рани, а й підвищувати якість життя у цілому. Тому актуальним було ви-
вчення комплаєнтності пацієнтів у процесі лікування ранового процесу. За результатами ан-
кетування, проведеного на основі тесту Морісі-Гріна, найбільший рівень комплаєнтності до-
сягається у разі застосування препаратів на основі сировини природного походження, зокре-
ма фітопрепаратів.  

Це обумовило вибір в якості об’єкту дослідження густого екстракту кори дуба 
(ГЕКД), який одержано на кафедрі технології ліків НФаУ. Спектр дії ГЕДК включає в’яжучу, 
кровоспинну, антимікробну і протизапальну, що робить його застосування виправданим при 
лікуванні не тільки легких ранових ушкоджень шкіри, а й для терапії інфікованих, гнійних, 
післяопераційних ран, ульцерацій, термічних та хімічних опіків, трофічних виразок та ран, 
що не загоюються тривалий час, а також у складі комбінованої терапії запальних захворю-
вань шкіри. 

Вибір носія при створенні перев’язувального засобу на основі ГЕДК проводився за 
показниками змочуваності, капілярності, сорбційної здатності. Після порівняння цих показ-
ників для різних видів тканого та нетканого матеріалу для подальших досліджень були обра-
ні два види нетканого полотна виробництва «Freudenberg» та “ВАТ “Комитекс”. 

У зв’язку з особливостями терапії різних видів ранових ушкоджень було обгрунтова-
но 2 склади суміші для насичення носія на основі ГЕДК. Для лікування гнійних ран, опіків та 
ульцерацій до цієї суміші додатково було введено натрію альгінат. 

Отримані результати будуть використані нами для подальших технологічних дослі-
джень (вибір терміну, кратності та температури насичення, параметрів сушки) з метою роз-
робки двох видів медичних серветок на основі ГЕКД для лікування ранового процесу. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ  
КОРИ ДУБА В МАЗІ НА ЙОГО ОСНОВІ 
Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Ткачова О.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Одним з факторів, здатним значно впливати на терапевтичну дію лікарського засобу, є 

концентрація діючих речовин у лікарській формі. Велике практичне значення має встанов-
лення максимально ефективної концентрації лікарських речовин. Біофармацевтичні дослі-
дження останніх років підтверджують той факт, що для кожної лікарської речовини може 
бути встановлено оптимум концентрації, за межами якого її підвищення не буде призводити 
до помітного збільшення швидкості дифузії речовин, а, отже, не буде підвищуватися терапе-
втична ефективність ліків. 

Для встановлення оптимальної концентрації густого екстракту кори дуба (ГЕКД) в 
мазі було використано мікробіологічний метод. З цією метою була приготована мазь на ему-
льсійній гідрофільній основі із вмістом ГЕКД 1, 2, 3, 5, 7 %.  

Вивчення антимікробної активності ГЕКД проводили методом дифузії в агар, засіяно-
го різними штамами мікроорганізмів. Як тест-штами використовували набір еталонних шта-
мів, регламентованих ДФУ: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida albicans ATCC 
885-653, та клінічні штами, отримані з гнійних виділень хірургічних ран: Streptococus 
mitis 19, Proteus mirabilis 023, Klebsiella pneumoniae 18141. 

Результати мікробіологічних досліджень показали, що досліджувані мазі з екстрактом 
кори дуба виявили широкий спектр антибактеріальної активності. Найбільшу чутливість до 
ГЕКД виявили культури S. аureus, P. аeruginosa, S. mitis. Досліджувані мазі давали значно 
більшу зону затримки росту мікроорганізмів (25,0-30,0 мм) у порівнянні з маззю «Вундехіл», 
яка є аналогом за дією. Щодо культур K.pneumoniae, B. subtilis, C. аlbicans активність препа-
рату також була високою, оскільки діаметр затримки росту варіював від 20,0 - 23,0 мм.  

Аналіз отриманих даних показав, що наявність в досліджуваних мазях з ГЕКД комбі-
нації поліетиленоксидів різної молекулярної маси, яка виконує роль пенетруючого комплек-
су призводить до підвищення рівня антимікробної активності мазі у порівнянні з субстанці-
єю. Встановлено, що зі збільшенням концентрації ГЕКД в модельних зразках мазей від 1% 
до 3% спостерігається різкий зріст зони інгібіції досліджуваних тест-культур. Подальше збі-
льшення вмісту ГЕКД у мазі не призводить до істотного збільшення антимікробної активно-
сті. Тому оптимальною концентрацією ГЕКД в мазі є 3%. 
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОЛІСАХАРИДІВ, 
ВИДІЛЕНИХ ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

Чушенко В.М., Ярних Т.Г., Гаркавцева О.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Останнім часом все більшої актуальності набуває застосування у медичній практиці 

полісахаридів, виділених із лікарської рослинної сировини, з метою профілактики та ліку-
вання захворювань, у патогенезі яких значну роль відіграє рівень функціонального стану 
імунної системи.  

Окрім цього широкого розповсюдження даний клас сполук набуває і у технології 
створення лікарських засобів. 

Полісахариди є потенційними модифікаторами біохімічних реакцій – протипухлин-
ними засобами.  

За кордоном, на основі цього класу сполук розроблені та використовуються у медич-
ній практиці наступні лікарські препарати: крестин, шизофілан, лектинан тощо. До теперіш-
нього часу точно не встановлено, які структурні елементи полісахаридів є відповідальними 
за імуностимулюючу дію, однак, є відомості, що цією дією володіють фруктани, глюкомана-
ни та гетерополісахариди змішаної структури. 

Складність будови полісахаридів і різноманітність відомих структур не дозволяють 
створити для них задовільну хімічну систематику.  

Оскільки сувору класифікацію за хімічною будовою або за біологічною роллю для 
полісахаридів провести неможливо із-за відсутності для багатьох полісахаридів вичерпних 
даних, то найчастіше полісахариди класифікують за джерелами виділення, незважаючи на те, 
що один і той же полісахарид може бути виділений зовсім із різних джерел.  

Така класифікація дозволяє розділити природні полісахариди на три великі групи: фі-
тополісахариди, полісахариди мікроорганізмів та зоополісахариди.  

У процесі вивчення полісахаридів, виділених з лікарської сировини, було встановле-
но, що вони представлені достатньо великою групою, яку можна поділити на декілька під-
груп. На основі експериментальних і літературних даних вивчення будови класу кислих рос-
линних полісахаридів, що містять уронові кислоти, нами запропоновано наступну класифі-
кацію класу глікуроногліканів:  

1 група - глікуронани - гулурономануронани, 
2 група - гліканоглікуронани - гліканогалактуронани, 
3 група - глікуроноглікани - сульфовані глюкуроноглікани бурих водоростей, глюку-

рономанани, глікуроноксилани і глікуроногалактани. 
Запропонована класифікація забезпечує зручний підхід до розгляду полісахаридів 

складної структури і дає можливість з'ясувати зв'язки між різними групами рослинних полі-
сахаридів. 

Необхідність класифікувати рослинні полісахариди на основі хімічної структури до-
зволить поєднати у групи, виділені із різних джерел сировини, проводити порівняння між 
ними, з’ясовувати спорідненість, схожість і відмінності. А це в свою чергу дасть можливість 
передбачити основні структурні риси нових представників тієї чи іншої групи полісахаридів, 
а також спрогнозувати їх біологічну активність і, крім того, класифікація рослинних поліса-
харидів буде керівництвом до структурного дослідження вуглеводного ланцюга. 
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НОВАТОРСЬКІ ФАРМАЦЕВТИЧНІ РІШЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ  
ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  
Шевченко В.О., Шевченко А.О., Орлова К.О. 

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, НФаУ, 
ТОВ «НІКО» 

 
У 2009 році компанія ТОВ «НІКО» вперше в Україні запустила в експлуатацію уніка-

льне виробництво випуску лікарських засобів для парентерального застосування в поліети-
леновому пакуванні з використанням інноваційних технологій та повною автоматизацією у 
процесі відповідно до вимог GMP. 

Лікарські препарати для парентерального застосування повинні мати не тільки тера-
певтичну ефективність, але й чистоту та безпеку для хворого. Все це висуває до готового 
продукту особливі вимоги, такі як апірогеність, стерильність, відсутність механічних вклю-
чень, а для інфузійних препаратів також ізотонічність, ізоіонічність, ізогідричність, реакто-
геність, певна іонна сила та в'язкість, відповідна до в'язкості крові. Такі високі вимоги може 
забезпечити лише високий рівень виробництва. 

Компанія ТОВ «НІКО» відповідно до останніх світових тенденцій під торговельною 
маркою  здійснює випуск препаратів для парентерального застосування в ампу-
лах та флаконах з поліетилену на сучасному рівні із застосуванням технології BFS («Blow-
Fill-Seal» - «видув/наповнення/герметизація») відповідно до правил GMP. Дана технологія 
забезпечує на одній машині стерильне формування та наповнення розчином препарату кон-
тейнера в потоці чистого повітря та герметичне заварювання контейнера за один цикл у по-
вністю асептичних умовах (зона класу А). Технологічний процес здійснюється в автоматич-
ному режимі з використанням сучасного обладнання, що контролює та реєструє показники 
якості. Така технологія має ряд значних переваг у порівнянні із традиційними методами ви-
робництва розчинів для парентерального застосування в скляних пляшках і ампулах. Насам-
перед, це виключення циклу підготовки первинного пакування (ампули, пляшки, пробки, ко-
впачки). Вона також дає можливість забезпечити надійний захист, як самого пакування, так і 
розчину препарату від мікробної контамінації в процесі виробництва й збереження стериль-
ності при подальшому зберіганні, обумовленого непроникністю полімерного пакування для 
мікроорганізмів. 

У створенні якісних препаратів для парентерального застосування важливе місце за-
ймає первинне пакування та матеріал з якого виготовлений контейнер. 

ТОВ «НІКО» при виробництві розчинів для парентерального застосування використо-
вує поліетилен низкої щільності (високого тиску) марки Purell. Поліетилен цієї марки при-
значений спеціально для використання в медицині та фармації. Поліетилен відповідає вимо-
гам фармакопейної статті 3.1.4. «Поліетилен без добавок для контейнерів для лікарських за-
собів для парентерального застосування і очних лікарських засобів». Сировиною для полі-
етилену служить газ етилен. Його синтезують шляхом полімеризації етилену при високому 
та низькому тисках. Існує два основні класи поліетиленів: Поліетилен Низкої Щільності (Ви-
сокого Тиску) LDPE і Поліетилен Високої Щільності (Низького Тиску) HDPE.  

Питання пакування лікарських препаратів завжди було та залишається актуальним на 
різних етапах розвитку фармацевтичного виробництва. Крім того, важливим є вивчення 
впливу фізіко-химичніх властивостей матеріала первинного пакування на показники якості 
лікарських засобів. 
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ВИВЧЕННЯ КОНСИСТЕНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕДИЧНИХ ОЛІВЦІВ 
Шульга Л.І., Безценна Т.С., Пімінов О.Ф. 

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, 
Національний фармацевтичний університет 

 
Значна увага у системі охорони здоров’я населення приділяється проведенню профі-

лактичних і лікувальних заходів, зокрема вирішенню питань терапевтичної стоматології. 
Отже, актуальною є розробка і впровадження у стоматологічну практику високоефективних 
лікарських препаратів для підвищення ефективності терапії.  

Обравши за мету створення нового стоматологічного лікарського засобу, ми врахову-
вали переваги такої лікарської форми для локального застосування, як медичні олівці: здат-
ність рівномірного нанесення, поряд з відсутністю пошкоджуючого та травмуючого впливу 
на запальні тканини, можливість тривалого знаходження у пародонтальних кишенях, зруч-
ність транспортування, а також гігієнічність при лікуванні та легкість самостійного викорис-
тання. 

Медичні олівці – тверда лікарська форма у вигляді циліндричних паличок, які округло 
загострені з одного кінця, товщиною 4-8 мм і завдовжки до 10 см.  

В залежності від складових та технологічної схеми одержання медичні олівці мають 
відмінну внутрішню структуру і за дисперсіологічною класифікацією належать до різних 
формованих дисперсних систем. 

Попередньо було теоретично обґрунтовано раціональність застосування у складі ме-
дичних олівців для лікування захворювань пародонту біологічно активної субстанції рослин-
ного походження – хлорофіліпту екстракту густого та мікробіологічними дослідженнями ви-
значено його концентрацію. 

Під час розробки складу медичних олівців необхідно враховувати те, що основоутво-
рюючі речовини повинні не тільки сприяти необхідній формі та однорідності, але й надавати 
деякий опір натисканню. Також допоміжні речовини мають не дозволяти олівцям хилитися 
та кришитися, але, поряд з цим, забезпечувати добре намазування при застосуванні.  

Оскільки олівці, виготовлені методом виливання із жирових мас, розглядають як віль-
ні всебічно-дисперсні системи з пружно-в’язким дисперсійним середовищем, було проведене 
вивчення консистентних властивостей медичних олівців, які містять хлорофіліпту екстракт 
густий. Для визначення пружно-пластичних властивостей досліджуваних зразків медичних 
олівців попередньо виміряли діаметр олівця, робили його поперечний зріз таким чином, щоб 
його висота була однаковою для всіх модельних зразків. Поперечний зріз поміщали між дво-
ма пластинами зі скла та видержували протягом хвилини у термостаті при температурі 
37,0±0,1єС. Після підготовки всіх зразків верхню пластину зі скла навантажували на 1 хви-
лину. По її закінченні заміряли утворений діаметр. Вимірювання проводили 5 разів для кож-
ної з досліджуваних композицій. Збільшення діаметру олівця розраховували у відсотках: 
одержаний діаметр зразка після навантажування відносно початкового діаметру до прове-
дення визначень. Одержані результати щодо пружно-пластичних властивостей композицій 
медичних олівців аналізували.  

Проведеними дослідженнями доведено, що медичні олівці, до складу яких введено та-
кі допоміжні речовини, як емульгатор Т-2 та емульгатор №1 мають кращу намазувальну зда-
тність. Перелічені композиції також мають належну твердість, що підтверджено визначен-
ням їх стійкості до руйнування за методикою згідно Доповнення 1 до ДФУ. 



 

413 
 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ У  
ВИРОБНИЧИХ АПТЕКАХ 

Ярних Т.Г., Азаренко Ю.М., Данькевич О.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Виробнича діяльність аптек в останні роки переживає помітний спад. В значній мірі 

це пов'язане з напливом на вітчизняний фармацевтичний ринок великої кількості готових лі-
карських засобів. Разом з тім, націленість індивідуальної рецептури на конкретного хворого, 
цінова доступність і висока довіра населення до лікарських засобів аптечного виготовлення 
свідчать про важливість збереження і удосконалення аптечного виробництва. 

Одним з основних факторів підвищення ефективності аптечного виробництва, проду-
ктивності праці і якості готової продукції, а також зниження її собівартості, витрат сировини, 
матеріалів і електроенергії є використання засобів малої механізації (ЗММ).  

Сучасні аспекти використання ЗММ у виробничих аптеках включають три основні 
напрямки: 

� традиційна механізація робіт з виконання окремих операцій та стадій техноло-
гічного процесу; 

� створення гнучких технологічних блоків і модулів; 
� використання фармацевтичних комплексів по дрібносерійному виготовленню 

лікарських форм. 
У більшості виробничих аптек використовуються ЗММ "старого покоління", найчас-

тіше сильно зношені, що потребують модернізації: різні моделі мішалок для приготування 
розчинів, дозатори рідин та мазей, обладнання для обкатування, гомогенізатори суспензій і 
емульсій та ін. Крім того, більшість обладнання звичайно призначена для виконання тільки 
однієї операції. 

Сучасні ЗММ за своєю конструкції багатофункціональні, що дозволяє виконувати де-
кілька операцій одночасно: одержання та зберігання води очищеної та води для ін'єкцій, пе-
рекачування, фільтрацію та дозування рідин, дозування рідин у флакони та пляшки та їх об-
катування металевими ковпачками, подрібнення речовин і гомогенізацію суспензій, емульсій 
та мазей, фасування та пакування твердих, м'яких і рідких лікарських форм. Сучасне облад-
нання просте в підготовці до роботи (легко збирається та розбирається), обробці та викорис-
танні, має знімні взаємозамінні регульовані вузли. 

Найбільш трудомісткими виробничими процесами в аптеках є приготування розчинів 
для ін'єкцій, мазей, супозиторіїв, дозування і фасування рідин, порошків, мийка і сушіння 
аптечного посуду та ін. Тому механізація трудомістких виробничих процесів, застосування 
більш сучасних апаратів, приладів дозволить поліпшити якість аптечної продукції, приско-
рити їх відпуск населенню, підвищити продуктивність праці, створити сприятливі умови 
праці аптечним працівникам. 

Впровадженню раціональних прийомів та методів передує глибоке вивчення досвіду 
виконання технологічних операцій на різних стадіях приготування та відпуску лікарських 
препаратів із аптеки. Також треба пам’ятати, що в кожному конкретному випадку апарати та 
рекомендації щодо їх використання повинні розглядатися індивідуально або на основі нор-
мативних документів. 

Таким чином, одним зі способів удосконалення старого аптечного устаткування може 
стати складання блоків із декількох пристроїв, які являтимуть собою завершений технологі-
чний ланцюжок. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВВЕДЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО ЗАГАЛЬНОЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАТТІ ДФУ 5.N.1 «ЕКСТЕМПОРАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»  

ВІДНОСНО ПРИГОТУВАННЯ М’ЯКИХ ТА ТВЕРДИХ  
ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ «EX TEMPORE» 

Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Левачкова Ю.В., Гаркавцева О.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогоднішній день практично усі аптеки європейських країн та США здійснюють 

приготування екстемпоральних лікарських засобів (ЕЛЗ), важливим елементом якого є до-
тримання умов виконання їх технологічного процесу.  

Аналіз нормативних документів, які встановлюють вимоги до приготування ЕЛЗ, по-
казав, що фармакопеї європейських країн (Великобританії, Чехії, Франції, Швеції) містять 
загальні статті та окремі монографії на ЕЛЗ. 

Щодо Фармакопеї США для аптечних працівників, то вона містить більше 220 загаль-
них статей та інформаційних розділів, де висвітлений комплекс питань стосовно ЕЛЗ, напри-
клад, статті «1161» «Pharmacy compound practices» («Приготування ліків в аптечній практи-
ці»), «1191» «Stability considerations in dispensing practice» («Стабільність в аптечній практи-
ці»), «1206» «Sterile drug products for home use» («Стерильні лікарські засоби для домашнього 
застосування»), «1181» «Prescription balances and volumetric apparatus» («Аптечні ваги та ви-
мірювальні пристрої»), «1151» «Pharmaceutical dosage forms» («Дозовані лікарські форми»), 
«1160» «Pharmaceutical calculations in prescription compounding» («Розрахунки при приготу-
ванні екстемпоральних лікарських засобів») тощо. 

Розділ 9 «Compounding Support Information» містить 30 статей, наприклад: «Com-
pounding tips» («Принципи приготування лікарських засобів в умовах аптек»), «Basics of 
compounding ointments and pastes» («Основи приготування мазей та паст»), «Basics of com-
pounding creams and lotions» («Основи приготування кремів та лосьйонів»), «Basics of com-
pounding gels» («Основи приготування гелів») тощо.  

У фармакопеї США також описані такі лікарські форми: капсули, порошки, таблетки, 
емульсії, розчини, суспензії, супозиторії, креми, гелі, мазі та пасти; наведено усі правила ап-
течної технології та послідовність проведення технологічного процесу. 

Документом, що регламентує стандарти у галузі якості лікарських засобів (ЛЗ) в 
Україні є Державна Фармакопея (ДФУ).  

Із метою гармонізації загальних правил технології ЕЛЗ з USP Pharmacists’ Pharma-
copeia та документами PIC/S у ДФУ 1.2 введено статтю 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські за-
соби», розроблену співробітниками НФаУ, ДП УНФЦЯЛЗ і Державної інспекції з контролю 
якості ЛЗ.  

Нажаль, зараз у загальних статтях ДФУ відсутні вимоги до технології «ex tempore» 
конкретних лікарських форм, тому актуальним є розробка доповнень до загальної національ-
ної статті ДФУ 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби» відносно приготування лікарських 
форм, зокрема м’яких (мазей, лініментів, кремів, гелів та паст) і твердих (супозиторіїв та пе-
саріїв).  

Співробітниками кафедри технології ліків та аптечної технології ліків НФаУ розроб-
лені проекти доповнень: «Приготування мазей «ex tempore»», «Приготування лініментів, 
кремів, гелів та паст «ex tempore»» та «Приготування супозиторіїв і песаріїв «ex tempore»», 
які надано до Фармакопейного центру для включення до ДФУ. 
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СТВОРЕННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХСТВОРЕННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХСТВОРЕННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХСТВОРЕННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ        
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ    
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ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ BELLIS  
Бобрук В.П., Гордзієвська Н.А., Коваль В.М. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 
 
Препарати стокроток здавна використовуються у народній та традиційній медицині. 

Вони регулюють загальний обмін речовин, діють як відхаркуючий, протизапальний, жароз-
нижуючий, кровоспинний засіб, підвищують діурез, сприяють виділенню жовчі у дванадця-
типалу кишку, мають легкий проносний ефект. Застосовують їх внутрішньо у вигляді настоїв 
та зовнішньо у вигляді компресів та примочок. 

В гомеопатії препарати із стокротків застосовуються при запальних та дегенеративних 
процесах опорно-рухового апарату. 

Метою нашої роботи було отримання гомеопатичних препаратів із стокроток багато-
річних ( Bellis perennis) та дослідження їх якості. 

Сировиною для отримання матричної есенції служила свіжа трава дикорослих стокро-
ток багаторічних, зібрана у період цвітіння. 

Об’єктом дослідження були есенція та тинктура, а також одержані з них препарати: 
дилюції х1-х4 та гранули х3 отримані за гомеопатичними технологіями. 

Контроль якості одержаних есенцій проводили відповідно до Фармакопейної статті 
«Матричні настойки для гомеопатичних лікарських засобів» та вимог Гомеопатичної фарма-
копеї. 

Якісний аналіз біологічно активних речовин проводили за допомогою кольорових ре-
акцій (на сапоніни – реакції піноутворення, ефірні олії - із розчином судану ІІІ, інуліну та ор-
ганічних кислот- із б-нафтоломі H2SO4, слизи-із метиленовим синім, флавони- ціаніди нова 
проба). 

Дані реакції дали можливість підтвердити наявність біологічно- активних речовин в 
досліджуваних матричних настойках і дилюціях D1-D2, але не дозволили провести ідентифі-
кацію біологічно-активних речовин в дилюціях D3-D4 і витяжках із гранул. Тому подальшим 
кроком наших досліджень буде розробка більш чутливих методів аналізу. 
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КРОК ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМУ ДІЇ  
ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Кучмістова О.Ф. 
Українська військово-медична академія 

 
Гомеопатія є самостійним лікувальним методом, що використовується більш ніж у 70 

країнах світу, законно визнана у США, Німеччині, Франції, Австрії, Індії, Мексиці. У своєму 
розвитку ця система лікування за принципом подібності пройшла шлях понад 210 років - від 
повного заперечення до поступового визнання. На сьогодні відмічена нова хвиля зацікавле-
ності гомеопатичним методом лікування. Учні Самуїла Ганемана продовжують розповсю-
джувати його вчення в Азії, Австралії та на Африканському континенті. 

Метою гомеопатії є регулювання фізіологічних процесів, пригнічених хворобою, за 
допомогою мінімальних доз лікарських речовин. Надані речовини діють аналогічно хворобо-
творному збуднику, тобто однаково збуджуючих реактивність організму хворого. Подібність 
у реакціях, викликаних двома різнорідними факторами – лікарською речовиною і збудником 
хвороби, забезпечує передачу нервових імпульсів, які йдуть від нервових рецепторів по нер-
вовим волокнам до одних й тих самих центрів. 

Гомеопатія внесла в медицину абсолютно нові уявлення про терапевтичну дозу. З то-
чки зору сучасної гомеопатії, при використанні лікарських речовин у мізерно малих дозах, їх 
дія визначається певними специфічними біологічними реакціями хворого організму. Гомео-
патичні лікарські засоби не мають бактерицидних, бактеріостатичних або антитоксичних 
властивостей і діють тільки на макроорганізм, відновлюючи його гомеостаз, порушений па-
тологічним процесом. 

Сучасний арсенал лікарських засобів, що ввійшли у практику гомеопатії, налічує 
2000. Проте механізм їх дії досі науково не обґрунтований. Найбільші суперечності між ало-
патами і гомеопатами викликає застосування високих розведень, у яких вміст речовин мен-
ший ніж одна молекула (Глаз В.Г., 1989; Лопатинська О.І., 1996). 

Існує ціла низка теорій щодо механізму дії гомеопатичних ліків (Тихонов О.І., 2007; 
Зеликман Т.Я., 2004; Ветютнєва Н.О., 1999; Кучмістова О.Ф., 1999; Гесс В., 1997; Максютіна 
Н.П., 1993; Фаррингтон Е, 1992; Попова Т.Д., 1989 та ін.). Зокрема ефективність розчинів або 
тритурацій, на думку окремих зарубіжних науковців, полягає у методі їх приготування (інте-
нсивне струшування або сильне розтирання), який дозволяє звільнити так звану «приховану 
енергію». При цьому ефективність гомеопатичних ліків зростає зі збільшенням розведення 
(Alterauge W., 1995; Mucke Gunter, 1989). Просте механічне змішування речовини та розчин-
ника, створення відповідної концентрації не викликає належного лікувального ефекту. 

Як показав проведений аналіз літератури, пояснити ефективність гомеопатичних лі-
карських засобів прагнули багато вчених. Вайером Г. була створена перша кібернетична мо-
дель (1971), у якій високе розведення є носієм інформації. Попп Ф., досліджуючи біофотонну 
модель, довів, що ліки можуть справляти на живі організми суто інформативний вплив 
(1978). Бенвеніст Ж. виявив дегрануляцію базофілів при розведенні 10 -120 (1988). Припус-
кається, що носієм інформації при послідовних розведеннях є вода. Отже йде мова про влас-
тивість води кодувати, запам’ятовувати та передавати інформацію від першочергово розчи-
неної речовини до наступних розведень. 

У відповідності з теорією інформаційних полів гомеопатична потенція є джерелом 
специфічних зовнішніх електромагнітних сигналів, які мають резонансні частоти до частот 
внутрішніх осциляторів живих об’єктів (Самосюк І.З., Лисенюк В.П., 1994). 
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Дію гомеопатичного препарату пояснюють й тим, що в його розчині існують специфі-
чні структури з важких ізотопів кисню, які подають сигнали до біологічних систем (Wayne I., 
1997). Цим же автором висувається теорія, що пов’язує механізм дії гомеопатичних ліків з 
ефектом контамінації. У контамінованому розчині утворюються вільні радикали, які зумов-
люють фармакологічний ефект. 

За даними Лопатинської О.І. (2000), ефективність дії гомеопатичних засобів у високих 
розведеннях обумовлена фізичними процесами, що проходять як в організмі людини, так і в 
самих засобах. При захворюваннях, викликаних різноманітними патогенними факторами, в 
тканинних рідинах можуть виникати некомпенсоване падіння концентрацій деяких речовин. 
Останні елімінуються з тканинних рідин під час реакцій, що проходять в організмі внаслідок 
дії патогенного фактора. Аналогічне падіння концентрацій речовин виникає і в гомеопатич-
них ліках. У результаті вживання гомеопатичного засобу відбувається нейтралізація виника-
ючих при захворюваннях некомпенсованих понижень концентрацій речовин, що усуває хво-
робливий  стан. 

Проте найбільш обґрунтованим є уявлення про те, що у процесі виготовлення гомео-
патичного засобу відбувається певна специфічна зміна структури молекулярних конгломера-
тів (кластерів) водно-спиртового розчину похідної речовини. Можливо, впливом цих моле-
кулярних кластерів опосередкований ефект гомеопатичних ліків. 

Цікаві дані наводяться Семеновою Н.К. (1997) щодо спроб сфотографувати гомеопа-
тичні лікарські засоби, зокрема нозоди, за методом А.Ф. Охатріна. На фотографіях чітко ви-
значена певна аура навколо гомеопатичних ліків. До того ж ця аура не однорідна, а згустко-
подібна (включає у себе “кластери”). Згідно низці знімків, кластери змінюють своє розташу-
вання, а за ними стає помітний слід у вигляді хвоста комети. Виражається припущення, що 
аура гомеопатичного лікарського засобу “кипить”. Отже при введенні таких ліків до організ-
му людини тканини піддаються “бомбардуванню” кластерами, що виходять з лікарського 
засобу. Таким чином, внутрішнє середовище організму людини структурується. 

Оскільки будь-яка маса готового нозоду (як місцевого, так і хронічного) володіє одна-
ковою дією, то гомеопатичний препарат визначається як “голограма ліків”. У організмі хво-
рого крапкою дотику наданих ліків є таке саме інформаційно-енергетичне поле, біологічна 
голограма людини. При правильному виборі ліків відбувається резонанс, а наступні зміни на 
рівні фізіологічних систем відбуваються за принципом ланцюжкових розгалужених реакцій. 

В останні роки в гомеопатії з’явилися нові напрямки. До них відносяться астрологічна 
гомеопатія, гомотоксикологія, діагностика та медикаментозне тестування за методом Фоля 
(Карамишев В.Д., 2005). Зокрема, автор гомотоксикології німецький вчений Ганс Генріх Ре-
кевег вважає, що існують особливі речовини – гомотоксини, які пошкоджують організм лю-
дини. При дії гомотоксинів на організм виникають певні симптоми хвороби. 

Таким чином, на сьогодні немає загально прийнятої теорії, що пояснює механізм дії 
гомеопатичних препаратів. Отже питання залишається відкритим. Більша частина існуючих 
теорій мають право на визнання, проте кожна з них пояснює лише окремі фрагменти мозаїки 
під назвою “гомеопатія”, окремі рівні впливу гомеопатичних ліків на організм людини. Кож-
не дослідження, яке стосується гомеопатичного методу лікування, кожна гіпотеза, кожне 
статистичне дослідження надають можливість більш широко зрозуміти гомеопатію, наблизи-
ти її до першого ланцюжка допомоги. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ 
АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ 
Олійник С.В., Тихонов О.І. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Алергічний риніт являє собою актуальну проблему у зв′язку з широким розповсю-

дженням, щорічним глобальним ростом захворюваності, частими ускладненнями, а також 
різким зниженням працездатності та якості життя хворих. Значна поширеність цього захво-
рювання збільшує попит на антиалергічні засоби, які займають один з важливих сегментів 
фармацевтичного ринку.  

Аналіз даних літератури переконує в тому, що протягом останнього десятиліття за-
хворюваність на алергічний риніт у всьому світі зросла приблизно на 50 %, а отже це захво-
рювання є однією з найбільш актуальних проблем алергології. Про це свідчить: 

• суттєве зниження якості життя хворих, включаючи працездатність, здібність до 
навчання, можливість відпочивати; 

• економічний збиток, що завдається цим захворюванням; 
• зв'язок з синуситами, ураженням очей і, нерідко, інших органів; 
• трансформація цієї патології у значної частини хворих в бронхіальну астму. 
За даними статистики у світі на алергічний риніт страждають 10-25 % населення. В 

США кількість хворих на алергію перевищує 40 млн. людей, з них 25-30 млн. страждають на 
алергічний риніт. В Англії розповсюдженість захворювання складає 16 %, в Данії – 19 %, в 
Німеччині – від 13 до 17 %.  

Постійний ріст захворюваності на алергічний риніт пов’язаний з несприятливою еко-
логічною ситуацією, соціальними та сімейними стресами, несприятливими умовами життя, 
неправильним харчуванням, поширеністю шкідливих звичок, інтенсивним розвитком проми-
словості, хімізацією виробництва, сільського господарства, безконтрольним застосуванням 
ліків, широким використанням косметики та синтетичних виробів у побуті, спадковістю та 
широкою обов‘язковою вакцинацією населення.  

Фармакотерапія цього захворювання спрямована на усунення симптомів захворюван-
ня, запалення в слизовій оболонці носа і попередження виникнення незворотних змін у ви-
гляді потовщення слизової оболонки носових раковин та включає використання наступних 
основних груп препаратів:  

• антигістамінні препарати;  
• глюкокортикостероїди;  
• стабілізатори мембрани огрядних клітин (кромони);  
• судинозвужуючі засоби. 
В поєднанні ці засоби впливають на такі прояви алергічного риніту, як свербін-

ня/чхання, виділення з носа, закладеність носа і порушення нюху. Місце кожного препарату 
визначається його дією на різні ланки патогенезу, симптомами захворювання та їх тяжкістю, 
а також віком хворого і наявністю у нього захворювань, що обмежують призначення тих або 
інших лікарських засобів.  

Сучасний фармацевтичний ринок України препаратів для лікування та профілактики 
алергічного риніту представлений переважно закордонними виробниками  
(рис.) і лише 23 % від усього асортименту складають препарати вітчизняного виробництва.  
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Тому першочерговим завданням сучасної медицини та фармації є збільшення асорти-
менту вітчизняних препаратів для лікування даної патології. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. Масова частка препаратів для лікування алергічного риніту за виробниками  
Лікарська терапія, нажаль, є малоефективною, а іноді й небезпечною у лікуванні такої 

розповсюдженої на сьогодні патології, як алергічний риніт. Симптоматичні засоби: (адрено-
міметіки, антигістамінні препарати, глюкокортикоїди) викликають лише тимчасове поліп-
шення стану, і мають безліч побічних ефектів. Ліки, що розсмоктують застійні маси у носо-
вих ходах, провокують новий застій. Антибіотики сприяють розвитку резистентності мікро-
організмів, призводять до дисбактеріозу, послаблюють імунну систему. 

Назальні краплі, що зменшують набряк, висушують слизову оболонку носа, знижую-
чи бар’єрні функції епітелію, у зв’язку з чим у мікрофлори зростає можливість проникати до 
ще неінфікованих областей. Також побічні ефекти протиалергічних засобів проявляються у 
вигляді пригнічення центральної нервової системи, підвищення зсідання крові та артеріаль-
ного тиску, ульцерогенної дії тощо. 

У зв'язку з цим дуже важливий правильний вибір лікарських препаратів для лікування 
даного захворювання, які матимуть широкий спектр фармакологічної та терапевтичної дії, 
низьку токсичність і не викликатимуть синдрому залежності від препарату. 

Існують різні підходи до терапії АР, однак альтернативою класичним схемам лікуван-
ня даного захворювання є гомеопатичне лікування.  

Гомеопатичні препарати майже не проявляють побічних ефектів та позбавлені алергі-
чного впливу на організм. Завдяки широті фармакологічної дії та низькій токсичності вони 
виявляють м’яку дію і рідше викликають побічні реакції, ніж синтетичні засоби, що дозволяє 
проводити тривале лікування при хронічних захворюваннях. 

Гомеопатичний принцип лікування алергічного риніту спрямований на стимуляцію 
метаболічних та іммунологічних процесів, а не на придушення симптомів захворювання (що 
типово для алопатичних засобів).  

Гомеопатичні препарати дозволяють не просто зняти алергічні симптоми, але й усу-
нути саму алергічну налаштованість організму, знизити поріг чутливості до алергенів при 
збереженні нормальної реакції імунітету на загрозливу небезпеку.  

При лікуванні алергічного риніту в гомеопатії найчастіше використовують рослинну 
сировину, зокрема лікарську рослину Цикламен європейський, яка з давніх часів застосову-
ється в гомеопатичній практиці при лікуванні невралгії, дісменореї, алергічного риніту, гай-
мориту, сінуситу, головного болю тощо.  

З метою розширення вітчизняного виробництва ефективних, безпечних та доступних 
за ціною гомеопатичних препаратів на кафедрі аптечної технології ліків, під керівництвом 
акад. УАН, проф. Тихонова О.І. розроблено новий вітчизняний гомеопатичний препарат для 
лікування та профілактики алергічного риніту на основі лікарської рослини Цикламен євро-
пейський у формі гомеопатичних гранул. 

препарати 
закордонного 
виробництва

77 %

препарати 
вітчизняного 
виробництва

23 %



 

421 
 

ГОМЕОПАТІЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ:  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ 
Тихонова С.О., Гайдукова О.О., Шеремет’єва А.В. 
Національний фармацевтичний університет, 

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського 
 
На сьогоднішній день вже не стоїть питання доцільності використання гомеопатично-

го методу лікування тому, що ефективність та безпечність гомеопатичних лікарських препа-
ратів (ГомЛП) доведена в клінічній практиці та не викликає сумнівів. Про це свідчіть вклю-
чення гомеопатичних препаратів в системи соціального страхування з повним або частковим 
покриттям витрат пацієнтів на їх придбання (в Германії та Швейцарії – 100 %, в Бельгії – 
25 %, у Франції – 65 % тощо). Все це сприяє подальшому розвитку гомеопатії та швидкому 
росту фармацевтичного ринку гомеопатичних препаратів. Як наслідок, велика увага у всьому 
світі приділяється формуванню та розширенню нормативної бази, що дасть змогу більш ефе-
ктивно регулювати та нормувати ГомЛП на всіх етапах від виробництва, контролю якості до 
реєстрації та товарообігу. 

Аналіз джерел інформації та нормативних документів показав, що формування нор-
мативної бази гомеопатичного методу лікування в різних країнах відбувається різними тем-
пами. Гомеопатичні лікарські засоби (ГомЛЗ) в країнах ЄС набули офіційного статусу після 
введення в дію Директиви 92/73/ЄС від 22.09.1992 р. На теперішній час основним докумен-
том, який регулює їх обіг в ЄС є Директиви 2004/27/ЄС. 

Офіційне визнання гомеопатії як методу лікування в Росії відбулося в 90-ті роки ми-
нулого століття. Першим наказом, який регламентував гомеопатичний метод, був наказ 
МЗМП РФ № 335 від 29.11.1995 р. «Об использовании методов гомеопатии в практическом 
здравоохранении». Потім ГомЛЗ вперше ввійшли до Федерального закону РФ «О лекарстен-
ных средствах» № 86-ФЗ від 22.06.1998 р. В Україні наказом МОЗ УРСР № 165 від 03.08.89 
р. «Про розвиток гомеопатичного методу лікування в медичній практиці і поліпшенні органі-
зації забезпечення населення гомеопатичними засобами» було започатковано формування 
нормативної бази гомеопатії. Великим здобутком є те, що нині, згідно закону «Про лікарські 
засоби» гомеопатичні препарати відносяться саме до лікарських препаратів. 

Найважливішим етапом формування законодавчої бази – є розробка та введення в дію 
гомеопатичної фармакопеї. Слід відмітити, що на теперішній час в країнах ЄС офіційно ви-
знаними є дві національні гомеопатичні фармакопеї: 

- Німецька гомеопатична фармакопея; 
- Французька гомеопатична фармакопея. 
Всі офіційні гомеопатичні фармакопеї країн ЄС мають певні відмінності та містять рі-

зну кількість статей. Тому, з метою гармонізації підходів до виробництва та контролю якості 
ГомЛЗ до Європейської фармакопеї 4-го видання в 2002 р. були включені статті, присвячені 
ГомЛЗ. Аналіз даних фармакопей показав, що найбільш повно представлена інформація у 
Німецькій гомеопатичній фармакопеї (табл. 1). Вона містить монографії, які описують сиро-
вину для приготування ГомЛЗ (свіжі та висушені рослини, свіжий рослинний сік, рослини в 
стані глибокої заморозки, тварини та їх секрети, нозоди, мінеральні речовини, неорганічні та 
синтетичні матеріали). В ній також описані методи приготування різних лікарських форм та-
ких, як розчини, тритурації, таблетки, гранули, супозиторії, очні та назальні краплі, розчини 
для ін’єкцій. Крім того вона містить 570 окремих монографій на сировину для виготовлення 
ГомЛЗ. 
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Таблиця 1 
Наявність статей у гомеопатичних фармакопеях та Європейській фармакопеї 

Вид статті на 
ГомЛЗ 

Європейська 
фармакопея 

Німецька гомеопа-
тична фармакопея 

Французька гомеопа-
тична фармакопея 

Загальна стаття 4 56 - 
Монографія 15 більше 570 більше 303 

Французька гомеопатична фармакопея містить 303 монографії та має ряд суттєвих ві-
дмінностей, що стосуються методів приготування гомеопатичних базисних препаратів – ви-
хідної сировини для виготовлення ГомЛЗ. 

Європейська Фармакопея включає в себе 4 загальні статті, в яких описано 11 методів 
приготування матричних настойок (2 – взяті з французької фармакопеї, 9 – з німецької) та 15 
окремих монографій на гомеопатичну сировину. 

Нормативна база Росії представлена нормативними документами, які включають в се-
бе фармакопейні статті загальні та окремі (табл. 2). 

Таблиця 2 
Нормативні документи Росії на гомеопатичні лікарські засоби 

Вид статті на ГомЛЗ Кількість статей 
Загальна фармакопейна стаття 8 
Тимчасова фармакопейна стаття 9 
Окрема фармакопейна стаття більше 13 

В Україні немає окремої гомеопатичної фармакопеї, але до Державної Фармакопеї 
України Доповнення 1 та 3 вийшли чотири загальні статті на ГомЛЗ: 

� Гомеопатичні лікарські засоби; 
� Лікарська рослинна сировина для гомеопатичних лікарських засобів; 
� Матричні настойки для гомеопатичних лікарських засобів; 
� Методи приготування гомеопатичних базисних препаратів і потенціювання. 
На жаль, в Україні поки що немає індивідуальних монографій на сировину та субста-

нції для виготовлення ГомЛЗ, адже вид сировими та методи її контролю не завжди співпадає 
з алопатичною. Що стосується нормативної бази щодо реєстрації ГомЛП, слід відмітити, що 
найбільш досконала база у країнах ЄС (Директива 2001/83/ЄС в редакції Директиви 
2004/27/ЄС) так, як вона враховує специфіку гомеопатичних препаратів і передбачає спро-
щену процедуру для монокомпонентних ГомЛЗ та гарантує визнання реєстрації препарату 
всіма країнами-членами ЄС (Директива 2001/83/ЄС).  

На відміну від цього, реєстрація в Україні та Росії регулюється рядом відповідних за-
гальних для всіх лікарських засобів нормативних документів і ускладнює реєстрацію вітчиз-
няних гомеопатичних монопрепаратів так, як вимагає проведення додаткових досліджень. 

Крім того, при порівнянні номенклатур монокомпонентних ГомЛЗ, було виявлено, що 
в Україні офіційно дозволено використання лише 536 монопрепаратів, в той час, як, напри-
клад, в Росії дозволено до використання – 1207, а в Республіці Білорусь – 1215 гомеопатич-
них монопрепаратів. Все це обмежує асортимент вітчизняних ГомЛП. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні спостерігається значне відста-
вання у формування нормативної бази, що певною мірою стримує подальший розвиток го-
меопатії та виробництво вітчизняних гомеопатичних препаратів. Тому, першочерговим за-
вданням є її удосконалення та подальше розширення для успішного впровадження у медичну 
практику ГомЛП. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГОМЕОПАТИЧНОГО МЕТОДА  
ЛІКУВАННЯ У ДЕРМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Чорна Н.А., Тихонов О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогоднішній день гомеопатичний метод лікування є широко використаним у сфе-

рі медицини. У більшості країн у навчальних закладах існує такий вид спеціалізації як го-
меопатія. Так у Німеччині працюють понад 5000 лікарів з кваліфікацією “гомеопат”. Більше 
70% лікарів інших спеціальностей призначають хворим гомеопатичні ліки. 

Гомеопатичний метод лікування базується на принципі подібності, механізм якого 
пов'язаний з дією ліків на організм людини з проявом тонко-токсикологічних реакцій. По-
ступове застосування гомеопатичних засобів, які чинять регулювальний вплив, активізуючи 
механізми саногенезу, змінюючи перебіг патологічного процесу, приводить до одужання 
хворого або до стану ремісії. Цей метод лікування є особливо актуальним при лікуванні дер-
матитів алергічного ґенезу, при якому необхідним є поступовий ефект засобів з індивідуаль-
ним добиранням гомеопатичних препаратів і з урахуванням симптомів прояву захворювання 
відповідно до його стадії. Оскільки зовнішня терапія має вагоме значення в терапії дермати-
тів, а гомеопатичний метод лікування з успіхом застосовується в дерматології, як при хроні-
чних так і в гострих періодах захворювання, то створення гомеопатичного препарату для зо-
внішньої терапії є актуальним. 

На кафедрі аптечної технології ліків під керівництвом академіка УАН, професора О.І. 
Тихонова був створений новий лікарський препарат під умовною назвою «Апі-дерма» у ви-
гляді мазі для застосування у дерматологічній практиці. Діючими речовинами (базисними 
препаратами) даного лікарського засобу є настойки отрути бджолиної та прополісу. За дани-
ми фармакологічних досліджень які були проведені на базі ЦНДЛ НФаУ під керівництвом 
завідуючої, доктора фармацевтичних наук проф. Л.В. Яковлєвої, з’ясовано, що розроблена 
гомеопатична мазь під умовною назвою «Апі-дерма» проявляє протизапальну та протиалер-
гічну дію. 

Антиалергічну властивість мазі “Апі-дерма” вивчали на моделі запалення лапи у щу-
рів, яке було викликано введенням 1 % розчином яєчного білка в повному Ад’юванті Фрейда 
(ПАФ), що розвивалося за механізмом гіперчутливості повільного типу. Як препарат порів-
няння використовували гомеопатичну мазь “Ірикар”. Нанесення мазей “Апі-дерма” і “Іри-
кар” групі тварин істотно знижувало набряк лапи щурів на третю добу експерименту, припи-
няло виражену симптоматику хвороби на 11 добу і стримувало розвиток реакції гіперчутли-
вості повільного типу до кінця експерименту. У тварин, яких заздалегідь лікували досліджу-
ваними засобами, в першу добу після ін'єкції алергену у ПАФ розвивався набряк, виразність 
якого була аналогічній групі контрольної патології. Але, починаючи з третьої доби спостері-
гали чітку регресію набряку у тварин. Найбільш активною була мазь “Апі-дерма”, яка на ві-
дміну від мазі “Ірикар”, пригнічувала набряк вже на 1 добу після введення ін'єкції 1% розчи-
ну яєчного білка у ПАФ. Даний ефект обумовлений, як типом основи (вазелін : ланолін без-
водний), так і вмістом в препараті матричних настойок отрути бджолиної і прополісу. 

Отже, на підставі технологічних, фізико-хімічних та фармакологічних досліджень ро-
зроблено склад та технологію нової гомеопатичної мазі з матричними настойками отрути 
бджолиної і прополісу під умовною назвою “Апі-дерма” для лікування алергічних контакт-
них дерматитів, яка володіє високими протизапальними властивостями. Це дозволить збіль-
шити арсенал гомеопатичних лікарських засобів вітчизняного виробництва. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ГОМЕОПАТИЧНИХ ГРАНУЛ «LILIUM» 

Юр’єва Г.Б., Тихонов О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Останнім часом стійка тенденція розвитку ринку гомеопатичних лікарських засобів 

характеризується зростанням числа реєструємих препаратів. При цьому актуальною пробле-
мою залишається валідація даної групи препаратів.  

Оскільки гомеопатичні лікарські засоби є препаратами зі специфічними особливостя-
ми виробництва та контролю якості, то валідаційні дослідження суттєво відрізняються від 
валідації виробництва алопатичних лікарських засобів. Якість гомеопатичних препаратів ви-
значається, окрім вихідних компонентів, які оцінюються за відповідною нормативною доку-
ментацією, в основному технологією виробництва. До особливостей виробництва гомеопа-
тичних препаратів відносять: неможливість (найчастіше) проведення якісної та кількісної 
оцінки активних компонентів як у напівпродуктах, так і в готовому препараті; застосування 
«ручної» динамізації у виробництві гомеопатичних розведень; особливі вимоги, що висува-
ються до персоналу; суворе дотримання технології виробництва (певні стадії враховуючи 
ступені розведень та сумісність компонентів). 

Метою нашої роботи стало вивчення технологічних та фізико-хімічних параметрів 
гомеопатичних гранул Lilium x3.  

Після відпрацювання технологічних режимів виробництва гранул нами проводились 
дослідження по вивченню їх наступних фізико-хімічних та технологічних показників: одно-
рідність, час розпадання, фракційний склад, плинність, втрата в масі при висушуванні, кіль-
кість злиплих гранул, тощо (табл.). 

Фізико-хімічні та технологічні показники гранул Lilium х3 
№ 
п/п 

Показники Гранули Lilium х3 

1 Зовнішній вигляд та однорідність однорідні гранули світло-жовтого кольору 

2 Час розпадання гранул, хв 3,35±0,30 

3 Середня маса однієї гранули, мг 9,3±0,2 

4 Середня кількість гранул в 1,0 г, шт 60±2 

5 Плинність, г/с 16,51±0,40 

6 Насипний об’єм, г/см3 0,95±0,05 

7 Насипна густина, г/см3 0,94±0,05 

8 Втрата в масі при висушуванні, % 1,75±0,03 

9 Кількість злиплих гранул, % 0,50±0,02 

Як видно з таблиці одержані гранули мали світло-жовтий колір, були однорідні за за-
барвленням та розміром. Одержані гранули мали хороші технологічні властивості, а саме, 
вміст вологи не перевищував 2 %, що дозволяє прогнозувати стабільність цього показника в 
процесі зберігання. Середнє значення плинності складає 16,51 г/с, що свідчить про текучість 
гранул у бункері, а досить близькі значення насипної маси та об’ємної густини дозволяють 
зробити висновок про те, що гранули не здатні ущільнюватися, пресуватися при зберіганні та 
транспортуванні. 
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РОЗРОБКА ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ  
ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ 

Михайленко В.В., Тихонов О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Питання щодо лікування суглобів посідає значне місце у теперішній час, так як це 

поширена група хвороб.  
Артрози та артрити є найбільш розповсюдженими серед захворювань суглобів, і про-

блеми їх лікування приділяють багато уваги як лікарі, так і провізори. Ці захворювання спо-
стерігаються в основному у людей похилого віку. Біль відчувається постійно, може навіть 
збільшуватися у стані спокою, часто вражає інші органи і системи, призводить до часткового 
зниження або повної втрати працездатності людини. 

Артрити і артрози об'єднує те, що вони локалізуються переважно в суглобах, які не-
суть найбільше фізичне навантаження, а біль в суглобах з'являється в основному під час ру-
ху. Тому велику увагу при лікуванні цієї патології приділяють усуненню причин болю та ві-
дновленню функції суглобів. 

Практична медицина має цілий ряд лікарських препаратів для зовнішнього застосу-
вання при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату. Але ці препарати не в повній мі-
рі відповідають сучасним вимогам клініцистів, бо в більшості випадків не враховують особ-
ливості перебігу запально-деструктивних змін у суглобах та мають недостатню ефективність. 

Гелі є найбільш спрямованою лікарською формою для місцевого лікування та мають 
ряд переваг перед іншими. Вони добре переносяться організмом, мають рН близький до рН 
шкіри, добре всмоктуються, не закупорюють пори шкіри, швидко та рівномірно розподіля-
ються. В цій лікарській формі можливе поєднання природного та синтетичного компонентів.  

З урахуванням вищевказаного актуальною проблемою є створення лікарських препа-
ратів для місцевої терапії запальних захворювань опорно-рухової системи, що мають ком-
плексну протизапальну, хондропротекторну, анальгезуючу активністю. 

І задля того, аби досягти цих результатів, розробляються препарати з консистенцією 
та складом діючих речовин, які найкраще підібрані для співіснування. 

В якості основних діючих речовин використовували нестероїдний протизапальний за-
сіб, а саме німесулід, який пригнічує активність медіаторів запалення, знижує енергозабезпе-
чення в очазі запалення, пригнічує підкоркові больові центри, тобто пригнічує активність 
ЦОГ-1, ЦОГ-2.  

Німесулід володіє доброю протизапальною дією, але його анальгетична дія недостат-
ня для блокування больового синдрому. З метою потенціювання анальгетичного ефекту була 
введена субстанція природного походження – отрута бджолина. 

Вона є багатим джерелом ферментів, пептидів і біогенних амінів. В отруті є 18 актив-
них компонентів, які мають фармацевтичні властивості, в тому числі допамін, серотонін, бі-
лок та ін. Вона знімає гострі болі, значно зменшує запалення, відновлює рух в суглобах, за-
безпечує протизапальний, анальгезуючий і біостимулюючий ефекти, відновлює функцію су-
динного русла, сприятливо впливає на обмін речовин. 

Ґрунтуючись на цих даних, нами розроблено новий лікарський препарат у формі ком-
бінованого гелю для локальної терапії захворювань суглобів, міальгій, посттравматичного 
запалення м'яких тканин і опорно-рухового апарату – “Апі-арт”, що містить у своєму складі 
отруту бджолину та німесулід. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИНУ ОТРУТИ БДЖОЛИНОЇ 
Скрипник-Тихонов Р.І. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Актуальність використання лікарських препаратів природного походження, а саме 

продуктів бджільництва зросла впродовж останніх десятиліть, оскільки їх лікувальна, профі-
лактична та зміцнюючи дія перевищує дію багатьох синтетичних препаратів. 

Особливу увагу привертає такий продукт бджільництва як отрута бджолина. Сьогодні 
препарати отрути бджолиної знайшли широке застосування у терапії бронхіальної астми, за-
хворювань суглобів, нервової та серцево-судинної системи, при різних захворюваннях шкі-
ри, очей, алергічних захворюваннях тощо. ЇЇ використовують не тільки у чистому вигляді, 
але і у комплексі з іншими лікарськими засобами. 

Введення до організму людини отрути бджолиної відбувається різними способами: 
без посередньо бджолиним жаленням, вприскуванням, втиранням, перорально за допомогою 
аерозольних та парових інгаляцій, а також електрофорезом та ультразвуком. Найбільш ефек-
тивним з усіх перелічених методів є введення отрути в організм шляхом жалення бджолами.  

Наявність високої фізіологічної активності, багатогранного спектру терапевтичної дії, 
біологічної доступності дозволяють розглядати отруту бджолину як перспективну сировину 
природного походження з точки зору актуальності вирішення проблеми крупносерійного ви-
робництва вітчизняних готових лікарських препаратів на її основі.  

Оскільки фізіологічна активність отрути бджолиної обумовлена сукупністю біологіч-
них речовин, то з метою лікувальної та профілактичної дії доцільно використовувати отруту 
бджолину або її препарати з максимальним їх вмістом. Разом з тим відомо, що дія отрути 
бджолиної на організм також залежить від дози, способу введення, віку та фізіологічного 
стану організму.  

З літературних даних відомо, що бджолина отрута в незначних дозах збуджує діяль-
ність захисних сил організму. Публікації закордонних вчених свідчать про можливість засто-
сування отрути бджолиної у захисті від опромінення. Біологічними дослідженнями встанов-
лено, що виражений ефект викликає основний компонент отрути – мелітин (пептид, що 
складає біля 50 % сухого залишку отрути). 

З метою розробки нового рідкого лікарського засобу для застосування у терапії зло-
якісних новоутворень нами було використано стандартизовану субстанцію отрути бджоли-
ної. Одержані модельні зразки водного розчину отрути бджолиної за двома технологіями, які 
відрізнялися умовами та стадіями виробництва, досліджували за органолептичними, фізич-
ними (фізична стабільність при різних температурних режимах) та хімічними (ідентифікація 
біологічно активних речовин (кольорові та осадові реакції)) показниками.  

Так, було встановлено наявність у зразках значної кількості таких груп біологічно ак-
тивних сполук як: амінокислоти (з резорцином у кислоті сірчаній концентрованій, з нінгід-
рином, з таніном) та цукри (з тимолом, резорцином у солянокислому середовищі). Для азо-
товмісних сполук у зразках використовували осадові реакції з 1 % розчином калію перман-
ганату, з 0,5 % розчином кислоти пікринової, з реактивами Бушарда, Зонненштейна (розчин 
кислоти фосфорномолібденової), Шейблера (розчин кислоти фосфорновольфрамової). 

За результатами досліджень встановлено відмінності фізичних та хімічних параметрів 
зразків, одержаних за різними технологіями: фізична стабільність, інтенсивність забарвлення 
та утворення осадів тощо. 
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ВИВЧЕННЯ ДИСПЕРСНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОЇ МАСИ В ОДНІЙ ДОЗІ  
СПРЕЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ЛОР-ПРАКТИЦІ 

Тихонов О.І., Андрєєва І.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Інфекції верхніх дихальних шляхів (ВДШ) є, без сумніву, найчастішими захворюван-

нями, з якими сучасна людина зустрічається протягом усього періоду життя.  
Однією з актуальних проблем сучасної фармацевтичної технології є створення препа-

ратів нового покоління для місцевого застосування, які забезпечують локальне і порівнянно 
равномірне вивільнення діючих речовин з лікарської форми, створення високої терапевтич-
ної концентрації речовин у місці застосування без значного підвищення рівня антимікробно-
го засобу в системній циркуляції. Такими препаратами на сьогодні є спреї, які використову-
ються при терапії багатьох запалювальних процесів порожними рота і верхніх дихальних 
шляхів. У спреїв, володіючих перевагами аерозольної упаковки, нема недоліків, пов’язаних з 
застосуванням флаконів під підвищенним тиском і використанням пропелентів у якості газа-
носія.  

На кафедрі АТЛ під керівництвом О.І. Тихонова розробляється спрей на основі суб-
станції природного походження - ФГПП для використання у ЛОР-практиці. Нами проведені 
дослідження деяких технологічних характеристик спрею з з двума видами механічних насо-
сів різних виробників: АО «Стома» (Україна) і фірми «Coster Technologic Special S.p.a» (Іта-
лія) – тип 20DR 376/100/0-PT. Оскільки від якості роботи клапанно-розпилювальної системи 
залежить робота усієї аерозольної упаковки, ми провели порівняльне вивчення декількох по-
казників технологічного характеру. Визначали середню масу лікарського засобу в одній дозі 
(згідно з ДФУ) та дисперсність(загальноприйнята методика визначення для аерозольних 
препаратів для місцевого застосування). Середню масу визначали при температурі (20±2)єС 
шляхом натискування розпилювачем на шток клапану 5-6 разів до отримання дисперсної 
струї. Потім балон з розпилювачем зважували з точністю до 0,01 (m1), нажимали на шток 
клапану від 1 до 20 разів і знову зважували (m2). 

Для визначення дисперсності аерозольні частинки фіксують на предметному склі. 
На предметне скло наносять тонкий шар суміші вазеліну та олії вазелінової (1:1) для 

фіксації аерозольних частинок. Препарат розпиляють за допомогою механічного клапану, 
натискаючи на шток клапану, доки не утвориться аерозольна хмара. У нього вносять частин-
ки досліджуваного розчину. Розмір частинок визначають за допомогою мікроскопу, в окуляр 
якого вставляють спеціальну сітку з розміром 20 мкм при збільшенні (10 х 8). Визначення 
проводять у 25 полях зору. Розмір частинок визначають вздовж найбільш довгої осі. 

Середня маса однієї дози, яка вичавлювалась двома клапанами приблизно однакова, 
але відхилення від маси клапана АО «Стома» дорівнює 3%, а для клапана «Coster 
Technologic Special S.p.a» 0,6%. 

Щодо визначення дисперсності, з результатів експериментальних досліджень вихо-
дить, що 60% та 70% складають частинки з дисперсністю, яка є задовільною для спреїв дано-
го призначення. Дисперсність аерозольних частинок не перевищує 100 мкм. 

На підставі результатів досліджень можна зробити висновок про деяку перевагу робо-
ти клапанно-розпилювальної системи імпортного виробництва. Не зважаючи на це, обидві 
системи забезпечують необхідну дисперсність і якість розпилу, і можуть бути використанні у 
технології аерозольного препарату у вигляді спрею. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

Тихонов О.І., Богуцька О.Є. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Людство прославляло бджолу ще декількох тисячоліть до нашої ери. Згадка про роз-

виток і досвід бджільництва знайдено ще у стародавній Греції. Про цілющі властивості меду 
у I-му віці до н. е. описав відомий вчений і лікар Діоскарит. Ще в 5 сторіччі історик Геродот 
відмічає про розвиток бджільництва в місцевості, в якій згодом поселилися східні слов'яни. 
Вчені знайшли рукописи про розведення бджіл в роботах Гіппократа, Аристотеля, римського 
вченого Вараона, а також Іб-Сінна, які мають дані про розведення бджіл, умов їх утримання 
у вуликах. Вчені відзначають харчову цінність і лікувальні властивості продуктів бджільниц-
тва, які суттєво вливають на тривалість життя людини. Бурхливий розвиток бджільництва 
спостерігається у X столітті на території Київської Русі в період становлення християнства. 
Мед широко використовувався в їжу і для приготування напоїв. Досвід лікувальних власти-
востей меду передавався з покоління в покоління.  

З часом крім меду у нетрадиційній медицині для фармакотерапії різних хвороб стали 
використовувати і інші продукти бджільництва, такі як прополіс, маточне молочко, бджоли-
ну отруту, квітковий пилок. Особливої уваги заслуговує використання продуктів бджільниц-
тва для лікування застудних захворювань верхніх дихальних шляхів і легень, а також тубер-
кульозу. У народній медицині для лікування цих хвороб застосовується мед, прополіс та інші 
продукти бджільництва. Але мало відомо про протитуберкульозні властивості личинок вог-
нівки бджолиної, яка паразитує у вуликах, харчуючись воском. Ще Мечников І.І. звернув 
увагу, що завдяки живленню бджолиним воском травні ферменти личинок можуть руйнува-
ти воскові оболонки туберкульозних бактерій. Роботи І.І. Мечникова були продовжені його 
учнями С.І. Метельніковим та І.С. Золотарьовим. Позитивні результати при лікуванні тубер-
кульозу спиртним екстрактом вогнівки бджолиної описані також лікарем С.О. Мухіним. Піс-
ля відкриття лікувальних властивостей личинок пройшло понад 100 років, а лікарський пре-
парат на їх основі не розроблено, не зважаючи на те що кількість хворих на туберкульоз за 
останні роки істотно збільшилася, а тому потреба в препаратах для лікування хвороби як в 
нашій країні, так і в світі постійно зростає. Цю ідею ми використали при створенні лікарсь-
кого препарату на основі біомаси вогнівки бджолиної. На її основі нами розроблено склад і 
технологію лікарського препарату у формі настойки. До складу препарату входять різнома-
нітні біологічно активні сполуки, які визначають його протитуберкульозну, протизапальну, 
антиоксидантну дію. Лікарський препарат малотоксичний. На даному етапі проводяться до-
клінічні дослідження розробленого препарату. Настойку можна застосовувати для лікування 
та профілактики як самостійно, так і в комплексній фармакотерапії інфекційної хвороби. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕДУ  
НАТУРАЛЬНОГО ПОРОШКОПОДІБНОГО 

Тихонов О.І., Ємельянов А.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Бджолиний вулик – це одна з аптек природи, в якому старанні бджоли накопичують 

такі ліки як мед, пилок, маточне молочко та прополіс. 
Одним з основних продуктів бджільництва є мед – продукт переробки бджолами нек-

тару або виділень рослинного чи тваринного походження. У меді виявлено близько 300 ре-
човин. Він містить цукри, вітаміни, амінокислоти, різноманітні мікроелементи, ефірні олії, 
гормони, ферменти, антибіотики, протигрибкові та інші корисні речовини. Завдяки своєму 
хімічному складу та багатовіковому досвіду застосування у народній медицині бджолиний 
мед є важливим фармакологічним об’єктом. Але висока в’язкість та здатність до кристаліза-
ції ускладнюють застосування меду натурального у фармацевтичній практиці. 

З метою отримання субстанції на основі меду натурального з оптимальними фізико-
хімічними властивостями та збереженням максимальної кількості його біологічно активних 
речовин на кафедрі аптечної технології ліків НФаУ під керівництвом академіка Української 
АН, професора Тихонова О.І. була розроблена технологія отримання меду натурального по-
рошкоподібного. 

Метою даної роботи є вивчення впливу субстанції меду натурального порошкоподіб-
ного на фагоцитарні здібності нейтрофілів периферичної крові за показниками фагоцитарно-
го числа та індексу. 

Для постановки досліду використовували 4 зразки субстанцій, отримані з різних видів 
меду натурального: 

• зразок № 1 – субстанція, отримана з незакристалізованого білоакацієвого меду; 
• зразок № 2 – субстанція, отримана з закристалізованого білоакацієвого меду; 
• зразок № 3 – субстанція, отримана з закристалізованого гречаного меду; 
• зразок № 4 – субстанція, отримана з закристалізованого поліфлерного меду. 
Дослідження проводили на базі Державної установи «Інститут мікробіології та імуно-

логії ім. І.І. Мечникова Академії медичних наук України» у лабораторії клінічної імунології 
та алергології. 

Результати дослідження наведені у таблиці. 
Таблиця 

Результати впливу субстанції меду натурального порошкоподібного на фагоцитарну 
активність нейтрофілів 

Зразки субстанції 
Показник Контрольна група 

№ 1 № 3 
Фагоцитарне число, % 73,15±3,55 86,37±3,87 85,26±4,49 
Фагоцитарний індекс 3,84±0,43 6,43±0,52 7,01±0,84 

У результаті проведеного дослідження встановлено достовірне посилення фагоцитар-
ної активності in vitro при додаванні до препаратів крові зразків субстанції № 1 та № 3 у по-
рівнянні з контрольними зразками, що свідчить про імуностимулюючі властивості меду на-
турального порошкоподібного. 
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ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО - КИШКОВОГО ТРАКТУ 

Тихонов О.І., Зуйкіна С.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Мікрофлора кишечнику людини дуже вразлива і все, що руйнує здоров'я людини вза-

галі, впливає й на склад мікрофлори. Зокрема, порушення правил годування дітей, гострі й 
хронічні шлунково-кишкові захворювання (ентерит, коліт, холецистит, гепатит, дуоденіт, 
гастрит, виразкова хвороба, дизкінезія жовчовивідних шляхів та ін.), екологічні проблеми 
(промислові відходи, важкі метали, пестициди, забруднена вода та повітря, підвищений рі-
вень радіації), стреси, хірургічні втручання, зловживання антибіотиками та самолікування 
призводять до такого патологічного стану, як дисбактеріоз. Дисбактеріоз це - синдром, що 
характеризується порушенням рівноваги мікрофлори, яка у нормі заселяє кишечник. 

Для створення оригінального препарату, що має бути застосований у терапії дисбак-
теріозів нами були використані прополіс, кислота бурштинова та мед натуральний. 

Біологічно активні речовини у складі прополісу негативно впливають на збудників 
туберкульозу, сальмонельозу, тифу, грампозитивну флору, а також на найпростіші та гриби, 
запобігає розвитку інфекційних захворювань за рахунок протизапального, бактерицидного й 
противірусного ефекту. Механізм лікувальної дії прополісу базується не лише на його анти-
бактеріальних властивостях, але й на позитивному впливі на захисні реакції організму.  

Бурштинова кислота поліпшує енергетичний обмін у клітинах організму, підсилює 
клітинне дихання, сприяє засвоєнню кисню тканинами, втриманню внутрішньоклітинного 
калію, має потужну антиоксидантну дію, гальмує запальні процеси (нормалізує вміст гіста-
міну та серотоніну), при комплексному застосуванні потенціює дію багатьох лікарських пре-
паратів, активує ряд найважливіших ферментів, і, що важливо, є імуномодулятором, за до-
помогою корекції як клітинної, так і гуморальної ланки імунітету.  

Цілющі властивості меду натурального пояснюються, в основному, великим вмістом 
у ньому глюкози, що є не тільки високопоживною речовиною, але й здатна підвищувати за-
хисну функцію печінки, тонус серцево-судинної системи, опір організму інфекціям. Необ-
хідно відзначити його антибактеріальну, антипротозойну, антимікотичну, активність, проти-
алергійні та консервуючі властивості. Мед містить біофлаваноїди, капілярозміцнююча дія 
яких здатна пригнічувати тканинні запальні реакції. Вміст у ньому вітамінів, мікроелементів, 
що приймають активну участь в нормалізації обмінних процесів робить мед перспективним 
джерелом одержання нових лікарських препаратів. 

Маркетингові дослідження номенклатури лікарських засобів на основі продуктів 
бджільництва свідчить, що понад третини їх припадає на рідкі ліки. Це обумовлено рядом 
переваг: різноманітністю способів призначення, простотою та зручністю застосування в пе-
діатричній та геріатричній практиці, можливістю маскування неприємного смаку та запаху, 
високим рівнем біодоступності. 

Перераховані вище переваги рідких лікарських форм, а також зручність застосування 
й зберігання в поєднанні з високими споживчими якостями дозволили прийняти рішення по 
створенню препарату у формі крапель для орального застосування. 

Нами були вивчені фізико – хімічні показники розчинів меду натурального, настойки 
прополісу, кислоти бурштинової та розроблених експериментальних зразків крапель, за ре-
зультатами яких визначені найбільш перспективні композиції для подальшого дослідження. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ПРОПИСІВ  
ОЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ 
Тихонов О.І., Подорожна Л.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
На сьогоднішній день велике значення набуває питання розширення асортименту як 

лікарських так і допоміжних речовин, які можуть бути ефективно використані при приготу-
ванні лікарських препаратів за індивідуальним призначенням в умовах аптеки. 

При розробці даних прописів слід враховувати, що лікувально-профілактичний ефект 
лікарських препаратів повинен досягатися за рахунок раціонального підбору у складі лікар-
ських прописів різноманітних біологічно активних речовин, зокрема вітамінів, ліпоїдів, амі-
нокислот та ін., а також їх компонентів у вигляді біологічно активних субстанцій, які здатні 
проявляти, посилювати або стимулювати захисні функції організму.  

На сьогоднішній день в НФаУ на кафедрі АТЛ розроблені біологічно активні субста-
нції прополісу, які мають широкий спектр фармакологічної дії. 

Ефективне застосування біологічно активних субстанцій пов’язано з тим, що стандар-
тизовані фракції прополісу в своєму складі містять багатий набір активних речовин, які здат-
ні ефективно долати різноманітні патологічні прояви організму. Завдяки широкому спектру 
фармакологічної дії вони можуть бути використані для розробки багатьох лікарських препа-
ратів (крапель, мазей, примочок). Крім того природні фракції дають можливість раціонально 
використовувати їх не тільки в якості основних діючих речовин, але і ефективно комбінувати 
їх з другими лікарськими речовинами. А це, в свою чергу дає можливість сприяти не тільки 
розширюванню спектру фармакологічної дії, але і зниженню токсичного впливу на організм. 
Завдяки чому є можливість індивідуальному підходу до вибору дози при лікуванні кожної 
хворої людини. 

Так, на основі використання фенольного гідрофільного препарату прополісу були ро-
зроблені лікарські препарати для застосування в офтальмології у вигляді мазі та крапель, які 
проявляють широкий спектр фармакологічної дії. 

Використання фенольного гідрофільного препарату прополісу основується на широ-
кому спектрі дії по відношенню до умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів, в то-
му числі моно - та змішаних мікробних культур, а також можливості проявляти потенцюючу 
дію в комбінації з антибіотиками тим самим зменшувати токсичний вплив їх на організм 
хворої людини. 

Крім того, проведені фармакологічні дослідження виявили не тільки велику антимік-
робну, протизапальну дії але і показали, що фенольний гідрофільний препарат прополісу 
може використовуватися не тільки як діюча речовина, але як і допоміжна. Так по здатності 
розчиняти антибіотики, водні розчини фенольного гідрофільного препарату прополісу не по-
ступаються традиційно використовуваній воді для ін’єкцій, що дає можливість зробити ви-
сновок, про особливість його використання у вигляді можливого біологічно активного роз-
чинника антибіотиків в умовах аптек. 

Запропоновані прописи завдяки поєднання фенольного гідрофільного препарату про-
полісу з антибіотиками дають можливість значно розширити номенклатуру очних лікарських 
форм. 
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ВПЛИВ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КАПСУЛ НА ОСНОВІ АРГІНІНУ ТА ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА 

Тихонов О.І., Ромась К.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Актуальною проблемою у сучасній фармацевтичній галузі є створення нових препа-

ратів андрогенної дії. Причиною цього є рост порушень репродуктивної функції чоловіків та 
їх сексуального здоров’я. На цей час, нажаль, такі захворювання, як еректильна дисфункція 
(ЕД – неспроможність досягати та підтримувати ерекцію) та безпліддя у чоловіків є склад-
ною соціальною проблемою.  

За даними ВООЗ у світі близько 160 млн. чоловіків страждають на ЕД та 8 - 15 % по-
дружніх пар не можуть мати дітей, це на 40 – 50 % зумовлене порушеннями репродуктивної 
функції у чоловіків. 

За результатами аналізу фармацевтичного ринку андрогенних препаратів України 
стало відомо, що для лікування ЕД та безпліддя в основному використовують препарати чо-
ловічих статевих гормонів, які мають безліч побічних ефектів. 

Для вирішення цієї складної медико-соціальної проблеми на кафедрі аптечної техно-
логії ліків Національного фармацевтичного університету розробляється новий препарат анд-
рогенної дії у формі капсул. Діючими речовинами у складі препарату, за рахунок наявності 
широкого спектру фармакологічних ефектів, були обрані амінокислота аргінін та фенольний 
гідрофобний препарат прополісу (ФГПП), які є нетоксичними та не мають побічних ефектів. 

При обгрунтуванні складу та вибору раціональної технології капсул нами для порів-
няння були виготовлені капсули двома різними способами: методом прямого змішування та 
вологої грануляції. 

У якості допоміжних речовин до складу препарату, що розробляється було введено: 
для покращення плинності - аеросил та стеарат кальцію, для зменшення вологопоглинання - 
магнію карбонат основний легкий. Введені до складу капсульної суміші аеросил та кальцію 
стеарат дозволили покращити показник плинності, але його значення не дозволяло проводи-
ти капсулювання суміші на обладнанні промислового виробництва. 

Для подальшого покращення фармакотехнологічних показників капсульної суміші 
нами було запропоновано для отримання капсул використати метод вологої грануляції. Як 
зволожувачі були обрані розчин крохмалю та розчин полівінілпіролідону (Plasdone 29/32). В 
результаті показники плинності капсульних сумішей покращились, але все ж таки їх значен-
ня не було достатнім для проведення капсулювання суміші на обладнанні промислового ви-
робництва. Крім того, спостерігалося значне збільшення насипного об’єму, але це є недореч-
ним, тому що може призвести до незручності при ковтанні капсули через її великий розмір. 

Покращення плинності капсульної суміші до необхідного значення ми досягли дода-
ванням лактози моногідрату модифікованого (FlowLac 100, MEGGLE GMBH, Німеччина), 
який використовується як антифрикційна речовина при виготовленні твердих лікарських 
форм. За рахунок сферичної форми часток лактози моногідрат добре розподіляється між час-
тинками речовин в суміші, чим сприяє покращенню плинності та ущільненню порошку. Та-
ким чином для виготовлення капсул на основі аргініну та ФГПП був обраний метод прямого 
змішування. 

За даними проведених досліджень обгрунтовано оптимальний склад та обрано раціо-
нальну технологію приготування нового препарату андрогенної дії. Визначено вплив допо-
міжних речовин на технологічні характеристики капсул на основі аргініну та ФГПП. 
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ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНО-МЕХІНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗРАЗКІВ 
КОМБІНОВАНОЇ МАЗІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СПОРТИВНІЙ МЕДИЦИНІ 

Шпичак О.С., Тихонов О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Розвиток фізичної культури та великого спорту пов'язаний з ростом спортивного тра-

вматизму. На даний час для лікування та профілактики мікротравм використовуються пере-
важно імпортні препарати, а номенклатура вітчизняних лікарських засобів для застосування 
в спортивній медицині є значно обмеженою та не відповідає сучасним вимогам за ефективні-
стю та фармакологічною дією. 

Тому, створення лікарських препаратів із широким спектром місцевоанестезуючої, 
репаративної, протизапальної та капілярозміцнюючої дії, які б дозволяли здійснювати дифе-
ренційоване місцеве лікування травм у спортсменів залежно від стадії травматизму є важли-
вим завданням медицини та фармації. 

Значний інтерес для використання в спортивній медицині викликають продукти бджі-
льництва, особливо прополіс, який проявляє ряд фармакологічних властивостей (протизапа-
льну, антимікробну, ранозагоюючу, репаративну, анестезуючу, капілярозміцнюючу дію) не-
обхідних для даних засобів. Крім того, прополіс являє собою природний продукт, практично 
без побічної дії, допінгового ефекту та інших негативних та небажаних реакцій. 

Нами проводяться дослідження з обґрунтування складу та розробки технології м’яких 
лікарських форм на основі продуктів бджільництва для місцевого лікування мікротравм у 
спортивній медицині. 

Метою даної роботи стало вивчення структурно-механічних властивостей зразків 
комбінованої мазі на основі фенольного гідрофобного препарату прополісу розробленої на 
поліетиленоксидній основі. 

Мазі, гелі, креми належать до структурованих дисперсних систем, які характеризу-
ються реологічними характеристиками (пластичністю, еластичністю, структурною в’язкістю, 
тиксотропністю), що активно впливають на лікувальні властивості лікарських препаратів. 

Важливе практичне значення для забезпечення фармакотерапевтичної дії має вибір 
допоміжних речовин, зокрема мазевої основи, яка є складною структурованою системою і 
відноситься до не ньютонівських рідин, тобто її в’язкість при заданій температурі та тиску не 
залишається постійною та залежить від швидкості деформації. Тому залежність напруги зсу-
ву від швидкості зсуву має нелінійний характер. 

Міцність внутрішньої структури залежить від природи та співвідношення складових 
основи та оцінюється за реологічними показниками. Основними з них є гранична напруга 
зсуву та тиксотропність, які характеризують стан системи у статичних умовах, а також плас-
тична в’язкість, що характеризує стан системи в динамічних умовах. 

З метою вибору раціонального співвідношення компонентів поліетиленоксидної мазе-
вої основи, нами було виготовлено ряд модельних зразків мазей на поліетиленоксидній осно-
ві. Реологічні дослідження проводили на ротаційному віскозиметрі «Реотест-2» за загально-
прийнятою методикою. На основі експериментальних даних будували реограми залежності 
швидкості деформації від напруги зсуву. Консистентні властивості зразків оцінювали за до-
помогою реологічного оптимуму для гідрофільних мазей. За одержаними результатами було 
обрано оптимальний зразок мазі крива дотичної напруги зсуву якого повністю вкладається в 
область реологічного оптимуму для гідрофільних мазей, та запропоновано склад комбінова-
ної мазі для лікування мікротравм у спортивній медицині. 
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СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄСЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄСЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄСЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ    
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. 
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РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ МАЗІ З АМІКСИНОМ 
Бабій О.В.1,2 , Турянська Г.М.2 

1Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного, 
2Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова 

 
В наш час у світі набуває актуальності проблема поширення вірусних інфекцій. За да-

ними ВООЗ майже 90% населення Землі заражено вірусом герпесу у вигляді латентної інфе-
кції [1]. У типових випадках простий герпес виявляється висипкою, яка складається з напів-
сферичних згрупованих везикул розміром 1,5-2,0 мм на тлі еритеми та набряку шкіри. Серед 
герпесу шкіри та слизових оболонок розрізняють: герпес губ, герпетичний фарингіт, стома-
тит, оперізуючий лишай. 

На українському фармацевтичному ринку для лікування герпетичної інфекції зовніш-
ніх покривів представлені такі противірусні препарати: мазі „Герпевір”, „Ацикловір”, „Гель 
Веру-Мерц Серол” та мазь „Віферон”, яка є також і імуномодулятором, за рахунок діючої 
речовини – інтерферону людського рекомбінантного альфа -2.  

Недоліки, характерні для екзогенного інтерферону: алергенність, токсичність, мута-
генність, виробка антитіл у відповідь на введення інтерферону. 

Альтернативним шляхом, позбавленим цих недоліків, є стимуляція в організмі ендо-
генних інтерферонів. 

Аміксин є одним із індукторів інтерферону ендогенного походження, який має високу 
біологічну активність, низьку токсичність, добре поєднується з терапевтичними засобами 
[2,3].  

Переваги препарату місцевого застосування над таблетованою формою аміксину:  
1. Більш швидка дія препарату в порівнянні з пероральним застосуванням, що дозво-

ляє уникнути цілого ряду негативних наслідків – інактивації або зниження активності лікар-
ської речовини в результаті першого пасажу та хімічної обробки в шлунку, а також розвитку 
гастроінтестинальних побічних реакцій;  

2. Зниження медикаментозного навантаження на організм – можливість зниження 
призначеної дози препарату відбувається завдяки зменшенню його кількості під впливом ме-
таболічних процесів; 

3. Можливість негайного припинення лікування при розвитку алергічних реакцій; 
4. Стабільна концентрація діючої речовини в уражених ділянках. 
Тому було вирішено створити нову лікарську форму зовнішнього застосування, зок-

рема мазь з аміксином. 
Для виготовлення мазі використовували гідрофільні (поліетиленоксидна та желатино-

гліцеринова основи), ліпофільні (вазелінова, гідрогенізовані жири) та дифільні основи (лано-
ліново-вазелінові основи, емульсійні основи - вазеліну , емульгатора Т-2 , води очищеної). 
Вибір мазевої основи було проведено з врахуванням структурно-механічних властивостей 
(в'язкість, пластичність, текучість, тиксотропність), абсорбуючої здатності, хімічної стійкос-
ті, індиферентності у фармакологічному відношенні, збереження початкового значення рН 
шкіри (5,5 од.) або слизової оболонки, швидкості і повноти вивільнення аміксину. Основа 
повинна не забруднювати одяг, не бути надмірно липкою, легко змиватися за допомогою 
мила і без нього. Для подальшого вивчення були відібрані поліетиленоксидні (ПЕО-400, 
ПЕО-1500 і ПЕО-4000) основи, так як інші мазеві композиції не відповідали органолептич-
ним і технологічним параметрам (утворювалась щільні карамелеподібні маси, або більш 
м’які за консистенцією, які розтікалися по поверхні, неоднорідність змішування тощо).  
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Вибір оптимального способу введення аміксину в основу проводився експеримента-
льним шляхом. Найоптимальнішим виявився шлях введення аміксину в основу по типу су-
спензії. В якості допоміжних речовин використовували: ретинол ацетат, масляний розчин - 
для покращення загоювання; олійний розчин м’яти перцевої, яка має відволікаючий ефект. 
Вивчення вивільнення аміксину із різних основ було проведено методом прямої дифузії і 
дифузії через біологічну мембрану. Метод прямої дифузії в агаровий гель. Лікарська речови-
на вивільнюється з мазі, дифундує в агаровий гель, утворюючи з ним забарвлену зону. Оцін-
ка вивільнення аміксину проводилась візуально за розміром діаметрів забарвлених зон кон-
тактуючого середовища. Отримані результати піддали математично-статистичній обробці. 

Дифузія через біологічну мембрану. Результат оцінювався візуально по залишку мазе-
вої маси на мембрані і по зміні забарвлення діалізату в порівнянні з вихідним розчином. По 
зміні забарвлення діалізату (рожеве забарвлення) можна говорити про те, що дана лікарська 
речовина – аміксин вивільняється з основ та проходить через напівпроникні мембрани. Най-
повніше та найшвидше аміксин вивільнявся з мазі на поліетиленоксидній основі. Перевірка 
мазей на стабільність методом центрифугування з поступовим збільшенням кількості обер-
тів. Найстабільнішою є мазь на поліетиленоксидній основі (перше розшарування відбулося 
при швидкості 7000 об/хв.) 

Важливим показником якості, який впливає на стабільність лікарського препарату і 
характеризує фізико-хімічні процеси, що відбуваються в ній (деструкція окремих компонен-
тів, взаємодія інгредієнтів), та фармакологічну дію, є значення рН . Тому нами було проведе-
но вивчення рН водних витягів мазей (потенціометричний метод, ДФУ п.2.2.3 С.17) безпосе-
редньо після приготування і в процесі зберігання при різних температурах.. Водні витяги 
усіх зразків мали слабокислу реакцію. При зберігання мазей при кімнатній температурі пока-
зник рН дещо знижувався, що свідчить про активізацію окисних процесів в мазях. Отримані 
результати були ураховані нами при розробці рекомендацій щодо умов їх зберігання. За роз-
міром часточок, однорідністю змішування, значенням середньої маси, значенням рН водних 
витягів всі зразки виготовлених мазей відповідають вимогам нормативної документації. 

Висновки:  
1. Для виготовлення мазі з аміксином доцільно використовувати поліетиленоксидні 

основи. 
2. Найбільший ступінь вивільнення лікарської речовини з основи має мазь з амікси-

ном на поліетиленоксидній основі  
3. Найбільш швидко відбувається дифузія аміксину з мазі на поліетиленоксидній ос-

нові.  
4. Отримані мазі з аміксином є стабільні, рН середовище водного витягу слабокисле, 

тобто можна передбачити, що мазь не буде викликати біль при нанесенні її на уражені ділян-
ки шкіри та слизової оболонки. 
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Баранова І.І., Башура О.Г., Гладух Є.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Метою нашою роботи було розробка оригінального складу засобу з бодягою для об-

личчя. Даний засіб у першу чергу рекомендується по догляду за жирною проблемною шкі-
рою. У якості активної речовини нам була обрано бодяга (Spongilla lacustris), яка є представ-
ницею типу кременевих губок. Ефективна дія бодяги утому, що при розтиранні на шкіри гі-
лочки кремнезему активно упроваджуються у верхній шар епідермісу, миттєво викликаючи 
розширення капілярів. При застосуванні бодяги відбувається локальне звільнення аутакоїдів, 
кінінів, гістаміну, прстагландинів, які сприяють загоєнню пошкоджених тканин, розсмокту-
ванню рубців і утілень (фітопілінг), а так само відновлює місцевий імунітет і захисні функції 
шкіри. 

Однак, при використанні безпосередньо порошку бодяги можливий подразнюючий 
ефект на слизові оболонки очей та носу у зв’язку з високою летючістю та хімічним складом 
даної речовини. На наш погляд найбільш оптимальним є створення засобів з бодягою м’якої 
форми випуску. Необхідно відмітити, що у доступних джерелах літератури практично відсу-
тні наукові дослідження з фізико-хімічних та фармакологічних властивостей бодяги. 

Першим етапом наших досліджень було вивчення складу, фізико-хімічних властивос-
тей та технологічних параметрів порошку бодяги. Вивчено наступні технологічні показники 
порошку бодяги – питому та насипну масу, об’ємну вагу, вологість, пористість, порізність та 
вільний об'єм шару. На підстави отриманих даних нами було розроблено та затверджено те-
хнічні умови «Бодяга косметична» (ТУ У 05.0-30192477-002). 

У зв’язку з тім, що порошок бодяги мав дуже високу розпилюваність раціонально 
вводити його до основи, попередньо змішуючи з розчинником. У результаті комплексних 
досліджень (визначення крайового кута змочування, осмотичної активності, структурно-
реологічних показників) нами було обрано гліцерин. 

Наступним етапом було розробка стабільної основи з задовільними споживчими влас-
тивостями. Засіб рекомендується використовувати по догляду за жирною проблемною шкі-
рою, тому нами було обрано гелева система. 

При визначенні оптимального складу гелевої основи нами були досліджені різні за 
природою та походженням гелеутворювачі: «Aristoflex AVC», «Rapithix A-60», «Salcare-80», 
«Structure XL», «AMAZE XT», ксантан, камедь рідкового дерева, камедь гуару, пектин яблу-
чний, натрію альгінат та їх комплекси в різному співвідношенні. Оптимальне співвідношен-
ня гелеутворювачів у комплексах було визначено раніше на підставі проведених фізико-
хімічних та реологічних досліджень гелевих основ. До одержаних, за певними умовами, ге-
левих основ додавали концентрат бодяги у гліцерині у постійній концентрації та проводили 
дослідження за структурно-механічними показниками. Були одержані однорідні гелі темно-
зеленого кольору зі специфічним запахом бодяги. В результаті спостереження за зразками 
протягом 1,5 років було відмічено, що ряд зразків розшарувалися, або структурна в’язкість 
гелів різко зменшилася, що пов’язано с хімічним складом бодяги та поведінкою гелеутворю-
вачів у водних системах протягом тривалого зберігання. 

На підставі мікробіологічних досліджень у якості консерванту був обрано бронітрол. 
Для подальших досліджень нами було обрано гель на основі комплексного сополіме-

ру «Aristoflex AVC», який характеризується кращими фізико-хімічними та реологічними по-
казниками і вищими споживчими характеристиками. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕЛЮ З 
НАСТОЙКОЮ ЛИСТЯ КАШТАНУ КІНСЬКОГО 

Башура А.О., Половко Н.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Фармакотерапія захворювань венозної системи — одна з актуальних проблем сучас-

ної медицини і фармації. За даними МОЗ Україні, на частку хвороб системи кровообігу до-
водиться 55% усіх випадків смерті й 32% інвалідності. За останні 10 років захворюваність 
в Україні хворобами системи кровообігу виросла на 76%. Різні прояви венозних патологій 
спостерігаються в 50–60% дорослого населення розвинених країн. Венозна недостатність — 
серйозне, широко розповсюджене захворювання із прогредієнтним плином, високим рівнем 
ризику небезпечних ускладнень, яке представляє собою не тільки важливу медичну, але 
й серйозну соціальну проблему. Незважаючи на досить широких вибір лікарських та лікува-
льно-профілактичних косметичних засобів для догляду за шкірою ніг при патології венозно-
го кровообігу, розробка нових, більш ефективних і діючих препаратів є актуальною пробле-
мою сучасної фармації. Оскільки венозні захворювання – це хронічні захворювання, що ви-
магають комплексного лікування, представляє інтерес корекція фітопрепаратами. Рослинні 
препарати мають широкий діапазон терапевтичної активності, здатність впливати на мем-
бранні структури, високу біодоступность, м'якість дії, низьку токсичність і ін. За результата-
ми попередніх досліджень встановлено, що настойка листя каштану кінського виявляє капи-
лярозміцнюючу, протизапальну, тромболітичну дію в концентрації 1%. 

Нами розроблено склад гелю для профілактики варикозів, що містить воду очищену, 
карбомер 980, діетаноламін, пропіленгліколь, настойку листя каштану кінського та ніпагін. 

Відомо, що додавання активних речовин може має суттєвий вплив на реологічні влас-
тивості отриманого гелю. При визначенні структурно-механічних властивостей доведено, що 
введення настойки листя каштану кінського не впливає на структурно-механічні властивості 
косметичного гелю. Визначено, що введення лікарські субстанціїї не призводять до зміни 
типу течії порівняно з основою. Розроблений гель, як ї гелева основа виявляє незначні тиксо-
тропні властивості, які практично не змінюються при додаванні активного компоненту до 
основи гелю. Для аналізу тиксотропних властивостей будували повні реограми плину розро-
бленого лікарського засобу. Результати визначення залежності структурної в’язкості від тем-
ператури свідчить про те, що при підвищенні температури від 13 до 34о С відбувається певне 
зменшення структурної в’язкості. Експериментальні дані свідчать про те, що гель в діапазоні 
температур 13 – 34о С має пластичний тип течії з нижньою межею плинності. Наявність пе-
тель гістерезизу, свідчать про наявність в дослідному зразку тиксотропних властивостей. 
При підвищенні температури площа петель гістерезизу поступово зменшується. На основі 
чого можна зробити висновок, що оптимальною температурою фасування гелю є 20-34о С. 
Дослідження залежності структурної в’язкості від градієнта швидкості зсуву для гелю з на-
стойкою листя каштану кінського при різних значеннях температури (20 та 34оС) показало, 
що в’язкість композиції зменшується із зростанням градієнта швидкості зсуву. Зниження 
в’язкості при певному фізичному впливі забезпечить точність та легкість дозування в ході 
технологічного процесу та оптимальну намазуємість при застосуванні лікарського засобу. 
Отримані результати дослідження структурно-механічних властивостей гелевої основи та 
гелю з настойкою листя каштану кінського будуть використані при обґрунтуванні оптималь-
них умов проведення технологічного процесу виробництва лікувально-профілактичного 
гелю. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТОВ НА КРЕМОВЫХ И КРЕМ-ГЕЛЕВЫХ ОСНОВАХ 
Безуглая Е.П., Ляпунов Н.А., Лысокобылка А.А., Столпер Ю.М., Шермухамедова О.Г. 

ГП «Государственный научный центр лекарственных средств» 
 
В кремах дисперсионная среда имеет жидкую консистенцию, а в крем-гелях – гелеоб-

разную. В кремах консистенция обусловлена пространственной сеткой из образованных мо-
лекулами эмульгаторов 1 и 2 рода лиотропных жидких кристаллов, имеющих несферичес-
кую форму и твердообразные участки, которые формируются в них вследствие латерального 
разделения фаз из молекул эмульгаторов 2 рода с насыщенными алкильными цепями доста-
точной длины. Такой фактор консистенции может быть использован также для крем-гелевых 
основ, однако основной вклад в консистенцию этих основ может вносить гелеобразование в 
дисперсионной среде. Поэтому в крем-гелевые основы можно вводить жидкие эмульгаторы, 
не участвующие в образовании коагуляционных структур, а также эмульгаторы, из которых 
формируются ламеллярные системы. Если же эмульгаторы являются фактором консистен-
ции, то их сочетание с гелеобразователем позволяет добиться синергизма структурной вяз-
кости и снизить содержание этих вспомогательных веществ в крем-гелях. В отличие от этого 
для кремов после выбора оптимального соотношения эмульгаторов может быть необходимо 
существенно повысить их концентрацию. 

В отличие от гелей в крем-гелевые основы можно вводить в растворенном виде как 
гидрофильные, так и гидрофобные действующие вещества, а также липофильные эмоллиен-
ты, что было использовано при создании препаратов с хондроитином и глюкозамином в фо-
рме крем-гелей, а также крем-гелей с НПВС, азелаиновой кислотой и др. 

Были изучены свойства гелей, полученных с гелеобразователями различных типов, в 
зависимости от концентрации полимеров, рН, состава дисперсионной среды, температуры, 
добавок ПАВ, а также от приложенного напряжения сдвига и времени структурообразова-
ния. Было установлено, что крем-гели, в состав которых входят карбомеры или гидроксип-
ропилкрахмала фосфат (ГПКФ), сохраняют гелеобразную консистенцию при температуре 
тела в отличие от кремов, стабилизированных только эмульгаторами, что дало возможность 
разработать вагинальные препараты пролонгированного действия. Гели ГПКФ, имеющие рН 
выше 5,0, необратимо теряют гелеобразную консистенцию при приложении напряжения 
сдвига, в то время как гели и крем-гели с ГПКФ при рН ниже 5,0 способны к восстановле-
нию структурной вязкости после длительного перемешивания. Это позволило использовать 
ГПКФ в крем-гелях с низким рН, в которых невозможно применение карбомеров. 

Было показано, что органические вещества, одно из которых содержит амидные или 
аминные группы, а другое – функциональные группы с электроотрицательными атомами ки-
слорода образуют буферную систему (например, декспантенол и DL-пантолактон). Это было 
использовано в креме и крем-геле, которые содержат декспантенол. 

С помощью гелеобразователя можно получать стабильные эмульсии 1 рода при высо-
ком содержании в дисперсионной среде гидрофильных неводных растворителей (например, 
этанола или пропиленгликоля), которые дестабилизируют эмульсии. Это свойство использо-
вано при разработке крем-гелей с ацикловиром, пенцикловиром и тербинафином. Состав 
вспомогательных веществ при этом может влиять на биофармацевтические свойства препа-
ратов. Например, гидрофильные растворители повышают их осмотическую активность, уве-
личивая высвобождение действующих веществ и их пенетрацию через кожу, а гелевая стру-
ктура уменьшает и пролонгирует осмотическую активность, что позволяет регулировать 
специфическое действие, биодоступность и токсические эффекты. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕБЛЕТУВАННЯ РЕЧОВИН ІЗ ВИРАЖЕНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ АДГЕЗІЇ 

Белей Н. М., Грошовий Т. А., Левицький А. П. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського 

 
Перспективним лікарським засобом, який володіє широким спектром фармакологіч-

ної дії, є лецитин. Будучи речовиною ендогенного походження, він вбудовується у клітини 
людського організму, підсилюючи дію лікарських речовин, з якими вводиться в організм в 
комбінованих лікарських формах. 

При створенні таблеток на основі лецитину соняшникового необхідно було вирішити 
ряд технологічних проблем, які пов‘язані із здатністю лецитину налипати до прес-
інструменту, вбирати вологу із навколишнього середовища і змінювати свої фармако-
технологічні властивості при різних значення температури. 

З метою розробки оптимального складу і технології таблеток, до складу яких входив 
лецитин соняшниковий, було вивчено вплив 25-ти допоміжних речовин, їх комбінацій і спів-
відношення у складі на фармако-технологічні властивості маси для таблетування і показники 
якості таблеток. Встановлено, що не лише від виду допоміжних речовин, але і від порядку їх 
введення залежать досліджувані показники теблетованої лікарської форми. 

З точки зору таблетування, лецитин соняшниковий є специфічною гідрофобною речо-
виною, оскільки при певних умовах у нього проявляються реологічні властивості, а саме: 
пластичність і пружність. Це зумовлює незадовільну спресованість і низьке значення стійко-
сті таблеток, що містять лецитин, до роздавлювання. Ці показники залежать не лише від виду 
допоміжних речовин, але і від методу одержання таблеток та режиму їх таблетування. Табле-
тки, до складу яких входить лецитин соняшниковий і кальцію цитрат, одержували методом 
прямого пресування із чітко визначеним порядком змішування компонентів. Експеримента-
льно встановлено оптимальне і максимальне значення тиску пресування таблеток, що забез-
печують одержання лікарської форми необхідної якості. Пресування таблеток при значенні 
тиску, що перевищує встановлені межі, спостерігається зворотній ефект – стійкість до розда-
влювання зменшується, що зумовлено пружністю лецитину. 

В результаті проведеної робити отримали оптимальний склад, технологію і режими 
проведення технологічних стадій і роботи обладнання, які дозволили отримати таблетовану 
лікарську форму на основі лецитину необхідної якості. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ 
ІММОБІЛІЗОВАНИХ ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Березняков А.В., Стрілець О.П., Калюжная О.С, Стрельников Л.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Порушення нормальної мікрофлори відкритих біологічних систем організма носить 

загальноекологічний характер, відображаючи глобальні екологічні зміни навколишнього се-
редовища. За даними наукової літератури на сьогодні мікроекологічні порушення у кишеч-
нику (дизбактеріози) зустрічаються практично у 90% населення. Захворювання шлуково-
кишкового тракту (ШКТ), такі як: гострі кишкові інфекції, хронічні гастроентероколіти, ге-
патит, виразкова хвороба шлунка і двенадцятиперстної кишки, дискінезії жовчовивідних 
шляхів, синдром подразненого кишечника і ін. супроводжуються синдромом дисбактеріоза 
кишечника у 100% випадках. 

Традиційні методи лікування передбачають попередню декомтамінацію кишечника 
при допомозі протимікробних препаратів, нерідко викликаючи побічні ефекти. У більшості 
випадків можлива ефективна і безпечна декомтамінація кишечника від патогенних і умовно-
патогенних бактерій шляхом заміни протимікробних засобів на більш безпечні і високоефек-
тивні бактерійні препарати. 

Виробництво бактерійних препаратів-пробіотиків у вигляді порошків, капсул, рідких 
форм, частково вирішує на сьогодні одну із найважливіших задач забезпечення практичної 
медицини пробіотичними препаратами, хоча і потребує рішення ряду питань, а саме - удо-
сконалення технології виробництва для забезпечення сприятливих умов для культур мікро-
організмів при їх зберіганні і проходженні шлункового бар’єра. Одним із технологічних рі-
шень даного питання є використання адсорбційної іммобілізації пробіотичних культур у 
м’яких умовах, що дозволить зберегти їх життєздатність, подовжити терміни зберігання і 
здійснити повноцінний терапевтичний ефект. 

На кафедрі біотехнології НФаУ проводиться розробка нового пробіотика у вигляді 
іммобілізованої форми. Перш за все, для оцінки можливості сумісного використання клітин 
мікроорганізмів і сорбентів проводились дослідження із вивчення впливу сорбентів на влас-
тивості пробіотичної культури. 

У якості пробіотичної культури використовували лактобактерії; посівна доза складала 
1·107 КУО. Як ентеросорбент - ксерогель, який має багато позитивних властивостей: не про-
никає у клітини епітелію слизових, не має пошкоджуючого впливу на слизову оболонку 
шлунку та кишечника, швидко виводиться із організму тощо. Після сумісного культивування 
лактобактерій і ксерогелю у м'ясопептонному бульоні визначали кількість живих клітин мік-
роорганізмів (метод серійних розведень), антагоністичну активність (метод перпендикуляр-
них штрихів) і проводили порівняння із контролем, в якості якого використовували культуру 
лактобактерій, що була вирощена за тих самих умов, але без додавання сорбенту. 

Отримані результати показали, що при сумісному культивуванні лактобактерій із ксе-
рогелем життєздатність пробіотичної культури практично не пригнічується. Антагоністична 
активність по відношенню до різних видів грампозитивних, грамнегативних мікроорганізмів 
і грибів була досить високою як у контролі, так і при додаванні ксерогелю. 

Таким чином, проведені дослідження із сумісного культивування лактобактерій з ен-
теросорбентом ксерогелем доводять можливість створення іммобілізованої лікарської форми 
з пробіотиком для профілактики та лікування шлунково-кишкового тракту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
З ДІЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ, ОДЕРЖАНИМИ МЕТОДАМИ НАНОТЕХНОЛОГІЇ  

Білоус С.Б., Калинюк Т.Г., Гудзь Н.І. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Розробка лікарських засобів на основі нанотехнологій є вимогою сьогодення. Вчені у 

всьому світі займаються створенням нових наноматеріалів, впровадженням їх у різні галузі 
науки; більше ніж у 40 країнах існують спеціальні програми, присвячені наносистемам і на-
нотехнологіям. Одним з пріоритетних напрямків є охорона здоров’я. В Україні діє Програм-
ма НАН України «Наноструктурні системи і нанотехнології», у виконанні якої на даний час 
беруть участь понад 30 науково-дослідних установ. Дослідження проводяться з найважливі-
ших напрямів теоретичного і експериментального вивчення наносистем, розробки методів 
створення нанооб’єктів, тобто на даний час в Україні значна робота ведеться в плані ство-
рення потенційних діючих та допоміжних речовин, які можуть бути використані при розроб-
ці лікарських засобів, наноматеріали є об’єктами досліджень хіміків, фізиків, біохіміків та ін. 
У плані фармацевтичної розробки лікарських засобів та впровадження їх у медичну практику 
в Україні зроблені перші кроки: розроблено лікарський засіб сорбційно-детоксикаційної дії 
«Силікс» на основі нанокремнезему, лікарський засіб антигіпоксичної дії «Ліпін» на основі 
нанокапсул фосфатидилхоліну та ін. Все частіше розробники лікарських засобів розгляда-
ють, як об’єкти досліджень, речовини, одержані методами нанотехнології.  

Об’єктами досліджень з фармацевтичної розробки є компоненти лікарського засобу 
(діючі та допоміжні речовини), лікарська форма, технологічний процес та пакувальні матері-
али. Фармацевтична розробка є тим етапом створення лікарського засобу, на якому заклада-
ються не лише основи якості, ефективності, але і безпеки лікарського засобу. Наночастинки 
належать до тих діючих речовин, для яких фармацевтична розробка лікарських засобів є не-
розривно зв’язана з доклінічними дослідженнями – фармакологічними, мікробіологічними, 
токсикологічними. При фармацевтичній розробці технологу необхідно володіти як фізико-
хімічними, так і фармакокінетичними та токсикологічними властивостями речовини. Поряд з 
перевагами наночастинок, на сьогодні наука має обмежену інформацію про токсичність на-
номатеріалів, без якої розробка безпечних лікарських засобів є неможливою. Важливим ета-
пом фармацевтичної розробки є вибір допоміжних речовин: антимікробних консервантів, 
антиоксидантів, інших речовин, включаючи ПАР, розчинники, комплексоутворювачі, речо-
вини, що підвищують проникність, тощо, які можуть змінювати фізико-хімічні, біологічні 
властивості як діючої речовини, так і готової лікарської форми. Без повної інформації про 
фізико-хімічні властивості активного компоненту (здатність до розкладу, окиснен-
ня/відновлення тощо), умови та термін його зберігання, неможливо правильно підібрати до-
поміжні речовини, технологічні прийоми, оптимальне упакування. Тому з позиції фармацев-
тичної розробки на даному етапі дуже важливою є розробка та валідація методів контролю 
якості субстанції, одержаних методом нанотехнології.  

Таким чином, фармацевтична розробка лікарських засобів з діючими речовинами, 
одержаними на основі нанотехнологій, є актуальною і важливою. Її необхідно проводити 
шляхом використання світових наукових досягнень, вивчення сучасних методів досліджень, 
тобто шляхом системного інформаційного забезпечення. До фармацевтичної розробки даних 
лікарських засобів необхідно підходити методологічно з урахуванням медико-біологічних 
вимог до лікарського засобу, фізико-хімічних властивостей діючої речовини, особливостей її 
проникнення та токсикологічних властивостей. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «МЕРАДАЗОЛ» В АНТИБАКТЕРІАЛЬНІЙ ТЕРАПІЇ 
Бобрицька Л.О., Нікітенко О.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Фармакотерапія протозойних захворювань людини (амебіазу, лямбліозу, трихомоніа-

зу, токсоплазмозу та ін.) відноситься до найбільш актуальних медико-соціальних проблем 
через високу поширеність відповідних інфекцій, їх схильності до хронічного і прихованого 
протікання, які супроводжуються серйозними ускладненнями і в цілому негативно вплива-
ють на якість життя пацієнта. Існує великий арсенал швидкодіючих та ефективних антіпро-
тозойних засобів. Одним із сучасних засобів для лікування тріхомоніазів, амебіазів, лямбліо-
зів являється «Мерадазол», який містить в своєму складі орнідазол (α-(Хлорметил)-2-метил-
5-натроімідазол-1-етанол). Препарат «Мерадазол» активний щодо Trichomonas vaginalis, 
Entamoeba histolytica, Lamblia intenstinalis, деяких анаеробних бактерій (Bacteroides spp., 
Clostridium spp., Fusobacterium spp.) і анаеробних коків, Gardnerella vaginalis, а також деяких 
штамів Helicobacter pylori. При трихомоніазі: по 0,5 г (1 таблетка) 2 рази на добу протягом 5 
днів. При амебній дизентерії: дорослим з масою тіла більше 60 кг – по 1,0 г (2 таблетки) 2 
рази на добу (вранці і ввечері); дорослим з масою тіла до 60 кг – 1,5 г (3 таблетки) один раз 
на добу (ввечері); дітям з масою тіла більше 35 кг – 3 таблетки один раз на добу (ввечері). 
Курс лікування – 3 дні. При інших формах амебіазу: дорослим – по 0,5 г (1 таблетка) 2 рази 
на добу (вранці і ввечері); дітям з масою тіла більше 35 кг – по 1,0 г (2 таблетки) 1 раз на до-
бу. Курс лікування – 5–10 днів. При лямбліозі: дорослим і дітям з масою тіла більше 35 кг – 
1,5 г (3 таблетки) один раз на добу (ввечері); дітям з 3 років масою тіла 25–35 кг – 40 мг/кг 
маси тіла один раз на добу. Тривалість терапії – 1–2 дні. Для профілактики інфекцій, викли-
каних анаеробними бактеріями: по 0,5-1 г (1-2 таблетки) перед операцією і по 0,5 г 2 рази на 
добу після операції протягом 3-5 днів. Дітям з масою тіла менше 35 кг рекомендується засто-
сування в іншій лікарській формі. Препарат слід застосовувати з обережністю пацієнтам із 
захворюваннями центральної нервової системи (епілепсія, розсіяний склероз). У випадку пе-
ревищення рекомендованих доз зростає ризик розвитку побічних ефектів у дітей, у хворих з 
ураженнями печінки, в осіб, які зловживають алкоголем. Вагітність та годування груддю. 
Контрольовані клінічні дослідження у вагітних не проводились. Застосування препарату у 
вагітних жінок можливе тільки при наявності абсолютних показань, зваживши очікувану ко-
ристь для майбутньої матері та потенційний ризик для плоду. Препарат проникає в грудне 
молоко. При необхідності лікування препаратом слід припинити годування груддю. Віднов-
лювати годування груддю слід не раніше ніж через 48 годин після закінчення прийому пре-
парату. При лікуванні трихомоніазу слід обов’язково лікувати обох статевих партнерів. З 
обережністю слід застосовувати препарат особам, які займаються видами діяльності, що ви-
магають підвищеної уваги і високої швидкості психомоторних реакцій при керуванні авто-
транспортом і роботі з механізмами. Проведені дослідження порівняльної оцінки ефективно-
сті довели, що препарат «Мерадазол» терапевтично еквівалентний референтному препарату 
«Тиберал» (F. Hoffmann-La Roche Ltd.) за показниками загальної ефективності. А також не 
відрізняється за показником загальної переносимості від референтного препарату. Тому, 
препарат «Мерадазол» рекомендується для широкого застосування при лікуванні інфекцій 
органів сечостатевої системи та кишкових інфекцій. Перевагою запропонованого препарату є 
висока ефективність, переносимість та доступність як на амбулаторному етапі лікування, так 
і в умовах клініки. Перевагою запропонованого препарату є висока ефективність, переноси-
мість та доступність як на амбулаторному етапі лікування, так і в умовах клініки. 
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СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ГЕРПЕТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ 
Бобрицька Л.О., Нікітенко О.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Провідне місце серед вірусних захворювань займає інфекція, обумовлена вірусом 

простого герпеса. Сучасна медицина не має ефективних методів лікування, які дозволять 
елімінувати вірус простого герпесу з організму людини. Тому існуючі методи лікування про-
стого герпесу направлені перш за все на запобігання розвитку чи відновлення порушень, які 
викликані його активацією в організмі. Одним із сучасних, високоефективних препаратів для 
лікування герпетичних інфекцій є «Герпевал 500», основною діючою речовиною якого є ва-
лацикловір. Препарат застосовують при лікуванні та профілактиці інфекцій шкіри та слизо-
вих оболонок, які викликані вірусом герпеса та оперізуючого лишаю. Дозу препарату та три-
валість лікування призначає лікар залежно від тяжкості захворювання, стану імунної систе-
ми, функції нирок та ефективності лікування. Найбільша ефективність терапії спостерігаєть-
ся у випадку, якщо розпочати лікування упродовж 48 годин після першого прояву ознак та 
симптомів захворювання. Таблетки приймають незалежно від їжі. При лікуванні оперізува-
льного герпесу приймають по 1 г 3 рази на добу. Курс лікування – 7 днів. При лікуванні ін-
фекцій, обумовлених вірусом простого герпеса приймають по 500 мг 2 рази на добу. Курс 
лікування – 5 днів, за необхідністю може бути продовжений до 10 днів. Лікування необхідно 
починати якомога раніше після виникнення інфекції. Для профілактики рецидивів простого 
герпесу пацієнти з нормальним імунним статусом приймають по 500 мг 1 раз на добу. Якщо 
загострення хвороби спостерігається 10 та більше разів на рік, то пацієнту призначають по 
250 мг препарату 2 рази на добу. Пацієнти з імунодефіцитом приймають по 500 мг 2 рази на 
добу. При рецидивах розпочинають лікування у продромальний період або при прояві ознак 
або симптомів захворювання. Тривалість профілактичного курсу терапії визначається трива-
лістю періоду, коли існує ризик інфікування. Для реалізації лікувального ефекту препарату 
важливе значення має стан імунної системи. Препарат найбільш ефективний для пацієнтів з 
нормальним імунітетом. При імунодефіциті після багаторазових повторних курсів терапії 
іноді розвивається стійкість вірусів до ацикловіру. Препарат слід застосовувати з обережніс-
тю пацієнтам із захворюваннями функцій нирок. Обов’язково потрібно підтримувати адеква-
тний рівень гідратації організму. Пацієнтам літнього віку в період лікування необхідно збі-
льшити обсяг споживаної рідини. При відсутності виражених порушень функції нирок ре-
жим дозування коригувати не потрібно. Супресивна терапія валацикловіром знижує ризик 
передачі генітального герпесу, але не виліковує герпетичну інфекцію і повністю не виключає 
ризик передачі вірусу. Тому, додатково до даної терапії рекомендується дотримуватися пра-
вил безпечного сексу. У період вагітності прийом препарату протипоказаний. Ацикловір, го-
ловний метаболіт валацикловіру, визначається в грудному молоці, тому годування груддю 
під час застосування препарату необхідно припинити. Препарат протипоказаний дітям до 12 
років. Проведені дослідження порівняльної оцінки ефективності довели, що препарат «Гер-
певал 500» терапевтично еквівалентний референтному препарату «Вальтрекс» 
(GlaxoSmithKline) за показниками загальної ефективності. А також не відрізняється за показ-
ником загальної переносимості від референтного препарату. Тому, препарат «Герпевал 500» 
рекомендується для комплексного лікування хворих на герпес-вірусну інфекцію простого 
герпесу. Перевагою запропонованого препарату є висока ефективність, переносимість та до-
ступність як на амбулаторному етапі лікування, так і в умовах клініки. 
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РАЗРАБОТКА ИНГАЛЯЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
Бовтенко В.А., Безуглая Е.П., Столпер Ю.М., Ляпунов Н.А. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств» 

 
Проведены комплексные исследования по фармацевтической разработке препаратов 

Сальбутамол ингаляция под давлением 100 мкг/доза и Беклометазон ингаляция под давлени-
ем 50, 100 и 250 мкг/доза. Исследована растворимость беклометазона дипропионата (БД) в 
этаноле и смесях этанола с хладоном 134а (R-134a). Результаты исследований позволили ра-
зрабатывать препараты БД в виде растворов. Сальбутамола сульфат (СС) практически не ра-
створим в спирте и R-134a, в связи с чем его препараты должны быть суспензионными. Ме-
тодом лазерной дифрактометрии изучен размер частиц микронизированного порошка СС и 
исследована кинетика седиментации дисперсной фазы в спиртовых суспензиях. Показано, 
что критическим фактором для усиления кинетической неустойчивости суспензий СС являе-
тся увеличение размера частиц, а также добавление гидрофильных неионогенных ПАВ. 

Разработаны общие статьи Государственной Фармакопеи Украины (ГФУ) «Лікарські 
засоби для інгаляції» и «2.9.18. Лікарські засоби для інгаляції: аеродинамічне визначення 
дрібнодисперсних часток», в соответствии с которыми проведены исследования по опреде-
лению доставляемой дозы, однородности дозирования, а также осаждения дозы мелкодиспе-
рсных частиц в зависимости от содержания ПАВ, воды, этанола и хладона 134а, объема до-
зирующей камеры клапана, конструкции насадки-ингалятора. Результаты исследований по-
зволили разработать препараты, которые по показателям качества и распределению частиц 
по размерам в многоуровневом импакторе соответствуют зарубежным препаратам-аналогам. 
Для использованных дозирующих клапанов совместно с фирмой «Coster Technologie Speciali 
S.p.A.» (Италия) выбраны материалы, из которых в препараты не экстрагируются и не выде-
ляются примеси, определявшиеся методом ВЭЖХ. 

Для препаратов Сальбутамол ингаляция под давлением 100 мкг/доза и Беклометазон 
ингаляция под давлением 50, 100 и 250 мкг/доза разработаны методики определения приме-
сей и количественного определения действующих веществ методом ВЭЖХ и проведена их 
валидация по характеристикам: специфичность, правильность, прецизионность, линейность, 
диапазон применения. Показано, что методики соответствуют установленным критериям 
приемлемости. Валидированные методики количественного определения СС и БД примене-
ны при испытаниях соответствующих препаратов по показателям «Доза мелкодисперсных 
частиц», «Однородность доставляемой дозы» и «Количественное определение», по которым 
препараты соответствуют фармакопейным требованиям. Для определения неспецифических 
примесей и примеси сальбутамола кетона методом ВЭЖХ в препарате Сальбутамол ингаля-
ция под давлением 100 мкг/доза использованы две соответствующие фармакопейные мето-
дики и проведена их валидация по характеристикам специфичность и предел обнаружения. 

Обоснованы две технологии производства разработанных препаратов: 
- технология двойного дозирования, которая требует высокой точности дозирования 

спиртовых растворов беклометазона дипропионата или суспензии сальбутамола сульфата; 
- технология однократного дозирования, при которой в реакторе-гомогенизаторе, вы-

полненном как сосуд под давлением, вначале получают нерасфасованный препарат в виде 
раствора или суспензии в смеси спирта и R-134а, а потом однократно дозируют его под дав-
лением в баллон, герметизированный дозирующим клапаном. 

Препарат Сальбутамол ингаляция под давлением 100 мкг/доза зарегистрирован в  
Украине. 
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МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ ЛИМАНУ БУРНАС (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ 
ПРИЧОРНОМОР’Я) – ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО СИРОВИНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 
Богатова Ю.І.1, Гельмбольдт В.О.2, Разкевич О.С.2, Рожковський Я.В.2 

1Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, 
2Одеський державний медичний університет МОЗ України 

 
Лиман Бурнас – напівзакрите водоймище Тузловської групи лиманів, розташованих в 

межиріччі Дунай-Дністер. Рапа та пелоїди цього лиману в минулому використовувалися в 
бальнеологічних цілях на курорті Бурнас. Мета роботи – в рамках аналізу гідрохімічних, мі-
кробіологічних та гранулометричних характеристик рапи та пелоїдів лиману Бурнас оцінити 
можливість використання його мінеральних ресурсів в якості сировини для створення вітчи-
зняних аналогів імпортних лікарських препаратів, представлених на фармацевтичному ринку 
України. Дослідження складу рапи та пелоїдів лиману (відбір проб проводився з травня до 
вересня 2009 р.) показали чітку внутрішньорічну залежність між ростом мінералізації рапи та 
її іонним складом. Іонний склад рапи змінювався від весни до осені в широких межах. Так, 
концентрація Cl̄  змінювалась від 27,0 до 43,2 г·дм-3, в середньому складаючи 34,8 г·дм-3, Са 
І+ і MgІ+ в межах 65,0-721 мг·дм-3 і 50 - 1311,1 мг·дм-3, при середніх значеннях 462 мг·дм-3 і 
795 мг·дм-3 відповідно. Концентрації мінеральних та органічних сполук азоту та фосфору, 
розчиненої органічної речовини, кремнію, що забезпечують біологічну активність рапи, та-
кож були високими та збільшувалися від весни до літа, що пов’язано з розвитком продукцій-
них гідробіологічних процесів. Пелоїди лиману – чорний мул, з сильним запахом сірковод-
ню. Це так звані мулові сульфідні грязі, що володіють більш високою, в порівнянні з іншими 
пелоїдами, біологічною активністю через присутність гідротроілліту – сульфіду заліза. Пело-
їди мають маслянисту консистенцію, містять багато чорної органіки, основні фракції – дріб-
нодисперсні алевритові та пелітові, частка яких складає близько 64 %. Мікробіологічний 
аналіз водної витяжки пелоїдів показав відсутність бактерій групи кишечної палички 
(БГКП), що може опосередковано свідчити про її бактерицидні властивості. Бактеріальна 
флора пелоїдів була представлена виключно сапрофітними бактеріями, що беруть участь у 
розкладанні органічної речовини та утворенні гумусу. Дослідження водних витяжок пелої-
дів, приготовлених у співвідношенні 1:100, показало, що вміст у них основних іонів Cl̄ , 
СаІ+ , MgІ+ , мінеральних та органічних сполук азоту і фосфору в сотні разів перевищує кон-
центрації в рапі. Так, максимальні концентрації Cl̄ , СаІ+ , MgІ+  у водній витяжці пелоїду 
при 100 кратному розведені відповідно складає 9,40 г·дм-3 ; 217,6 мг·дм-3 ; 372,8 мг·дм-3. Та-
ким чином, дослідження мінеральних ресурсів лиману показали, що за вмістом основних 
іонних компонентів рапа відноситься до хлоридно-натрієво-магнієвого типу. Хімічні, мікро-
біологічні і гранулометричні характеристики пелоїдів лиману – високі концентрації Cl̄ , 
СаІ+ , MgІ+ , сульфіду заліза, мінеральних та органічних сполук азоту і фосфору, кремнію, 
відсутність БГКП, великий вміст дрібнодисперсних фракцій, з яких активно відбувається ек-
стракція іонів та біологічно активних сполук у водну витяжку, роблять їх, поряд з рапою, по-
тенційно привабливим джерелом сировини для створення бальнеологічних лікарських засо-
бів. Найбільш перспективними препаратами, отримання яких можливе як на основі рапи, так 
і пелоїдів лиману, очевидно, будуть магнієвмісні препарати, що володіють протизапальною 
та репаративною дією. У цьому напрямі продовжуються дослідження по створенню най-
більш оптимальної в біофармацевтичному плані мазевої лікарської форми. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОЄДНАННЯ ГІДРОФІЛЬНИХ ТА ЛІПОФІЛЬНИХ БАР 
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Бойко М.М., Зайцев О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Препарати рослинного походження займають на ринку України біля 10 % від загаль-

ного об’єму реалізуємих ліків. Ще більший відсоток спостерігається серед лікувально-
профілактичних у вигляді біологічно активних добавок та косметичних товарів на базі біоло-
гічно активних речовин з рослинної сировини. Більша частина цих препаратів використову-
ється для лікування кишково-шлункового тракту (КШТ) та проблем шкіри, тощо. Серед ос-
новних діючих речових ліпофільних фракцій по яким, як правило стандартизують масляні 
екстракти – каротиноїди, ефірні олії, рідко хлорофіли та деякі інші. А до основних речовин 
маркерів, гідрофільної природи у настойках, настоях, відварах (гідрофільних екстрактах) ви-
діляють дещо більший клас сполук – алкалоїди, похідні флавоноїдів, гідроксикоричних кис-
лот, гідролізуємих та конденсованих танінів та ін. На ринку, як України так і Світу існує ба-
гато найменувань ліків які містять в собі чи то ліпофільні екстракти (наприклад масло облі-
пихи або шипшини) чи то виділені індивідуальні сполуки та розчинені у масляній фазі (на-
приклад масляні розчини хлорофілів, вітамінів А, Е, Д та ін.) або водні екстракти чи з дебі-
льшого спирто-водні екстракти (характерні представникі яких настойки). Та дуже мало пре-
паратів, які містили б в собі і ліпофільні фракції і гідрофільні в одній лікарській формі, поєд-
нання яких може призвести до підвищення їх лікувальних властивостей оскільки вони діють 
на різні ланки лікувального процесу.  

В якості об’єктів для отримання комплексних препаратів у вигляді емульсій, нами бу-
ли обрані такі масляні препарати, як масло обліпихи, шипшини та масляний розчин хлорофі-
ліпту, а в якості гідрофільної фракції настойки – календули, евкаліпту, софори японської, які 
потенціально поєднують в собі репаративні властивості масляних препаратів (обліпихи та 
шипшини) з протизапальними та антисептичними властивостями настойок календули, евка-
ліпту та софори японської. 

Як виявилося, емульсії І типу (масляна фаза у водно-спиртовій фазі) дуже легко отри-
муються навить при звичайному механічному струшуванні, але швидко розшаровується і 
вже за декілька хвилин фази відділяються одна від одної. Для досягнення стабілізації подіб-
них емульсій спочатку було використано такі поверхневоактивні речовини, як стеаринова 
кислота та її натрієва сіль, однак це не дало позитивних результатів, після чого був викорис-
тан лецитин, який вже достатньо поролонгував розшарювання отриманих емульсій у часі. 
Тобто навіть в такому вигляді можна рекомендувати дані емульсії до використання їх, як 
внутрішньо для лікування захворюваннь КШТ, так і зовнішньо для пришвидшення загоєння 
ушкодженої шкіри. А додаючи фреони у такі емульсії їх можна модифікувати до пінних ає-
розолів. 

Розвиваючи далі технологію подібних препаратів ми апробували такий варіант їх 
отримання та стабілізації. Змішування компонентів (масляної фази, настойки, води) та отри-
мання емульсії за допомогою ультразвуку, отримання високов’язкої гідрофільної фази (роз-
чинення високополімеру та гліцерину у воді) і насамкінець отримання кінцевого продукту 
змішуванням першої частини емульсії з високов’язкою гідрофільною фазою.  

Наведені приклади емульсій вигідно поєднують в собі природні БАР, як ліпофільної 
так і гідрофільної природи, що показує перспективність розвитку цих препаратів. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ СКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО РОСЛИННОГО 
СИРОПУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАШЛЮ 

Бондаренко А.С., Гладух Є.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Кашель – широко поширений респіраторний симптом, який нерідко порушує спосіб 

життя і активність хворих. Так, у країнах Європи на кашель страждають понад 30% населен-
ня у віці від 20 до 48 років, проте не дивлячись на те, що дані про поширеність кашлю в різ-
них джерелах різні, число таких хворих щороку збільшується і близько 60-70% з них – жін-
ки. 

Детальна характеристика симптому кашлю (частота, інтенсивність, тембр, періодич-
ність, хворобливість, продуктивність, характер мокротиння, час появи і його тривалість та 
ін.) поряд з уточненням анамнезу та адекватною оцінкою результатів клінічного обстеження 
дозволяють встановити правильний діагноз і призначити адекватну терапію. 

В якості симптоматичного лікування при цьому нерідко використовуються препарати, 
які впливають на частоту, інтенсивність і характер кашлю. Залежно від фармакодинаміки се-
ред них виділяють протикашльові, муколітичні та відхаркувальні лікарські засоби. 

Метою нашої роботи є розробка складу та технології комбінованого сиропу відхарку-
вальної дії. Лікарські сиропи не втратили значення в арсеналі фармакотерапії хворих, зокре-
ма з ураженнями органів дихання. Приємний смак, запах, зовнішній вигляд лікарського пре-
парату у формі сиропу позитивно впливають на загальний стан хворого. Високий рівень фа-
рмацевтичної та біологічної доступності сиропів, а отже і їх терапевтичної ефективності 
сприяють поширенню цієї лікарської форми. 

Відхаркувальні лікарські засоби в переважній більшості випадків представлені препа-
ратами рослинного походження. Перевага застосування сиропів з рослинної сировини поля-
гає в тотожності біохімічних структур лікарських рослин з тканинами організму людини, по-
ступовості наростання фармакологічного ефекту, низькій токсичності та рідкому прояві по-
бічних ефектів або їх відсутності. Проте на фармацевтичному ринку України недостатньо 
вітчизняних препаратів даної фармакотерапевтичної групи. 

До складу нашого препарату пропонуємо включити траву фіалки триколірної, траву 
шавлії лікарської, листя подорожника великого та листя плюща звичайного. Листя плюща 
володіє відхаркувальним, бронхолітичним, протизапальним ефектами, протигрибковою ак-
тивністю. Трава фіалки, листя подорожника і листя шавлії мають відхаркувальну, протизапа-
льну, слабку антисептичну дію, зменшують в'язкість мокротиння і полегшують його виді-
лення. 

Нами було проведено якісний та кількісний аналіз сировини, визначено технологічні 
характеристики лікарської рослинної сировини (ступінь подрібнення, вологість, вміст екст-
рактивних речовин, питома, об’ємна та насипна маса сировини, пористість, порозність та ві-
льний об’єм шару сировини та ін.), які були враховані при розрахунку процесу екстрагуван-
ня та його проведенні. Крім того встановлені закономірності процесу екстракції лікарської 
рослинної сировини (температура, співвідношення сировина : екстрагент, ступені та час екс-
тракції), що дало змогу встановити раціональну технологію одержання витягу для приготу-
вання сиропу. В подальших дослідження нами обґрунтовано склад допоміжних речовин для 
одержання сиропу з задовільними споживчими характеристиками. 

Вищесказане підтверджує актуальність розробки комбінованого рослинного сиропу 
для лікування кашлю. 
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ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ РОЗКЛАДУ 
ПОЛІІОННОГО ГЛЮКОЗО-МАЛАТНОГО РОЗЧИНУ 

Борисенко Т.А., Коритнюк Р.С. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 
Вивчення кінетичних закономірностей, за якими протікають процеси розкладу в лі-

карських засобах, є теоретичною основою для обґрунтування технології виготовлення, вибо-
ру стабілізаторів та прогнозування терміну зберігання. Першим етапом вивчення кінетичних 
закономірностей досліджуваних процесів розкладу є визначення порядку реакцій. Порядок 
реакції завжди визначається експериментально за характером залежності логарифму концен-
трації від часу. Після визначення порядку реакції можна розрахувати інші кінетичні констан-
ти. Основними величинами, які характеризують кінетичні процеси, є період напіврозкладу, 
константа швидкості реакції та енергія активації. Нами були проведенні дослідження по ви-
значенню порядку реакції та розраховані основні кінетичні величини для полііонних розчи-
нів «Йоноацетомалат» та «Йоноацетомалат з глюкозою». Виготовлені за розробленою техно-
логією розчини зберігали у термостатах при 313 К та 333 К. Аналіз розчину «Йоноацетома-
лат» проводили кожні 12 і 6 діб відповідно. Розчин «Йоноацетомалат з глюкозою» аналізува-
ли кожні 6 та 3 доби. Кінетичні параметри розраховували за показником якості світлопропу-
скання при 400 нм. На основі отриманих експериментальних даних було встановлено, що за-
лежність десяткового логарифму світлопропускання від часу має лінійний характер. Тобто 
процеси розкладу в обох досліджуваних розчинах відбуваються за реакцією першого поряд-
ку. Основні кінетичні параметри розчинів «Йоноацетомалат» та «Йоноацетомалат з глюко-
зою» наведені в таблицях. 

Кінетичні параметри розчину «Йоноацетомалат» 
температура і термін 

зберігання 
константа швид-

кості, с-1 
період напіврозкладу, 

с 
енергія активація, Дж 

333 К, 30 діб 9,27×10-10 7,47×108 

313 К, 120 діб 5,61×10-10 1,24×109 21726 

Кінетичні параметри розчину «Йоноацетомалат з глюкозою» 

Константа швидкості 
реакції, с-1 

Період напіврозкладу, с Режим 
стерилі-
зації 313 ° К 333 ° К 313 ° К 333 ° К 

Енергія ак-
тивації, 
Дж/моль 

110 ° С 30 
хв 

3,04×10-8 1,80×10-7 2,28×107 3,88×106 77031 

120 ° С 15 
хв 

1,52×10-7 4,57×10-7 4,56×106 1,52×106 47699 

Як видно з даних таблиці, константа швидкості розкладу та період напіврозкладу роз-
чину «Йоноацетомалат» залежать від температури та часу зберігання розчину. Жорсткий ре-
жим стерилізації розчину «Йоноацетомалат з глюкозою» (120 ° С протягом 15 хв) на порядок 
збільшує константу швидкості та зменшує період напіврозкладу, енергія активації зменшу-
ється вдвічі. З отриманих даних видно, що основним чинником розкладу досліджуваних роз-
чинів є температура. В зв’язку з цим, для відпрацювання точного режиму стерилізації ми в 
подальшому детальніше вивчали обидва режими стерилізації. 

Таким чином, вивчення кінетики розкладу розчину «Йоноацетомалат» та «Йоноаце-
томалат з глюкозою» дозволяє в певній мірі прогнозувати технологію їх виготовлення. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ 
Борщевский Г.И., Скрынский В.С. 
ВАТ «Фармак», НТУУ «КПИ» 

 
Одной из актуальных задач при производстве лекарственных средств в форме раство-

ров (парентеральные, жидкие лекарственные формы для орального применения) является 
оптимизация процессов фильтрации (очистка от механических примесей, осветление раство-
ров, стерилизующая фильтрация), включающая: выбор материала фильтра; размер фильтров; 
способность к удерживанию (адсорбция) (частиц/бактерий); масштабирование - перенос тех-
нологической операции от лабораторной к промышленной (технология Scale-UP). Различают 
три основных модели процесса фильтрации: модель формирование поверхностного слоя 
„Cake Formation Model“; модель полной закупорки пор„Complete Pore Plaggin Model“; модель 
постепенной закупорки пор „Gradual Pore Plaggin Model“. 

Эти модели описывают пропускную способность фильтров и представляют собой 
уравнения, связывающие падение давления на фильтре, время и объем фильтруемой жидкос-
ти. Модель формирования поверхностного слоя описывает процесс фильтрации при котором 
частицы, размер которых превышает размер пор, образуют «корку» на поверхности мембра-
ны. При этом образуется дополнительная пористая поверхность, приводящая к увеличению 
сопротивления фильтра. 

Полная закупорка пор характерна для случая, когда частицы соизмеримы с размером 
пор, проникая в структуру фильтра, перенаправляют поток фильтрата через другие поры. 
Наиболее доминирующей моделью является модель постепенной закупорки пор. В этом слу-
чае частицы, меньшего размера пор фильтра, проникают через поры и прикрепляются к сте-
нкам пор (сорбционное загрязнение), уменьшая их диаметр и увеличивая время прохождения 
жидкости. 

Для решения поставленных задач была использована установка масштабирования 
Zero-T(Sartorius), предназначенная для моделирования одно, двух или трехступенчатого про-
цесса фильтрации. В основу алгоритма обработки данных положена математическая модель 
„Gradual Pore Plaggin“ в режиме заданного (постоянного) давления. Эта установка применя-
лась при разработке технологии получения препарата Ланотан капли глазные 0,005%. С по-
мощью данной установки проводилось: сравнение фильтров различных производителей 
(Pall, Sartorius, Parker Dominick Hunter); проводилось масштабирование процесса фильтра-
ции. В качестве тестируемых фильтров применялись мембранные фильтры с размером пор 
0,20 мкм. Подача раствора осуществлялась с помощью напорной емкости. 

Создавалось давление, полностью перекрывающее рабочий диапазон тестируемых 
фильтров. Давление на входе каждого фильтра измерялось с помощью встроенных в систему 
электронных датчиков. Поток фильтрата измерялся с помощью электронных весов, инфор-
мация с которых также как и с датчиков через блок предварительной обработки поступала на 
компьютер. Сбор данных и построение графических зависимостей выполнялся в режиме ре-
ального времени. 

При выполнении данной работы были получены следующие результаты: определена 
оптимальная площадь фильтрации; выбран материал фильтра при использовании которого 
сорбция (потери) основного и вспомогательных веществ минимальны; определен производи-
тель мембран; определены технологические параметры процесса фильтрации (давление, те-
мпература и т.д.); произведен процесс переноса фильтрации от лабораторной к промышлен-
ной серии; выбрана технологическая схема фильтрации. 
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ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ХІТОЗАНУ І ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 
ДЛЯ ПРОЛОНГОВАНОЇ ДОСТАВКИ ЛІКІВ 

Будішевська О.Г., Соломко Н.Ю., Попадюк А.І, Воронов С.А. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Особливо цікавими для створення біомедичних матеріалів є похідні природних полі-

сахаридів, зокрема, хітозану (Хіт) - полі-β-1,4-(2-дезокси-2-аміно-D-глюкопіранози) - проду-
кту дезацетилювання полісахариду хітину. Він характеризується біодеградабельністю, гемо-
сумісністю, проявляє антимікробні, антипроменеві, консервуючі властивості. Здатний до по-
лімераналогічних перетворень і поширений у природі, що є важливим для його практичного 
застосування. 

На основі прищеплених кополімерів Хіт та полівінілпіролідону (ПВП) хітозан – ко - 
полівінілпіролідон (Хіт-ПВП) одержано зовнішньочутливі рН - залежні гідрогелі з антибак-
теріальними властивостями для створення гідрогелевих транспортних систем лікарських 
препаратів з їх пролонгованим вивільненням, зокрема, для перев’язочних матеріалів. 

Кополімери Хіт-ПВП у водних середовищах набухають і слугують полімерним карка-
сом для утворення гідрогелів. Ступінь набухання цих гідрогелів залежить від рН середови-
ща, а рН колапса залежить від складу Хіт-ПВП і знаходиться у межах рН 5ч7.  

Хіт-ПВП отримували радикальною прищепленою кополімеризацією пероксихітозану 
(Хіт-ПМ) та вінілпіролідону. Хіт-ПМ одержували полімераналогічними перетворенями Хіт 
взаємодією з трет-бутилпероксиметиловим естером бутендикарбонової кислоти (ПМ). Перо-
ксидні фрагменти у складі Хіт-ПМ слугують ініціаторами прищепленої кополімеризації, при 
цьому вони не розщеплюють ланцюг хітозану. Під час кополімеризації фрагмент ПМ генерує 
низькомолекулярні і макрорадикали, які ініціюють радикальні реакції або фрагментуються 
до низькомолекулярних водорозчинних речовин, які видаляють з гідрогелю. 

Склад і структуру Хіт-ПВП та абсорбцію та десорбцію лікарських препаратів (ЛП) пі-
дтверджено ІЧ-, FTIR- та УФ- спектроскопією та рентгеноструктурними методами. 

Гідрогелі на основі Хіт-ПВП здатні поглинати водорозчинні або обмежено водороз-
чинні ЛП та пролонговано вивільняти їх після перенесення гідрогелів з абсорбованими ЛП у 
інше водне середовище. На прикладі модельного ЛП – цефазоліну (ЦН) - показано, що шви-
дкість адсорбції ЦН гідрогелем з водного розчину і його абсорбційна ємність залежить від 
рН, структури та складу кополімеру Хіт-ПВП і складає 80ч130 мг ЦН на г сухого Хіт-ПВП. 
Швидкість та ступень вивільнення ЦН з гідрогелю залежить від рН середовища і були дослі-
джені у межах рН 4,5 ч 7,5. Десорбція із зразка гідрогелю з адсорбованим ЦН товщиною 5 
мм протягом 50 годин досягає 22ч28%, протягом 220 год. – 40% від сорбованої кількості ЦН. 
Мікробіологічними дослідженнями показано антибактеріальну активність кополімерів Хіт-
ПВП щодо S.flava та B.cereus. 

Через ковалентне закріплення полімерної матриці Хіт-ПВП на бавовняному матеріалі 
створено перев’язочний матеріал на основі бавовняної тканини з хімічно прищепленим до її 
поверхні гідрогелем. Хімічне прищеплення гідрогелю до поверхні волокон тканини здійсню-
вали одночасно з об’ємним формуванням матриці гідрогелю Хіт-ПВП. 

Прищеплений кополімер Хіт-ПВП нової природи і створений на його основі рН-
залежний антибактеріальний гідрогель, зокрема, прищеплений до бавовняної тканини, може 
бути використаний для створення перев’язочних матеріалів з пролонгованим вивільненням 
ЛП. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ГЕЛЯ 
С СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ БИШОФИТОМ 

Бурлака Б.С., Беленичев И.Ф., Гладышев В.В., Малецкий Н.Н. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Одной из актуальных проблем современной медицины и фармации является разрабо-

тка новых композиционных средств для терапии и профилактики трихопатологий. В их ос-
нове лежат такие многочисленные факторы как генетическая предрасположенность, гормо-
нальные нарушения, острые или хронические заболевания, психоэмоциональные расстройс-
тва, применение различных фармакотерапевтических препаратов. Все это приводит к тому, 
что продолжительность роста волос сокращается, значительно ухудшается их структура и 
снижается способность к регенерации.  

На кафедре технологии лекарств Запорожского государственного медицинского уни-
верситета(ЗГМУ) разработан новый композиционный препарат метаболитотропного дейст-
вия в форме геля на основе стандартизированного отечественного бишофита, растительных 
экстрактов и эфирных масел – гель-маска для волос «Бишолан». 

Фармакологические исследования данного средства проведены в лаборатории докли-
нического изучения лекарственных средств ЗГМУ под руководством проф. Беленичева И.Ф.  

Результаты исследований показали наличие достоверного фолликулопротективного и 
ростстимулирующего действия, которое оценивали по показателям антиоксидантной систе-
мы, протеинсинтеза, биоэнергетики и маркерам окислительной модификации белка. Фолли-
кулопротективное действие препарата определяли по улучшению показателей энергетичес-
кого обмена дермы. Так нанесение препарата в течение четырнадцати суток приводило к 
увеличению уровня аденозинтрифосфорной кислоты, повышению активности ключевого фе-
рмента энергетического обмена – сукцинат дегидрогеназы и повышению уровня интермеди-
аторов аэробного окисления – пирувата и малата. Исследуемый гель снижает интенсивность 
окислительной модификации белка, повышает содержание восстановленных тиолов. Усиле-
ние процессов протеинсинтеза в коже и, особенно, в фолликулах определяли усилением ци-
топлазматического и митохондриального белка, уменьшением уровня свободных аминокис-
лот(которые включались в синтез белка), увеличением коэффициента белок/мочевина, сви-
детельствующего об усилении анаболических процессов, а также по увеличению содержания 
рибонуклеиновой кислоты, что свидетельствует об усилении транскрипционных и трансля-
ционных процессов в фолликулах. 

Таким образом, гель-маска для волос «Бишолан» значительно улучшает рост, струк-
туру и качество поврежденных волос, ускоряет рост остистых волос у крыс, увеличивает по-
казатели энергетического обмена дермы, интенсифицирует протеинсинтез, способствует ро-
сту волосяных фолликулов. По данным показателям разработанное средство превосходит 
препарат сравнения Aloe Vera - маска для нормальных и сухих волос. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Бутко Я.А., Белик Г.В., Мацуева Ю., Каранда А. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Зубная паста – это специальная лекарственная форма, предназначенная для гигиены 

полости рта, профилактики и лечения заболеваний. С помощью зубной пасты обеспе-
чивается эффективное очищение полости рта и лечебно-профилактическое воздействие.  

Зубные пасты условно можно разделить на гигиенические и лечебно-
профилактические. Гигиенические – пасты, которые способствуют лишь очищению и осве-
жению полости рта и не содержат специальных биологически активных добавок; лечебно-
профилактические зубные пасты содержат в своем составе биологически активные добавки 
(витамины, экстракты, настои лекарственных растений, соли, ферменты и др.). и предназна-
чены для профилактики кариеса зубов, заболеваний пародонта, некариозных поражений, за-
болеваний слизистой оболочки полости рта. 

Большинство людей, покупая зубную пасту, не обращают внимание на ее состав. 
Обычно в состав паст входят: вода, абразивные вещества, связывающие гелеобразующие 
агенты, пенообразующие вещества, отдушки, антисептики-консерванты, вкусовые добавки, 
красители, БАВ и др.  

Главную роль в зубной пасте играет абразив. Сегодня современные технологии испо-
льзуют диоксид кремния (гидратированный кремнезем), который, попадая под десна, вызы-
вает воспалительную реакцию. Гелеобразные пасты (без абразива) содержат до 70% сорбита 
(sorbitol), который используется в качестве увлажнителя изделия. Однако он может вызывать 
вздутие живота, изжогу и диарею.  

Сегодня популярны зубные пасты с антибиотиками, в частности, с триклозаном. В зу-
бную пасту его добавляют для подавления патогенной микрофлоры слизистой оболочки по-
лости рта. Уничтожая патогенную микрофлору, триклозан нарушает нормальную защитную 
флору рта, что приводит к повреждению слизистой оболочки рта и к разрушению зубов. 
Длительное применение таких паст приводит к дисбиозу кишечника, аллергическим реакциям. 

В зубной пасте в качестве подсластителя используют сахарин, который может прояв-
лять канцерогенные свойства. Часто в состав паст добавляют лаурилсульфат натрия. Это пе-
нообразующее вещество (его можно найти на этикетках любого моющего средства). Данный 
компонент высушивает слизистую оболочку полости рта, в связи с чем появляются раздра-
жения и язвочки. Даже при низкой концентрации он способен накапливаться во внутренних 
органах (в печени, легких и мозге) и может проявлять мутагенное действие.  

Фтор – противокариозное средство. При длительном применении фторсодержащих 
зубных паст зубы могут окрашиваться в коричневый цвет. Несмотря на то, что фтор – при-
родное вещество, он является токсичным для человека, т.к. канцерогенен. Длительное испо-
льзование фторсодержащих зубных паст может привести к развитию острой интоксикации, 
которая проявляется в виде тошноты, рвоты, анорексии, болей в конечностях, нарушении 
зрения или к хронической интоксикации – нарушается функция костной ткани, почек, мышц 
и нервов.  

Безусловно, зубная паста – неотъемлемое средство по уходу за полостью рта в жизни 
человека. Недаром говорят, что красивые зубы – залог успеха. Но для того, чтобы эти краси-
вые зубы не стоили жизни, нужно внимательно изучать состав ингредиентов и их негативное 
влияние на наш организм.  
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РОЗРОБКА СКЛАДУ РОЗЧИНУ ДЛЯ ХІМІЧНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ПІЛІНГУ 
Ващенко К.Ф., Ващенко О.О., Вольбин С.В. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 
Серед комплексів заходів для догляду за шкірою одну із самих серйозних позицій за-

ймають різні пілінги - процедури впливу на поверхневі і середні шари шкіри різними агентами. 
Нами опрацьовано склад та технологію засобу для хімічного поверхневого пілінгу (ХП). 
При опрацюванні складів засобів для пілінгу як основні компоненти до складу хіміч-

них пілінгів вводять трихлороцтову кислоту (ТСА, TriChloracetic Acid), гліколеву кислоту, 
фенол, резорцин, проте на даний час у засоби для ХП вводять цілий комплекс речовин сине-
ргічної дії: саліцилову, лимонну, аскорбінову, молочну та азелаїнову кислоти; бензоїл перок-
сид, сапоніни, ефірні олії та ін. 

Враховуючі основні принципи створення засобів для пілінгів нами обґрунтовано 
склад розчину для поверхневого хімічного пілінгу. 

Як основний компонент вибрано трихлороцтову кислоту, причому враховано, що в 
залежності від глибини дії до складу ТСА пілінгів вводять різні кількості кислоти. Для пілін-
гу поверхневої дії – від 10 до 15 %. Для потенціювання дії введено лимонну і аскорбінову 
кислоти, а також ефірну олію гвоздики. 

Нами опрацьована технологія засобу для хімічного поверхневого пілінгу і розроблена 
технологічна схема виробництва. Технологічний процес виробництва розчину для хімічного 
пілінгу складається з 4-х стадій. 

Вивчено основні показники якості розчину для поверхневого пілінгу після приготу-
вання і зберігання при кімнатній температурі протягом 1 року. Показники якості (зовнішній 
вигляд, колір, запах, значення рН, термостабільність) відповідали вимогам АНД і не зміни-
лись при зберіганні, що свідчить про стабільність розробленого косметичного засобу. 

Запропонований нами засіб для поверхневого комбінованого пілінгу має ряд переваг у 
порівнянні з чистим ТСА-пілінгом, оскільки вирішує одночасно декілька проблем: аскорбі-
нова і лимонна кислоти - потенціюють дію трихлороцтової кислоти і підтримують клітинне 
дихання в умовах окислювального стресу. Аскорбінова кислота - працює як компонент, що 
зменшує гіперпігментацію; має антиоксидантний ефект, стимулює синтез колагену і еласти-
ну (що потрібно, до речі, і для лікування вугрової хвороби при атрофічних рубцях); вирівнює 
структуру шкіри, дає ліфтинговий ефект і є стимулятором власного імунітету, причому надає 
не тільки моментальний результат, але і має пролонговану дію, тобто впливає не на наслідки, 
а на процес. Олія гвоздики, яка входить до складу засобу, покращує мікроциркуляцію шкіри, 
має знеболюючу і антисептичну дію, сприяє загоюванню ран і надає засобу приємного запа-
ху, що є немаловажним у випадку косметичних засобів. 

Таким чином, нами розроблено рідкий засіб для поверхневого хімічного пілінгу, який 
відноситься до групи комбінованих ТСА пілінгів. Даний розчин для пілінгу може бути реко-
мендований для подальших досліджень з метою впровадження у виробництво. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН ПРИ РОЗРОБЦІ 
СКЛАДУ ЛІКУВАЛЬНИХ ЛАКІВ ДЛЯ НІГТІВ 

Ващенко О.О., Калинюк Т.Г. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Розробка лікувальних лаків для нігтів – новий напрямок досліджень у технології лі-

карських косметичних засобів. Рецептура лаків для нігтів досить складна. До складу лаків 
для нігтів входять плівкоутворювальні речовини, розчинники та розбавники, речовини, що 
покращують блиск і адгезію, пластифікатори. До лікувальних лаків вводять лікарські речо-
вини. 

Одним з найважливіших етапів при розробці складу лаку для нігтів є правильний ви-
бір плівкоутворювача. З цією метою використовують нітроцелюлозу, ацетобутират целюло-
зи, етилцелюлозу, акрилові смоли, епоксидні смоли, поліефірні смоли та ін. Найчастіше у 
виробництві косметичних лаків використовується нітроцелюлоза. 

Нітроцелюлоза – групова назва хімічних сполук із загальною формулою 
[C6H7O2(OH)3-x(ONO2)x]n, де х – ступінь етерифікації, а n – ступінь полімеризації. На практи-
ці використовують нітроцелюлозу із різним вмістом азоту: колоксилін, піроксилін і піроко-
лодій. Для виробництва лаків застосовується колоксилін із невисокою молекулярною масою, 
що представляє собою динітроцелюлозу із загальним вмістом азоту 10,7 - 12,2 %. Колоксилін 
добре розчиняється в органічних розчинниках і добре змішується з іншими речовинами, зок-
рема з пластифікаторами. Нітролаки швидко висихають, утворюючи плівку з хорошими ад-
гезійними властивостями. Крім того, нітроцелюлоза не є токсичною і дозволена до застосу-
вання в медицині. Враховуючи вищевказане при опрацюванні складу лікувального лаку для 
нігтів як плівкоутворювач нами було обрано нітроцелюлозу. 

При розробці складу лаку важливим показником є концентрація плівкоутворювача, 
яка може коливатись від 5 до 70%. Даний показник є критичним і повинен бути обґрунтова-
ним експериментально, оскільки низький вміст плівкоутворювача призводить до нестійкості 
лакової плівки, а високий – погіршує еластичність. Тому для досліджень нами було розроб-
лені взірці лаків з масовою концентрацією нітроцелюлози в діапазоні від 5 до 25%. 

Для розчинення нітроцелюлози було обрано суміш етилацетату і бутилацетату. Засто-
сування суміші цих розчинників сприяє досягненню хороших фармако-технологічних показ-
ників лаку, оскільки від вибору розчинника залежить розчинність плівкоутворювача, а отже і 
зовнішній вигляд лаку та лакової плівки, в'язкість, а від випаровування розчинників залежить 
час висихання лакової плівки. Етилацетат відповідає за швидкість висихання і формування 
плівки, а бутилацетат сприяє рівномірному розподілу лаку на поверхні нігтьової пластинки. 
Кількості розчинників підбираються експериментально. 

Таким чином, при розробці складу лаку для нігтів, крім обґрунтованого вибору осно-
вної діючої речовини, важливим етапом є обґрунтування виду і кількості допоміжних речо-
вин, які впливають як на фармако-технологічні показники даної лікарської форми, так і на 
ефективність готового лікарського засобу. 
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БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕСТЕРОЇДНИХ 
ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
Волох Д.С., Довжук В.В., Чуєшов В.І. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
Національний фармацевтичний університет 

 
Вступ.  
Запалення є найбільш поширеним патологічним процесом. Немає жодного напрямку 

медицини, який би не був пов'язаний з профілактикою, діагностикою та лікуванням запаль-
ного процесу. 

Фармакологічна корекція запалення є актуальною проблемою сучасної медицини та й 
досі залишається повністю не вирішеною. Це пов'язано з великою різноманітністю запаль-
них синдромів, не завжди достатньою ефективністю препаратів, які використовуються для 
лікування захворювань, що супроводжуються запаленням. 

Протизапальні ефекти проявляють глюкокортикоїдні гормони, нестероїдні протизапа-
льні засоби (НПЗЗ), група малих імунодепресантів, низка ферментних препаратів. 

Завдяки поєднанню протизапальної, знеболювальної та жарознижувальної діям НПЗЗ 
є найчастіше уживаними лікарськими засобами у світі при патологіях із системними та орга-
носпецифічними запальними процесами. За даними ВООЗ близько 20% населення в усьому 
світі приймають НПЗЗ: щорічно близько 300 мільйонів людей. 

Швидкими темпами розвивається створення м'яких лікарських форм з НПЗЗ через бі-
льшу безпечність та зручність їх застосування в порівнянні з іншими лікарськими формами, 
причому основним напрямком розробок є виведення на ринок комбінованих препаратів, які в 
своєму складі містять багато активних компонентів. 

Таким чином, вищезазначене доводить актуальність раціонального вибору НПЗЗ, ос-
нови для приготування м'якої лікарської форми з урахуванням фізико-хімічних та біофарма-
цевтичних властивостей активних інгредієнтів, та відповідно, вибір оптимальної технології 
промислового виробництва лікарської форми. 

Методи та об'єкти аналізу.  
При виконанні роботи були використані сучасні технологічні, фізико-хімічні, струк-

турно-механічні та біофармацевтичні методи дослідження. 
Результати досліджень.  
Завдяки унікальній комбінації фармакологічних властивостей НПЗЗ відносять до важ-

ливих «симптоматичних» лікарських засобів, що застосовують як при ревматичних артритах 
так і багатьох інших захворювань: остеохондрозі, остеоартрозі, міозиті, травматичних по-
шкодженнях опорно-рухового апарату, невралгії і люмбаго та ін. Широке використання, а 
також самолікування , побічні явища, що спостерігаються при прийманні нетривалий час 
НПЗЗ у невеликих дозах стали досить серйозною медико-соціальною проблемою. В усьому 
світі з кожним роком збільшується кількість госпіталізації і смертей в наслідок ускладнень 
терапії стандартними НПЗЗ. В Україні побічні явища з боку шлунково-кишкового тракту,; 
гастропатії - реєструються більш ніж 54,5% людей, що приймають НПЗЗ, а у 15% хворих їх 
застосування призводить до тяжких потенційно смертельних ускладнень. Крім цього НПЗЗ 
можуть викликати алергічні і гематологічні реакції, ускладнення з боку центральної нервової 
системи, печінки, нирок. Ризик розвитку побічних явищ при НПЗЗ – терапії у людей похило-
го віку особливо великий, адже саме вони, як правило потребують щомісяця тривалого за-
стосування протизапальних лікарських засобів. Перелічені проблеми спонукали до прове-
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дення наукових досліджень які направлені на підвищення безпеки НПЗЗ - терапії. Дуже важ-
ливу роль на шляху до цієї мети мав опис фундаментальних механізмів дії препаратів даної 
групи. 

НПЗЗ які є сьогодні у той чи іншій мірі здібні пригнічувати обидві форми циклоокси-
генази (ЦОГ). У більшості випадків як селективні так і специфічні інгібітори ЦОГ-2 не по-
ступаються ефективності стандартним НПЗЗ, але рідше викликають гастроентерологічні 
ускладнення. Серед селективних інгібіторів ЦОГ-2 широке застосування знайшов німесулід. 
Спорідненість з сульфаніламідами визначає здібності препарату інгібувати фосфодіестеразу 
IV типу, що призводить до трьох додаткових позитивних ефектів: зниженню викиду бради-
кініну і цитокінів (посилення обезболюючої дії); підвищення ефектів ендогенного кортизолу 
( потенціювання протизапальної дії); зменшення викиду гістаміну та придушення активності 
хематоксичних факторів запалення (проти набрякова дія і антиалергічний ефект). 

Для перорального застосування німесуліду у таблетках характерна, як вище згадува-
лось, велика ефективність і безпечність, а це в більшій мірі відноситься до його форми геля. 
При місцевій аплікації 1% німесуліда його системне всмоктування незначне, а досягнення 
рівноваги між шкірою та м’язами або синовіальною рідиною відбувається швидко. 

Розглядаючи групу НПЗЗ неможна не згадати про диметилсульфоксид. Застосовуєть-
ся димексид у складі комплексної терапії захворювань опорно-рухового апарату, шкіри та ін. 
Також потрібно підкреслити, що димексид добре сумісний з іншими НПЗЗ. Усе зазначене 
свідчить про доцільність застосування його в м’яких лікарських формах, як гелі, наприклад у 
складі з німесулідом. 

Висновки.  
Аналіз стану профілактики і лікування травматично-протизапальних суглобних за-

хворювань показав необхідність створити комбінований препарат у формі геля з німесулідом 
та дімексидом, який має комплексну терапевтичну дію на патологічний процес. 
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ВИВЧЕННЯ ОСМОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
СУПОЗИТОРІЇВ «ДІАФЕНАТ» 
Гербіна Н.А., Дмитрієвський Д.І. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Важливим специфічним показником, який характеризує певні властивості лікарських 

препаратів у формі супозиторіїв та мазей для лікування проктологічних захворювань, є їх 
осмотична дія. 

Необхідно відзначити, що величина цього показника в основному залежить від виду 
супозиторної основи і може бути відкоригована, якщо потрібно, додаванням ПАР. Супозито-
рії для лікування проктологічних захворювань повинні мати помірні осмотичні властивості, 
що буде сприяти дегідратації в зоні запалення та зменшенню набряку в прямій кишці. 

На кафедрі заводської технології ліків НФаУ розроблено новий комбінований препа-
рат у вигляді супозиторіїв під умовною назвою «Діафенат», до складу якого входять такі ре-
човини: гемостатик – натрієва сіль 4-ацетилсукцинанілової кислоти (сукцифенат), речовина з 
репаративною та протизапальною активністю – (±)-цис-3-(2ґ-бензімідазоліл)-1,2,2-
триметилциклопентанкарбонова кислота (діакамф), а також місцевий анестетик – анестезин. 
Проведені попередні дослідження показали, що максимальне вивільнення основних діючих 
речовин проходило із комбінованої гідрофільної основи, яка містить в своєму складі сплав 
проксанолу-268, пропіленгліколю та поліетиленокиду-400 у співвідношенні 42:35:23. Насту-
пним етапом наших досліджень була перевірка величини осмотичної активності розроблено-
го препарату з використанням для цього методу діалізу крізь напівпроникну мембрану. Ви-
пробування проводили при температурі 37,0 ± 1,0 °С, яку підтримували за допомогою термо-
стата ТС-80М-2. Як діалізне середовище використовували буферний розчин з рН 6,6. Обране 
рН середовища відповідало рН прямої кишки при запальних процесах. 

При оцінці осмотичної активності супозиторіїв «Діафенат» використовували препарат 
порівняння – супозиторії «Олестезин» (ЗАТ «Алтайвітамини», Росія), виготовлені на полі-
етиленокcидній основі з додаванням твіну-80, які також застосовують при лікуванні деструк-
тивно-запальних захворювань прямої кишки. 

Загальна кількість абсорбованої рідини супозиторіями «Діафенат» та «Олестезин» 
складала 333 % та 355 % відповідно. Результати досліджень показали, що за кількістю абсо-
рбованого буферного розчину вони незначно відрізняються один від одного. 

Гіперосмолярну активність поліетиленоксидної основи у складі супозиторіїв «Олесте-
зин» знижує твін-80, а у супозиторіях «Діафенат» необхідний рівень осмотичної дії забезпе-
чується збалансованим вмістом проксанолу-268 та гідрофільних неводних рідин (ПГ, ПЕО-
400), завдяки чому між препаратом та ушкодженою ділянкою прямої кишки створюється ос-
мотична рівновага, яка запобігає зневодненню тканин ранових поверхонь та водночас ефек-
тивно поглинаються комбінованою проксаноловою основою виділення із запальних ділянок, 
не заважаючи при цьому проникненню діючих речовин препарату у всі пошкоджені ділянки 
прямої кишки. 

Таким чином, застосування комбінації ПЕО-400, ПГ, проксанолу-268 у супозиторіях 
«Діафенат», регулює силу осмотичної дії, забезпечує ефект контрольованої сорбції та водно-
час надійно захищає життєспроможні клітини ушкоджених ділянок від надмірної втрати ни-
ми води, тому не потребує додаткового введення ПАР. 
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РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: ВІД СТВОРЕННЯ МОЛЕКУЛИ ДО 
ГОТОВОГО ПРЕПАРАТА 

Головенко М.Я. 
Державний фармакологічний центр МОЗ України, 

Фізико-хімічний інститут НАН України 
 
Розглянуто основні принципи створення інноваційних та генеричних лікарських засо-

бів та методи їх реєстрації в Україні. 
Розробка інноваційного препарату охоплює дві функціонально пов’язані стадії: ви-

вчення та впровадження. У першому випадку це хімічний синтез та визначення структури і 
фізико-хімічних властивостей сполук, а також медико-біологічний аналіз (фармакологічний 
скринінг, токсикологічні показники, фармакокінетичні параметри). Показана можливість 
комп’ютерного моделювання зазначених процесів (бази даних, залежність структура речо-
вин-властивість). Основні комп’ютерні методи, що використовуються в конструюванні лі-
карських препаратів вміщують наступні алгоритми: молекулярне моделювання, віртуальний 
скринінг, дизайн de novo, оцінка властивостей «подібності лікам», моделювання зв’язування 
ліганд-мішень, тощо. Наведено концепцію автора щодо структури фармакофора (ефектор, 
трансфор, метабофор, токсикофор). Оцінена можливість сумісного використання фармаколо-
гічного скринінгу та комп’ютерного моделювання. Приведено розробки інноваційних препа-
ратів (феназепам, гідазепам, аміксин, левана), як творчого обєднання зусиль співробітників 
Фізико-хімічного інституту НАН України та СП Інтерхім. 

Стадія впровадження вміщує доклінічне, клінічне вивчення та створення лікарської 
форми препарату. Охарактеризовані наукові положення, що використовуються при розробці 
препаратів генериків та їх альтернативних технологій (next in class, біоізоетерна модифікація, 
по новому призначенню). 

Особлива увага привернута до наукових положень, на яких базується доведення екві-
валентності при порівняльних дослідженнях in vivo (біоеквівалентність) та in vitro (біофар-
мацевтична класифікаційна система, біовейвер). Окреслено коло препаратів, що не потребу-
ють подальшого підтвердження еквівалентності за умов дотримання вимог належної вироб-
ничої практики та стандартів якості. 

Розроблена процедура вибору референтного препарату, в якій враховані будь-які си-
туації, що можуть існувати на ринку: інноваційний препарат, зареєстрований в країні; не за-
реєстрований в країні, але доступний досліднику; давно знаходиться на ринку, тощо. 

Показано ризики прийняття невірного рішення щодо еквівалентності досліджуваних 
препаратів та методи їх зменшення. 

Зазначене дає змогу у фармацевтичному секторі України здійснити гармонізацію за-
конодавчої та нормативної бази з відповідними директивами і нормами Європейського Союзу. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Григорьева А.С.*, Коханович Н.Ф.*, Краснопольский Ю.М.** 
*Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины, 

** НТУ «Харьковский политехнический институт» 
 
Создание искусственных мембран липосом (Лс) является одним из перспективных 

направлений современной нанобиотехнологии. Липосомальные препараты (ЛсП) обладают 
рядом несомненных преимуществ: защищают клетки организма от токсического действия 
лекарственных средств (ЛС); пролонгируют действие введенного в организм ЛС; защищают 
лекарственные вещества от деградации; способствуют проявлению нацеленной специфично-
сти за счет селективного проникновения из крови в ткани, что приводит к избирательной их 
концентрации в зоне очага поражения; изменяют фармакокинетику ЛС, повышая их фарма-
кологическую эффективность; позволяют создать водорастворимую форму ряда гидрофоб-
ных ЛС, увеличивая тем самым их биодоступность. 

В ходе работ по созданию ЛсП нами накоплен опыт по их разработке и промышлен-
ному производству. По нашему, мнению эти препараты могут быть конкурентно способны 
на мировом фармацевтическом рынке. Оригинальность состава и технологии, высокая фар-
макологическая эффективность и низкая токсичность дают основание предположить, что со-
здание условий производства, отвечающего требованиям GMP, даст возможность вывести 
указанную группу ЛсП на мировой фармацевтический рынок. Соответствие стандартам GMP 
является необходимым условием для «пропуска» продукции отечественной промышленнос-
ти на мировые фармацевтические рынки. 

В течение последних 30 лет нами проводятся разноплановые исследования по созда-
нию различных препаратов на основе фосфолипидов (ФЛ). Исследования проводились по 
трем направлениям: создание сырьевой базы, позволяющей получать ФЛ высокой степени 
очистки; изучение зависимости биологической активности липидов от их структуры и соста-
ва, и на основе полученных данных создание лекарственных и диагностических препаратов; 
решение технологических задач по созданию ЛсП. Данные об эффективности и безопасности 
ЛсП, полученные на лабораторном уровне, часто не поддаются воспроизводству в масштабе 
промышленного производства. Это в значительной степени объясняется тем, что физико-
химические свойства Лс, полученных в малом масштабе, не воспроизводятся в условиях 
промышленного получения. Хотя размеры и электрический заряд Лс измеряются и достаточ-
но четко указываются в большинстве разработок по получению Лс, однородность ФЛ ком-
понентов, экспозиция биохимически важных функциональных групп на наружной поверхно-
сти Лс, фиксированная толщина водного слоя, число ФЛ бислоев и т.д. зависит от масштаба 
производства. Кроме того, свойства Лс во многом определяются присутствием в них холес-
терина, жирнокислотным составом ФЛ, наличием тех или иных доменов ФЛ в структуре 
мембраны. Стабильность Лс в значительной степени зависит от режима замораживания и 
лиофилизации, используемого криопротектора, соотношения между ФЛ и криопротектором, 
жирнокислотного состава ФЛ, которые должны быть минимально окислены по двойным свя-
зям, размера и заряда Лс и ряда других факторов. 

На основании обобщения результатов многолетних исследований и последующих 
технологических разработок предложена и реализована в производственных условиях техно-
логия получения ЛсП. В соответствии с данной схемой технология производства Лс включа-
ет следующие основные критические стадии: 1. Получение субстанции ФЛ; 2. Получение 
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раствора лекарственной субстанции в водном или органическом растворителе; 3. Получение 
ФЛ пленки; 4. Непосредственное получение Лс гомогенизацией и включение лекарственного 
средства; 5. Отделение, при необходимости, не включенного лекарственного средства; 6. 
Осветляющая и стерилизующая фильтрация; 7. Розлив препарата; 8. Замораживание и лио-
филизация препарата; 9. Герметизация препарата в атмосфере инертного газа; 10. Контроль 
готового препарата; 11. Изучение стабильности и режима хранения ЛсП. По нашему мне-
нию, обязательными методами контроля полученных ЛсП должно являться определение 
следующих параметров: величины частиц Лс, стерильности, токсичности, пирогенности (со-
держания эндотоксинов), содержания включенного в Лс вещества, количественного опреде-
ления ФЛ компонентов и основного ЛС, рН, наличие стабилизаторов и др. Необходимым яв-
ляется определение в процессе изготовления и в готовом препарате продуктов перекисного 
окисления, например, индекса окисленности. Особое внимание необходимо уделять контро-
лю примесей ФЛ и лекарственной субстанции образующихся в процессе производства и хра-
нения препаратов. ЛсП необходимо контролировать по указанным параметрам как в процес-
се изготовления, так и в процессе хранения. Самостоятельным вопросом является растворе-
ние полученных лиофилизированных ЛсП в соответствующем растворителе перед использо-
ванием. Было обнаружено, что температура растворителя в значительной степени определяет 
размер Лс и количество включенного в Лс лекарственного средства. Так, например, при ис-
пользовании растворителя с температурой от 37 ° С до 50 °С для ресуспендирования свобод-
ных Лс (препарат «Липин») или Лс нагруженных лекарственной субстанцией (препарат 
«Липофлавон») размер частиц на 7 - 12 % меньше, чем при использовании растворителя ко-
мнатной температуры. По нашему мнению, подбор условий ресуспендирования зависит от 
ФЛ состава ЛсП, химической структуры криопротектора, ЛС и содержания компонентов. 
Исследования по определению условий ресуспендирования необходимо проводить для каж-
дого конкретного препарата. Вопрос используемого растворителя (рН, концентрация компо-
нентов) требует отдельного изучения, что связано с влиянием растворителя на размер Лс и 
снижением включения лекарственной субстанции в препарат. Необходимо отметить, что в 
каждом конкретном случае необходимо решать поставленные задачи, исходя из конечной 
цели: подбор липидных компонентов, источник их выделения и содержание; физико-
химические свойства вводимого в Лс вещества; способ получения Лс; состав консервантов и 
стабилизаторов; режимы лиофилизации и хранения и ряд других факторов, определяющих 
качество и биологическую активность ЛсП. Критические стадии технологического процесса 
получения ЛсП были валидированы. Валидации также был подвергнут ряд аналитических 
методов контроля препаратов. Необходимо отметить, что за 25 лет нами были разработаны и 
внедрены 5 оригинальных ЛсП, полученных по предлагаемой технологической схеме. Пре-
параты прошли необходимый объем доклинических и клинических исследований, зарегист-
рированы в Украине и внедрены в промышленное производство, являясь единственным реа-
льным примером применения нанотехнологий в медицине. На разработку технологии, про-
ведения обязательных исследований и регистрацию препарата уходит 6-8 лет в зависимости 
от предлагаемого ЛсП.  

Нами с использованием предлагаемой технологии был разработан и внедрен в произ-
водство ряд ЛсП: Липин используемый в пульмонологии, кардиологии, нефрологии и аку-
шерстве; Липодокс–противоопухолевый препарат; Лиолив – гепатопротектор (Лс форма ан-
траля); Липофлавон ( Лс форма кверцетина) – используемый в кардиологии (инфузия) и оф-
тальмологии (глазные капли). 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ 
ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 

Гриценко В.І., Рубан О.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) є одним із найбільш розпо-

всюджених захворювань чоловіків похилого віку. За даними літератури ознаки ДГПЗ вияв-
ляються більш ніж у 40% чоловіків у віці 50 років та більш ніж у 90% випадків у чоловіків 80 
років. 

Основними факторами ризику розвитку захворювання являються вік пацієнта, гормо-
нальні зміни і запальні процеси. Прогресуючий розвиток гіперплазії передміхурової залози 
полягає в основі виникнення ряду ускладнень: інфравезикальної обструкції, гострої або хро-
нічної затримки сечовиведення, приєднання інфекцій сечовивідних шляхів, розвитку нирко-
вої недостатності. В останні роки, у зв’язку зі збільшенням інформації про патогенез захво-
рювання, появою нових методів медикаментозного лікування, а також усвідомленістю і 
більш раннім зверненням чоловічого населення до лікаря, значно знизилась кількість тяжких 
ускладнень. У більшості хворих розвиток гіперплазії не уявляє погрози для життя. Однак по-
рушення, що виникають, можуть суттєво погіршити його якість. 

Лікування ДГПЗ являє собою медичну та соціальну проблему у зв’язку з особливос-
тями захворювання та зростаючою кількістю хворих на ДГПЗ за останні роки. 

У теперішній час фармакотерапія займає важливе місце у лікуванні ДГПЗ та базується 
на результатах сучасних досліджень патогенезу захворювання та механізмів дії лікарських 
препаратів. Збільшується кількість хворих, що не потребують хірургічного лікування, і кіль-
кість пацієнтів, що бажають лікуватись препаратами з незначною кількістю побічних ефек-
тів, низькою алергізацією організму і невисокою ціною. 

Багато років тому існували одиничні препарати для лікування ДГПЗ. За останні роки 
значно збільшився асортимент лікарських препаратів, які дозволяють широко використову-
вати методи консервативного лікування хворих на ДГПЗ. 

Основу сучасних схем фармакологічної корекції ДГПЗ складають простатопротекто-
ри. Простатопротектори – це лікарські препарати, що виявляють вплив на передміхурову за-
лозу. Їх основними ефектами являються: протизапальний (антипроліферативний), антиокси-
дантний, антиішемічний, капіляропротекторний, антимікробний, ефекти, що відновлюють 
дисфункціональне сечовиведення, що нормалізують імунні, гормональні відношення і мік-
роциркуляцію в тканинах простати, сприяють відтворенню функцій органу. Простатопротек-
тори нормалізують апоптоз тканевих елементів простати, забезпечують високу резистент-
ність до розвитку запальних реакцій. В клінічній практиці простатопротектори широко вико-
ристовуються при простатопатіях – хронічному простатиті, простатодинії, гіперпластичних 
процесах. 

Враховуючи етиопатогенетичний підхід, можна виділити основні напрямки в розробці 
нових перспективних простатопротекторів – це антигормональна терапія, б1-
адреноблокатори, протизапальні засоби, фітотерапія. 

На сьогодні на фармацевтичному ринку України існує дефіцит препаратів, які прояв-
ляють комплексний фармакологічний ефект на всі патогенетичні ділянки патологічного про-
цесу. Тому, створення нових високоефективних препаратів багатоспрямованої дії для ліку-
вання і профілактики доброякісної гіперплазії передміхурової залози являється актуальним і 
перспективним напрямком сучасної фармації. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЕКТИНУ Й КАРРАГИНАНУ 

Грубник І.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
У фармацевтичній технології при розробці препаратів м'якої форми випуску (гелі, ма-

зі) широке поширення знайшли гідроколоїди – велика група органічних сполук, що за своєю 
природою найчастіше є полісахаридами зі складною розгалуженою хімічною структурою. 
Домінуючою властивістю гідроколоїдів є ефективне зв'язування води й перетворення її в си-
стеми з необхідними структурно-механічними, реологічними властивостями. Висока волого-
утримуюча здатність колоїдів обумовлена їхньою хімічною структурою, а саме наявністю 
величезної кількості гідрофільних груп. Гідроколоїди широко використаються для загущення 
або стабілізації водних систем. Крім того, деякі гідроколоїди можуть утворювати гелі, діяти 
як флокулянти, плівкоутворюючі й антифрикційні речовини. Колоїди також можуть прояв-
ляти слабко виражені емульгуючі властивості завдяки наявності в структурі невеликої кіль-
кості гідрофобних груп. Таким чином, полісахариди змінюють й управляють реологічними 
властивостями водних систем. 

При розробці венотропного гелю нами були досліджені структурно-механічні власти-
вості пектину й карагінану, які широко використаються в технології різних лікарських форм. 
У той же час, даних про поводження карагінанових гелів недостатньо, щоб одержати повну 
уяву про реологічні властивості цього полісахариду. У зв'язку із цим доцільно вивчити про-
цес одержання гідрогелів, встановити умови й терміни їхньої граничної стійкості, розробити 
рекомендації з їхнього застосування при одержанні продуктів гелеподібного типу. 

У результаті вивчення в'язкості розчинів пектину і карагінану, встановлено, що пек-
тин утворює найменш грузлі розчини, у той час як в'язкість 0,5 % розчину карагінану, у порі-
внянні з яблучним пектином, вище на 57 %. В'язкість пектинів і карагінану перебуває в пря-
мо пропорційній залежності від їхньої концентрації в розчині. 

При вивченні впливу рН середовища (у межах від 3,5 до 6,0) на в'язкість 0,1 % розчи-
ну карагінану й 0,5 % розчину бурякового пектину, встановлено, що в'язкість 0,1 % розчину 
карагінану мінімальна при рН 3,5, а найбільша в'язкість розчину спостерігається при значен-
ні рН, близькому до нейтрального. В'язкість розчину пектину мінімальна при рН 5, а при рН 
3,5 – максимальна.  

При до даванні допоміжних речовин до гелів встановлено, що зі збільшенням масової 
частки сахарози підвищується в'язкість розчинів і пектину, і карагінану, що обумовлено змі-
нами в процесі сольватації молекул структуроутворювачів й їхньою взаємною асоціацією в 
присутності електролітів. При подальшому збільшенні концентрації хлориду натрію в'язкість 
розчинів структуроутворювачів знижується.  

Для вивчення стабільності гелів також були розраховані показники механічної стабі-
льності. Механічна стабільність є показником міри руйнування структури в процесі необоро-
тної деформації. Нами були розраховані показники механічної стабільності при різних тем-
пературах. Всі гелеві основи мали показники близькі до оптимальних, що свідчило про міц-
ність структури досліджуваних полімерів. Також встановлено, що карагінани формують тве-
рді та крихкі гелі, здатні до синерезису. Внесення до складу інших гідроколоїдів, дозволяє не 
тільки зменшити процес синерезису, але й модифікувати структурно-механічні властивості 
гелів, що дає змогу регулювати текстуру готової продукції. Таким чином, вивчені гелеутво-
рювачі мали задовільні споживчі, фізико-хімічні, реологічні й технологічні властивості. 
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ПІДХОДИ ДО ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ГЛЮКОЗОВМІСНИХ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ ДІАЛІЗНИХ РОЗЧИНІВ У ПОЛІМЕРНІЙ УПАКОВЦІ 

Гудзь Н.І. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Перитонеальний діаліз є одним з методів замісної ниркової терапії. При цьому методі 

використовуються розчини, які вводяться в очеревинну порожнину у великих об’ємах. У за-
лежності від методу виконання перитонеального діалізу протягом тижня використовується 
від 56 до 160 л розчину. Розчини для перитонеального діалізу є препарати для інтраперито-
неального застосування, які вміщують електроліти в концентраціях наближених до їх конце-
нтрації в плазмі та осмотичний агент (глюкоза, ікодекстрин, амінокислоти тощо). Під час те-
рмічної стерилізації глюкозовмісних розчинів утворюються різноманітні продукти деградації 
глюкози (ПДГ), які наділені токсикологічними властивостями. 3,4-дидеоксиглюкозон-3-ен 
(3,4-ДГЕ) ідентифікований як найбільш цитотоксична сполука, яка сприяє апоптозу лейко-
цитів, ниркових клітин, а також перитонеальних мезотеліальних клітин. 3,4-ДГЕ є проміж-
ною сполукою в реакції дегідратації глюкози між 3-деоксиглюкозоном і 5-
гідроксиметилфурфуролом (5-ГМФ). 3,4-ДГЕ – це продукт відщеплення двох молекул води 
від молекули глюкози. Тому одним з найосновніших завдань фармацевтичної розробки є 
зменшення вмісту 3,4-ДГЕ за допомогою технологічних прийомів: додавання стабілізаторів 
для забезпечення оптимального значення рН розчину до стерилізації, оптимальні режим сте-
рилізації, умови та час зберігання. Згідно вимог Європейської Фармакопеї такі стабілізатори 
як натрію метабісульфіт не рекомендується використовувати. 

Упакуванням для перитонеальних діалізних розчинів можуть бути скляні, жорсткі або 
гнучкі полімерні контейнери. Кількість розчину, що використовується для ПД, залежить від 
об’єму черевної порожнини і складає 30–40 мл/кг для дорослих та дітей. З огляду на це, но-
мінальний об’єм розчину в упаковці повинен знаходитися в межах від 0,5 до 5 л (0,5 л, 1,0 л, 
1,5 л, 2,0 л, 3,0 л, 5,0 л). 

Враховуючи високу здатність полівінілхлориду до випаровування води одним із за-
вдань при виборі упакування є підбір матеріалу та його товщини для вторинного упакування, 
яке забезпечить мінімальні втрати води і як результат мінімальні зміни номінального об’єму 
та кількісного вмісту компонентів під час зберігання.  

При фармацевтичній розробці глюкозовмісних розчинів на основі натрію гідрокарбо-
нату необхідно розглянути декілька аспектів. Розчин натрію гідрокарбонату під час стерилі-
зації та зберігання повинен знаходитися або в іншому контейнері, або в іншій камері дво- або 
трьохкамерного контейнера з метою запобігання утворення осаду кальцію або магнію карбо-
нату та деградації глюкози в лужному середовищі. Як свідчать власні експериментальні дані 
у слабколужному середовищі ступінь розкладу глюкози з утворенням 3,4-ДГЕ та 5-ГМФ є 
найбільший. Концентрація буферної основи або їх суміші (натрію ацетат, натрію лактат або 
натрію гідрокарбонат) в препараті повинна знаходитися в наступному діапазоні 30-60 
ммоль/л. Тому для забезпечення такої концентрації і оптимального значення рН 6,5-8,0 змі-
шаного перед застосування розчину необхідно забезпечити рН від 2,0 до 3,0 в камері, що 
вміщує електроліти та осмотичний агент, та підібрати оптимальну концентрацію натрію гід-
рокарбонату в окремій камері чи контейнері.  
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ФАРМАЦЕВТИЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА 
БІОДОСТУПНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 

Гуреєва С.М., Завалько І.В. 
Відкрите акціонерне товариство «Фармак» 

 
Фізико-хімічні властивості лікарської субстанції, технологічні процеси, що впливають 

на її властивості під час приготування ліків, характер та кількість допоміжних речовин, які 
інтегровані до складу лікарської системи, в літературі прийнято називати умовним терміном 
«фармацевтичні фактори». «Фармацевтичні фактори», в свою чергу, поділяються на фізико-
хімічні, біофармацевтичні та фізіологічні. При розробці лікарського препарату необхідно 
враховувати всі чинники, що впливають на абсорбцію та транспорт активного фармакологіч-
ного інгредієнту (АФІ), а отже на його ефективність та біодоступність. 

До основних фізико-хімічних факторів відносяться наступні: 
– розчинність; 
– проникність; 
– кристалічна форма та поліморфізм; 
– розмір часток; 
– площа поверхні; 
– константа іонізації; 
– точка плавлення; 
– коефіцієнт розподілу вода/олія та інші. 
Розчинність та проникність – найбільш значущі показники, що впливають на абсорб-

цію ліків. У зв’язку з цим лікарські субстанції прийнято поділяти на 4 групи за системою бі-
офармацевтичної класифікації (ВCS): 

І. Лікарські засоби з високими розчинністю та проникністю; 
ІІ. Лікарські засоби з низькою розчинністю та високою проникністю; 
ІІІ. Лікарські засоби з високою розчинністю та низькою проникністю; 
ІV. Лікарські засоби з низькими розчинністю та проникністю. 
Компоненти, що належать до першого класу, не мають абсорбційних обмежень. Фак-

тором, що може впливати на біодоступність таких компонентів є лише швидкість випорож-
нення шлунку. 

В той же час, для компонентів другого класу стратегія розробки повинна бути направ-
лена на збільшення розчинності, для третього класу – на збільшення проникності. Найбільш 
проблемна розробка препаратів четвертого класу. 

Для експериментального визначення абсорбції лікарського препарату використовують 
показник максимальної абсорбційної дози, що залежить від розчинності компонентів (у 
мг/мл при рН=6,5), константи трансінтестинальної абсорбції (перфузійний експеримент на 
щурах), об’єму тонкого кишечнику (≈250 мл) та часу проходження через тонкий кишківник 
(≈4 години). 

Основні напрямки по збільшенню розчинності малорозчинних субстанцій: 
– зменшення розміру часток; 
– оптимальний режим перемішування; 
– правильний вибір температурного режиму; 
– солеутворення (так, у препараті Ревмоксикам, розчин для ін’єкції, для збільшення 

розчинності малорозчинного мелоксикаму використовується N-метилглюкамін, 
меглюмінова сіль мелоксикаму добре розчинна у воді); 
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використання співрозчинників (поліетиленгліколь, пропіленгліколь, полівінілпіролі-
дон та інші). 

В залежності від впливу на фармакокінетику ліків розрізняють наступні біофармацев-
тичні фактори: 

– вид лікарської форми; 
– природа й кількість допоміжних речовин; 
– виробничий процес і спосіб приготування 
До фізіологічних факторів, що впливають на ефективність лікарського препарату від-

носяться: 
– стан гастроінтестинального тракту (наявність жовчних кислот, електролітів, холе-

стеролу, протеїнів та ліпідів); 
– рН (шлунок 1-2, тонкий кишечник 5-8, дванадцятипала кишка 5-6, пряма кишка 7-

8); 
– білки-переносники або субстрати для білків переносників (наприклад, пролікарсь-

кий препарат Валавір, діючою речовиною якого є валін-ацикловір перевищує за 
фізіологічною активність ацикловір у 3-4 рази. Це пов’язано з кон’югацією ацик-
ловіру з амінокислотою валіном, яка в організмі зв’язується з пептидним транспо-
ртером, легко проходить через апікальну та базальну мембрану тонкого кишків-
ника та швидко потрапляє у загальний кровотік); 

– взаємодія з лікарськими засобами та продуктами харчування; 
– стать та вік; 
– біоритми (наприклад, своєчасне превентивне призначення антигістамінних препа-

ратів значно збільшує їх ефективність при сезонних алергічних захворюваннях). 
Вивчення всього спектру фармацевтичних факторів є цілком обов’язковим з погляду 

розробки лікарських препаратів через їх істотний вплив на динаміку біодоступності, фарма-
кокінетичних та фармакодинамічних показників лікарських субстанцій, їх стабільності у 
процесі зберігання. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ НОВИХ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Давтян Л.Л., Власенко І.О., Коритнюк Р.С., Оліфірова Т.Ф., Коритнюк О.Я. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 
Вибір лікарської форми і шляху введення її в організм має суттєве значення для успі-

шної фармакотерапії того чи іншого захворювання, оскільки препарат впливає на патологіч-
ний процес в організмі не лише за допомогою активної речовини, а і за допомогою сукупнос-
ті своїх властивостей.  

М’які лікарські засоби у вигляді паст, мазі, крему, гелю та плівок, широко використо-
вуються у всіх галузях медицини: хірургія, стоматологія, гінекологія і т.д. 

Аналізуючи стан українського фармацевтичного ринку доречно наголосити на тому, 
що МЛФ станом на 1.02.2010 р. складають майже 12 % від загальної кількості лікарських 
форм. Тому, створення м’яких лікарських засобів є актуальною проблемою медицини та фа-
рмації. 

В напрямку створення нових багатокомпонентних м’яких лікарських засобів, які б ві-
дповідали сучасним вимогам, займаються на кафедрі фармацевтичної технології і біофарма-
ції Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л.Шупика під 
керівництвом доктора фармацевтичних наук, професора Л.Л. Давтян. Розроблено та впрова-
джено в практичну фармацію ряд м’яких лікарських засобів у вигляді кремів, гелів та мазей 
для стоматології. Ведуться експериментальні дослідження по створенню нових лікарських 
засобів для інших галузей медицини: хірургії, дерматології, гінекології.  

Сучасним напрямком фармацевтичної технології є розробка складу та технології но-
вих пролонгованих препаратів у вигляді лікарських плівок, які відносяться до класу матрич-
них терапевтичних систем дифузійного типу. Це особливо актуально, так як в Україні пере-
лік вітчизняних лікарських плівок у вигляді розроблених терапевтичних систем поки що не-
значний. 

Враховуючи, що широке застосування аплікаційних лікарських плівок знайшло в сто-
матології на кафедрі зосередили свою увагу на розробці стоматологічних лікарських плівок, 
до яких є специфічні медико-біологічні вимоги. Розроблено лікарські плівки антимікробної 
та противірусної дії, які дозволяють депонувати ДР в місці застосування, забезпечуючи точ-
ність дозування, стабільність, пролонговану дію та високу терапевтичну ефективність. 

Окремим напрямком наукової школи є дослідження по створенню двошарових лікар-
ських плівок. Кандидатом фармацевтичних наук Власенко І.О. розроблено та науково-
обґрунтовано склад та технологію двошарових лікарських комбінованої антимікробної та 
протизапальної дії. Даний лікарський засіб забезпечує поетапне вивільнення діючих речовин, 
що важливо враховуючи етіологію та схему лікування захворювань пародонту. 

Ще одним перспективним напрямком є створення пролонгованих лікарських плівок з 
контрольованим вивільненням діючих речовин. 

Таким чином, наукова робота сучасної школи м’яких лікарських засобів професора 
Л.Л. Давтян сприяє розширенню асортименту вітчизняних пролонгованих аплікаційних лі-
карських засобів та наданню медикаментозної допомоги хворим на сучасному рівні. 
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ДОСВІД СТВОРЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ 
НА ОСНОВІ ТІОТРИАЗОЛІНУ 

Демчук М.Б., Тригубчак О.В., Васенда М.М., Кучеренко Л.І., Грошовий Т.А. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
Серед багатьох вітчизняних препаратів клініцисти значну увагу приділяють тіотриазолі-

ну. Завдяки протиішемічним, мембраностабілізуючим, репаративним, протизапальним, антиок-
сидантним і імуномодулюючим властивостям, його активно використовують у терапевтичній, 
неврологічній, хірургічній, гінекологічній і педіатричній практиках. Досвід практичного поєд-
нання тіотриазоліну з іншими лікарськими речовинами дав значний поштовх до створення ком-
бінованих препаратів. Додавання тіотриазоліну приводить до зниження негативного впливу кис-
лоти ацетилсаліцилової на слизову оболонку шлунку (гастротоксичність). Пропонована комбіна-
ція кислоти ацетилсаліцилової з тіотриазоліном володіє вираженими антиоксидантними, антиаг-
регантними, фібринолітичними і ангіопротекторними властивостями. Нами вперше розроблено 
таблетки кислоти ацетилсаліцилової в поєднанні з тіотриазоліном, покриті кишково-розчинною 
оболонкою. З метою їх виготовлення доцільно до суміші кислоти ацетилсаліцилової з тіотриазо-
ліном додавати науково обґрунтований склад допоміжних речовин. Після змішування методом 
прямого пресування отримуються таблетки-ядра. Запропоновано оптимальний склад полімерно-
го покриття на основі SeleCoat NAQ-01656 рожевого (забезпечує стійкість таблеток до кислого і 
водного середовища, прийнятний для промислового виробництва, оскільки наноситься з водної 
дисперсії) і опрацьовано технологію нанесення кишково-розчинної оболонки в установці псевдо-
зрідженого шару. Застосування тіотриазоліну у поєднанні з блокатором Н2-гістамінових рецеп-
торів – фамотидином, посилює терапевтичний ефект останнього. Комплекс із включенням тіо-
триазоліну нормалізує активність антиоксидантної системи захисту організму, що приводить до 
швидкого регресу клініко-морфологічної симптоматики кислотозалежних захворювань. За допо-
могою методів математичного планування експерименту вивчено вплив 25 допоміжних речовин 
на основні фармако-технологічні властивості комбінованих таблеток фамотидину з тіотриазолі-
ном. На підставі цих досліджень були відібрані кращі допоміжні речовини. Після дослідження їх 
кількісних характеристик запропоновано оптимальний склад і спосіб виготовлення таблеток фа-
мотидину з тіотриазоліном. На таблетки-ядра необхідно було нанести полімерну оболонку, яка 
повинна була б усунути подразнюючу дію фамотидину на слизову оболонку шлунку, приховати 
його гіркий смак та підвищити стабільність діючих речовин в таблетках при зберіганні. З цією 
метою нами вивчено вплив різних плівкоутворювачів, пігментів, пластифікаторів, барвників. 
Пiдiбрано плiвкоутворюючу систему, яка забезпечує утворення плiвки на поверхнi таблеток. По-
єднання сполук магнію з тіотриазоліном є ефективним для попередження переривання вагітнос-
ті. При цьому магній виступає у якості токолітика, зменшує кількість побічних ефектів. Тому до-
цільно поєднувати дані лікарські речовини в одній лікарській формі, оскільки дана комбінація 
може знайти використання при різних захворюваннях. Раціональним є поєднання магнію аспара-
гінату, тіотриазоліну з гліцином, який виявляє стресопротекторну, антистресову і ноотропну дію. 
Дана комбінація може використовуватися у неврології та психіатрії в якості нейрометаболічного 
церебропротектора при постінсультних станах, родових травмах, алкогольній енцефалопатії, 
нейроінтоксикації, затримці розумового розвитку у дітей. Проведені дослідження доводять поте-
нціювання тіотриазоліном різних властивостей лікарських речовин, а також зниження побічних 
реакцій препаратів. Розроблені комбінації на основі тіотриазоліну можуть бути використані для 
раціоналізації фармакотерапії, підвищення її ефективності та безпечності. 
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ВИБІР ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМБІНОВАНИХ 
ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК ВІД КАШЛЮ МЕТОДОМ ВОЛОГОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ 

Дмитрієвський Д.І., Басакіна І.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Гостро виникаючий кашель, який має багатовекторні особливості етіології та патоге-

незу, є одним з головних симптомів ураження органів дихання, що погіршує якість життя 
пацієнта, а також може бути причиною небезпечних ускладнень. З метою комплексного під-
ходу до лікування даної патології доцільним є створення комбінованого лікарського препа-
рату на основі ацетилцистеїну, амброксолу гідрохлориду, сальбутамолу сульфату і кислоти 
аскорбінової, а для підвищення біологічної доступності лікарського засобу варто розробити 
раціональну лікарську форму – шипучі таблетки. 

На підставі попередніх досліджень технологічних і фізичних властивостей діючих ре-
човин було встановлено, що отримання шипучих таблеток даного складу методом прямого 
пресування неможливо. Вищезазначене обумовлено дрібним розміром часток субстанцій, які 
використовуються у маленьких дозах (амброксолу гідрохлорид і сальбутамолу сульфат) та 
великою різницею показників насипної густини досліджуваних речовин. 

Для обґрунтування оптимального складу та раціональної технології виготовлення 
таблеток нами було проведено вивчення впливу допоміжних речовин на якість готових таб-
леток, що і склало мету дослідження. 

Для реалізації цього завдання, було застосовано метод математичного планування ек-
сперименту, а саме: трьохфакторний дробний план на основі латинського квадрату 4Ч4, який 
дозволяє при проведенні 16 дослідів встановити вплив 12 допоміжних речовин на фоні доб-
рих в статистичному значенні властивостей. Відгуками служили плинність, насипна густина 
грануляту, його кут природного укосу, стійкість до роздавлювання, стиранність і розпадання 
отриманих таблеток. 

Всі допоміжні речовини були поділені на 3 групи: наповнювачі (фактор А) – а1-
сорбітол, а2-манітол, а3-глюкоза, а4-лактоза; зв’язуючі речовини (фактор В) – b1-ПВП с/м, b2-
Kollidon 90, b3-Plasdone S630, b4-Kollidon 25; опудрюючі (фактор С) – с1-кислота фумарова, 
с2-ПЕГ 4000, с3-лейцин, с4-гліцин. Слід зауважити, що при виготовленні таблеток було обра-
но метод сумісного вологого гранулювання з використанням у якості гранулюючого агента 
5% спиртових розчинів зв’язуючих речовин, який дозволить спростити технологію та підви-
щити стабільність препарату завдяки зменшенню питомої поверхні контакту та реакційної 
здатності. 

Результати досліджень підлягали дисперсійному аналізу. Отримані дані показали, що 
на насипний об’єм та кут природного укосу грануляту впливають фактори А > С > В, на його 
плинність – С > А > В при взаємодії між ними та незначущості фактору В. На міцність таб-
леток в найбільшій мірі впливають фактори С і А, на стиранність – лише фактор А. Варто 
зазначити, що при визначенні часу розпадання таблеток всі три фактори статистично незна-
чущі, що дозволяє стверджувати про отриманий близький за значенням результат при вико-
ристанні будь-якої речовини (від 1 до 4 хвилин). На наступному етапі було проведено мно-
жинні порівняння отриманих результатів за допомогою критерію Дункана і відібрано кращі з 
них. 

Отримані результати будуть враховані та використані при подальших дослідженнях 
щодо визначення функції бажаності та впливу кількісних факторів на основні показники 
якості таблеток. 
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ТЕМПЕРАТУРНИЙ ФАКТОР ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 
ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЇ СУПОЗИТОРІЇВ З ГЛІФАЗИНОМ 

Дмитрієвський Д.І., Куцанян А.С.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Одним з визначальних факторів в технології супозиторіїв, що виготовляються мето-

дом лиття і який підлягає строгому контролю в процесі їх виробництва є температура. Це 
пов’язано з тим, що плавлення супозиторної основи є обов’язковим елементом одержання 
гомогенної маси і фактором, який забезпечує однорідність дозування супозиторіїв. Тому для 
кожного конкретного складу супозиторіїв потрібно обґрунтувати температурний режим ви-
готовлення супозиторної маси та її розливу. Верхня межа цієї температури повинна бути ни-
жчою від температури розкладання самого чутливого (до температури) інгредієнта, а нижня 
– вищою від температури твердіння супозиторної маси при якій вона ще рухається (розлива-
ється) але в ній вже відбувається структурування, що характеризується переходом від нью-
тонівського типа течії системи до не ньютонівського типу. Це дуже важливо так як у такій 
системі вже не буде відбуватись седиментація твердої фази, тобто інгредієнтів які знаходять-
ся у суспендованому стані і при такій температурі заповнення супозиторних форм (чарунок) 
буде найбільш повним і не приведе до утворення воронкоподібних стрижнів (пустот) при 
охолодженні. Для визначення верхньої границі нагрівання супозиторної маси останнім часом 
застосовується метод термогравіметричного дослідження при якому вивчається вплив тем-
ператури на фазові переходи у тій чи іншій речовині, або в лікарській системі, в результаті 
чого фіксується (визначається) температура при якій починається розкладання одного з її 
компонентів. Ця температура і буде верхньою межею до якого можливе нагрівання даної си-
стеми (супозиторної маси). Нижня температурна межа супозиторної маси може бути визна-
чена за допомогою дослідження «реологічної поведінки» даної системи при різних темпера-
турах. Це буде температура при якій починається структуризація системи, що може бути за-
фіксовано по зростанню структурної в’язкості системи (маси) або збільшенню напруги зсуву. 
Як правило, цей температурний «коридор» для більшості супозиторних мас лежить в інтер-
валі 2-3°С, що повинно контролюватись при виробництві суппозиторіїв. Нами, для лікування 
діабету середньої важкості запропоновані супозиторії активною речовиною яких являється 
комплексний препарат «гліфазин», одержаний з трави квасолі звичайної. Основою даних су-
позиторіїв слугує сплав поліетиленоксидів 1500 та 400 у співвідношенні 95:5. 

Мета даної роботи – дослідження впливу температури на стабільність (складових та 
лікарської системи в цілому) та структурно-механічні властивості запропонованого складу 
супозиторіїв для наступного обґрунтування температури виробництва даного лікарського 
препарату. Термогравіметричний аналіз проводили на дериватографі Q-1000 системи Ф. Па-
улік, І. Паулік, Л. Єфдей з платино-платинородієвою термопарою. Записували криві Т (зміна 
температури), ТГ (зміна ваги), ДТА (диференційована крива зміни теплових ефектів), ДТГ 
(диференційована крива зміни ваги). Швидкість нагрівання складала 5°С за хв. Вага зразка та 
еталонної речовини складала 200 мг, як еталонну речовину використовували оксид алюмі-
нію. Реологічні дослідження супозиторних мас з гліфазином проводили на ротаційному віс-
козиметрі «Реотест-2» в межах температур від 40 до 55°С, за яких відбувається структуру-
вання системи, при різних градієнтах швидкості зсуву. За даними термогравіметричного ана-
лізу встановлено, що в інтервалі температур 20-200°С нижня межа температурних перетво-
рень (62°С) відноситься до рослинної субстанції – гліфазину. При даній температурі було 
зафіксовано незначну втрату в масі, що було віднесено на рахунок вологи яка була абсорбо-
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вана гігроскопічним зразком. Початок плавлення компонентів супозиторної маси було зафік-
совано при 30°С (для частої основи), пік плавлення основи та повного складу супозиторіїв 
припадає на температуру 50°С. Розклад складових супозиторіїв був зафіксований при темпе-
ратурі 193°С та вище. Таким чином, даний фрагмент досліджень дозволив встановити верх-
ню границю нагрівання супозиторної маси в межах якої не відбуваються процеси деструкції 
складових лікарського препарату. Ця температура 60°С. Проведені реологічні дослідження 
показали, що при температурі 54°С та вище супозиторна маса характеризується низькими 
значеннями реопараметрів та відсутністю петлі гістерезису, що свідчить про відсутність тик-
сотропних властивостей системи та наближення течії до ньютонівського типу. При темпера-
турі 52°С тип течії системи змінюється і має псевдопластичний характер. У системі 
з’являються тиксотропні властивості, про що свідчить наявність петель гістерезису, причо-
му, чим нижча температура, тим більша площа петель гістерезису. Пов’язуючи поведінку 
течії розтопленої супозиторної маси з технологією виготовлення супозиторіїв з гліфазином 
можливо обґрунтувати температурні режими виготовлення та дозування в первинний паку-
вальний матеріал. У зв’язку з тим, що при температурі 53-54°С супозиторна маса має низькі 
реопараметри, при виготовленні та дозуванні при даній температурі можлива седиментація 
лікарської речовини, що може призвести до порушення однорідності. При зниженні темпера-
турі до 50°С структурно-механічні властивості супозиторної маси настільки збільшуються 
що це приводить до уповільнення її текучості та утруднення дозування супозиторіїв. Тому 
найбільш раціональною температурою дозування супозиторної маси є інтервал 51-52°С при 
якому вона ще рухається, але в ній вже не відбувається осідання (седиментація) твердої фази. 
Для перевірки обґрунтованості температурних параметрів в технологічному процесі були 
проведені контрольні дослідження по режиму гомогенізації супозиторної маси при темпера-
турі 53-54°С, а також ефективності та якості дозування у циліндри з прозорого скла та у кон-
турну стрічку з ПВХ в інтервалі температур 51-54°С. При дослідженні процесу гомогенізації 
додатково були обґрунтовані такі важливі технологічні фактори як швидкість та термін пе-
ремішування маси контролюючи рівномірність розподілу твердої фази (гліфазину) в основі. 
При цьому, супозиторну масу гомогенізували з різною швидкістю обертання мішалки (0,9с-1 
та 1,5с-с) протягом 15, 30, 60 і 90хв. Через визначені проміжки часу відбирали зразки супо-
зиторної маси з верхнього та нижнього шарів ємності та аналізували на вміст гліфазину. В 
процесі дослідження ефективності та якості дозування, супозиторну масу розливали при те-
мпературі її гомогенізації (53-54°С), а також при температурі яка обґрунтована для прове-
дення даної операції (51-52°С), спостерігаючи за седиментацією забарвленого в коричневий 
колір порошку гліфазину в супозиторній масі, що знаходиться у циліндрі з прозорого скла. В 
процесі дослідження були використані супозиторні маси з різними ступенями подрібнення 
твердої фази: зразок №1 містив дрібнодисперсну фракцію гліфазину (від 3 до 30 мкм), зразок 
№2 – грубо дисперсну (від 30 до 60 мкм). Аналіз одержаних даних показав, що однорідності 
супозиторна маса досягла тільки при перемішуванні її протягом 60 хв мішалкою з частотою 
обертання 0,9с-1, або 30 хв при перемішуванні з частотою обертання мішалки 1,5с-1. При 
досліджуванні впливу температури супозиторної маси на інтенсивність седиментації порош-
ку гліфазину з різним ступенем подрібнення було встановлено, що в інтервалі температур 
53-54°С відбувається незначна седиментація тільки більш грубо дисперсної фракції. Тому, 
враховуючи результати реологічних досліджень, процес розливу (дозування) слід приводити 
при температурі 51-52°С. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ 
М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Дячук К.М., Давтян Л.Л. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 
В загальній структурі дерматологічних захворювань одне з основних місць займають 

дерматомікози, що ускладнені гіперкератозами. У зв'язку з цим актуальним є пошук, розроб-
ка та біофармацевтичне дослідження нових високоефективних м’яких лікарських засобів з 
широким спектром антимікробної дії. 

Одним із завдань наших досліджень є методологічне обгрунтування розробки лікар-
ських форм на основі офіцінальних речовин з протигрибкової, протизапальної та кератоліти-
чної активностью, що дозволить створити на їх основі дерматологічні м’які лікарські засобі 
місцевої дії. 

Враховуючи складний етіопатогенез даного захворювання нами обґрунтована мето-
дологія створення комбінованого ЛЗ антимікробної, протигрибкової, протизапальної та кера-
толітичної дії. Розроблена нами методологічна концепція базується на виконання комплексу 
маркетингових, фізико-хімічних, фармако-технологічних і біофармацевтичних досліджень. 

Концепція включає три блоки досліджень: маркетингове, дослідницьке та біологічне. 
Завершальною стадією кожного блоку є проміжний результат, що забезпечує постановку за-
вдань для наступних етапів досліджень. 

Кожен блок досліджень складається з декількох етапів. 
Перший блок - маркетингові дослідження включає три етапи: аналіз наукової літера-

тури, вивчення фармацевтичного ринка на наявність препаратів зазначеної групи, аналіз кон-
курентної середи. Основними критеріями даного блока є оцінка хімічної структури речовин, 
що застосовуються в дерматології, антимікробна, протигрибкова та кератолітична активність 
діючих речовин. 

Другий блок – дослідницький - включає основні етапи досліджень: вибір оптимальної 
лікарської форми для адекватної області застосування даного препарату; вибір оптимальної 
технології; створення лікарської форми та її біофармацевтична оцінка. Основними критерія-
ми даного блока є показники фармако-технологічної якості розробленого препарата. При 
цьому 

забезпечуються необхідні показники якості опрацьованих лікарських засобів: техно-
логічність та ефективність. Кожен із етапів другого блока представляє собою багатогранну 
систему досліджень, результати якої взаємопов’язані. Результатом даного блока досліджень 
є створення лікарських препаратів, що відповідають вимогам нормативної документації. 

Третій блок – біологічні, які включають оцінку специфічної фармакологічної активно-
сті розроблених лікарських форм на доклінічному етапі їх створення, а також розробку НТД 
на опрацьовану лікарську форму. 

Таким чином, методологічний підхід дозволяє на основі алгоритмічного принципу ви-
являти біодоступність та специфічну активність, підтвердити її в експериментах in vitro та in 
vivo, розробити раціональні стабільні лікарські форми з відповідною фармакологічною акти-
вністю. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА АНТИМІКРОБНУ АКТИВНІСТЬ 
КОМПЛЕКСУ БАКТЕРІОФАГІВ 

Єрещенко О.А., Стрельников Л.С., Кабачний Г.І., Стрілець О.П. 
Національний фармацевтичний університет, кафедра біотехнології 

 
На сьогоднішній день все більше з’являється робіт присвячених проблемі гнійно-

септичних захворювань та методам їх лікування. Основним методом місцевої терапії гнійно-
запальних уражень шкіри та слизових оболонок є використання препаратів до складу яких 
входять антисептики та антибіотики, які окрім переваг мають і суттєві недоліки: алергічні 
реакції, побічні дії, неможливість застосування з метою профілактики, виникнення явища 
резистентності патогенної мікрофлори, тощо. 

У зв’язку з цим перспективним та актуальним напрямком сучасної фармацевтичної 
науки у вдосконаленні профілактики та лікування гнійних інфекцій є розробка нових лікар-
ських засобів антибактеріальної дії, які будуть альтернативою сучасним антибіотикам. Одні-
єю з таких альтернатив є застосування бактеріофагів, які мають високі протимікробні влас-
тивості. Використання бактеріофагів має багато переваг перед використанням антибіотиків, а 
саме: бактеріофаги можуть використовуватися вагітними та жінками під час лактації, з ме-
тою профілактики, не викликаючи при цьому розвитку резистентності, токсичних та алергіч-
них явищ, мають повну сумісність з іншими лікарськими засобами. На кафедрі біотехнології 
проводиться розробка складу та технології нової лікарської форми з комплексом бактеріофа-
гів у вигляді піни медичної. Розробка пінного препарату передбачає попереднє створення 
стабільної емульсійної системи з комплексом бактеріофагів. Технологія приготування ему-
льсій потребує використання підвищених температур (40-70 єС) для розплаву ПАР, розчи-
нення допоміжних речовин, тощо. У зв’язку з тим, що бактеріофаги є біологічними 
об’єктами з термолабільними властивостями, нами була обґрунтована оптимальна темпера-
тура ведення технологічного процесу та її вплив на специфічну антимікробну активність 
комплексу бактеріофагів. За даними наукової літератури більшість фагів інактивуються при 
температурі вищій, ніж температура деструкції бактеріальних клітин (від 45 °С). Найбільш 
чутливими до впливу підвищеної температури є стафілококовий та стрептококовий бактері-
офаги, які входять до складу використаного гідрозолю комплексу бактеріофагів. Тому в пе-
ршу чергу для обґрунтування ведення технології отримання емульсії з комплексом бактеріо-
фагів нами був вивчений влив температури на антимікробну активність стафілококових та 
стрептококових бактеріофагів. Вплив температури на специфічну активність комплексу бак-
теріофагів вивчали в інтервалі температур від 30 до 70 єС з часом експозиції від 15 до 60 хв. 
Для цього комплекс бактеріофагів у кількості 20 мл вміщували у стерильну скляну ємкість, 
герметично закупорювали та поміщали в термостат при заданій температурі. Після експози-
ції визначали антимікробну активність фагів по відношенню до тест-культур стафілококу та 
стрептококу. Проведені дослідження показали, що активність комплексу бактеріофагів є 
пропорційно залежною величиною від температури та часу експозиції. Так, при температурі 
від 60 єС та часу експозиції 60 хв активність стафілококових фагів знижується на 10%. Ан-
тимікробна активність стрептококових фагів також знижується з 10-5,5 до 10-5,0. 

Таким чином, нами як критичний температурний фактор була обрана температура 60 
єС з часом експозиції 60 хв, як оптимальний температурний фактор температура 55 єС з ча-
сом експозиції до 60 хв. Отримані результати дають змогу отримувати емульсію з високою 
антимікробною активністю. 
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РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ 
РЕКТАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ З АМІКСИНОМ  

Єрмощенко С.А.1,2 , Турянська Г.М.2 
1Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного, 

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 
 
Захворюваність на вірусні інфекції як в Україні, так і у всьому світі, досягла високого 

рівня і продовжує зростати з року в рік. В даний час найбільш розповсюдженими вірусними 
захворюваннями є грип, ГРВІ, герпетичні, цитомегаловірусні інфекції та їх поєднання. За ін-
формацією МОЗ України епідемічна ситуація щодо більшості вірусних захворювань в дер-
жаві за останні 5 років зросла приблизно на 25% [1].  

Грип – наймасовіше захворювання людини, на яке щороку на планеті хворіє 0,5 – 
1 млрд. людей. За даними офіційної статистики, в Україні щороку реєструється 4,5 – 5 млн. 
випадків захворювання на грип та ГРВІ. Майже в 50 % випадків захворювання протікають з 
ускладненнями [1,2]. 

Грип небезпечний тим, що призводить до тяжких ускладнень майже всіх систем орга-
нізму. Найчастіше ускладнення бувають з боку дихальної, серцево-судинної, нервової, сечо-
статевої та ендокринної систем. Найнебезпечнішими ускладненнями вважають бронхіти, 
пневмонії (летальність – 2 – 5 %), бронхіальну астму, абсцес легень, менінгіти і енцефаліти 
(летальність до 40%) [2].  

Перспективним методом лікування вірусних інфекцій є застосування препаратів із 
широким спектром противірусної активності, що стимулюють синтез інтерферонів (ІФ) в ор-
ганізмі. Застосування індукторів ІФ має багато переваг перед введенням екзогенних ІФ - 
стимуляція вироблення власних ІФ, що не мають чужорідної антигенності [3]. Одним із не-
багатьох індукторів ІФ є Аміксин, клінічна ефективність якого доказана для профілактики і 
лікування вірусних інфекцій.  

На фармацевтичному ринку України дуже вузько представлені засоби для ректально-
го застосування. Аміксин в Україні вже випускається для перорального застосування як таб-
летованої лікарської форми. При пероральному введенні аміксин проходить шлунок, всмок-
тується в кишечнику і перш за все потрапляє в печінку, де й визначається у першу добу після 
прийому в максимальній кількості. Лише потім аміксин (60% від вжитої дози) потрапляє в 
кров і розноситься до інших органів [5]. Тому, можна передбачити, що швидкість і порядок 
розподілу аміксину при пероральному введенні недостатні для лікування вище вказаних 
ускладнень грипу, які розвиваються дуже швидко. Тому перспективною є розробка нової лі-
карської форми аміксину для ректального застосування (у вигляді супозторіїв), оскільки да-
ний шлях введення має ряд переваг. Найголовніша - швидке і майже повне всмоктування лі-
ків. 

При ректальному введенні ліки потрапляють безпосередньо в нижню порожнисту ве-
ну (тобто в системний кровоток, а саме в праве передсердя). Кров від серця далі по судинах 
потрапляє в легені, органи шиї і голови, інші органи. 

Передбачається, що при ректальному введенні аміксин швидше потрапить до легень, 
органів шиї, голови, тощо. 

Для приготування ректальних супозиторіїв з аміксином (100 мг аміксину у супозито-
рію масою 2 г) був використаний метод виливання, який вважається універсальним і має ряд 
переваг над іншими методами. 

Вибір супозиторної основи проведено з урахуванням структурно-механічних власти-
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востей, оптимальності в процесі виготовлення і зберігання, впливу на швидкість і повноту 
вивільнення аміксину. В експериментах використанні такі основи як: мильно-гліцеринова, 
тверді жири типів А і Б, желатино-гліцеринова, поліетиленоксидна, бутирол, суміш гідроге-
нізованих жирів з парафіном і воском, ланолева. Для подальшого вивчення було відібрано 
поліетиленоксидні (ПЕО-400, ПЕО-1500 і ПЕО-4000) і желатино-гліцеринову основи, оскіль-
ки інші супозиторні композиції не відповідали органолептичним і технологічним параметрам 
(викликали швидке застигання супозиторної маси, їх крихкість, утворення мазеподібної або 
карамелеподібної консистенції, неоднорідність змішування тощо). Розрахунок маси гідрофі-
льних основ проводився з урахуванням модулю переходу від жирової основи. 

Експериментально встановлено, що оптимальним є введення аміксину в основу у ви-
гляді водного розчину. 

Вивчення вивільнення аміксину із різних основ було проведено методом дифузії в 
агар за критерієм діаметру зони забарвлення та діалізом через біологічну мембрану. 

Аміксин вивільняється із супозиторної маси, дифундує в агаровий гель, утворюючи 
забарвлену зону. Найбільша зона забарвлення і швидкість вивільнення спостерігалась у ви-
падку супозиторіїв на основі поліетиленоксидів. Так як дослідження впливу основи на виві-
льнення діючих речовин може передбачати поведінку супозиторіїв в організмі, було дослі-
джено вивільнення аміксину із різних основ методом діалізу через біологічну мембрану. Ре-
зультат оцінювався візуально за залишком супозиторної маси на мембрані і за зміною забар-
влення діалізату в порівнянні з вихідним розчином. У всіх випадках забарвлення діалізату 
візуально відрізнялось від забарвлення вихідного розчину, супозиторна маса не залишалась 
на мембрані, що свідчить про її повне проходження через мембрану. Але для супозиторіїв на 
поліетиленоксидній основі вище вказані явища спостерігались за менший час. 

Отримані результати дослідження вивільнення аміксину із різних основ вказують на 
перевагу супозиторних композицій на поліетиленоксидній основі, оскільки вони забезпечу-
ють швидше і повніше вивільнення, ніж інші композиції. За формою, розміром, однорідністю 
змішування, значенням середньої маси, однорідністю маси, часом розчинення, значенням рН 
водних витягів всі зразки виготовлених супозиторіїв відповідають вимогам нормативної до-
кументації [5]. Можна передбачити, що найкомфортнішим для середовища прямої кишки 
будуть супозиторії на поліетиленоксидній основі. 

Висновки: Вперше показана принципова можливість отримання суппозиторних лікар-
ських форм аміксину, які відповідають вимогам нормативної документації. За органолептич-
ними показниками і технологічними параметрами як оптимальну основу для супозиторіїв з 
аміксином пропонується поліетиленоксидна. Найповніше і найшвидше аміксин вивільняєть-
ся з супозиторіїв на поліетиленоксидній основі. 
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Безпечне проведення технологічних процесів – одна з головних вимог функціонуван-

ня промислових виробництв. Забезпечення нормативів техніки безпеки досягається сумісним 
вирішенням технологічних, технічних та організаційних завдань. 

Звичайно, при вирішенні виробничих питань, основна увага приділяється забезпечен-
ню параметрів технологічних процесів і працездатності обладнання. Питання техніки безпе-
ки мають допоміжне значення і вирішуються у разі виникнення критичних ситуацій і у випа-
дках підвищення активності інспектуючих органів. Ситуацію із виконанням приписань нор-
мативних документів ускладнює їх значна чисельність і часта зміна. 

Наведені вище міркування підказали нам підхід, реалізований в дослідженнях, резуль-
тати яких викладені у наступному повідомленні. Суть запропонованого алгоритму дослі-
джень полягає в тому, що на першому етапі нами зроблена спроба проаналізувати наслідки 
впливу виробничої діяльності на організм людини, виявити шкідливі чинники кожного виро-
бництва, які можливо виключити удосконаленням технологічних рішень та обладнання. 

Узагальнення результатів досліджень дозволило визначити перспективні напрямки 
розвитку промислових технологій та їхнього апаратурного оформлення. 

Розроблені рекомендації, які дають змогу ураховувати вимоги техніки безпеки при 
модернізації і проектуванні сучасних фармацевтичних підприємств. 

Як предмет дослідження нами обрані професійні захворювання, які пов’язані з умова-
ми праці і виникають при систематичному тривалому контакті працюючих із вихідними, 
проміжними та кінцевими продуктами фітохімічних виробництв. Ці речовини здатні вражати 
шкіряні покрови, слизові оболонки та дихальні шляхи працюючих. Додатковий вплив чинять 
фізичні та біологічні чинники, які збільшують імовірність захворювань. 

Проведений аналіз дав змогу встановити, що найбільш розповсюдженими у фітовиро-
бництві є професійні захворювання шкіри, які пов’язані з подразнюючим і сенсибілізуючим 
впливом у комбінації з екзо- та ендогенними чинниками. До екзогенних відносяться: запиле-
ність повітря робочої зони, переохолодження або перегрів, травмування шкіри. Порушення 
функцій внутрішніх органів, нервової та ендокринної системи, схильність до алергічних про-
явів у працівника відносять до ендогенних. Речовини, які викликають первинну подразнюю-
чу дію на шкіру, поділяються на облігатні та факультативні. Облігатні − викликають ура-
ження, хімічні опіки та виразковість шкіри (концентровані кислоти, луги, солі). Факультати-
вні – викликають подразнення і ураження фолликулярного апарату шкіри (слабкі кислоти, 
органічні розчинники, масла, пил).  

Речовини, вплив яких викликає сенсибілізуючу (алергізуючу) дію на шкіру, поділя-
ються на контактні та інгаляційні. До сенсибілізаторів, що діють контактним шляхом, відно-
сяться деякі органічні розчинники, пил лікарської рослинної сировини. До таких, що діють 
інгаляційним, пероральним шляхом, відносяться пил, який містить отруйні речовини та ефі-
рні масла рослинної сировини, пари летких органічних рідин, тощо. 

За статистичними даними [3] більш ніж 90 % випадків професійних уражень шкіри 
викликається хімічними речовинами, 6 % − інфекційними та паразитарними агентами і в 2 % 
− фізичними чинниками. 
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Аналіз клінічних ознак професійних захворювань у виробництвах пов'язаних з пере-
робкою рослинної сировини показав, що головними чинниками їхнього виникнення є наяв-
ність пилу, сильнодіючих хімічних розчинників, складність і трудомісткість обслуговування 
застарілого, недосконалого обладнання технологічних виробничих схем. 

Наведені міркування дозволяють окреслити напрямки запобігання негативного хіміч-
ного та механічного впливу на організм працюючих за рахунок організаційних та технологі-
чних заходів., які в залежності від характеру технологічного процесу, можна поділити на кі-
лька груп: загального та індивідуального санітарно-гігієнічного спрямування, організаційні, 
технологічні та технічні.  

Не аналізуючи детально напрямки санітарно-гігієнічного спрямування слід зазначити 
дієвість сучасних етиопатогенетичних методів індивідуального захисту шкіри, які попере-
джують токсичний і сенсибілізуючий випив шкідливих речовин, поновлюють місцевий клі-
тинний імунітет. Захисні склади і миючі засоби на основі інактиваторів-
комплексоутворювачів (аскорбінової кислоти, трилону Б, триполіфосфату, двуокису тіосечо-
вини, Д-пеніцилламіну, амінофосфорних кислот), поверхнево-активних речовин та іонооб-
мінних смол характеризуются високою іонообмінною властивістю і сорбційною ємкістю. 
Але визначальний ефект серед заходів охорони праці на виробництві мають організаційні 
технологічні та технічні.  

Безумовно, що техніко-технологічні заходи загального спрямування, такі як вентиля-
ція, пиловидалення, тощо забезпечують вимоги діючих нормативних документів у частин 
охорони праці, але вони не виключають повністю контакту працівника із шкідливими речо-
винами. Виконання останньої вимоги забезпечується використанням замкнених гнучких тех-
нологічних систем і багатофункціонального обладнання. Переваги останніх полягають у по-
єднанні кількох технологічних процесів у комбінованій багатофункціональній установці. Їх 
застосування дозволяє, скоротити кількість технологічних стадій та операцій, число одиниць 
основного та допоміжного обладнання, виключити протяжні технологічні зв’язки, що сприяє 
скороченню терміну виробничого циклу, скороченню кількості перевантажень, підвищенню 
герметичності апаратурних схем виробництва, тощо. Як видно, наведений комплекс заходів 
спрямований на виключення шкідливих викидів у навколишнє середовище і скорочення кі-
лькості відходів. Він дає змогу застосувати сучасні методи контролю та керування техноло-
гічним процесом та ефективні високотемпературні системи утилізації шкідливих викидів. 
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ДИТЯЧІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ СОЛЕЙ ЦИНКУ 
Зборовська Т.В., Губін Ю.І., Коваленко С.М., Безчаснюк О.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
На сучасному фармацевтичному ринку України представлена недостатня кількість лі-

карських засобів що призначені для лікування дітей. 
В Національному фармацевтичному університеті ведуться роботи по створенню дитя-

чих лікарських препаратів, що містять різні солі цинку в різноманітних лікарських формах. 
Такі лікарські засоби широко використовуються у світі для лікування діареї у дітей. 

Найбільш поширеною дитячою формою є сироп. Нами розроблено склади сиропів на 
основі цинку сульфату гептагідрату та цинку ацетату дигідрату, які містять в своєму складі 
підсолоджувачі, ароматизатори та коригенти смаку, що маскують неприємний присмак цинку. 

Технологія виготовлення сиропу складається з наступних стадій: просіювання та зва-
жування компонентів; змішування і розчинення; стерилізуюча фільтрація; фасування у фла-
кони; групове пакування. Сиропи що виготовлено, за показниками якості відповідають вимо-
гам ДФУ. 

Також нами були розроблені декілька складів таблеток диспергованих, які після роз-
чинення утворюють суспензію для орального застосування. Склади містять такі ж діючі ре-
човини. В якості допоміжних речовин було використано групи наповнювачів, розпушувачів і 
зв’язувачів. Таблетки отримані двома технологічними методами: методом прямого пресу-
вання та методом попереднього гранулювання. Ці технології поширені на вітчизняних про-
мислових підприємствах для виготовлення лікарських засобів у таблетованій лікарській формі. 

Отриманні таблетки мають наступні характеристики: двояковипуклі, маса таблетки 
0,5 г та 0,15 г відповідно до діаметру 12 мм та 7 мм. Таблетки діаметром 12 мм мають розді-
льну риску. За показниками якості таблетки диспергованні відповідають вимогам ДФУ. 

На даний момент в НФаУ ведуться роботи по створенню лікарської форми: розчинні 
гранули. Ця лікарська форма широко застосовується в педіатрії. Лікарський засіб для дітей у 
формі гранул має деякі переваги перед іншими лікарськими формами: швидка розчинність, 
точність дозування та зручність застосування. В якості діючої речовини використовується 
сульфат цинку гептагідрат і допоміжні речовини з функцією наповнювача та зволожувача. 

Технологічний процес виготовлення даної лікарської форми включає наступні стадії: 
просіювання та зважування, змішування компонентів; вологе гранулювання з використанням 
різних зволожувачів та сухе гранулювання, фасування в однодозові пакетики та групове па-
кування. Показники якості розчинних гранул відповідають вимогам ДФУ. 

На всіх етапах технологічних процесів при створенні усіх форм лікарських засобів 
проводився вхідний контроль компонентів та постадійний контроль технологічного процесу. 
Контроль якості одержаної продукції проводився згідно розробленим проектам МКЯ, ДФУ 
та ЕР. 

На отриманні лікарські форми було розроблено нормативно-технологічну та аналіти-
чну документації. 

Всі розроблені нами лікарські форми дозволять розширити номенклатуру антидіарей-
них дитячих лікарських засобів для застосовування в педіатричній практиці. 

Після проходження фармакологічних досліджень дані лікарські засоби плануються 
для впровадження в вітчизняне виробництво. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РОЗЧИННИКА ПРИ РОЗРОБЦІ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ  
ФОРМИ ІЗ КАТІАЗИНОМ 

Івахненко О.Л.*, Стрілець О.П.*, Стрельников Л.С.*, Кабачний Г.І.*, Бойко М.О.** 
*Національний фармацевтичний університет, 

** ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України» 
 
На сьогоднішній день на фармацевтичному ринку України спостерігається певний 

дефіцит лікарських засобів для лікування та корекції дисфункцій репродуктивної системи 
чоловіків, у тому числі й стимуляції сперматогенезу. Існуючі препарати мають в основному 
гормональну природу, що призводить у багатьох випадках до побічних ефектів: еритропоезу, 
стимуляції осередків раку передміхурової залози, порушень гормонального балансу в органі-
змі, мастопатії, тощо. Тому постає актуальним питання про розробку нових негормональних 
лікарських засобів для лікування чоловічого безпліддя. На кафедрі біотехнології Національ-
ного фармацевтичного університету ведеться робота сумісно з Інститутом проблем ендо-
кринної патології ім. В.Я. Данілевського АМН України зі створення нового лікарського пре-
парату з використанням біологічно-активної сполуки (3-(4,5-дигідротіазол-2-іл)аміду цис-
1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбонової кислоти) під умовною назвою «Катіазин». На 
цей час Інститутом проблем ендокринної патології вже розроблено пероральні моно- та ком-
біновані лікарські форми, що забезпечують зручність надходження препарату. Але за раху-
нок різноманітних факторів (стану шлунково-кишкового тракту, складу та температури їжі, 
алкоголю, тощо) при їх використанні може зменшуватися фармакологічний ефект катіазину. 
Тому для цілеспрямованої доставки препарату до органів-мішеней було вирішено розробити 
лікарську форму для місцевого застосування - м’який лікарський засіб. Мазі, лініменти, пас-
ти, гелі, як відомо, є найбільш безпечними і доступними, оскільки при нашкірному нанесенні 
забезпечується добрий комплаєнс: можливість змінювати терапевтичну дозу з огляду на ін-
дивідуальні особливості пацієнта та припинити лікування у будь-який момент. При розробці 
м’яких форм приділяється особлива увага раціональному підбору носія, а також ступеню ди-
сперсності або можливості розчинятися в основі діючої речовини. Тому були проведені фі-
зико-хімічні дослідження субстанції катіазину, а саме, вивчалась можливість його розчинен-
ня в найбільш розповсюджених для таких форм розчинниках: воді, диметилсульфоксиді 
(ДМСО), поліетиленоксиді 400 (ПЕО 400), гліцерині, пропіленгліколі, спирті етиловому, ма-
слі вазеліновому, олії оливковій. Розчинність визначали за методикою, зазначеною у ДФ ХІ. 
Наважку катіазина (1 г) вносили у певну кількість відповідного розчинника та безперервно 
струшували протягом 10 хвилин при температурі 20 ± 2 °С. У випадках з ПЕО 400 та пропі-
ленгліколем застосовували нагрівання на водяній бані до 30 °С. Препарат вважали розчине-
ним, якщо при спостереженні у потоці світла у розчині не виявлялися частинки речовини. У 
результаті проведених досліджень було встановлено, що катіазин є розчинним у ДМСО, 
важко розчинним у пропіленгліколі, мало розчинним у ПЕО 400, дуже мало розчинним у 
гліцерині, маслі вазеліновому, олії оливковій, спирті етиловому та практично нерозчинним у 
воді. Таким чином, є доцільним використання ДМСО в м’якій лікарській формі, що розроб-
ляється, в якості розчинника та промотера основної діючої речовини, оскільки при нашкір-
ному нанесенні катіазин повинен пройти крізь шкіряний бар’єр (непошкоджену ділянку). В 
свою чергу помірні антисептичні, анальгезуючі та протизапальні властивості ДМСО можуть 
позитивно вплинути на репродуктивну ситему чоловіків у випадку запальних захворювань, 
наприклад, при простатиті, що поширить терапевтичну дію створюваного препарату. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 
Ігнатова О.А. 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 
В наш час терміном «пробіотики» позначають препарати, що містять живі клітини мі-

кроорганізмів або їх метаболіти, а також продукти харчування, які позитивно впливають на 
організм людини шляхом оздоровлення його мікрофлори. 

В останні роки з'явилася величезна кількість пробіотичних препаратів і наукових пуб-
лікацій, що характеризують їхню ефективність. Однією з основних труднощів критичного 
аналізу наявних данних літератури є велика різноманітність досліджуваних мікроорганізмів: 
Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. plantarum, L. fermentum, L. 
salivarius, L. casei, L. rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, B. longum, Streptococcus cremoris, S. 
lactis, Escherichia coli, Enteroccocus faecium, Bacillus subtilis, В. licheniformis, B. cereus, тощо. 

Наукове обґрунтування конструювання пробіотичних препаратів розкриває ряд аспек-
тів взаємодії макро- і мікроорганізму. Вони, як правило, зводяться до наступного: 

– безпека штамів, призначених для введення до складу пробіотиків; 
– наявність антагоністичних властивостей до патогенної й умовно патогенної мік-

рофлори; 
– стійкість до антибіотиків; 
– здатність пробіотичних мікроорганізмів активно засвоювати широкий спектр нут-

рієнтів (для оральных пробіотиків), які присутні в травному тракті в результаті біохімічних 
процесів переварювання їжі в організмі людини й тварин; 

– наявність адгезивної активності стосовно клітин епітелію травного тракту людини 
й тварин або до епітелію інших біотопів, для яких призначається пробіотичний препарат; 

– більш висока, у порівнянні з коменсальною мікрофлорою, питома швидкість росту 
пробіотичних культур, що дозволяє їм швидше освоїти живильний субстрат. 

Необхідно відзначити, що роль асоціативних культур у пробіотичних препаратах і 
формування імунної відповіді в макроорганізмі остаточно не вивчені й вимагають більш 
глибоких досліджень. Не зрозумілий до кінця механізм впливу на організм людини й тварин 
пробіотиків з використанням умовно патогенних мікроорганізмів, а також мікроорганізмів, 
які не є представниками нормальної мікрофлори. 

Перспективи широкого використання пробіотиків обумовлені відносно простою тех-
нологією їхнього виробництва, що зводиться до вирощування одного або декількох мікроор-
ганізмів-пробіонтів на відповідних поживних середовищах з наступним висушуванням куль-
туральної рідини. 

Молочнокислі та біфідобактерії дуже вимогливі до джерел живлення, це зумовлює 
ряд технологічних труднощів. Особливу увагу слід приділяти якості сировини, враховувати 
техногенне забруднення, залишок в ній антибіотиків та інших препаратів, які можуть негати-
вно впливати на технологічний процес. Основними критеріями для оптимізації складу пожи-
вного середовища є урожайність та метаболічна активність культур. Надлишок субстрату у 
середовищі негативно впливає на розвиток мікроорганізмів. 

Накопичення біомаси зазвичай проводять у періодичному режимі. Основними факто-
рами, що обмежують розвиток організмів в таких умовах, є вичерпання компонентів пожив-
ного середовища та нагромадження токсичних продуктів метаболізму. Цих перешкод можна 
уникнути шляхом поступової подачі субстрату або застосуванням діалізних камер для вилу-
чення небажаних метаболітів. 
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Виживання промислових штамів молочнокислих бактерій під час сублімації і збере-
ження початкового рівня активності залежить перш за все від: 

– градієнту температури під час сублімації. 
– від складу захисного середовища, 
– співвідношення між кількістю біомаси і концентрацією захисних речовин. 
В промисловості найчастіше застосовують комбіновані захисні середовища, до складу 

яких вводять сахарозу, лактозу, цитрат та глютамат натрію, знежирене молоко, сироватку з 
додаванням різних вуглеводів, багатоатомних спиртів та солей. За відсутності захисних ре-
човин бактеріальні клітини зазнають значних змін, які супроводжуються руйнуванням клі-
тинних структур і втратою життєздатності. 

Стійкість до висушування можна підвищити шляхом спрямованої селекції штамів мі-
кроорганізмів. Для стабілізації біомаси використовують також і нетрадиційні способи. На-
приклад, метод імобілізації клітин бактерій у гелі гідроксиду алюмінію та ацетилфталіцил-
целюлози. До факторів, що впливають на виживання мікроорганізмів у препаратах сухих 
пробіотиків при зберіганні, варто віднести: 

– регламентований вміст залишкової вологи; 
– наявність захисних середовищ; 
– зберігання сухих препаратів в атмосфері, що не містить кисню. 
Якщо пробіотики одержують у вигляді таблеток або капсул на них наносять ацидоре-

зистентні покриття або проводять імобілізацію бактерій на сорбенті з метою захисту від кис-
лого середовища шлунка чи для підвищення здатності утримуватися на поверхні кишкового 
епітелію. Високу ефективність пробіотиків при використанні гарантують: 

– Стійкість до літичних ферментів слини (лізоцим) і до травних ферментів (пепсин, 
ліпаза). 

– Стійкість до жовчі. 
– Здатність штамів продукувати біологічно активні речовини - вітаміни, амінокис-

лоти, антитоксини, тощо. 
– Симбіотичність штамів. 
– Стійкість до виживання в несприятливих умовах. 
– Синергізм штамів в препараті при проведенні терапії. 
– Технологічність у виробничих умовах. 
– Стабільність при культивуванні. 
В останні роки поширюються нові форми препаратів пробіотиків – супозиторії, які 

мають суттєві переваги: вони потрапляють в місце, де необхідно нормалізувати мікрофлору, 
минаючи пагубну дію кислого середовища шлунку; а також вони є зручною формою для ма-
леньких дітей. 

Накопичені знання дозволяють уже сьогодні створювати пробіотики нового поколін-
ня, які наділені широким спектром лікувально-профілактичної активності та сприяють під-
вищенню ефективності лікування й профілактики багатьох сучасних захворювань людини. 
Але кожний окремий мікроорганізм або композиція потребують ретельного опрацьовування 
режимів та перебігу технологічного процесу одержання пробіотичних препаратів. 

Отже, на сьогоднішній день актуальними проблемами цієї галузі є: пошук та селекція 
конкурентноздатних штамів-пробіонтів, збереження їхньої життєздатності, конструювання 
комплексних пробіотичних препаратів, оптимізація технологічних режимів. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРОБІОТИЧНОГО  
ПРЕПАРАТУ «БАЙКАЛ» ЄМ-1 У 

Калюжная О.С., Курко О.В., Стрілець О.П., Стрельников Л.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
За останні роки спостерігається посилення впливу несприятливих факторів на організм 

людини, до яких відносяться: погіршення екологічних умов зовнішнього середовища, збільшен-
ня кількості стресових ситуацій, лікування протибактеріальними препаратами, імунодепресанта-
ми, цитостатиками тощо. Цей факт є причиною збільшення уваги до способів підтримки якості 
життя населення, невід’ємним компонентом якого є вживання корисних та натуральних продук-
тів харчування. У таких умовах затребуваними стають біологічно повноцінні продукти тварин-
ництва. Одним із шляхів поліпшення якості та продуктивності тваринництва, що дозволить од-
ночасно підвищити економічні результати виробництва та домогтися екологічної безпеки проду-
ктів є застосування пробіотичних препаратів. На теперішній час на українському ринку пропону-
ється багато пробіотиків різноманітних за складом, направленістю дії та показаннями до застосу-
вання, серед яких ефективністю дії вирізняється комплексний препарат «Байкал» ЄМ-1 У вироб-
ництва ЗАТ «ЕМ-Центр» (м. Харків). Даний препарат створений на основі мікроорганізмів видів 
Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Saccharomyces cerevisiae, які посилюють фізіологічні функ-
ції тварин, формують та стабілізують здорову мікрофлору кишкового тракту домашніх тварин та 
птиць; випускається у рідкому стані у вигляді культуральної рідини, яка містить бактеріальні 
клітини та продукти їхнього метаболізму, що також благотворно впливають на макроорганізм. 
При виробництві пробіотиків велику увагу приділяють стадії культивування пробіотичних куль-
тур, а саме технології та складу поживного середовища, що суттєво впливає не тільки на якість 
препарату, але й на його вартість, тому на кафедрі біотехнології НФаУ була проведена попередня 
робота по добору оптимального середовища для накопичення біомаси консорціуму мікрооргані-
змів, що входять до складу препарату «Байкал» ЄМ-1 У. Середовище повинне складатися із де-
шевої, недефіцитної та доступної сировини, оскільки при промисловому виробництві мікроорга-
нізми споживають великі їх кількості; забезпечувати високі швидкості розмножування та конце-
нтрацію життєздатних мікробних клітин. Як живильні середовища використовували: м'ясо-
пептоний бульон (МПБ), що відноситься до складних середовищ непостійного складу та задово-
льняє трофічні потреби мікроорганізмів завдяки вмісту практично всіх необхідних для клітин 
речовин, що знаходяться у легкодоступній формі; рідке середовище МРС-1, що містить усі необ-
хідні для росту та розмноження молочнокислих бактерій поживні речовини; молочне середови-
ще, що містить відвійки молока та очищений дріжджовий аутолізат та зарекомендувало себе як 
середовище оптимальне для консорціуму лакто- та біфідобактерій. Як контроль використовували 
виробниче середовище, що складається із патоки крохмальної, дріжджового аутолізату та меду. 
Ростові характеристики пробіотичних культур оцінювали за загальною кількістю життєздатних 
клітин після їхнього інкубування в обраних середовищах. Після культивування при температурі 
(30±1) °С протягом 5 діб (процес ферментації вважали закінченим при зниженні рН із 6,5-6,8 до 
рН 3,5-4) у кожній пробі, що містить пробіотичну культуру, визначали кількість клітин методом 
десятикратних розведень із послідуючим висіванням на густе живильне середовище. Результати 
досліджень показали, що титр клітин для всіх середовищ, крім МПБ, відповідає контролю (108 
КУО/мл). Таким чином, попередніми дослідженнями доведено, що крім достатньо дорогого се-
редовища, яке застосовують на виробництві, можливе використання інших, але про остаточні 
результати можна стверджувати після відповідних технологічних та економічних досліджень. 



 

484 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДГЕЗИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОБІОТИЧНИХ ПРОДУКТІВ 
Калюжная О.С., Нижник Є.Ю., Чікіткіна В.В., Стрілець О.П., Стрельников Л.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Розвиток сучасної науки та поява нових даних про природу алергічних, онкологічних, 

інфекційних та інших захворювань різної етіології призвели до збільшення прагнення людей 
до здорового образу життя. Одним із способів підтримки якості життя та довголіття населен-
ня є застосування пробіотиків, що являють собою живі бактерії-симбіонти, фізіологічні до 
нормофлори організму людини. Підвищена зацікавленість до пробіотиків спричинена, з од-
ного боку, ростом контингенту осіб, які потребують корекції мікрофлори, з іншого – прогре-
сом у вивченні ролі мікрофлори людини у підтримці її здоров’я. Розвиток ідей І.І. Мечникова 
щодо цілеспрямованої зміни складу мікрофлори шлунково-кишкового тракту шляхом енте-
рального введення культур молочнокислих бактерій як антагоністів гнильних мікробів при-
звело до створення нового класу продуктів – пробіотиків. Однією із основних функцій про-
біотичних культур, що складають основу даних продуктів, є захист слизових і порожнин ор-
ганізму від приживлення умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів, що реалізується 
шляхом адгезії штамів молочнокислих бактерій на епітелії слизових із утворенням пристін-
кових моношарів. У роботі представлені результати дослідження щодо вивчення адгезивної 
активності молочнокислих бактерій, які входять до складу заквасок, що користуються попи-
том у населення завдяки позитивному впливу на організм людини. Об’єктами дослідження 
були бактеріальні закваски для виготовлення пробіотичних продуктів: Симбілакт, Біфівіт, 
Ацидолакт. До складу даних продуктів у різних співвідношеннях та кількостях входять на-
ступні мікроорганізми: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactococcus lactis ssp. 
diacetilactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris, Propionibacterium freudenreichii, Acetobacter ssp. 
aceti, Lactobacillus acidophilus (виробник: Державне підприємство бактеріальних заквасок Те-
хнологічного інституту молока та м’яса УААН). Адгезивні властивості вивчали експрес-
методом із використанням еритроцитів крові людини як універсальної моделі макроорганіз-
му завдяки наявності на поверхні еритроцитів глікофорина –речовини, що є ідентичною глі-
кокаліксу епітеліальних клітин, на яких розташовані рецептори для адгезинів мікроорганіз-
мів. Адгезивні властивості мікроорганізмів оцінювали за середнім показником адгезії (СПА) 
(середня кількість мікроорганізмів, що прикріпилася до одного еритроцита при підрахунку 
не менше 25 еритроцитів, враховуючи не більше 5 еритроцитів в одному полі зору), коефіці-
єнтом участі еритроцитів в адгезивному процесі (К) (відсоток еритроцитів, що мають на сво-
їй поверхні адгезовані мікроорганізми), та індексом адгезивності мікроорганізму (ІАМ) (се-
редня кількість мікробних клітин на одному еритроциті). Адгезивність вважали нульовою 
при СПА від 0 до 1,0, низькою – від 1,01 до 2,0, середньою – від 2,01 до 4,0 та високою при 
СПА понад 4,0. Мікроорганізм вважали неадгезивним при ІАМ≤1,75, низькоадгезивним – від 
1,76 до 2,5, середньоадгезивним – від 2,51 до 4,0 та високоадгезивним при ІАМ понад 4,0. 
Результати дослідження показали: мікроорганізми, які входять до складу Ацидолакта, відно-
сяться до низькоадгезивних, до складу Біфівіта та Симбілакта – до високоадгезивних; адге-
зивність із використанням даних мікроорганізмів для Ацидолакта – низька, для Симбілакта –
середня, для Біфівіта –висока. Дані результати свідчать, що найбільш ефективно зв’язуватися 
із рецепторами епітеліальних клітин людини будуть заквасочні культури Біфівіта та Симбі-
лакта. Значна відмінність показників адгезії пробіотичних культур доводить необхідність 
урахування виробниками при конструюванні заквасок такого показника якості, як адгезивні 
властивості мікроорганізмів, що дозволить підвищити ефективність пробіотичних продуктів. 
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ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ФУЗІДІЄВОЇ КИСЛОТИ  
ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ПРЕПАРАТІВ М’ЯКОЇ ФОРМИ ВИПУСКУ 

Капітанова О.Г., Баранова І.І., Ковальова Т.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Фузідієва кислота (міжнародна непатентована назва – фузидова кислота) являється, на 

сьогоднішній день, перспективною субстанцією для розробці препаратів з вираженою анти-
мікробною дією. 

Даний антибіотик, що синтезується грибом Fusidium coccineum, вперше був отриман у 
1962 году. Фузідієва кислота (ФК) відноситься до групи фузиданів, які представляють собою 
невелике сімейство природних антибіотиків. Дана субстанція відноситься до групи фузида-
нів, які представляють собою невелике сімейство природних антибіотиків. 

Фузидани об’єднує наявність тетрациклічної кільцевої системи з унікальною конфор-
мацією по типу «крісло-корабель-крісло», яка відокремлює їх від стероїдів. У зв’язку з цим, 
незважаючи на деяку структурну східність із стероїдами, а саме: наявність тетрациклінової 
системи, фузиданы не виявляють будь-якої гормональної активності. 

Крім того, фузиданы мають однакову бічну систему, яка містить карбонову кислоту, 
що приєднана до кільцевої системи у положенні С-17 за рахунок подвійного зв’язку, та аце-
татну групу у положенні С-16. ФК як продукт ферментації Fusidium coccineum представляє 
собою найбільш сильний антибіотик серед фузиданових речовин та є єдиним фузиданом, що 
знайшов клінічне використання при лікуванні інфекційних захворювань. 

ФК високоактивна по відношенню до широкого кругу грампозитивних мікроорганіз-
мів (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium minutissimum и Propionibacterium 
acnes), у тому числі і стафілококи, стійкі до дії пеніциліну, стрептоміцину, левоміцетину, 
еритроміцину та інших антибіотиків. Відомо, що мікробіологічна ефективність ФК по від-
ношенню до Staphylococcus aureus складає 100%. Альтернативність зовнішнього лікування 
запальних виявляється у наявності даних про відсутність резистентності до P. Acnes. 

З даних літератури виявлено, що антибактеріальна активність ФК складається у бло-
куванні білкового синтезу бактерій. Вона вмішується у кінцеву ступінь цього синтезу, тобто 
на фазі транслокації амінокислот у рибосомах, та дає бактерицидну дію на стафілококи in 
vitro у концентрації 1–2 мкг/мл. 

Препарат фузідієвої кислоти у високих концентраціях діє на патогенний мікроорга-
нізм, і антибактеріальний ефект настає відразу після нанесення засобів с даною речовиною. 
У разі пошкодженого рогового шару при одноразовому використанні засобу с ФК концент-
рація препарату достигає 100–150 мкг/мл, в непошкодженого на глибині 2,4 мм – 0,8 мкг/мл. 
Так, наприклад, кількість ФК, яка може бути видалена з поверхні шкіри після 16-годинної 
аплікації, складає 80%, а 10–20% проникає до шкіри. 

Згідно з останніми даними на ринку України практично не має лікарських препаратів, 
що містять у своєму складі ФК або її солі. 

На даний час нами розробляється препарат наріжної дії з ФК для лікування гнійнич-
ково-запальних захворювань (поверхневі фолікуліти, фурункульоз, піодермії, імпетиго, гід-
раденіт, поверхневі та локальні опіки, глибокі рани та інше). 
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РОЗРОБКА РОСЛИННИХ ЗБОРІВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ 
Кисличенко О.А., Кушнарьов Є.А., Гладух Є.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Незважаючи на значні досягнення в області створення синтетичних лікарських препа-

ратів нового покоління в останнє десятиліття відзначається усе більше зростаючий інтерес до 
засобів рослинного походження. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі, 
як індивідуальної лікарської рослинної сировини (ЛРС), так і їх зборів. Багатокомпонентні 
збори досить широко використаються в традиційній медицині, що обумовлене наявністю 
широкого спектра фармакологічної дії, м'яким й гармонійним впливом на всі системи органі-
зму, при мінімальній кількості побічних ефектів в умовах тривалого застосування. Однак 
асортименти зборів, офіційно затверджених до медичного застосування, досить обмежений. 

Представляється важливим вивчення шляхів створення сучасних фітопрепаратів з ви-
користанням методологічних підходів, що базуються на вивченні технології їхньої розробки 
й забезпеченні якості лікарських засобів за допомогою комплексу характеристик. 

Головними чинниками при виборі лікарської рослинної сировини для складання збо-
ру, були наступні: дані про склад біологічно активних речовин лікарської рослинної сирови-
ни (ЛРС) та досвід її використання у народній та офіційній медицині для лікування запаль-
них захворювань. 

До складу розроблюваних композицій вводили й дублюючі за дією рослинні компо-
ненти, виходячи з того, що ускладнення комплексу біологічно активних речовин призводить 
до потенціювання фармакологічних ефектів за рахунок того, що компоненти однойменної дії 
мають різні точки впливу й підвищують надійність очікуваного лікувального ефекту. При 
цьому забезпечується полівалентність і знижується можливість побічних ефектів. 

При складанні зборів для лікування запальних захворювань ураховували необхідність 
введення ЛРС, що мають протизапальну, антимікробну, регенеруючу, кровоспинну, знебо-
лювальну, імуномоделюючу дію. 

Наявність рослинних компонентів, що містять різні групи БАР, дозволяє досягти по-
тенціювання ефектів і полівалентної фармакологічної дії. 

У роботі були використані більше 30 найменувань багатокомпонентних рослинних 
зборів, до складу яких входили: кореневища лепехи, кореневища з коренями валеріани, ко-
рені алтеї, кореневища з коренями оману; трави: звіробою, материнки, деревію, собачої кро-
пиви, меліси, хвощу, чебрецю, фіалки, чистотілу; листя: мучниці, подорожника, м'яти, шав-
лії, сени; квітки: ромашки, нагідок, липи; плоди: шипшини, глоду, супліддя вільхи; кора жо-
стеру. Всі обрані рослини мають протизапальну, антимікробну та регенеруючу активність. 

На підставі проведених досліджень нами розроблено склади рослинних зборів, що мі-
стять раціональну комбінацію різних видів ЛРС. При дослідженні умов технологічного про-
цесу до уваги приймали визначені нами раніше технологічні показники ЛРС – питому та на-
сипну масу, об’ємну вагу, вологість, пористість, порізність та вільний об'єм шару Також до-
сліджено процес екстракції лікарських зборів, що дозволило запропонувати умови приготу-
вання водних витяжок, які увійшли до інструкції для медичного застосування препаратів. Ро-
зроблено методики якісного й кількісного визначення БАР в отриманих препаратах. У ре-
зультаті проведених експериментальних робіт відпрацьовані технології промислового виро-
бництва зборів у фільтр-пакетах та пачках і схеми виробничого контролю якості, на підставі 
яких створені промислові регламенти. Установлено умови й строки зберігання готових фіто-
засобів. Розроблені збори успішно пройшли апробацію в промислових умовах. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КАПСУЛ «КАРДАПАН» 
Ковалевська І.В., Рубан О.А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Серцева діяльність в основному спрямована на безперервне енергозабезпечення усіх 

тканин організму, яке здійснюється шляхом доставки кисню та поживних речовин безпосе-
редньо до функціонуючих клітин. Водночас серце є органом, що споживає енергію, значною 
мірою само залежить від стану його енергозабезпечення. Тому створення нових комбінова-
них твердих лікарських форм кардіотропної дії, які можуть зупинити або зменшити потік не-
сприятливих метаболічних реакцій, є актуальним. До складу препарату було запропоновано 
включити речовини синтетичного та рослинного походження: тіотриазолін, дипіридамол, 
сухі екстракти глоду та меліси. 

Для визначення методів стандартизації препарату, як у процесі виготовлення, так і в 
процесі зберігання, а також з метою створення АНД на препарат під умовною назвою «Кар-
дапан», нами були розроблені методики його ідентифікації та кількісного аналізу. 

Випробування на наявність дипіридамолу, тіотриазоліну було запропоновано прово-
дити методом тонкошарової хроматографії, із використанням тонкошарових хроматографіч-
них пластинок Р з шаром силікагелю F – 254. Визначення на поліфенолів за наявністю піро-
галолу та на флавоноїдів за наявності кверцитину проводили методом тонкошарової хромо-
тографії, використовуючи тонкошарові хроматографічні пластинки Р з шаром силікагелю 60. 
Методик кількісного визначення дипіридамолу та тіотриазоліну за умови їх спільної наявно-
сті не існує, тому нами було розроблено та запропоновано кількісне визначення цих речовин 
проводити методом рідинної хроматографії. Проведені дослідження показали, що інші діючі 
компоненти та допоміжні речовини не впливають на час виходу піків дипіридамолу та тіо-
триазоліну. Визначення суми флавоноїдів у перерахуванні на кверцитин та проціанідінів у 
перерахуванні на ціанідину хлорид проводили спектрофотометричним методом. 

За вимогами ДФУ 1-го видання для капсул визначають такі показники якості, як роз-
падання, розчинення, середня маса та відхилення від середньої маси капсул. Оцінювання 
вказаних характеристик здійснювали за методиками ДФУ 1-го вид. 

Для дослідження стабільності препарату, капсули були закладені на зберігання при 
кімнатній температурі 15–25°С та 8–15°С в контурних чарункових упаковках. Результати ви-
вчення стабільності, показали, що у вмісті капсул чітко ідентифікуються всі регламентовані 
компоненти капсули дають чіткі позитивні якісні реакції на діючі речовини на всіх контро-
льних етапах експерименту. Кількісний вміст діючих речовин коливається в межах помилки 
вимірювань, тобто для тіотриазоліну – від 95,0 мг до 105,0 мг г, дипіридамолу – від 23,1 мг 
до 26,9 мг, поліфенолів у перерахванні на кверцетин – не менше 3,0 мг, проціанідів у перера-
хунку на ціанідин хлорид – не менше 1,41 мг. Загальна кількість життєздатних аеробних мік-
роорганізмів не перевищувала 10 бактерій і не більше 20 грибів в 1 г. 

Таким чином, проведені дослідження з визначення термінів придатності дозволяють 
зробити висновок про фізико-хімічну стабільність препарату протягом двох років зберігання 
в контурно-чарункових упаковках при двох температурних режимах. На підставі отриманих 
даних був розроблений проект аналітичної нормативної документації препарату. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОГО ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО  
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ 

Конюхов І.В., Чуєшов В.І., Солдатов Д.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Швидке харчування і неякісна їжа, зловживання алкоголем і малорухливий спосіб 

життя, міські умови (загазовонність повітря, радіохвилі, хлорована вода) в комплексі є нега-
тивними факторами для здоров'я сучасної людини. 

Шкідливі звички, ослабленість імунітету, а так само безконтрольне самолікування рі-
зними лікарськими засобами завдає відчутної шкоди здоров'ю де в першу чергу страждає пе-
чінка на такі захворювання, як гепатіти різного походження, цироз, отруєння, хвороби жовч-
ного міхура та жовчних протоків, а за нею і весь організм. 

Багатолітня медична практика довела, що фітопрепарати для лікування ряда захворю-
ваннь по ефективності не поступаються сінтетичним аналогам, а по відсутності побічних дій 
і протипоказанням мають переваги. Тому препарати рослинного походження., зважаючи на 
природну близькість клітинних структур і нативних хімічних речовин є найбільш доцільни-
ми при лікуванні захворювань печінки. Відомо також, що низка рослин мають холеретичні і 
жовчогінні властивості, також цим рослинам притаманні ряд інших ефектів, як спазмолітич-
на, газопоглинаюча, слабка проносна дія, які в своїй сукупності утворюють велику ефектив-
ність при лікуванні захворювань печінки і жовчних протоків. У більшості випадків цього 
можна досягти комбінованим застосуванням декількох видів лікарських рослин, основні дії 
яких доповнюють один одного. 

Однією з найпоширеніших лікарських речовин, що використовується у гепатопротек-
торних препаратах є силімарин. Силімарин містить суміш флавоноїдів розторопші плямис-
тої, основною діючою речовиною серед яких є силібінін. Механізм його дії пов'язаний з при-
гниченням перекисного окислення ліпідів, внаслідок чого запобігає пошкодження клітинних 
мембран. Крім того, силімарин перешкоджає проникнення в клітину деяких гепатотоксичні 
речовин, зокрема, отрут блідої поганки - фаллоідіна і a-аманітіна. 

Також до поширених лікарських рослин, що використовуються в традиційній меди-
цині для лікування печінки належать такі як кульбаба, м`ята перечна, реп`яшок, та інші. 

Коріння кульбаби - основна дія холеретична і жовчогінна. В народній медицині засто-
совується як потогінний засіб, що свідчить про його активний вплив на лімфатичну систему і 
відповідно на виведення токсинів з внутріклітинної рідини. Зовнішнє застосування соку ку-
льбаби від бородавок, свідчить про його противірусну активність. 

М'ята перцева - основна дія холеретична, спазмолітична, місцево - анестезуюча, анти-
септична. Витяжка листя м'яти в дев'ять разів підвищує секрецію жовчі. 

Реп`яшок - основна дія в'яжуча та протизапальна. Застосовується при гастритах, енте-
роколітах і проносах. Водні витяжки мають виражену пригнічуючу дію на вірус герпесу. 
Спиртові витяжки знижують розвиток стафілокока і альфа-гемолітичних стрептококів. 

Виходячи з вищенаведенного можна вважати перспективним напрямок по розробці 
технології одержання комплексних гепатопротекторних лікарських засобів на основі рос-
линної сировини, що містять расторопшу, коріння кульбаби, м`яту перцеву та реп`яшок. 
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ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ  
В УКРАЇНІ 

Коритнюк Р.С., Давтян Л.Л., Борисенко Т.А., Дроздова А.О., Ґудзь Н.І., Торхова Т.В., 
Коритнюк О.Я., Бабенко Ю.С. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
 

Інфузійна терапія – є складовою частиною комплексу лікувальних заходів, які вико-
нуються при захворюваннях та пошкодженнях, що супроводжуються значними патологічни-
ми змінами в організмі. Використання інфузійних розчинів лежить в основі лікувального 
процесу у випадках крововтрати, інтоксикації, при різних видах шоку. 

Створення нових інфузійних розчинів є актуальним для вітчизняної фармацевтичної 
промисловості. Однак запровадження у виробництво нових лікарських засобів потребує по-
передньо детальних досліджень для розробки науково обґрунтованої технології виготовлен-
ня. Значний внесок у створення вітчизняних інфузійних розчинів належить науковій школі 
під керівництвом професора Коритнюк Р.С. на кафедрі фармацевтичної технології і біофар-
мації НМАПО імені П.Л. Шупика. Так у 70-80 рр. ХХ ст. велися дослідження по розробці 
технології регідратаційних полііонних розчинів Рінгера та Рінгера-Локка. На основі цих до-
сліджень було запроваджено фармакопейну статтю на розчин Рінгера. Проводилися дослі-
дження щодо можливості створення сухого ліофілізату розчину Рінгера. В подальшому до 
поліелектролітних розчинів приєднувалися енергетичні субстрати глюкоза та фруктоза. Ре-
зультатом цих досліджень стало впровадження у вітчизняну промисловість препарату Йоно-
глюк 5 .Одним з напрямків створення інфузійних розчинів є розробка розчинів направленої 
дії: розчин Рінгера з новокаїном та розчин Рінгера з аскорбіновою кислотою, кардіотонічний 
засіб «Каглютамагол» на основі калію-магнію глутамінату. Науковий пошук спрямованих 
також на розробку інфузійних розчинів регуляторів рН. В цьому напрямку проводилися до-
слідження розробки технології розчину Рінгера лактатного. На сучасному етапі цей напря-
мок розвивається в напрямку створення поліелектролітних інфузійних розчинів з фізіологіч-
ним буфером на основі яблучної кислоти Для забезпечення індивідуального підходу до кож-
ного хворого на основі зазначеного буферу розробляються збалансований електролітний 
розчин з вмістом енергетичного субстрату та без нього. 

Окремим напрямком роботи наукової школи є дослідження по створенню розчинів 
для перитонеального діалізу. К. фармац. н. Ґудзь Н.І. розроблено науково обґрунтовану тех-
нологію виробництва глюкозо-лактатних розчинів для перитонеального діалізу. Активно ве-
дуться дослідження по створенню біосумісних лактатно-гідрокарбонатних розчинів. 

Ще одним напрямком на даний час є створення багатокомпонентних осмотично акти-
вних розчинів на основі глюкози і гліцерину. 

Таким чином, наукова робота інфузійної школи професора Коритнюк Р.С. є теоретич-
ним підґрунтям для розширення асортименту вітчизняних інфузійних розчинів, що в свою 
чергу дасть змогу покращити забезпечення хворих препаратами цієї групи та забезпечити 
індивідуальний підхід до кожного пацієнта. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ПРИ СТВОРЕННІ  
ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАНЯ 

Косяченко Н.М., Вишневська Л.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Лікування запальних захворювань опорно-рухового апарату, зокрема ревматичних за-

хворювань, є однією з актуальних проблем медицини. Поширеність ревматичних захворю-
вань з року в рік неухильно зростає. За рівнем негативного впливу на сучасне суспільство 
вони посідають друге місце після хвороб системи кровообігу. У 2008 році поширеність хво-
роб кістково-м’язової системи становила 10352,4 на 100 тис. населення. 

Головною метою терапії в ревматології є пригнічення запального процесу. Протиза-
пальні засоби для місцевого застосування є терапевтично ефективними завдяки впливу на 
проліферативні процеси і вираженій анальгезуючій дії. Усе вищевикладене обумовило вибір 
напрямків наших досліджень. 

Для лікування захворювань важливе значення має вірно обрана лікарська форма, як 
проміжний стан лікарських і допоміжних речовин у процесі виготовлення лікарського пре-
парату. Лікарська форма має забезпечувати максимальне вивільнення діючих речовин та ці-
леспрямовану їх доставку до місця ураження, оптимальний терапевтичний ефект при мініма-
льній побічній дії, бути зручною при застосуванні і стабільною при зберіганні. 

Метою нашої роботи був вибір лікарської форми місцевої дії для лікування запальних 
захворювань опорно-рухового апарату. 

Гелі це м′які лікарські засоби для місцевого застосування, які є одно-, дво- або бага-
тофазовими дисперсними системами з рідким дисперсійним середовищем. Реологічні влас-
тивості гелів обумовлені присутністю гелеутворювачів у порівняно невеликих концентраці-
ях. Гелеутворювачі можуть виконувати також роль стабілізаторів дисперсних систем. 

Гелі, призначені для місцевого лікування запальних процесів, повинні виявляти помі-
рну осмотичну активність, яка б сприяла зволоженню і пом’якшенню шкіри, а також посту-
повому вивільненню діючих речовин. 

Відповідно до типу основи, гелі поділяють на гідрофільні та гідрофобні. Гідрофільні 
(гідрогелі) виготовляються на основах, що складаються з води, гідрофільного змішаного або 
неводного розчинника і гідрофільного гелеутворювача. Гідрофобні (олеогелі) виготовляють-
ся на основах, що складаються з гідрофобного розчинника і ліпофільного гелеутворювача. 
Актуальним, враховуючи наші вимоги, є гелі на гідрофільних основах. Вони швидко всмок-
туються в шкіру, тим самим сприяючи проникненню лікарських речовин; забезпечують ви-
щий вміст лікарських речовин у глибоких шарах дерми і субдермальному просторі, порівня-
но з кремами при рівнозначній концентрації діючої субстанції; легко змиваються водою та 
ін. Гелі контролюють за такими показниками якості: опис, ідентифікація, однорідність, маса 
вмісту упаковки, мікробіологічна чистота, кількісне визначення, розмір часток, рН, кислотне 
і перекисне числа, характерні властивості основи, супровідні домішки, герметичність кон-
тейнера та ін. 

Об′′′′єктами наших досліджень були зразки гелів з такими діючими речовинами, як от-
рута гюрзи, саліцилова кислота, камфора рацемічна, ялицева олія. 

Нами проведено теоретичне обґрунтування складових лікарського засобу та експери-
ментально визначаються характеристики дослідних зразків.  
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ МАЗІ «ЛІПОВІТ» 
Котенко О.М., Тихонов О.І., Живора Н.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Лікування ранових гнійно-запальних процесів залишається актуальною проблемою су-

часної медицини. Одним з основних фармакотерапевтичних засобів для їх лікування є мазі, які 
повинні застосовуватися диференційовано залежно від фази ранового процесу та мати багатосп-
рямовану дію. 

На кафедрі аптечної технології ліків розроблена мазь «Ліповіт» для лікування гнійних 
ран у другій фазі ранового процесу. Для забезпечення фармакотерапевтичного ефекту до складу 
препарату введено ліпофільний екстракт обніжжя бджолиного (ЛЕОБ), який завдяки високому 
вмісту ліповітамінів забезпечує протизапальну та репаративну дію мазі. Як носій обрана емуль-
сійна система першого роду, яка легко адсорбує серозні виділення, не пересушує здорові ткани-
ни, не порушує ріст грануляцій та епітелізацію, чинить охолоджувальну дію. При розробці пре-
парату як олійну фазу та розчинник ЛЕОБ використали масло вазелінове; одержання високодис-
персної стабільної емульсії потрібної консистенції забезпечено введенням емульгатора № 1. Як 
антифризну добавку і пластифікатор до складу мазі було введено поліетиленоксид-400; як пене-
трант використано етанол 96%; мікробіологічну чистоту препарату забезпечено введенням бро-
нітролу. З метою запобігання окиснення каротиноїдів ЛЕОБ до складу препарату введена експе-
риментально визначена кількість бутилгілроксіанізолу. 

Мета нашої роботи полягала в розробці методик контролю якості та стандартизації мазі 
«Ліповіт» відповідно до вимог ДФ України. 

Згідно з вимогами ДФУ м'які лікарські засоби для зовнішнього застосування обов'язково 
контролюють за такими показниками: опис, ідентифікація, мікробіологічна чистота, кількісне 
визначення діючих компонентів. За органолептичними показниками мазь «Ліповіт» являє собою 
однорідну густу масу блідо-жовтого кольору зі слабким специфічним запахом. Розмір часок ди-
сперсної фази в мазі становить менше 10 мкм і не змінюється при зберіганні, тому додатковий 
контроль розміру часток при промисловому виробництві не потрібен. У той же час, оскільки 
мазь призначена для нанесення безпосередньо на ранову поверхню, до нормативної документа-
ції введено визначення показника рН 5% водної дисперсії мазі. 

Ідентифікацію мазі «Ліповіт» проводили за основним діючим компонентом – сумою ка-
ротиноїдів ЛЕОБ (за максимумами поглинання на спектрі препарату та загальновідомою якіс-
ною реакцією з хлороформним розчином сурми хлориду), а також за часом утримання етанолу 
96% та бронітролу на хроматографах при їх кількісному визначенні. Проводити ідентифікацію 
інших допоміжних речовин (вазелінового масла, поліетиленоксиду-400, води, емульгатора № 1) 
немає необхідності. Бутилгідроксіанізол забезпечує захист каротиноїдів від окиснення, тому до-
статнім є кількісне визначення вмісту суми каротиноїдів у мазі, що дає підтвердження наявності 
та ефективності антиоксиданта. Мікробіологічну чистоту препарату визначали згідно з ДФУ, 
мазь «Ліповіт» відповідає вимогам до готових лікарських засобів для місцевого застосування. 
Кількісне визначення основного діючого компонента мазі – суми каротиноїдів – проводили 
спектрофотометричним методом за власним поглинанням; кількісне визначення етанолу 96% 
та бронітролу – методом парофазної газової хроматографії. 

Таким чином, розроблені методики контролю якості та проведена стандартизація препа-
рату; доведено, що мазь «Ліповіт» стабільна при зберіганні в сухому захищеному від світла 
прохолодному місці протягом двох років. 
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РАЗРАБОТКА ПЛЕНОЧНЫХ ФОРМ СОЛЕЙ РАПЫ КУЯЛЬНИЦКОГО  
ЛИМАНА И КИНЕТИКА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ НИХ КАТИОНОВ И АНИОНОВ 

1,2Кравченко И.А., 2Ларионов В.Б., 2Овчаренко Н.В., 1Коберник А.А.,  
1Борщ А.М., 1Ковальчук Л.В. 

1Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова,  
2Физико-химический институт им. А.В.Богатского НАН Украины 

 
В настоящее время большое внимание исследователей привлекает использование в 

качестве противовоспалительных агентов природных факторов, например, лечебных грязей, 
солей, содержащих комплекс неорганических катионов и анионов, биологически активные 
соединения, низкомолекулярные биорегуляторы. Неорганические катионы и анионы прини-
мают участие в процессе возбуждения и проведения нервного импульса, и в виде солевых 
растворов в течение длительного времени применяются в качестве противовоспалительных и 
противоотечных агентов. 

Применение их в качестве компрессов и обертываний неудобно, так как отсутствует 
возможность контролирования площади поверхности контакта с участками воздействия. Оп-
тимизация лечения требует создания стандартизированных лекарственных форм. Одним из 
решений этой проблемы является создание гидрофильных матриц, способных удерживать 
соединения и высвобождать их в течение определенного времени. Необходимым элементом 
матриц является пластификатор (преимущественно гидрофильный), который придает им ги-
бкость и удерживает необходимое количество воды. Создание необходимого терапевтичес-
кого эффекта, в таком случае будет определяться его физико-химическими свойствами и ко-
личеством в гидрофильной матрице. 

Целью нашей работы является экспериментальное обоснование состава гидрофиль-
ных матриц, содержащих соли Куяльницкого лимана. 

Материалы и методы. Пластификаторы (глицерин, 1,2-пропиленгликоль (ПГ), полиэ-
тиленоксид-400 (ПЭО-400)) смешиваем с раствором поливинилового спирта и солью Куяль-
ницкого лимана. Раствор переливаем в планшет определенного размера и оставляем высы-
хать до постоянной массы. Полученную гидрогелевую матрицу разрезаем на части площа-
дью 4 см2 и взвешиваем. Определяем скорость высвобождения катионов и анионов из гидро-
фильной матрицы с помощью прибора «вращающаяся корзинка» путём отбора аликвот каж-
дые 15 минут. Количественное определение катионов и анионов проводим стандартными 
аналитическими методами (аргентометрически и трилонометрически). 

Наилучшие результаты выхода анионов и катионов из гидрогелевых матриц для ани-
онов дала гидрогелевая матрица, содержащая в качестве пластификатора ПГ в количестве, 
составляющем 50% массы всей матрицы; для катионов - матрицы, содержащие 50% ПГ и 
35% ПЭО-400. 

Таким образом, по результатам нашего исследования можно прийти к выводу, что в 
зависимости от количества усилителя матрицы обладают различными физическими свойст-
вами и разной скоростью высвобождения из них анионов и катионов. Кроме того, установле-
но, что максимальная скорость высвобождения анионов и катионов наблюдается в начале 
исследования. Показано, что наибольшее количество анионов и катионов выделяется из ги-
дофильных матриц, в которых в качестве пластификатора использованы ПЭО-400-35% и ПГ 
- во всех своих концентрациях. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ  
АКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА ШТАММОВ ПРОБИОТИКОВ 

Краснопольский Ю.М. 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 
Пробиотики – биотехнологические препараты, содержащие живые микроорганизмы, 

относящиеся к нормальной, физиологически и эволюционно обоснованной флоре кишечного 
тракта. Они положительно влияют на организм хозяина, способствуют восстановлению пи-
щеварения, биологического статуса, иммунного ответа, повышают эффект вакцинации. В 
этом процессе важную роль играют продукты метаболизма этих бактерий. Среди метаболи-
тов особого внимания заслуживают кислоты: уксусная, молочная и др.; антибиотикоподоб-
ные пептиды, лизоцим, ферменты, адгезины и другие биологически активные вещества. Ши-
роко используются препараты различных форм (капсулы, суппозитории, лиофилизаты, мик-
рокапсулы, суспензии бактерий) на основе штаммов Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococ-
cus и др. 

Целью аших исследований явилось изучение антибактериальной и иммуностимули-
рующей активности продуктов метаболизма бактерий. В работе был исследован стерильный 
фильтрат культуральной жидкости (СФКЖ) B.Bifidum 1 L. plantarum 8P-A3 в соотношении 
1:2. Кислотность фильтрата 228 °Т. В работе было проведено две группы экспериментов. 

1. При изучении иммуностимулирующей активности мышам однократно подкожно 
вводили столбнячный анатоксин в дозе 0,2 мл (2 ЕС). Животным в течение 21 суток вводили 
СФКЖ в/б или per os в дозе 0,5 мл. Контрольной группе мышей (50 животных) СФКЖ не 
вводили. Затем животным в/б вводили столбнячный токсин в дозе 50 dlm и наблюдали за 
выживаемостью животных в течение 7 суток. Обнаружено, что в контрольной группе выжи-
ваемость мышей составила 62 %. В то же время, в группе животных получавших СФКЖ вы-
живаемость была достоверно выше: 76 % при введении per os и 88 % при введении в/б. Та-
ким образом, продукты жизнедеятельности бактерий при введении животным, иммунизиро-
ванным вакциной повышают иммунный ответ на введенный антиген. 2. При изучении анти-
бактериальной активности в качестве тест-штамма использовали культуру Sh. Flexneri в дозе 
200 млн. Исследования проводили по двум направлениям: мышам вводили смесь культуры и 
СФКЖ в соотношении 1:1 или в/б заражали животных в дозе 0,1 мл, с последующим введе-
нием СФКЖ в/б в дозе 0,5 мл в течение 7 дней. Контрольной группе вводили только культу-
ру Sh. Flexneri. Обнаружено, что использование СФКЖ приводит к снижению летальности у 
мышей при инкубации патогенных бактерий и СФЖК. По сравнению с контролем леталь-
ность была снижена на 25-30 %. По всей видимости накапливающиеся в среде культивиро-
вания продукты: бактериоцины, кислоты, адгезины, ферменты блокируют патогенную мик-
рофлору, защищая, таким образом, организм зараженных животных от гибели. 

Таким образом, проведенные исследования демонстрируют высокую биологическую 
активность продуктов жизнедеятельности штаммов пробиотиков и возможность создания 
препарата, обладающего иммуностимулирующим и антибактериальным действием на основе 
секретируемых микроорганизмами биологически активных соединений. Кроме того, по-
видимому, нецелесообразно при получении препаратов - пробиотиков проводить отделение 
бактерий от культуральной жидкости, освобождая их от продуктов метаболизма. 
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РОЗРОБКА НОВИХ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ 
З КСЕРОФОРМОМ ТА ЕКОНАЗОЛОМ 
Криклива І.О., Рубан О.А., Юдіна Ю.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Проблема лікування раневої інфекції в останні роки стала чрезвичайно актуальною. 

Зростає число інфекційних ускладнень операційних ран, які можуть перейти в сепсис. Гнійні 
ускладнення після аппендектомії розвиваються у 35-45% пацієнтів, після холецистектомії у 
7,8-32%. Гнійно-септичні ускладнення в гінекологічних стаціонарах зустрічаються у 13,7-
46%, у ортопедичних хворих - 20,7-20,8% випадків. Одночасно зі збільшенням бактеріальних 
інфекцій, викликаних різними грампозитивними та грамнегативними бактеріями, зростає ча-
стота інфікування грибами роду Candida унаслідок широкого використання антибіотиків, ко-
ртикостироїдних, цитостатичних лікарських засобів. 

Асортимент вітчизняних препаратів для лікування раневого процесу та дерматитів, 
ускладнених грибковою мікрофлорою, дуже обмежений. Лікарські препарати, які зареєстро-
вані на території України, не завжди відповідають вимогам щодо ефективності, стабільності 
та безпеки застосування за складом діючих та допоміжних речовин. 

Тому, розробка нових комбінованих препаратів направленої дії та впровадження їх у 
виробництво є актуальною проблемою сучасної фармації. 

В зв'язку з цим метою нашої роботи було створення двох мазей: мазі для лікування 
раневого процесу, та мазі для лікування інфекційних дерматитів, ускладнених грибковою мі-
крофлорою. 

Враховуючи етіопатогенез цих захворювань, складові мазей повинні чинити протимі-
кробну, протизапальну та фунгіцидну дію. 

Тому, в якості діючого інгредієнту мазей, ми вважали за доцільне використати анти-
септик широкого спектру дії – ксероформ, що володіє в'яжучею та підсушуючею діями, але 
головною перевагою його є наявність протизапальної дії та вираженої антимікробної дії. Він 
є ефективним до значного кола збудників інфекційних захворювань, малотоксичній та вико-
ристовується для зовнішньої терапії запальних захворювань шкіри та слизових оболонок, 
ерозивних та виразкових поверхонь різного походження. 

При виборі діючих компонентів у рецептурному складі мазі, яка розробляється для лі-
кування грибкових уражень шкіри, визнано доцільним використання в якості антифунгаль-
ного компоненту для розширення антимікробного спектра дії - еконазолу, який на доклініч-
ному і клінічному рівнях довів оптимальну антифунгальну здатність, а також бактерицидну 
спроможність у відношенні до біогенних коків. 

Відомо, що деякі речовини спроможні пролонгувати та підсилювати дію лікарських 
речовин. З метою підсилення антимікробної дії ксероформу та еконазолу до складу мазей 
був введений димексид. 

Димексид має протизапальну, антисептичну, антигістамінну, анальгетичну, фібрінолі-
тичну дію. 

З позиції біологічної фармації дослідження останніх років довели, що вибір носія має 
велике значення та забезпечує виражену, а інколи підсилену дію лікарських речовин, які бу-
ли введені до складу мазей. 

За результатами мікробіологічних та фармакологічних досліджень нами було обрано 
поліетиленоксидну основу для мазей «Димексером» та «Екседим». 
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ТАБЛЕТКИ «АЛЬТАБОР» -  
НОВИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Крутских Т.В.*, Шаламай А.С.** 
*Национальный фармацевтический университет, 

** НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 
 
Грипп и ОРВИ сегодня занимают первое место по частоте и количеству случаев в ми-

ре, и составляют 95% всех инфекционных заболеваний. Ежегодно в мире заболевает до 500 
млн. человек, 2 миллиона из которых умирают. Если считать, что в течение года грипп пере-
носят в среднем 1 - 2 раза, то по данным статистических исследований, каждый четвертый - 
пятый житель планеты бывает вовлечен в эпидемический процесс. Цифры эти, однако, силь-
но преуменьшены из-за неполной регистрации гриппа и ОРВИ. Более точные методы выяв-
ления гриппозных заболеваний с помощью выборочных медицинских обходов и опросов по-
стоянных групп населения показали, что по опыту США, в среднем, на одного человека при-
ходится 3 случая заболеваний гриппом или ОРЗ. 

Одной из основных загадок вируса гриппа является то, что большую часть времени 
вирус отсутствует в популяции. Эпидемии случаются, как правило, осенью или зимой (Севе-
рное полушарие) или весной и летом (в Южном полушарии). Длительность эпидемии соста-
вляет 1-3 месяца, после чего вирус снова исчезает. Где он циркулирует в остальное время, 
где и как происходит антигенный дрейф, до сих пор до конца не ясно. Наиболее правдоподо-
бная гипотеза говорит о том, что вирус циркулирует в районе экватора (где заболевания гри-
ппом регистрируются круглогодично). 

Повышенная частота эпидемий в холодное время года, по-видимому, объясняется тем, 
что возникает большая скученность людей в закрытых помещениях во время холодной и 
влажной погоды. Резервуаром вируса, как правило, является больной человек. Последние 
вспышки гриппа (например, в Гонконге) дают основания предполагать, что возможна пере-
дача вируса от животного к человеку. Гриппом болеют люди любого возраста во всем мире, 
но наибольшее количество заболеваний наблюдается у детей в возрасте от 1 до 14 лет (37%), 
что в четыре раза выше, чем у пожилых (10%). По мере развития эпидемии меняется распре-
деление числа заболевших (с диагнозом, подтвержденным лабораторными исследованиями) 
по возрастным группам. Так, по мере расширения масштабов эпидемии происходит сдвиг в 
сторону детей дошкольного возраста и взрослых. Госпитализация лиц, достигших 65-летнего 
возраста и старше, приходится, как правило, на вторую половину эпидемии. 

Выявляется также четкая зависимость уровня заболеваемости городского населения 
от численности населения города. Наибольшая эпидемическая заболеваемость ОРЗ отмечена 
в городах с численностью населения 1 млн. и больше - 29,7%, в городах с населением от 500 
тыс. до 1 млн. - 24,1%, а в городах с населением меньше 500 тыс. - 22,1%. Также закономер-
но уменьшается в соответствующих группах городов и эпидемическая заболеваемость грип-
пом: 11,3%; 10,9% и 9,7 % соответственно. 

Каждую эпидемию гриппа сопровождает повышенная смертность. Показатели смерт-
ности от гриппа в мире составляют 0,01-0,2%, а средние ежегодные потери достигают в ма-
сштабах разных стран десятков тысяч человек, включающих в основном, детей первых лет 
жизни (до 2-х лет) и пожилых людей (старше 65 лет). Смертность среди лиц 5-19 лет состав-
ляет 0,9 на 100000 человек, среди лиц старше 65 лет - 103,5 на 100000 человек. Наибольшие 
жертвы грипп собирает среди пожилых групп населения, страдающих хроническими болез-
нями (лица "высокого риска"). Смерть при гриппе может наступить от интоксикации, крово-
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излияний в жизненно важные центры (головной мозг), от легочных осложнений (пневмония, 
эмпиема плевры), сердечной или сердечно-легочной недостаточности. 

Вирус гриппа, размножаясь в респираторном тракте, вызывает разрушение мерцате-
льного эпителия, физиологической функцией которого является очищение дыхательных пу-
тей от пыли, бактерий и т.д. Если мерцательный эпителий разрушается, он уже не может в 
полной мере выполнять свои защитные функции, и бактерии с большей легкостью проника-
ют в легкие. Таким образом, появляется опасность развития бактериальной суперинфекции. 
Поэтому, наибольшее количество смертных случаев от гриппа связано не непосредственно с 
этим заболеванием, а с осложнениями после гриппозной инфекции. Чаще всего это осложне-
ния, касающиеся заболеваний легких и сердца (в частности, острая пневмония). Всего, в об-
щей структуре смертности смерть от гриппа и его осложнений занимает долю 40%. 

Пандемия гриппа 1918 -1919 годов, получившая название " испанки", унесла более 20 
млн. жизней, т.е. в 2 раза больше, чем первая мировая война, а по последним данным эти по-
тери оцениваются в 40-50 млн. человек. В настоящее время потери от глобальных эпидемий 
гриппа (пандемий) значительно уступают масштабам прошлых десятилетий благодаря воз-
можности своевременной диагностики вируса, наличию противовирусных и антибактериа-
льных препаратов и улучшению медицинского обслуживания населения. Однако, специалис-
ты считают, что: 

− следующая пандемия гриппа неизбежна, однако никто не знает, когда именно 
случится пандемия; 

− пандемии случаются в среднем каждые 30-40 лет; 
− между идентификацией нового вируса и началом пандемии может пройти от 1 

до 6 месяцев; 
− пандемия может возникнуть одновременно в разных странах; 
− воздействие пандемии на здоровье людей может быть очень сильным. 
Наибольшему риску заболеть будут подвержены врачи и медсестры, так как они бу-

дут находиться в постоянном контакте с больными гриппа. 
На сегодняшний день, к сожалению, радикальных средств лечения гриппа не сущест-

вует. Это связано с природной изменчивостью вирусной популяции, высокой вариабельнос-
тью генома и генетической предрасположенностью к многочисленным точечным мутациям. 
Поэтому поиск специфических ингибиторов, блокирующих функциональную активность ви-
руса на разных этапах цикла его репликации, продолжается. Одним из перспективных напра-
влений в терапии как гриппа, так и респираторных инфекций является использование препа-
ратов, стимулирующих продукцию собственных эндогенных ИФН, активирующих естест-
венный иммунитет, стабилизирующих и корригирующих адаптивный иммунитет. 

Одним из таких препаратов является созданный на основе растительного сырья новый 
препарат в форме таблеток под названием «Альтабор», который, согласно проведенным исс-
ледованиям, действует на оба звена протекания вирусной инфекции. А именно, блокирует 
активность вируса за счет ингибирования вирусной нейраминидазы, а также активирует ес-
тественный иммунитет посредством индуцирования продукции интерферона организмом. 
Разработанный препарат нетоксичен и может применяться не только для лечения, но и про-
филактики вирусных инфекций, что открывает широкие перспективы его использований в 
медицинской практике. 
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МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ ВИТАМИНОВ  
Куншенко Б.Б., Мотняк Л.А., Алексеева Л.А. 

Одесский национальный политехнический университет 
 
Витамины – органические вещества разнообразной химической природы, которые не-

обходимы для нормальной жизнедеятельности людей и животных. Особые свойства боль-
шинства витаминов делают их весьма лабильными соединениями. Витамины легко претер-
певают необратимые изменения при соприкосновении с кислородом и влагой воздуха. Физи-
ко-химические свойства некоторых витаминов определяют их высокую реакционную актив-
ность, возможность неблагоприятного воздействия на слизистую оболочку пищеварительно-
го тракта, способность слеживаться и т.д. Перечисленные особенности витаминов затрудня-
ют прямое, без дополнительной обработки, использование витаминов в производстве гото-
вых лекарственных форм, премиксов и комбикормов. Одним из способов устранения пере-
численных отрицательных фармакологических и технологических свойств витаминов являе-
тся защита их специальными оболочками в микрокапсулах. Для разработки технологии мик-
рокапсулирования 30%-ного масляного раствора витамина Е мы определили: изоэлектричес-
кую точку использованного желатина, т.е. рН среды, при котором с наибольшим выходом 
происходит образование коацервата; зависимость выхода микрокапсул и толщины желати-
новой оболочки от соотношения желатин – масляная фаза; концентрацию водного раствора 
желатина и марку желатина, который целесообразно использовать в процессе коацервации; 
количество и концентрацию электролита (раствор Na2SO4), который необходимо добавлять к 
раствору желатина, чтобы прошел процесс коацервации; зависимость образования коацерва-
та от времени выдержки и охлаждения образующегося коацервата. 

На основе проведенных экспериментов установлено, что оптимальными условиями 
проведения технологического процесса микрокапсулирования масляного раствора витамина 
Е с использованием в качестве оболочки желатина являются: 

o использование желатина с твердостью студня 240, что позволяет получать мик-
рокапсулы, которые хорошо отмываются от избытка желатина и коацервата; 

o проведение процесса микрокапсулирования при рН 5.25-5.35, так как в этих 
условиях вязкость желатинового раствора минимальна и соответствует изоэлек-
трической точке; 

o использование 10%-ного водного раствора желатина, у которого минимальная 
вязкость; 

o использование 20%-ного раствора электролита (Na2SO4), что дает возможность 
наиболее полно использовать желатин. 

При медленном добавлении к 10%-ному водному раствору желатина 20%-ного раст-
вора сульфата натрия происходит образование коацерватного раствора желатина. Контроль 
за процессом образования коацервата осуществляли с помощью микроскопа и фотоэлектро-
колориметра ФЭК 56М по возрастанию мутности пробы (увеличение оптической плотности 
(D). Под микроскопом отчетливо видны коацерватные капли, концентрация и размер кото-
рых при выдерживании в течение 40 минут увеличиваются (рис.1а). Добавление в приготов-
ленную коацерватную систему 30%-ного масляного раствора витамина Е приводит к образо-
ванию эмульсии, при выдерживании которой в течение 40 минут при 40оС на поверхности 
масляных капель образуется желатиновая оболочка. Процесс формирования желатиновых 
оболочек протекает при постепенном снижении температуры от 40 до 30оС (рис. 1б). При 
последующем быстром охлаждении системы до 8-10оС происходит гелирование желатино-
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вых оболочек. Готовые микрокапсулы отмывали от неиспользованного желатина и сульфата 
натрия, обезвоживали изопропиловым спиртом и сушили при 40-45оС. Микрокапсулы с мас-
ляным раствором витамина Е представляют собой сыпучий порошок из частиц сферической 
формы (рис. 1в).  

   
а б в 
 
Рисунок 1 – Стадии микрокапсулирования: 
а – коацерватный раствор желатина; б – микрокапсулы витамина Е до стадии тверж-

дения; в – внешний вид готовых микрокапсул 
Размер микрокапсул и толщина их оболочек, определяются гидродинамическими 

условиями процесса эмульгирования масляного раствора витамина Е. Исследование свойств 
коацерватного раствора желатина позволило разработать технологическую схему микрокап-
сулирования с использованием метода простой коацервации. При микрокапсулировании ис-
пользовали: 10%-ный раствор желатина марки 240 в воде; 20%-ный раствор Na2SO4 в воде и 
30%-ный раствор витамина Е в подсолнечном масле. Таким образом, в результате проведен-
ных исследований показано, что основными стадиями процесса микрокапсулирования мас-
ляного раствора витамина Е являются: 

o получение коацервата желатина при добавлении к 10%-ному раствору желатина 
20%-ного раствора сульфата натрия; 

o эмульгирование капсулированного масляного раствора витамина Е; 
o отложение капель коацервата на частицах эмульсии; 
o гелирование и обезвоживание полученных оболочек; 
o сушка полученных микрокапсул. 
Установлено, что: 
o при недостаточной концентрации сульфата натрия в коацерватной системе обо-

лочки микрокапсул оказываются слишком тонкими, что ведет к получению про-
дукта с плохой сыпучестью; 

o передозировка сульфата натрия при снижении температуры приводит к коагуля-
ции желатина в виде хлопьевидного осадка; 

o несоблюдение скорости охлаждения на стадии отложения оболочек (0,2оС в од-
ну секунду) приводит к неравномерному покрытию эмульсионных капель жела-
тиновых оболочек; 

o переохлаждение реакционной массы (ниже 5оС) на стадии гелирования оболочек 
приводит к налипанию микрокапсул на стенки приборов и потери продукта. 

Разработана технологическая схема микрокапсулирования 30%-ного масляного раст-
вора витамина Е в желатиновой оболочке. 

По разработанной технологии получены микрокапсулы витамина Е с выходом 92% в 
пересчете на масляный раствор витамина Е. 
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РАЗРАБОТКА КОНДИТЕРСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ  
АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ И  

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 
Куренной А.В., Гладышев В.В., Дюдюн А.Д. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Проблема лечения заболеваний пародонта привлекает пристальное внимание клини-

цистов и исследователей в связи с высокой распространенностью этой патологии, достига-
ющей 98% с доминированием хронического пародонтита. По данным различных авторов, его 
распространенность составляет от 25 до 40% в возрасте до 35 лет , от 80 до 90% — после 40 
лет и практически 100% у лиц пожилого возраста. Значимость патологии пародонта опреде-
ляется не только распространенностью и тяжестью заболевания, отрицательным влиянием на 
организм в целом, но и также малой эффективностью проводимого лечения. Фармакотерапе-
втический арсенал отечественной стоматологии в данном случае представлен лекарственны-
ми средствами для системного и местного применения. В качестве действующих веществ в 
них используют антибиотики - аминопенициллины (амоксициллин, амоксициллин с клаву-
ланатом), тетрациклины (доксициклин), макролиды (азитромицин, мидекамицин, , роксит-
ромицин, кларитромицин), линкозамиды (линкомицин, клиндамицин), фторхинолоны (офло-
ксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин). Широко применяются также препараты группы 
нитроимидазолов (метронидазол, тинидазол), фузиевая кислота. Системное использование 
данных лекарственных средств часто вызывает широкий ряд побочных реакций, связанных с 
негативным воздействием на жизненно важные органы организма человека. В связи с этим 
больший интерес для практического здравоохранения представляют лекарственные формы 
для местного применения, позволяющие снизить токсичные проявления от назначения анти-
микробных веществ и обеспечить их непосредственный контакт с источниками микробных 
инвазий. Однако, основным недостатком использующихся основных стоматологических ле-
карственных форм для местного применения - растворов и мягких лекарственных форм 
(паст, мазей, гелей) является сложность создания эффективной концентрации антимикробно-
го вещества во всем объеме пародонтальных поражений и поддержание ее в течение необхо-
димого для лечения периода времени. Кроме того, они не совсем удобны для использования 
в педиатрии. Создание стоматологических лекарственных форм антимикробного действия 
для местного применения, позволяющих обеспечить длительную циркуляцию действующих 
веществ в ротовой полости при минимальных токсических проявлениях на основе отечест-
венного сырья и технологий является актуальным и своевременным для фармацевтической 
науки Украины. Решить данную проблему возможно за счет использования в фармакотера-
пии заболеваний пародонта кондитерских лекарственных форм – карамелей, пастилок, жева-
тельных резинок. Нами предложено использование для профилактики и терапии пародонти-
тов микробной, грибковой и микст-этиологии леденцовой карамели с полигексаметиленгуа-
нидина фосфатом (ПГМГФ). Данное вещество, серийно производящееся в Украине обладает 
широким спектром антимикробной, противогрибковой, антивирусной активности и при этом 
практически безвредно (разрешено Минздравом Украины даже для обеззараживания источ-
ников питьевой воды). Водный раствор ПГМГФ в настоящее время зарегистрирован Госу-
дарственным Фармцентром МЗ Украины в качестве наружного антимикробного средства. В 
результате предварительных исследований установлен состав, содержащий сахар, крахмаль-
ную патоку, водный раствор ПГМГФ и технология, позволяющая получить леденцовую мас-
су , соответствующую действующим государственным стандартам. Предложена электрохи-
мическая методика количественного определения ПГМГФ в леденцовой карамели, облада-
ющая высокой специфичностью и воспроизводимостью.  
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ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ТАБЛЕТОК ГЛЮКОРІБИНУ 
Кутова О.В, Рубан О.А, Ковалевська І.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В даний час для розробки кількісного складу лікарських форм широко використову-

ється регресійний аналіз. Рівняння регресії дозволяють експериментаторові отримати дета-
льнішу інформацію про вплив кількісного вмісту складових компонентів препарату на фар-
мако-технологічні показники якості і дають можливість для їх оптимізування. Такий підхід в 
практичних завданнях далеко не завжди дає задовільні результати, оскільки в більшості ви-
падків потрібно створення системи, найкращої не по окремому, а по сукупності декількох 
критеріїв якості одночасно. 

Сформулювати всі вимоги до об'єкту дослідження в одному рівнянні неможливо і це 
обумовлює необхідність вираження окремих якісних вимог у вигляді системи рівнянь регре-
сії, яка є за своєю суттю векторним критерієм якості. Звідси і виникає математична проблема 
одночасної оптимізації сукупності рівнянь регресії, кожне з яких окремо оцінює певну якість 
системи. 

Аналізуючи літературні джерела в області теорії векторної оптимізації, ми зупинилися 
на підході до рішення завдання багатокритерійної векторної оптимізації, заснованої на ідеї 
визначення ідеальної точки в просторі критеріїв якості і введенні норми наближення до ідеа-
льної точки в цьому просторі. Отримане при цьому рішення забезпечує максимальну близь-
кість критеріїв якості до необхідних значень. Такий підхід був реалізований при встановлен-
ні кількісного вмісту допоміжних речовин в ході розробки складу таблеток протиалергійної 
дії. Відгуками були розпадання, стирання, міцність таблеток. 

Згідно загальному методологічному підходу до розробки лікарського препарату вибір 
кількісного складу повинен ґрунтуватися на визначених критичних діапазонах вмісту його 
складових, що робить можливим впровадження розробки у виробництві. З цією метою в по-
передніх роботах були встановлені кількісні межі для компонентів суміші для таблетування: 

• діючі речовини– 50 % мас.; 
• допоміжні речовини: стеарат кальцію – від 0,1 до 1,5 % мас., колідон – від 5 до 

15 % мас., сорбіт – від 35 до 50 % мас. 
За результатами повного трьохфакторного експерименту ( х1– стеарат кальцію, х2– 

сорбіт, х3 – колідон), що змінюються на двох рівнях були отримані рівняння регресії . Суміш 
допоміжних речовин повинна були задовольняти всім фармако-технологічним показникам 
одночасно. Бажані діапазоні для відгуків мали такі дані: розпадання – 12–13 хв, стиранність – 
98–99 %, міцність – 45–49 %. Важливо відзначити, що істотне значення має попередній ана-
ліз області допустимих і приблизно ефективних рішень. 

Як видно з рис. 1 області пошуку можливих рішень для показників одночасно не пе-
ретинаються. Є спільні рішення для розпадання (область 1) та міцності (область 3), а також 
стиранності (область 3) та розпадання (область 1). Тобто з математичної точці зору система 
обмежень, накладених на значення критеріїв, є несумісною. Якщо діапазони пошуку розши-
рити, наприклад, розпадання – 10–15 хв, стиранність – 0–1 %, міцність – 30–60 % – 
з’являється спільна область рішень (рис. 2). 

Візуально оцінити можливість пошуку рішення можна лише при аналізі не більше 
трьох складових, тому особлива роль на цьому етапі відводиться розробці варіантів побудо-
ви алгоритмів ухвалення рішень на основі послідовного, з врахуванням поточної інформації 
про переваги, усунення несумісності обмежень на значення критеріїв. 
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Нами пропонується підхід до вибору єдиного рішення з допустимої безлічі значень, 
що основується на теорії багатокритерійної оптимізації. При цьому аналізуються три цільові 
функції з відповідними областями рішень, які визначаються введеними обмеженнями. З цієї 
області необхідно вибрати одне, яке задовольняло б в рівній мірі кожній з функцій. 

 

 
Рис.1. Область можливих рішень: 1 – 

область рішень для заданого значення розпа-
дання; 2 – для стиранності; 3 – для міцності; 
4,5 – лінії, відповідні умовам х1+х2=50-1,5 і 
х1+х2=50-1,5 відповідно. 

 
Рис.2. Область можливих рішень: 

1,2–лінії, що визначають область рішень для 
заданого значення розпадання; 3,4 – для 
стиранності; 5,6 – для міцності; 7,8 – лінії, 
відповідні умовам х1+х2=50-0,5 і х1+х2=50-
1,5 відповідно. 

 
Задаються умови для пошуку екстремумів функцій відгуку, які базуються на експери-

ментальних даних в бажаній послідовності: стиранність – 0 – 1 %, розпадання повинне бути 
мінімальним, але не більш 12 хв, міцність – максимальна, але не перевищувати 60 %. У умо-
вах обмежень 0,1(х1(1,5, 5(х2(15, 35(х3(50, а також, враховуючи, що загальна торба допоміж-
них речовин х1, х2 та х3 повинна дорівнювати 50 (% мас), мінімізіруємо норму наближення 
до оптимальної точки в області допустимих рішень, яка використовується в теорії векторної 
оптимізації та визначаємо єдине рішення. 

За розрахунками, які булі проведені за допомогою математичного пакету MathCad мі-
німум функції наближення відповідає значенням: х1=1, х2=10, х3=39. При такому вмісті до-
поміжних речовин маса для таблетування має наступні фармако-технологічні показники: ро-
зпадання – 15,0 хв, стиранність – 0,1 %, міцність – 52,3 %. 

На підставі проведених досліджень по оптимізації складу маси для таблетування 
встановлено оптимальний склад таблеток: діюча речовина – 50 %; допоміжні речовини: стеа-
рат кальцію – 1 %, сорбіт – 39 %, колідон – 10 %. Для визначення оптимального кількісного 
вмісту допоміжних речовин було використано теорію багатокритеріальної оптимізації, яка 
дозволяє наблизитись до заданого значення для кожного фармако-технологічного показника. 
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КІНЕТИКА ВБИРАННЯ РІДИНИ ЛІКАРСЬКИМИ ПОРОШКАМИ 
Кутова О. В., Шаповалов О. В., Ковалевська І. В., Чернов А. М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Сучасні методи гранулювання таблеткових мас забезпечують отримання продукту з 

поліпшеними фізико-хімічними та технологічними властивостями – доброю плинністю, міц-
ною структурою, монодисперсністю. При використанні методу вологої грануляції істотну 
роль грає процес зволоження таблеткової маси. При грануляції порошків на розділі рідкої та 
твердої фаз має місце стискуючий ефект, який обумовлений поверхневим натягненням тон-
кої плівки води на частках сировини. Капілярна волога залежать від структури порошків і 
виду зв'язку вологи з ними. Різноманіття властивостей лікарських, яка знаходиться у порож-
нинах між частками, під дією негативного капілярного тиску утримує їх, що сприяє створен-
ню агломератів. Інтенсивність взаємодії між частками залежить від природи матеріалів, їх 
змочування, розміру і форми. Властивості зволожених компонентів субстанцій і зволожува-
чів потребує визначення загальних закономірностей процесу зволожування фармацевтичних 
матеріалів, що дозволить оптимізувати технологічний процес виробництва твердих лікарсь-
ких форм. Метою роботи є вивчення кінетики вологопоглинання лікарських порошків і з'я-
сування проблеми міграції в них вологи. Для встановлення фізико-хімічних властивостей 
об’єктів дослідження – субстанцій стрептоциду та дротаверину гидрохлорида, були викорис-
тані загальноприйняті технологічні методи з визначення насипної маси, вологості, влагопог-
линання, мікроскопічний аналіз. За результатами кристалографії, встановлено, що субстанція 
стрептоциду являє собою полідисперсний кристалічний порошок у вигляді пластинчастих 
багатогранників та їх уламків. Субстанція дротаверину гидрохлорида – це дрібнодисперсний 
кристалічний порошок жовтого кольору, частки якого мають форму паличок. 

При дослідженні фізико-хімічних та фармако-технологічних показників субстанцій 
встановлено, що дротаверину гидрохлорида не має задовільної плинності за рахунок форми 
та розміру частинок. Плинність стрептоциду в 2 рази більше і досягає 4 г/с. вологість дрота-
верину гидрохлорида значно перевищує показники стрептоциду, що можна пояснити різни-
ми фізико-хімічними властивостями субстанцій (розміром, питомою поверхнею, розчинніс-
тю). Дослідження кінетики поглинання рідини проводили у вигляді функції h = f(τ) (рис.1), 

де h – висота стовпа зволоженого порошку 
(см), τ – час (хв).  

Відповідно до капілярної теорії Ребін-
дера, вона описує процеси зволоження капі-
лярно-пористих тіл. Криві кінетики вбирання 
вологи нагадують криві сорбції. Спочатку 
довжина стовпа швидко збільшується, а по-
тім повільно наближається до максимальної 
висоти вбирання. В процесі зволожування 
краплі зволожувача, змочуючи частки поро-
шку, сприяють з'єднанню їх або адсорбцій-
ними силами, якщо вологи мало, або капіля-
рними силами і силоміць поверхневого натя-

гнення рідини. Тобто, після формування міжфазного контакту, що супроводжується адгезією 
часток порошку, починається проникнення вологи в капіляри часток під дією капілярного 
тиску. Ці зміни у механізму вбирання вологи спостерігаються на лініях змочування (рис. 1).  
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Можливо припустити, що вологовміст порошку, при якому ці зміни відбуваються, до-
статній для формування гранул. 

З кривих кінетики вбирання вологи hmax визначити важко. Тому експерименттальні 
залежності (рис.1) диферен-
цювали. Одержані криві 
швидкості вбирання 
dh/dτ=f(1/h) наведені на 
графіку (рис. 2).  

Експериментальні 
точки добре описуються 
прямою, яка аналогічна ос-
новному рівнянню міграції 
вологи в капілярно-
пористому тілі. Обробка 
експерименталь-них даних 

методом найменших квадратів з використанням MatChad 14 дозволила обчислити коефіцієн-
ти лінійної залежності для кожного з досліджених ма-теріалів, а також визначити теоретичну 

максимальну висоту погли-
нання вологи. Враховуючи, 
що об'ємний метод дослі-
дження кінетики вбирання 
вологи корелюється з ваго-
вим, визначена залежність 
u/umax=f(1/u) (рис.3) і швид-
кість вологопогли-нання 
du/dτ=a/u-b, де u – відносна 
вологість обчислена по від-
ношенню до вихідного ста-
ну речовин, a,b – лінійні 
коефіцієнти залежності.  

Визначені значення максимального вологовмісту порошків, при яких можливо грану-
ло формування, склали для стрептоциду 35 %, для дротаверину гідрохлориду – 30 %. По від-
ношенню до максимальної капілярної вологоємкості зразків, розрахованої теоретично, ці ве-
личини складають 77 % і 44 % відповідно. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИК МАСШТАБИРОВАНИЯ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Кутовая О.В., Штейнгарт М.В. 
Национальный фармацевтический университет, ЗАО «Фармастарт» 

 
Разработка промышленных технологий и аппаратов предполагает проведение предва-

рительных испытаний на лабораторных установках с последующим масштабированием по-
лученных результатов на промышленные объемы.  

В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости совершенствования методов 
лабораторных испытаний с целью прогнозирования на их основе технологических режимов в 
промышленных условиях. 

Многообразие технологических процессов и широкая номенклатура обрабатываемых 
субстанций в фармации существенно усложняет задачу создания универсальных методик для 
проведения лабораторных испытаний и исследований. В тоже время проведение испытаний 
на реальном промышленном оборудовании очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, ко-
торый (особенно в случае отрицательного результата) может привести выходу из строя обо-
рудования, браку, срыву производственной программы и т.д. 

Масштабирование является сложнейшей проблемой принципиальной разработки тех-
нологического процесса. В фармацевтической промышленности невозможно приведение ла-
бораторных процессов к промышленным посредством точного копирования лабораторных 
параметров. Переход от лабораторных условий к производственным означает такую переме-
ну масштабов, что возникает целый ряд сложных проблем, которые невозможно учесть на 
стадии лабораторных исследований. Более высокие скорости, температуры и давления, из-
менение закономерностей протекания процессов с увеличением масштаба установки, значи-
тельные различия в сырье и материалах — все это обусловливает невозможность непосредс-
твенного перехода от лабораторных исследований к производству. 

Процесс масштабирования невозможен без математического моделирования исследу-
емого процесса с определением параметров модели по результатам лабораторных экспери-
ментов. Применение и анализ математической модели позволит не только получить расчет-
ные формулы для процесса, но и сформулировать критерий оптимальности режимных пара-
метров технологического процесса. 

Авторами разрабатывается методика, позволяющая оптимизировать режимные пара-
метры процесса влажной грануляции в промышленных грануляторах-смесителях. С этой це-
лью изучены физико-механические свойства ряда порошкообразных субстанций, подлежа-
щие влажному гранулированию, кинетика их увлажнения с целью установления закономер-
ностей гранулообразования в лабораторных условиях и промышленном аппарате. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
Кухтенко О.С., Гладух Є.В., Рубан О.А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
В останні роки на фармацевтичному ринку України збільшується частка нових лікар-

ських засобів вітчизняного виробництва. Це пов’язано з багатьма факторами – більш низь-
кою ціною української продукції, підвищенням якості препаратів, більш агресивною та про-
думаною рекламною політикою вітчизняних виробників та ін. Але, здебільшого, більшість 
препаратів, що виробляється на українських фармацевтичних підприємствах є генериками 
закордонних оригінальних препаратів та мають значну кількість препаратів-аналогів на  
ринку України. 

Актуальним є розробка нових лікарських засобів, які не мають подібної терапевтичної 
активності, відрізняються посиленою фармакологічною дією та незначною побічною дією. 
Виробник повинен бути впевнений в оригінальності свого продукту, в тому, що саме його 
препарат буде користуватися популярністю у споживача. 

На наш погляд, актуальним є розробка нових лікарських засобів комбінованого скла-
ду, що включатимуть в себе як комплекс активних компонентів рослинної лікарської  
сировини, так і синтетичні діючі речовини. 

Крім основної дії таких лікарських засобів, за рахунок природних компонентів, пре-
парати будуть піднімати загальний і місцевий клітинний імунітет і після їх дії в організмі за-
лишиться імунна пам'ять на даний збудник. Імунна система хворого ідентифікує і добровіль-
но впустить в організм активні компоненти препарату, довіряючи проникати в найважливіші 
і відповідальніші місця. Завдяки тому, що екстракти рослин володіють здоровим біоенерге-
тичним потенціалом, вони відновлять біоенергетику хворої клітини. Наявність різних класів 
органічних та неорганічних речовин в складі будь-якої рослинної сировини при правильному 
використанні дозволить потенціювати та збільшити терапевтичний ефект синтетичної  
сировини, яка входитиме в склад фармацевтичної композиції, що розробляється. 

Найбільш придатні такі комплексні препарати при лікуванні захворювань, пов’язаних 
з захворюваннями серцево-судинної системи (ССС). Складні умови праці і побуту, неприєм-
ності на роботі і в сім’ ї, відсутність повноцінного відпочинку для відновлення нервової сис-
теми приводять до того, що у всьому світі щорік збільшується кількість людей, що стражда-
ють нервовими розладами, найбільш частою причиною яких є стрес. Реакціями на стрес є 
занепокоєння, депресія, роздратованість, втома, постійна напруга, неможливість розслабити-
ся, внаслідок чого з'являються його наслідки – гіпертонія, безсоння, захворювання серця та 
ін. На цей час майже всі препарати, що використовуються для лікування захворювань ССС 
можна розподілити на три групи: синтетичні, на основі рослинної сировини та харчові 
добавки. 

Нами проводиться розробка декількох рідких комплексних лікарських засобів у ви-
гляді складних настойок з лікарської рослинної сировини та додаванням до них синтетичних 
субстанцій для посилення терапевтичної дії лікарського засобу. 

Розробка та впровадження у виробництво препарату комплексної дії з наявністю в йо-
го складі рослинних та синтетичних компонентів дозволить виробнику вийти на ринок з но-
вим оригінальним препаратом, тим самим отримавши значний прибуток, а фармацевтичний 
ринок України поповниться ефективним лікарським засобом з високою терапевтичною 
активністю. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ  
ЛІКУВАННЯ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ І ДИСТРОФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОЧЕЙ 

Кучеренко Н.В., Черних О.В. 
Луганський державний медичний університет 

 
Серед дегенеративних і дистрофічних захворювань очей соціальне значення мають 

глаукома і катаракта, бо саме вони найчастіше призводять до сліпоти і слабкобачення. 
Згідно проведених досліджень у м. Луганську розповсюдженість глаукоми серед від-

відувачів офтальмологічних кабінетів ЛПУ складає 30,6%, катаракти – 44,6%. При цьому 
глаукома найбільш розповсюджена в популяції серед населення у віці 40-59 років, а катарак-
та – 60-79 років. 

Доволі часто спостерігається сполучення ураження органу зору катарактою і глауко-
мою (частота катаракти у хворих з глаукомою від 7 до 81%). Ці патології розвиваються на 
фоні старіння організму і відносяться до вікових захворювань. Тобто, можна говорити о па-
тогенетичній спільності катаракти і первинної глаукоми. 

Згідно останніх наукових досліджень в основі патогенезу дегенеративних і дистрофі-
чних захворювань очей лежить перекисне окислення ліпідів (ПОЛ), стан протеазно-
інгібіторної системи крові і кришталика, накопичення продуктів окислення і агрегації водо-
розчинних білків, метаболічний статут глутатіонзалежних ферментів. 

І катаракта, і первинна глаукома розвиваються на фоні порушень імунного статуту ор-
ганізму. 

Для лікування глаукоми традиційно використовують М-холіноміметики (пілокарпін) і 
бета-блокатори (тимолол). Використовуються також аналоги простагландинів (ланотан). 

Для лікування катаракти найчастіше використовують квінакс, діюча субстанція якого 
– азапентацен (синтетичне похідне феноксазону) – пригнічує реакцію між похідним хінолу і 
розчинними протеїнами, тим самим уповільнює дегенерацію кришталика. Для зменшення 
дистрофічних уражень сітківки ока використовують препарати амінокислот (тауфон, віта-
йодурол, офтан-катахром). Проте, незалежними дослідженнями, що проводились у різний 
час і в різних місцях доведений зв'язок порушень ліпідного обміну з розвитком глаукоми і 
катаракти. Аналіз даних комп'ютерної реоофтальмографії у хворих на катаракту з різним 
ступенем зрілості показують значне погіршення внутрішньоочного кровотоку, що не зале-
жить від ступеню патологічного процесу. Глаукома найчастіше поєднана з загальним атеро-
склерозом з переважним ураженням судин серця і головного мозку, з гіпертонічною хворо-
бою. 

Зважаючи на вищевикладене, в ЛДМУ початі дослідження по створенню лікарських 
препаратів для лікування катаракти і глаукоми на основі субстанції, що має гіполіпідемічну 
активність – водорозчинного білково-полісахаридного комплексу (ВБПСК). Ця субстанція 
виділена з їстівного гриба Pleurotus ostreatus. 

Для проведення досліджень по створенню офтальмологічних препаратів нами була 
створена експериментальна модель катаракти у щурів лінії Wistar. Попередні дослідження 
крові щурів, що були виведені з експерименту, довели збільшення активності глутатіонзале-
жних ферментів (на 32,3%) під впливом застосування очних крапель з ВБПСК, що свідчить 
про уповільнення розвитку катаракти і збільшення антиоксидантного потенціалу сітківки 
ока. 

Отримані дані свідчать про перспективність початих досліджень і відкривають новий 
клас ліків, які можуть бути використані для лікування дегенеративних захворювань очей. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СКЛАДУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ГЕЛЮ З  
РЕЧОВИНАМИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Лебединець О.В., Баранова І.І., Стрілець О.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Хвороби пародонту реєструються у пацієнтів з досить раннього віку. Кількість дітей 

із запальними процесами у порожнині рота за даними літератури весь час збільшується. На-
разі запальні захворювання пародонту відзначають у 50-60 % дитячого та 80-90 % дорослого 
населення, до того ж вони зумовлюють порушення у структурі твердих тканин зуба – міне-
ралізацію, та у зв’язку з цим - підвищену больову чутливість зуба до різних зовнішніх подра-
зників: холоду, тепла, кислої або солодкої їжі тощо. 

Вікова крива захворюваності відображається таким чином: до 12-14 років досягає 
першого піку, до 16 – знижується та залишається на цьому рівні до 25 років, а потім знову 
підвищується. Якщо в осіб віком 15-19 років частота захворювань становить 30,5 %, то 25-29 
років – 88, 4%, а до 45-49 років – 98,7 %. 

Таким чином, актуальним є створення сучасних засобів для лікування та 
профілактики захворювань пародонту. Застосування нових лікарських препаратів 
обумовлено особливостями гігієнічного стану тканин порожнини рота, тими чи іншими 
послідовними порушеннями мікроекосистеми нормальної мікрофлори навколозубних 
тканин. Арсенал лікувально-профілактичних препаратів, що застосовується при запальних 
захворюваннях пародонту, достатньо різноманітний. Сучасна місцева терапія включає 
препарати протизапальної, антимікробної, знеболюючої та стимулюючі процес регенерації 
тканин дії. Широко використовуються такі форми випуску, як розчини, аерозолі, суспензії, 
емульсії, порошки, плівки, таблетки, мазі, гелі та ін. На ринку України користуються 
широким попитом стоматологічні препарати м’якої форми випуску, зокрема гелі. 

Аналіз українського ринку стоматологічних препаратів показав, що достатньо широко 
представлені засоби з діючими речовинами хімічного походження. Натуральні діючі 
компоненти практично не зустрічаються. 

Таким чином, розробка нового стоматологічного препарату у формі гелю з діючою 
речовиною рослинного походження є найбільш перспективним. 

Згідно з проведеним аналізом літературних джерел рослинні компоненти повинні 
мати бактерицидну, антисептичну, протизапальну, анальгезуючу, ранозагоюючу дії. 

За допомогою мікробіологічних досліджень на першому етапі дослідження ми обрали 
у якості активних речовин настоянки горіха волоського та календули у концентрації від 1,% 
до 10 %, яки вводили до гелевої основи, яка була обрана за допомогою реологічних та 
технологічних досліджень. Однак усі зразки гелів не мали очікуваної бактерицидної дії. 
Дослідження зразків гелів з вмістом 5, 10, 15, 20% екстрактів календули, шавлії, ромашки та 
евкаліпту також мали незначну бактерицидну дію на невеликий спектр мікроорганізмів. 

На наступному етапі експерименту до складу гелів вводили ефірну олію чайного 
дерева та евкаліпту у концентрації 0,25, 0,5, 0, 8та 1%. 

На основі літературного пошуку та проведених раніш мікробіологічних досліджень 
було доведено, що дані олії володіють потужною антисептичною, бактерицидною, імуно-
стимулюючою активністю, що дозволяє зробити висновок о доцільності їх введення до скла-
ду стоматологічного гелю, що розробляється. У зв’язку з гідрофобною природою ефірних 
олій, їх попередньо розчинали у солюбілізатори, а потім вводили до гелевої основи. 
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РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  
ВИРОБНИЦТВА ТАБЛЕТОК ЛІЗИНОПРИЛУ 

Літка В.В, Лось О.В, Перемот З.П. 
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» 

 
За даними МОЗ в Україні на артеріальну гіпертензію (АГ) хворіють 12 млн. чоловік, 

тобто близько третини дорослого населення країни. АГ є одним з провідних ризиків смерті в 
усьому світі. Дана хвороба носить переважно хронічний характер, а стратегія її лікування 
зводиться до постійного приймання пацієнтами препаратів, що знижують тиск. Найпошире-
нішими препаратами такої групи є інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ). 
Завдяки тривалому терміну використання даних препаратів, вони досить добре вивчені. У 
проведених численних дослідженнях одним з найбільш ефективних та безпечних іАПФ був 
визнаний лізиноприл. 

На фармацевтичному ринку України представлені, крім оригінального препарату лі-
зиноприлу («Лізиноприл-ратіофарм»), і його генеричні копії. Однак, ці препарати не повніс-
тю задовільняють потреби пацієнтів. Тому подальше створення економічно доцільних та які-
сних генеричних лікарських засобів на основі лізиноприлу є актуальним питання вітчизняної 
фармації. 

Метою наших досліджень була розробка таблеток лізиноприлу трьох дозувань –5 мг, 
10 мг та 20 мг. У якості референтного лікарського засобу був вибраний «Лізиноприл ратіо-
фарм» виробництва компанії «Ратіофарм ГмбХ», Німеччина. Особливу увагу при розробці 
препарату приділяли подібності профілів розчинення розроблюваного препарату у порівнян-
ні з референтним.  

На першому етапі розробки таблеток лізиноприлу, був проведений літературний та 
патентний пошук інформації з даного питання. На основі аналізу отриманих даних, був за-
пропонований попередній склад препарату, аналогічний якісному складу референтного пре-
парату. В процесі лабораторних досліджень склад препарату корегувався для досягнення по-
дібності з референтним препаратом кінетики розчинення in vitro та оптимізації фармако-
технологічних характеристик продукту.  

При виборі технології виробництва препарату розглядалися варіанти прямого пресу-
вання та вологої грануляції. Останній варіант був визнаний більш прийнятним, враховуючи 
кращу плинність та більший насипний об’єм маси для таблетування, які дозволяють вироб-
ництво препарату на сучасних високошвидкісних таблетпресах. Характеристики отриманих 
таблеток (твердість, стиранність, розпадання) були максимально подібними до показників 
референтного препарату. 

Проведені дослідження стабільності розробленого препарату в умовах прискореного 
та довготривалого зберігання показали відсутність зменшення кількості діючої речовини або 
збільшення концентрації домішок впродовж встановленого терміну зберігання. Розроблений 
препарат за результатами проведених аналітичних досліджень повністю відповідає вимогам 
Державної фармакопеї та Методів контролю якості.  

Для всіх дозувань препарату були проведені дослідно-промислові апробації в промис-
лових умовах та трансфер технологій у виробництво з дотриманням рекомендацій керівниц-
тва «FDA SUPAC».  

Таким чином, нами був розроблений та досліджений вітчизняний генеричний лікарсь-
кий засіб на основі субстанції лізиноприлу, який на даний час знаходиться на стадії реєстра-
ції в Державному Фармакологічному центрі МОЗ України. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСМУКОЗНЫХ МЯГКИХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ В ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Лисянская А.П., Фади Ал Зедан, Алмохамад Жумаа Абдуллах, 

Гладышев В.В., Завадская И.В. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний, которое служит причиной риска возникновения сердечных, мозговых и 
нефроосложнений, а также преждевременной смерти. Коррекция АГ - сложный процесс, кото-
рый предусматривает раннее выявление патологии, ее адекватное лечение, проведение первич-
ной и вторичной профилактики. Фармакотерапевтический арсенал антигипертензивных средств 
довольно большой, но множество лекарственныхго форм при продолжительном применении вы-
зывают ряд нежелательных реакций со стороны организма пациентов. Не в последнюю очередь 
это связано с тем, что основным путем введения антигипертензивных является пероральный. Это 
не всегда безопасно, поскольку при наличии осложнений АГ (чаще всего, в виде сердечной недо-
статочности) и необходимости их соответствующей медикаментозной терапии комбинированное 
назначение препаратов увеличивает риски возникновения явления несовместимости или повреж-
дения слизистой оболочки желудка. Кроме того, в связи с нарушением процесса всасывания из-
за застойных явлений, присущих больным с систолической дисфункцией на фоне АГ, при продо-
лжительном приеме препарата могут иметь место нарушения его фармакокинетики. При этом 
эффективность препарата снижается, что приводит к повышению дозы, а это вызывает усиление 
побочного действия. Также при пероральном пути введения антигипертензинвные средства час-
тично инактивируется ферментами кишечного тракта да и время достижения клинического эф-
фекта весьма длительно. В современном арсенале антигипертензивных препаратов имеется до-
статочно незначительная часть парентеральных лекарственных средств. Эффект от их примене-
ния развивается значительно быстрее, что делает его чрезвычайно ценным для купирования ги-
пертонических кризов, особенно в случаях затруднений перорального приема препарата. Чувст-
вительным недостатком иньекционных лекарственных формы является широкий спектр возмож-
ных серьезных побочных явлений после ее приема, что ограничивает ее применение рамками 
стационара. Эти недостатки возможно устранить путем использования альтернативного транс-
мукозного пути введения ангтпертензивных лекарственных средств, ректального, интраназаль-
ного и буккального с использованием соответствующих мягких лекарственных форм. Некоторые 
из этих путей введения фармакотерапевтических средств для терапии и профилактики артериа-
льной гипертензии рекомендует и Украинская ассоциация кардиологов, правда не учитывая, что 
данные препараты в нашей стране отсутствуют. Таким образом очевидно, что создание апплика-
ционных лекарственных форм, которые обеспечивают высокое фармакологическое действие за 
счет трансмукозного всасывания позволит значительно увеличить биологическую доступность 
антигипертензивных лекарственных веществ и снизить уровень побочных эффектов. Основными 
дейстующими веществами для таких лекарственных форм перспективно использовать блокаторы 
кальциевых каналов (амлодипин, дилтиазем) и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен-
та (катоприл, эналаприла малеат) являющиеся одними из наиболее активных вазопрессорных 
веществ и наиболее изученных с токсикологической точки зрения. Создание на их основе мягких 
лекарственных форм (ректальных суппозиториев, буккальных пленок, назальных гелей) позво-
лит наиболее более полно раскрыть клинические возможности данных лекарственных веществ и 
расширить арсенал высокоэффективных отечественных антигипертензивных средств для прак-
тической кардиологии. 
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РОЗРОБКА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЙ СУГЛОБІВ 

Лось О.В. 
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» 

 
Ураження опорно-рухового апарату – одна з основних сучасних медичних проблем. 

Це ініціювало Всесвітню організацію охорони здоров'я оголосити 2000-2010 рр. десятиліттям 
боротьби з хворобами кісток та суглобів, стимулюючи проведення досліджень у цій галузі. 
При цьому найбільш поширеними захворюванням даної групи у наш час є остеоартроз та 
інші патології суглобів.  

До найбільш ефективних препаратів, що використовуються при ураженнях суглобів, 
можна віднести хондропротекторні та хондромодулюючі засоби, якими проводять корекцію 
порушеного метаболізму суглобного хряща. Здебільшого хондропротекторами є природні 
речовини, які синтезуються здоровим хрящем. Однак при остеоартрозі, їх синтез порушуєть-
ся і людина потребує додаткового надходження таких речовин. Саме природне походження 
обумовлює безпечність хондропротекторів та можливість їх застосування у високих дозах. 
Клініцистами доведено, що найбільш ефективним при лікуванні остеоартрозу, є паралельне 
використання кількох хондропротекторів.  

Метою наших досліджень була розробка серії з чотирьох біологічно-активних добавок 
(БАДів) «Гіамакс» з різними комбінаціями найбільш ефективних хондропротекторів у своє-
му складі. Після проведення аналізу літературних та статистичних даних до складу розроб-
люваних препаратів було вирішено включити наступні діючі речовини: 

− Глюкозаміна гідрохлорид – аміноцукор, який використовується клітинами хря-
ща для біосинтезу глікозаміногліканів. Має високий ступінь біодоступності та легко засвою-
ється організмом. 

− Хондроітину сульфат – речовина, яка є природним компонентом синовіальної 
рідини. Входить до складу протеогліканів. Володіє протизапальною дією. Накопичується в 
суглобах та продовжує діяти навіть після припинення прийому препарату. 

− Гіалуронова кислота – входить до складу синовіальної рідини. Виконує роль 
змазки, яка зменшує тертя між поверхнями суглобів та сприяє їх регенерації. Використову-
ється низькомолекулярна гіалуронова кислота, яка володіє більш високим рівнем біодоступ-
ності. 

− Метилсульфонілметан – органічне джерело сірки, яка використовується ткани-
нами хряща для синтезу компонентів сполучної тканини. 

− Аскорбінова кислота – антиоксидант. Покращує засвоєння гіалуронової кислоти. 
Вищевказані компоненти використовують у клінічно обґрунтованих дозах. При вибо-

рі технології виробництва враховувалось, що більшість діючих речовин є гігроскопічними та 
здатні руйнуватись під дією вологи. Тому для виробництва використовували технологію 
прямого змішування, яка дозволяє уникнути контакту діючих речовин з водою. У якості до-
поміжних речовин використовували мікрокристалічна целюлозу (наповнювач), магнію стеа-
рат (лубрікант), кремнію диоксид колоїдний (глісант). Ці речовини дозволили отримувати 
капсульні маси всіх чотирьох препаратів з оптимальними технологічними показниками. Всі 
технологічні процеси проводили в умовах цеху з виробництва твердих лікарських при конт-
рольованій температурі та вологості. Таким чином, ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» були розробле-
ні та зареєстровані чотири комбіновані хондропротекторні БАДи. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТОВ БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИДА 
Ляпунов Н.А., Пуртов А.В., Жемерова Е.Г., Дунай Е.В., Назарова Е.С. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств», 

ООО «Универсальное агентство «Про-Фарма» 
 
Исследовано влияние некоторых вспомогательных веществ на критическую концент-

рацию мицеллообразования (ККМ) бензалкония хлорида (БХ) и поверхностное натяжение 
его водных растворов. Показано, что динатрия эдетат (ДНЭ) и феноксиэтанол (ФЭ) понижа-
ют ККМ БХ и поверхностное натяжение водных растворов БХ в области низких концентра-
ций, значимых для препаратов антисептического действия. При этом уменьшаются краевые 
углы смачивания растворами БХ липофильных поверхностей и увеличиваются их коэффици-
енты растекания по липофильным поверхностям. 

Методом бактерицидной кинетики показано, что бактерицидное действие водных рас-
творов БХ на P. aeruginosa ATCC 9027 усиливается с увеличением концентрации БХ от 
0,01 % до 0,05 % и далее до 0,1 % остается на постоянном уровне. ДНЭ и ФЭ усиливают бак-
терицидную активность растворов БХ в отношении P. aeruginosa ATCC 9027, что позволяет 
снизить в несколько раз концентрацию БХ при той же эффективности бактерицидного дейс-
твия. Более значимым биофармацевтическим фактором для усиления бактерицидного эффе-
кта является ДНЭ или его сочетание с ФЭ, при котором у растворов БХ расширяется спектр 
и усиливается эффективность бактерицидного действия в отношении других грамположите-
льных и грамотрицательных бактерий, а также эффективность фунгицидного действия в от-
ношении грибов рода Candida. Методом диффузии в плотную питательную среду установле-
но, что водные растворы БХ задерживают рост таких грамотрицательных бактерий, как 
P. aeruginosa, P. mirabilis, E. cloaceae при наличии в их составе ДНЭ и ФЭ. Зоны задержки ро-
ста грамотрицательных бактерий (кроме P. vulgaris HX 19 № 222) увеличиваются с ростом 
концентрации ДНЭ до 0,5 %; влияние ДНЭ и ФЭ на увеличение зон задержки роста грампо-
ложительных бактерий и дрожжеподобных грибов выражено в меньшей степени. Изменение 
рН растворов БХ практически не влияет на их антибактериальную активность. 

Результаты исследований использованы для разработки составов двух антисептичес-
ких препаратов с БХ. В качестве первичной упаковки для них выбраны флаконы полиэтиле-
новые, белые, матовые с капельницей. Установлено, что материал первичной упаковки не 
выделяет в препараты при хранении примесей и не абсорбирует БХ и ФЭ. Оба препарата по 
эффективности антимикробного консервирующего действия намного превосходят требова-
ния критерия А Государственной Фармакопеи Украины. Препараты Виротек Интим раствор 
для наружного применения 0,02 % и Виротек Клиник раствор для наружного применения 
0,05 % зарегистрированы в Украине и внедрены в производство. 

Разработанные препараты имеют более широкий спектр антибактериального действия 
по сравнению с препаратом-аналогом Мирамистин, раствор для местного применения 
0,01 %, который в эксперименте in vitro (метод диффузии в агар) не оказывал антибактериа-
льного действия на грамотрицательные бактерии, и существенно превосходят его по эффек-
тивности антимикробного действия в отношении грамположительных бактерий и грибов. По 
спектру антимикробного действия разработанные препараты сопоставимы с другим препара-
том-аналогом Хлоргексидин, раствор для наружного применения 0,05 % и превосходят его 
по эффективности в отношении грамположительных бактерий и грибов. Разработанные пре-
параты существенно превосходят препараты-аналоги по поверхностной активности, которой 
0,05 % раствор хлоргексидина практически не обладает. 
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РАЗРАБОТКА МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С МОМЕТАЗОНОМ 
Ляпунова А.Н., Безуглая Е.П., Зинченко И.А., Красноперова А.П. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств», 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 
На рынке Украины с 2004 г. по 2009 г. увеличивались продажи мягких лекарственных 

средств (МЛС) с сильными глюкокортикостероидами (ГКС): мометазона фуроатом (МФ) и 
бетаметазоном. Емкость изученного сегмента рынка возросла в 4,12 раза при опережающих 
темпах роста продаж МЛС с МФ и превалировании продаж комбинированных препаратов. 
Поддерживается соотношение между суммой продаж МЛС в форме мазей на гидрофобных 
основах и кремов на основе эмульсий I рода, что обусловлено динамичностью клинического 
течения дерматозов и различной степенью выраженности воспаления. При наличии альтер-
нативных препаратов уровень продаж тем выше, чем ниже цена 1 г МЛС, что обеспечивает 
конкурентное преимущество препаратов-генериков. Экономически целесообразно выведение 
на рынок препаратов-генериков с ГКС в форме мазей и кремов, соответствующих инноваци-
онным препаратам по качеству, эффективности и безопасности. Рационально наличие ли-
нейки моно- и комбинированных препаратов с МФ или бетаметазоном в различных лекарст-
венных формах, обеспечивающих наиболее полное заполнение сегментов рынка. 

Проведены комплексные исследования по разработке МЛС с МФ. С этой целью исс-
ледованы поверхностное натяжение, вязкость, плотность и диэлектрическая проницаемость 
смешанных растворителей вода – гексиленгликоль (HG). HG хорошо понижает поверхност-
ное натяжение, которое зависит от его концентрации и структуры смешанного растворителя. 
Показана потеря поверхностно-активных свойств ПАВ в растворителях вода-HG, имеющих 
структуру смешанного растворителя с преобладанием структуры HG. На основании квазите-
рмодинамических параметров активации вязкого течения растворителей вода-HG установле-
ны особенности их структуры. Отмечено, что энергия связей между молекулами воды и HG 
выше, чем энергия связей вода-вода и HG-HG. 

Исследована растворимость и термодинамика растворения МФ, а также салициловой 
кислоты в смешанных растворителях вода-HG и вода-пропиленгликоль (PG) в зависимости 
от их состава и температуры. Показана связь между растворимостью действующих веществ 
и структурой смешанных растворителей, а также их диэлектрической проницаемостью. 

Исследованы осмотические свойства HG по сравнению с PG, этанолом и глицерином. 
HG при контакте с водой через полупроницаемую мембрану обеспечивает двунаправленные 
диффузионные процессы: воды в камеру с HG и HG в камеру с водой. Скорость и степень 
высвобождения HG меньше, чем у PG, что может быть важно для МЛС местного действия. 

Показано, что реологические свойства эмульсионных основ І и II рода зависят от сос-
тава вспомогательных веществ, температуры и режимов технологического процесса. HG в 
концентрациях до 12 % масс. в эмульсионных основах I рода можно применять для получе-
ния суспензий МФ методом высаливания, а также в качестве увлажнителя кожи. В эмульси-
онных основах II рода HG является растворителем МФ. Найдены оптимальные условия тех-
нологического процесса производства мазей на основе эмульсий II рода, в которых в качест-
ве дисперсной фазы применяются смешанные растворители вода-HG. 

Разработаны пять МЛС с МФ: три препарата-генерика на основе эмульсий ІІ рода 
(мазь и крем МФ, а также мазь, содержащая комбинацию МФ и салициловой кислоты) и два 
оригинальных препарата МФ на основе эмульсий І рода: монопрепарат и комбинированный 
препарат с веществами антибактериального и противогрибкового действия. 
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РАЗРАБОТКА КРЕМОВ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Ляпунова О.А., Кухтенко Г.П., Ляпунов Н.А., Лысокобылка А.А., Мельникова Е.Н. 

Национальный фармацевтический университет, 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств» 

 
Проведена фармацевтическая разработка двух препаратов в форме кремов, один из 

которых содержит метилпреднизолона ацепонат (МПА), а второй – бетаметазона дипропио-
нат (БД) в комбинации с кератолитиком мочевиной. Исследована растворимость МПА и БД 
в смешанных растворителях вода-пропиленгликоль (ПГ). Растворимость глюкокортикосте-
роидов (ГКС) меняется в широких пределах в зависимости от состава растворителя и темпе-
ратуры и не является линейной функцией состава растворителя. Растворимость в воде МПА 
и БД на несколько порядков ниже, чем в ПГ. Это позволяет использовать ПГ в концентраци-
ях до 10 % масс. в кремах для получения суспензий ГКС методом высаливания. ПГ потенци-
рует также эффективность действия антимикробных консервантов, в частности, парабенов и 
феноксиэтанола. Эффективность антимикробных консервантов в разработанных препаратах 
находится на уровне критерия А в течение их срока годности (более двух лет). 

В качестве масляной фазы использовали смеси гидрофобных веществ, имеющих раз-
ные коэффициенты растекания, поскольку для оказания смягчающего и увлажняющего дейс-
твия необходима комбинация эмоллиентов с сильным, средним и слабым растеканием. Исс-
ледовали реопараметры эмульсий типа м/в и размер частиц их дисперсной фазы в зависимос-
ти от соотношения и концентрации эмульгаторов 1 и 2 рода, а также от состава комплексных 
эмульгаторов 2 рода. Выбраны оптимальные составы эмульгаторов; результаты исследова-
ний позволяют прогнозировать максимальную физическую стабильность и необходимую 
консистенцию эмульсий 1 рода при длительном хранении. 

Методом ВЭЖХ исследована стабильность МПА и БД от рН; выбраны оптимальные 
пределы рН для каждого препарата. В состав крема с МПА для создания оптимального рН 
введен фосфатный буфер. В креме, содержащем БД и мочевину, не удалось стабилизировать 
рН с помощью буферных веществ неорганической природы. Это связано с гидролизом моче-
вины, который приводит к смещению рН в щелочную сторону и разложению БД. В связи с 
этим были использованы органические вещества, образующие буферную систему; одно из 
них содержит аминные группы, а другое – функциональные группы с электроотрицательны-
ми атомами кислорода. Был подобран оптимальный состав буферной смеси, который предо-
твратил гидролиз мочевины и стабилизировал рН крема на уровне 6,0 в течение двух лет. 

Научно обоснованы технологические процессы производства разработанных кремов. 
Методом ВЭЖХ установлено, что МПА и БД устойчивы к нагреванию в ПГ. При наработке 
препаратов в вакуумном реакторе-гомогенизаторе показано однородное распределение дейс-
твующих веществ и антимикробных консервантов в объеме кремов. 

Исследованы реологические свойства разработанных кремов в зависимости от темпе-
ратуры, а также от приложенного напряжения сдвига и времени структурообразования. По-
казано, что с увеличением температуры структурная вязкость кремов уменьшается, что свя-
зано с плавлением твердообразных участков в лиотропных жидких кристаллах, образован-
ных молекулами эмульгаторов, которые участвуют в формировании коагуляционной струк-
туры. После перемешивания кремов происходит уменьшение их структурной вязкости с по-
следующим восстановлением коагуляционной структуры. 

Крем с МПА под названием Стерокорт зарегистрирован в Украине и внедрен в произ-
водство на ОАО «Фитофарм». Крем с БД и мочевиной находится на этапе регистрации. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПУТИ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
НА ОСНОВЕ ФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ 

Мазур И.А, Беленичев И.Ф.Кучеренко Л.И. 
Запорожский государственный медицинский университет, НПО «Фарматрон» 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые болезни яв-

ляются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности во всем мире. Особую 
тревогу вызывает значительная смертность населения от этих болезней в репродуктивном и тру-
доспособном возрасте. Известно, что большинство используемых лекарственных средств для ле-
чения заболеваний сердечно-сосудистой системы обладают рядом нежелательных побочных 
действий на различные органы и системы организма. В связи с этим, проблема разработки мало-
токсичных и высокоэффективных препаратов для терапии данной патологии является актуаль-
ной для медицины и фармакологии. В настоящее время успехи в разработке новых лекарствен-
ных средств связаны не только с синтезом новых химических соединений, но и, в значительной 
степени, с улучшением свойств существующих препаратов, в том числе, путем создания фикси-
рованных лекарственных комбинаций с направленной доставкой к органу-мишени. Одним из пе-
рспективных подходов в разработке подобных лекарственных форм является связывание дейст-
вующего вещества в молекулярный комплекс с антиоксидантами, которые улучшают его транс-
порт через биологические мембраны и потенцирует фармакологический эффект за счет повыше-
ния аффинности к рецептору органа-мишени. Наиболее перспективным антиоксидантным ком-
понентом фиксированных комбинаций является тиотриазолин. Тиотриазолин обладает поистине 
уникальными антиоксидантными свойствами, подтвержденными многочисленными эксперимен-
тальными и клиническими исследованиями, как в Украине, так и за ее пределами. Препарат, 
снижая гиперпродукцию супероксидрадикала и пероксинитрита, предупреждает окислительную 
модификацию белковых структур рецепторов, ионных каналов, ферментов, факторов транскрип-
ции, активирует антиоксидантную систему ферментов. Тиотриазолин обладает также метаболи-
тотропным действием, направленным на сохранение окислительной продукции энергии, умень-
шении выраженности митохондриальной дисфункции и апоптоза. Метаболитотропные и гепато-
протективные свойства тиотриазолина обеспечивают и безапасность будущих комбинаций за 
счет снижения токсичности и побочных эффектов. К настоящему времени разработаны, исследо-
ваны и внедрены в клиническую практику комбинированные препараты тиотриазолина с пираце-
тамом - Тиоцетам, амиодароном - Тиодарон, индометацином – Индотрил. Показано, что прояв-
ление эффекта комплексообразования заключается в снижении дозы действующего вещества и 
токсичности при сохранении высокой базовой активности. Поэтому, совершенствование фикси-
рованных комбинаций можно рассматривать как один из наиболее перспективных медикаменто-
зных путей к снижению риска при сердечно-сосудистых заболеваниях. Общеизвестные преиму-
щества таких комбинаций (синергизм действия компонентов, снижение стоимости, улучшение 
переносимости, эффективности, приверженности к лечению) обеспечивают этому подходу ши-
рокие перспективы. Среди комбинаций, которая приобрела в настоящее время высокую популя-
рность среди врачей и больных, можно отметить комбинацию тиотриазолина и пирацетама - Ти-
оцетам. Направленный путь создания лекарственных фиксированных комбинаций с высокой те-
рапевтической активностью и достаточным уровнем безопасности - это будущее фармацевтичес-
кой промышленности. Такие комбинации патофизиологически и клинически оправданны, высо-
коэффективны, как правило, имеют самостоятельные доказательства благоприятного влияния на 
сердечно-сосудистый прогноз, хорошо переносятся. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕЛЮ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ 
Малецький М.М. Бурлака Б.С., Гладишев В.В., Дюдюн А.Д. 

Запорізький державний медичний університет 
 
Проблема профілактики і лікування гнійно-запальних уражень шкіри та слизових 

оболонок є доволі актуальною внаслідок виникаючої резистентності мікроорганізмів до бі-
льшості відомих антибіотиків, низької ефективності загальноприйнятих методів знезаражу-
вання раневої поверхні шкіри та слизових оболонок, а також зростанням вимог щодо нешкі-
дливості і стабільності дії відомих антисептиків. У зв’язку з чим асортимент ефективних фа-
рмакотерапевтичних засобів подібного застосування достатньо обмежений. Полімерні похід-
ні алкіленгуанідинів, зокрема полігексаметиленгуанідину фосфат (ПГМГФ) є перспективним 
засобом для застосування у практичній дерматології. Ці сполуки мають широкий спектр ан-
тимікробної активності і, поряд з цим, відносяться до речовин з низькою токсичністю. 

М’які лікарські форми – мазі, гелі, лініменти тощо з антисептичними речовинами є 
оптимальними для лікування та профілактики гнійно-запальних уражень шкіри. Переважна 
більшість м’яких лікарських форм належать до дисперсних систем, в яких діючі речовини 
знаходяться у тісній взаємодії з допоміжними та формоутворюючими речовинами. Цим ви-
значається швидкість і повнота вивільнення активнодіючої речовини, її розчинність, антимі-
кробна активність, пролонгування дії тощо. Створення сучасних м’яких лікарських засобів з 
антисептиками базується на підвищенні їх стабільності за рахунок використання комплексу 
допоміжних речовин – ПАР, загущувачів, стабілізаторів та інших, які можуть впливати на 
ефективність лікарської форми. 

Як діючу речовину ми використовували полігексаметиленгуанідину фосфат 
(ПГМГФ). Речовина серійно виготовляється вітчизняним виробником згідно діючої норма-
тивної документації, це полімер із молекулярним числом полімеризації 30-100 що має широ-
кий спектр антимікробної активності. За токсичністю відноситься до IV класу – малотоксич-
них речовин при нанесенні на шкіру і IІІ класу нешкідливих (безпечних) речовин при вве-
денні у шлунок. ПГМГФ не проявляє шкірно-подразнюючої, сенсибілізуючої чи алергенної 
дії, не виявляє ембріотоксичну, гонадотропну та канцерогенну дію. При виборі складу осно-
ви для гелю і методу її приготування виходили з того, що лікарська форма повинна забезпе-
чити біологічну активність, сумісність активної речовини з допоміжними компонентами, 
економічну доступність сировинної бази. Проте визначальне значення при цьому мають фі-
зико-хімічні властивості діючої речовини. При виборі компонентів основи враховували доці-
льність введення гідрофільних компонентів і ПАР, які забезпечують стабільність системи 
гелю, зменшують процес висихання. Вивчення антимікробної активності отриманих модель-
них лікарських форм проводили на найбільш поширених штамах патогенних та умовно-
патогенних мікроорганізмів, що спричиняють запальні інфекційні захворювання, методом 
дифузії у живильне середовище. Обробка результатів експерименту проводилась згідно з 
планом однофакторного дисперсійного аналізу з повторюваними дослідами. Встановлено, 
що вид основи-носія статистично значуще впливає на антимікробну активність антисептика 
щодо досліджуваних мікроорганізмів. Найбільшу активність проявляли модельні форми, ви-
готовлені на гідрофільних основах. Дещо нижчу антимікробну активність мали дифільні ос-
нови, ліпофільні основи не витримували конкуренції з попередніми. 

На підставі проведених експериментальних досліджень розроблено склад гелю з 
ПГМГФ на основі проксанолу-268 та запропоновано технологію його екстемпорального ви-
готовлення. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО 
ЗАСОБУ У ФОРМІ ТАБЛЕТОК ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ  

Малиновська С.А., Хохлова Л.Н. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Перед фахівцями фармацевтичної галузі стоять такі актуальні проблеми, як створення 

ефективних ліків з рослинної сировини, підвищення їх якості, раціональне використання 
природних ресурсів тощо. 

Із проведеного аналізу літературних даних щодо фармацевтичних препаратів рослин-
ного походження можна зробити висновок, що дані засоби успішно застосовуються при бі-
льшості захворювань шлунково-кишкового тракту. Кількість людей, що віддають перевагу 
прийому фітопрепаратів з кожним роком збільшується. Рослинні препарати менш алергенні, 
ніж синтетичні субстанції, при цьому не уступають їм у ефективності, а іноді й перевищують її. 

При розробці препарату на основі рослинної сировини для лікування і профілактики 
запальних захворювань шлунково-кишкового тракту ми користувалися літературними дани-
ми попередніх досліджень. При цьому були враховані всі вимоги, що висуваються до твердо-
го лікарського засобу. Проаналізувавши дані дослідження була запропонована наступна су-
міш діючих речовин: рослинна сировина квіток ромашки лікарської (Chamomilla 
recutita),квіток календули лікарської (Calendula officinalis), коренів алтеї лікарської (Althaea 
officinalis), листя м’яти перцевої (Mentha piperita).  

Спираючись на літературні дані, було запропоновано створити експериментальну фа-
рмацевтичну форму у вигляді таблеток, використовуючи лікарську рослинну сировину в на-
тивному вигляді. Лікарська рослинна сировина для кращого вивільнення діючих речовин бу-
ла подрібнена до розміру частинок, який є оптимальним для досягнення належної біодоступ-
ності майбутніх таблеток. 

З метою теоретичного обґрунтування складу та технології виробництва таблеток на 
рослинній основі були вивчені основні хімічні (наявність кристалізаційної води, розчинність, 
змочуваність і гігроскопічність) та фармако-технологічні властивості зразків субстанцій. Фа-
рмако-технологічному дослідженню піддавалися порошки сухої здрібненої лікарської рос-
линної сировини в чистому вигляді та в суміші з допоміжними речовинами, маси для табле-
тування й таблетки.  

З усіх фармако-технологічних параметрів на процес таблетування більш за все впли-
ває насипна маса, плинність та пресуємість субстанції. Тому у суміші діючих речовин визна-
чали саме ці параметри. Із проведеного екстперименту видно, що подрібнена і висушена рос-
линна сировина має дуже низьку плинність, пресуємість і значний показник насипного 
об’єму. Спираючись на отримані дані, були експериментальним шляхом обрані допоміжні 
речовини та технологія виробництва таблеток. 

Для розробки складу таблеток на рослинній основі використовувалися допоміжні ре-
човини з групи наповнювачів, розпушувальних, клейких та антифрикційних речовин, а саме: 
лактоза, крохмаль кукурудзяний, МКЦ, ПВП, аеросил, кальцію стеарат. 

Виходячи з фізико-хімічних і фармако-технологічних властивостей вихідних речовин 
та проведених досліджень було зроблено висновок про доцільність використання методу во-
логого гранулювання для отримання таблеток з лікарською рослинною сировиною у складі. 
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ФІЗИКО-МЕХАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА  
ТАБЛЕТОК МЕТОДОМ ВОЛОГОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ 

Марценюк В.П., Т.А.Грошовий 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського 

 
В роботі представлені фізико-механічні моделі, що лежать в основі технологічних 

стадій виробництва таблеток методом вологої грануляції: подрібнення та просіювання мате-
ріалу, змішування порошкових речовин, грануляція, сушіння гранул, регрануляція, опудрен-
ня гранул, пресування таблеток, вибраковування. Так базове вивчення подрібнення та мелін-
ня розглядає фізичні властивості матеріалу, самого механізму подрібнення та його зв’язок з 
механізмом руйнування. Під дією сили, яка прикладається до твердого тіла і яка може бути 
стисненням, розтягом або зсувом, зразок деформується. Спочатку деформація або розтяг є 
деформацією кристалічного зразка шляхом відносного зміщенням його компонент без зміни 
структури. Повне відновлення слідує після зняття сили, причому така поведінка є еластич-
ною. Матеріал перетворюється на порошок на спеціальних млинах. Найважливішим резуль-
татом цієї операції є збільшення площі поверхні для заданої ваги порошку, що впливає на 
дифузійні процеси. Куб з розміром ребра 0.01 м має площу поверхні 6*10-4 м2. Якщо ж за до-
помогою певного процесу ідеального подрібнення цей куб буде розбитий на куби з розміром 
ребра 0.001 м, то ми отримаємо тисячу частинок з площею поверхні 6*10-6 м2 кожна. При 
цьому загальна площа поверхні становитиме 6*10-3 м2. Отже, 10-кратне збільшення площі 
поверхні досягається шляхом 10-кратного зменшення розміру частинки. Таким чином можна 
ствердити, що площа поверхні є обернено пропорційною до розміру частинок (при умові, що 
форма частинки зберігається). Швидкість більшості хімічних і фізичних реакцій, що вклю-
чають тверді і рідкі речовини, значною мірою залежить від площі поверхонь контакту. Вплив 
розміру частинок на швидкість розчинення служить прикладом іншого аспекту дифузії, який 
є важливий у фармакології. Найчастіше таблетки приймаються орально у вигляді твердих 
частинок. Тоді абсорбції, яка переважно є швидкою, повинне передувати розчинення. Інші 
ефекти, які не пов’язані з дифузією і мають залежність від площі поверхні, виникають при 
змішуванні. Якщо ми візьмемо певний зразок із суміші порошків, малоймовірно, що він міс-
титиме коректну пропорцію інгредієнтів. Однак, чим більша кількість частинок потрапить у 
зразок, тим точніше він представлятиме загальну пропорцію суміші. Отже, ми можемо збі-
льшувати точність зразка, з якого в принципі формується таблетка, збільшуючи кількість ча-
стинок, які в ньому містяться – тобто, зменшуючи розмір частинок перемішаних компонен-
тів. У виробництві таблеток здійснюється просіювання дуже малих частинок. При викорис-
танні спеціальних методів для запобігання забиванню та агрегуванню порошка нижня корис-
на межа для сита може бути на рівні 7900 отворів на метр, що відповідає інтервалу між отво-
рами від 7.0*10-5 до 8.0*10-5 мікрон. Дрібні сита такого типу надзвичайно крихкі. Під час 
просіювання отвір повинен бути злегка завантажений так, щоб усі частинки, здатні пройти 
цей отвір (тобто меншого розміру), мали ймовірність це зробити. Отже, отвір повинен бути 
«збудженим», щоб забезпечити доступ частинок до отворів і прочищати дірки, заблоковані 
частинками, не здатними через нього пройти. При таких умовах швидкість просіювання є 
пропорційною до числа частинок з меншими розмірами на екрані. Таким чином можна вста-
новити, що швидкість просіювання зменшується експоненційно. При аналізі суміші, яка 
отримується в результаті змішування порошкових речовин, вивчається варіація в композиції 
зразків, отриманих із суміші двох матеріалів. При цьому вводяться фізичні показники: індекс 
змішування, однорідність змішування. У роботі також наведено фізико-механічні моделі, що 
лежать в основі процесів вологої грануляції та пресування таблеток. Наведено теоретичні ос-
нови пресування, реології таблеткових мас. Вивчається фізика пресування та приклади впли-
ву режимів пресування. 



 

518 
 

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ У ВИГЛЯДІ  
ГЕЛЮ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ 

Маслій Ю.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Важливою проблемою сучасної стоматології залишаються захворювання м’яких тка-

нин та слизової оболонки ротової порожнини. За даними ВООЗ їх поширеність складає 98%. 
Захворювання тканин пародонта, до яких відносять гінгівіти, пародонтити, пародон-

този, пародонтоми й ідіопатичні захворювання, справляють негативний вплив на організм 
людини в цілому, зокрема на функцію травлення, психоемоційну сферу, сприяють зниженню 
реактивності до дії інфекційних та інших чинників, спричиняють його сенсибілізацію й алер-
гізацію. Тому хвороби пародонта є не тільки загальномедичною, а й соціальною проблемою. 

Лікування захворювань пародонта слід проводити комплексно, цілеспрямовано й суто 
індивідуально з урахуванням загального та стоматологічного стану пацієнта. У пародонтоло-
гії виділяють наступні способи застосування препаратів: полоскання, ротові ванни, аплікації, 
інстиляції в пародонтальні кишені, лікувальні пов'язки, фізичні методи введення (ультрафо-
нофорез, електрофорез) та ін. Однак, існуючі способи введення діючих речовин, та й самі 
лікарські форми, такі як мазі, пасти, розчини, обполіскувачі, аерозолі, не забезпечують необ-
хідну ступінь проникнення їх складових у тканини пародонту, крім того швидко вимивають-
ся слиною та зв'язуються їжею, що значно скорочує час їх фармакологічного впливу і зумов-
лює їх низьку терапевтичну ефективність. 

Тому перспективним напрямком є розробка аплікаційних форм введення діючих ре-
човин. При цьому важливе значення має прицільне, локалізоване введення препарату, до-
тримання тривалості дії і концентрації активної речовини. Цією властивістю володіють сто-
матологічні гелі, які довгостроково утримуються на поверхні м’яких тканин та слизової обо-
лонки ротової порожнини, скорочуючи кратність нанесення препарату. 

Маркетинговий аналіз стоматологічних лікарських засобів, що застосовують з метою 
профілактики та лікування захворювань пародонту, показав, що асортимент стоматологічних 
гелів вітчизняного виробництва комплексної дії обмежений, крім того наявні лікарські засо-
би не завжди можуть забезпечити необхідний терапевтичний ефект. Тому метою нашої робо-
ти є розробка складу та технології комплексного стоматологічного препарату у вигляді гелю. 

Враховуючи, що основними симптомами стоматологічних захворювань є біль, по-
шкодження слизової оболонки ротової порожнини, запальний процес, набряки і кровотеча, 
до складу комбінованого препарату для зняття больових відчуттів запропоновано ввести мі-
сцевий анестетик тримекаїн та речовину, що виявляє гемостатичну активність, – феракрил. 
Слід зазначити, що феракрил має властивості як допоміжної речовини – плівкоутворювача, 
так і діючої речовини: за механізмом дії здатний зупиняти кровотечі за рахунок утворення 
нерозчинного комплексу з білками крові, крім того, він проявляє знеболювальну та антисеп-
тичну дії. 

Також до складу комбінованого лікарського препарату необхідно ввести речовини, які 
б виявляли репаративну, протизапальну та протимікробну активність. 

З метою надання оптимальних реологічних показників лікарської форми, що розроб-
ляється, наступним етапом наших досліджень є вибір основи, а саме гелеутворювача, в якос-
ті якого останнім часом у вітчизняній і зарубіжній практиці широко використовується рідко-
зшитий сополімер акрилової кислоти - карбопол. 

Все вищенаведене і є предметом наших подальших досліджень. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ 

Маслій Ю.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Захворювання пародонта - одне із найпоширеніших уражень організму людини, хво-

роба цивілізації, що полягає у виражених деструктивних змінах, які призводять до оголення 
коренів зубів, їх розхитування, згодом до передчасної втрати зубів, порушення функції жу-
вання і, в кінцевому результаті, до значних змін в зубо-щелепній системі та несприятливого 
впливу на весь організм в цілому. Все це визначає як медичну, так і соціальну значимість да-
ної проблеми.  

Найбільш розповсюдженими захворюваннями пародонту є гінгівіт, пародонтит і влас-
не пародонтоз, лікування яких складається з місцевої й загальної терапії. Її метою є усунення 
найвірогідніших патологічних чинників та місцевих подразників у ротовій порожнині, лікві-
дація запалення в тканинах пародонта, призупинення дистрофічного процесу в альвеолярній 
кістці, відновлення порушеної функції тканин пародонта, стимуляція процесу регенерації, 
збереження зубного ряду як єдиної функціональної динамічної системи, підвищення місце-
вих та загальних чинників захисту. 

Застосування багатьох препаратів для лікування стоматологічних захворювань має 
певні складності, що пов'язано з їхнім коротким періодом дії, а тому і низькою терапевтич-
ною ефективністю. Перспективним напрямком є розробка аплікаційних форм введення лі-
карських засобів з прицільним, локалізованим введенням препарату та дотриманням трива-
лості дії і концентрації діючої речовини.  

Прикладом аплікаційного введення лікарських форм пролонгованої дії є застосуван-
ня біополімерних лікарських плівок (БЛП), які дозволяють депонувати активні речовини в 
місці їх застосування, забезпечуючи точність дозування, стабільність, пролонговану дію та 
високу терапевтичну ефективність.  

Маркетингові дослідження стоматологічних лікарських засобів показали, що сегмент 
БЛП представлено лише імпортними препаратами високої вартості, які не завжди доступні 
широкому колу споживачів, до того ж у багатьох випадках мають однонаправлену дію. Саме 
тому створення вітчизняного комплексного стоматологічного препарату у вигляді полімер-
них плівок є актуальною проблемою медицини та фармації сьогодення. 

Першочерговим завданням нашої роботи зі створення БЛП для лікування захворю-
вань пародонту є проведення пошуку полімерної основи – плівкової матриці, що включає 
різні сполучення полімерних адгезивів природного й синтетичного походження (натрію аль-
гінат, желатин, похідні целюлози, полівініловий спирт, полівінілпиролідон, поліглюкін, дек-
страни та ін.), розчинних у відповідному розчиннику.  

Для досягнення необхідних властивостей БЛП і попередження ефекту розшарування 
систем полімеру в основу вводять пластифікатори (поліетиленгліколь, Макрогол 400, гліце-
рин та ін.).  

Крім того, до складу запропонованого комбінованого лікарського препарату необхід-
но ввести діючі речовини, підібрані з урахуванням патогенетичних особливостей захворю-
вань тканин пародонту, а саме запальний процес, набряки, біль, пошкодження слизової обо-
лонки ротової порожнини, кровотеча та неприємний запах з роту, що є метою нашої подаль-
шої роботи. 
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90 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» - ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Маслова Н.Ф., Алмакаева Л.Г., Георгиевский В.П. 

ГП «ГНЦЛС» 
 
Во всем мире фармацевтическая промышленность относится к наиболее динамично 

развивающимся и прибыльным отраслям производства. В последние годы, в определенной 
степени, это можно отнести и к фармацевтической промышленности Украины. Весомый 
вклад в ее становление и развитие вносит Государственное предприятие «Государственный 
научный центр лекарственных средств и изделий медицинского назначения» (ГП «ГНЦЛС»), 
которому исполняется в 2010 году – 90 лет со дня образования. 

За все время существования ГП «ГНЦЛС» не раз менялось название института, но 
суть деятельности оставалась прежней – разработка новых лекарственных препаратов, нор-
мативные издания, стандартизация и контроль качества лекарственных средств. 

ГП «ГНЦЛС» является уникальным научным центром; эффективность его научно-
исследовательской работы в направлении разработки и исследования лекарственных средств 
всех готовых форм: таблетки, ампулы, капсулы, мази, кремы, гели, суппозитории, аэрозоли 
связана с организационной структурой, которая включает необходимые специализированные 
подразделения технологического, аналитического, микробиологического, фармакологичес-
кого и токсикологического профиля. 

ГП «ГНЦЛС» сыграл кардинальную роль в развитии фармацевтической промышлен-
ности Украины и ее переходе к работе по европейским нормам. В номенклатуре препаратов 
ведущих фармацевтических предприятий Украины от 25% до 55% продукции создано ГП 
«ГНЦЛС»; вместе с заводами Украины разработано и внедрено в производство более 500 ле-
карственных средств, из них 150 оригинальных. В Украине, первой среди стран СНГ, благо-
даря специалистам ГП «ГНЦЛС» и Фармакопейного комитета внедрены стандарты, гармо-
низированные с европейскими нормами, в частности, Государственная Фармакопея Украины 
и Руководства по надлежащей производственной практике (GMP), что позволило фармацев-
тической отрасли Украины первой среди других отраслей сделать шаг до интеграции в Ев-
ропейский союз. 

За последние 5 лет (с апреля 2005 по апрель 2010 гг.) Научным центром разработано, 
изучено и внедрено 35 препаратов, из них 11 оригинальных (Глутаргин, 40 % концентрат, 
раствор для иньекций 4 % и таблетки, Кардиоаргинин-Здоровье, раствор для инъекций и си-
роп (ООО ФК «Здоровье»); Триосил, таблетки (ОАО «Фитофарм»); Кальций-Бо, суспензия, 
Фларосукцин, суспензия (ЗАО НВЦ «Борщаговский ХФЗ»); Фитосол, паста (ОАО «Красная 
звезда»); Простатилен-Цинк, суппозитории (ЗАО «Лекхим-Харьков»); Пекард, таблетки, по-
крытые оболочкой (ОАО «Тернопольская фармацевтическая фабрика») и др.). ГП «ГНЦЛС» 
совместно с заводами внедрил следующие препараты для педиатрии: амброксол, сироп; па-
рацетамол сироп; кодефемол, сироп; амоксициллин, суспензия и др., на стадии клинического 
изучения находится ряд новых препаратов и научный центр инициирует новые препараты 
для педиатрии в различных лекарственных формах. 

Препараты, разработанные в Научном центре, являются конкурентоспособными и за-
щищены охранными документами Украины и Российской Федерации. В настоящее время ГП 
«ГНЦЛС» самостоятельно или в соавторстве с заводами Украины владеет 251 патентом (в 
том числе 55 - Российской Федерации). 
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Препараты-генерики нового поколения, которые разработаны в Научном центре ли-
дируют по уровню продаж, степени популярности и вытесняют импортные аналоги. Боль-
шинство из них вошло в Государственный формуляр лекарственных средств. 

Кроме того, благодаря усилиям специалистов Научного центра, которые разрабаты-
вают современные наукоемкие технологии, фармацевтический рынок Украины представлен 
многообразием лекарственных форм (их около 100, в том числе лекарственные формы для 
детей. 

Специалисты ГП «ГНЦЛС» уделяют внимание не только подготовке кадров для науч-
ного центра, но и для учебных ВУЗов фармацевтического профиля и предприятий фармацев-
тической отрасли. При ГП «ГНЦЛС» функционирует специализированный ученый совет по 
защите диссертаций по специальности 15.00.03 - стандартизация и организация производства 
лекарственных средств. В спецсовете ГП «ГНЦЛС» защищались лучшие специалисты мно-
гих заводов химико-фармацевтических предприятий, что способствует престижу фармацев-
тической науки в Украине и обеспечению заводов кадрами высшей квалификации, что в со-
вокупности повышает уровень технологических разработок лекарственных средств в Украи-
не. За 5 лет защищено: 3 докторских диссертации, 16 кандидатских работ. 

Проблемы, которые пытается решить Научный центр – это добиться участия в конку-
рсах с государственными программами по стандартизации и контролю качества лекарствен-
ных средств, продвижение программы по импортозамещающим препаратам инициирует 
программу по препаратам для педиатрии, прилагаются усилия по возрождению направления 
по фитохимии. 

Крепнет научное сотрудничество Научного центра с заводами Российской Федерации, 
Белоруссии, Грузии. Научный центр за 4 года для Грузии разработал и внедрил 5 оригиналь-
ных препаратов: Лакто-С, капсулы, Синте, капсулы; Гепато-Ritz, капсулы; Сомно-Ritz, кап-
сулы; Адено-Ritz, капсулы; для России - растворы для инъекций: Тиоктоцид, Дексаметазон, 
Ондансетрон, Мильгамма, Милдронат и др., для Белоруссии – растворы для инъекций: Дро-
таверин, Амиодарон. 

Кризис, который коснулся деятельности Научного центра, усугубил его финансовое 
состояние, но не сломил ведущих ученых и специалистов ГП «ГНЦЛС» в области фармации, 
которые продолжают работать на благо фармацевтической науки и отрасли. 

Развивая на протяжении 90 лет стратегические направления своей деятельности, на 
современном этапе ГП «ГНЦЛС» продолжает оставаться уникальным, единственным в Ук-
раине центром фундаментальной и прикладной фармацевтической науки, способным осуще-
ствлять комплексные исследования по созданию препаратов, начиная от разработки субстан-
ций и заканчивая внедрением в производство всех видов лекарственных форм, включая офо-
рмление всей необходимой нормативной документации для регистрации препаратов в 
Украине. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК ГЛИГИСЦИН 
Махмуджанова К.С., Ризаева Н.М. 

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
В связи с ухудшением экологического положения, особенно с критическим положе-

нием Аральского моря, за последние годы наблюдается увеличение заболеваний печени и по 
этим причинам резко повысилась потребность в гепатопротекторных лекарственных препа-
ратах. Глигисцин - координационное соединение цинка, гистидина и глицирризиновой кис-
лоты, который был синтезирован в «Научном центре стандартизации лекарственных 
средств» при Ташкентском фармацевтическом институте, который обладает гепатопротекто-
рным действием. Целью данной работы являеться разработка технология таблеток из ориги-
нального лекарственного вещества «Глигисцин». Для научно обоснованного выбора состава 
таблеток «Глигисцин» были изучены технологические показатели субстанции глигисцин, на 
основе которых были подобраны разрыхляющие, связывающие и скользящие вещества. Для 
обеспечения прочности таблеток были использованы ряд связывающих веществ (вода, 96 % 
спирт, 1%, 3%, 5% растворы метилцеллюлозы (МЦ), 2%, 5%, 10% растворы крахмального 
клейстера, 10%, 20% растворы ПВП) и в качестве связывающего вещества был выбран 5% 
крахмальный клейстер. В дальнейшим нами проведены эксперименты не только по выбору 
вида, но и по снижению количества скользящих веществ от нормы. Для чего были получены 
модельные таблетки глигисцина с d=11мм и со средней массой 0,5г на таблеточной машине 
РТМ-12 с добавлением 1% и 0,5%, со следующими скользящими веществами: стеариновая 
кислота, кальция стеарат, магния стеарат и тальк. Таблетки глигисцина с содержанием 1% 
стеарата кальция по внешнему виду, стабильной средней массе, по ритмичности работы таб-
леточной машины, а также без следов прилипания к пресс-формам удовлетворяли требова-
ния ГФ-XI издания. Для обеспечения распадаемости таблеток необходимо было подобрать 
вид и количество разрыхляющих веществ, а это требует проведения ряд исследований. При 
определении распадаемости таблеток официальным методом не возможно проследить за хо-
дом распадаемости таблеток. Нами впервые предложена метолика определения распадамос-
ти таблеток на оптическо-поляризационной установке, которая даёт возможность вести на-
блюдение за полным процессом распадаемости. Для проведения опытов готовили модельные 
таблетки с содержанием различных разрыхляющих веществ: Н-КМЦ, Na-КМЦ, бентонит и 
крахмал. Распадаемость таблеток контролировали визуально методами двулучепреломления 
и поляризационной ультрамикроскопии, а также фотографировали изменение оптических 
картин при помощи цифрового фотоаппарата «А457». За изменением электропроводимости, 
имеющей место в результате диссоциации ионов при распадаемости таблеток, следили с по-
мощью миллиамперметра. При этом через электрическую цепь пропускали 50 V постоянного 
тока. Таблетки с крахмалом распадались моментально по сравнению с таблетками, имеющи-
ми остальные разрыхляющие. Поэтому дальнейшие исследования проводили с таблетками 
глигисцина, содержащими крахмал. Установлено, что таблеточная масса должна гранулиро-
ваться через сито с диаметром отверстий 1-2 мм. При этом размеры гранул -0,310 мм должны 
составлять не менее 50%.Оценка качества полученных таблеток глигисцина был проведен в 
соответствии с требованиями ГФ ХI издания. По полученным данным таблетки глигисцин 
отвечали предъявляемым требованиям. На таблетки глигисцин оформлены соответсвующие 
нормативные документы, которые представлены в Главное Управление по контролю качест-
ва лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУз для получения разрешения на 
клинические испытания. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ВИБОРУ ОСНОВИ М'ЯКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ  
З ХОНДРОІТИНУ СУЛЬФАТОМ 

Міщенко І.О., Яковенко В.К., Доровський О.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Лікування хворих з патологією опорно-рухового апарату (суглобів, хребта, навколо-

суглобових м'яких тканин) представляє велику складність, оскільки больовий синдром, наяв-
ний при всіх цих захворюваннях, має різноманітну етіологію і патогенез. Саме тому поєд-
нання у складі одного препарату протизапальної, анальгетичної дії нестероїдного протизапа-
льного засобу (НПЗЗ) і модифікуючої дії хондропротекторів є одним з шляхів удосконалення 
фармакотерапії хворих остеоартрозом та остеохондрозом.  

Застосування лікарського засобу у вигляді мазей, кремів і гелів дозволяє впливати 
безпосередньо на осередок ураження та значно зменшити негативний вплив (побічну дію) 
НПЗЗ на інші органи і тканини. Ефективність локальної терапії залежить від здатності лікар-
ського засобу долати шкіряний бар'єр. На цей процес впливають різні фактори, основними 
серед яких є хімічна природа і розчинність діючих речовин та властивості основи. 

До складу розробленого нами м’якого лікарського засобу для лікування дегенератив-
них захворювань суглобів та хребта входять гюкозамін, хондроітин, протизапальні засоби 
синтетичного і природного походження. Всі діючі речовини широко використовуються в лі-
карських засобах для місцевого застосування. Більшість мазей з хондроітину сульфатом, що 
присутні на ринку України виготовлені на вазелін-ланоліновій основі, але враховуючи фізи-
ко-хімічні властивості солей хондроітину та глюкозаміну, використання гідрофільних основ 
є більш доцільним. Гелі, як лікарська форма, більш гігієнічні та зручні для застосування, а 
лікарські засоби в їх складі легше і швидше проникають через шкіру. Дослідження останніх 
років та тенденції на фармацевтичному ринку хондропротекторів свідчать про перспектив-
ність застосування гелів. 

В якості основ ми застосовували різні марки карбополу, гідроксипропілметилцелюло-
зу (ГПМЦ), комбіновані гелеутворювачі RapiThix та Sepineo. RapiThix та Sepineo - сучасні 
допоміжні речовини, які широко використовуються в виробництві косметичних засобів і ак-
тивно впроваджуються в технологію фармацевтичних препаратів. Ці речовини є комбінація-
ми попередньо нейтралізованого полімеру з емульгатором та емоллієнтом і утворюють гель 
при додаванні води. Використання RapiThix та Sepineo дозволяє отримувати гелі в широкому 
інтервалі рН, вводити велику кількість неводних розчинників та ліпофільних речовин, по-
кращувати споживчі характеристики гелю або крему, а також значно скоротити час техноло-
гічного процесу. При приготуванні гелю з хондроітин сульфатом та глюкозаміном концент-
рації RapiThix А-60 та Sepineo Р 600, потрібні для утворення стабільної системи, перевищу-
вали робочі в 2-4 рази, що робить їх застосування економічно недоцільним. Також при пода-
льшому зберігання дослідних зразків спостерігалось розшарування емульсії. 

Гель карбополу, який утворювався після нейтралізації трометамолом, при введенні 
розчину діючих речовин втрачав свою структуру. Спроби підвищити в’язкість системи за 
рахунок збільшення концентрації карбополу не мали успіху. Доведено, що зміна рН гелю в 
інтервалі 6,5-11,5 не має практичного впливу на стабільність системи. При приготуванні ге-
лю з ГПМЦ, незалежно від концентрації гелеутворювача, відбувалось його розрідження піс-
ля введення розчину діючих речовин. Вирішити проблему дозволило введення до складу ос-
нови декілька емульгаторів та зміна технології. Були отримані стабільні крем-гелі на основі 
карбополу та ГПМЦ. 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУР  
ОРАЛЬНОДЕЗИНТЕГРИРУЕМЫХ ТАБЛЕТОК 

Могилюк В.В. 
Фармацевтическая корпорация «Артериум» 

 
В мире возрастает интерес к различным системам доставки, в т. ч. к лекарственной 

форме (ЛФ) оральнодезинтегрируемые таблетки (ОДТ). Освоение технологических подходов 
к производству ОДТ отечественными предприятиями отстает от мировых тенденций. Данная 
ЛФ используется как система доставки, которая позволяет некоторым активным фармацев-
тическим ингредиентам (АФИ) частично всасываться тканями ротовой и фарингеальной по-
лостей, позволяет принимать лекарственное средство (ЛС) не запивая водой, облегчает про-
глатывание, и повышает комплаенс приема ЛС. Абсорбция АФИ в выше указанных полостях 
позволяет изменить Cmax и Tmax за счет того, что часть дозы попадает в системный кровоток 
минуя последующие отделы ЖКТ (нежелательное ферментативное и pH воздействие) и эф-
фект первого прохождения через печень. Исходя из выше изложенного, интерес мировой 
фармацевтической общественности к ОДТ видится закономерным. 

К основным целевым характеристикам данной ЛФ относятся: быстрая дезинтеграция 
в ротовой полости (30-180 секунд), только за счет слюны пациента; приятный вкус и другие 
органолептические характеристики; высокая механическая прочность. Данные целевые ха-
рактеристики ЛФ в комплексе с физико-химическими свойствами АФИ и целевыми фарма-
кокинетическими характеристиками разрабатываемого ЛС накладывают перечень ограниче-
ний, который должен быть учтен во время разработки рецептуры ОДТ. 

Первые технологии производства ОДТ основаны на использовании метода высушива-
ния посредством лиофилизации. Использование данного метода позволяет растворить все 
ингредиенты в подходящем растворителе, разлить по формам, определяющим геометрию 
будущей таблетки и высушить раствор. Такой подход позволяет равномерно распределить 
все ингредиенты по всему объему. Вариабельность дозы АФИ в этом случае зависит от пол-
ноты растворения ингредиентов и точности дозирования жидкости в форму. Растворенные 
вещества после лиофильной сушки приобретают пористую структуру с развитой поверхно-
стной площадью, что при приеме ЛС дает возможность ЛФ быстро абсорбировать слюну, 
дезинтегрировать и высвобождать АФИ. При всех достоинствах данного подхода, он широко 
не применяется, так как: полученная ЛФ обладает слабой механической прочностью, что ус-
ложняет последующие стадии, в т. ч. упаковку; с увеличением дозировки АФИ примени-
мость данного подхода уменьшается; в аппаратурном исполнении данный метод не типичен 
для таблеточного производства. 

Из опыта производства традиционных таблеток с немедленным высвобождением 
АФИ известно, что наиболее приемлемым для производства является метод прямого прессо-
вания, который в сравнении с методом влажной грануляции или сухой грануляции (компак-
тирования), как правило, предполагает меньшее количество технологических стадий и кри-
тических параметров, которые могут оказать влияние на фармако-технологические характе-
ристики ЛС. Сопоставление недостатков рецептур ОДТ с использованием метода лиофили-
зации с преимуществами метода прямого прессования привело к формированию новых тех-
нологических подходов. Использование метода прямого прессования рецептур ОДТ стало 
возможным благодаря расширяющемуся перечню доступных марок вспомогательных ве-
ществ (таких функциональных категорий как: наполнители, дезинтегранты, лубриканты, 
корригенты вкуса) с подходящими технологическими характеристиками. На сегодняшний 
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день на мировом рынке фармацевтических вспомогательных веществ появился перечень 
специальных наполнителей, которые представляют собой специально разработанные физи-
ческие смеси вспомогательных веществ различных функциональных категорий, полученных 
различными технологическими методами (распылительная сушка, влажная грануляция, кри-
сталлизация). 

Помимо механической прочности и быстрой дезинтеграции ОДТ должны обладать 
приемлемыми вкусовыми и другими органолептическими характеристиками. Для достиже-
ния приемлемых органолептических характеристик (с использованием метода прямого прес-
сования), к ингредиентам ОДТ предъявляются дополнительные требования, ограничиваю-
щие максимальный размер частиц и фракционный состав. Маскировка неприятного вкуса 
АФИ, как правило, достигается за счет pH-корректоров, корригентов вкуса (подстастителей, 
ароматизаторов, эссенций), инкапсуляции/микроинкапсуляции АФИ, образования комплек-
сов (например, с ионообменными смолами, циклодекстринами). 

Рассматривая использование метода прямого прессования для разработки рецептур 
ОДТ необходимо обратить внимание на однородность дозирования, как АФИ (это касается 
ЛС с низким содержанием АФИ), так и вспомогательных веществ, которые используются в 
рецептуре в низких концентрациях: pH-корректоров (например, слабые кислоты, обеспечи-
вающие коррекцию pH среды высвобождения АФИ), корригентов вкуса. Во время разработ-
ки рецептуры необходимо учитывать целевой фармакокинетический профиль ЛС. Если АФИ 
ОДТ должен абсорбироваться тканями ротовой и фарингеальной полостей, то помимо мето-
да маскировки вкуса и скорости дезинтиграции таблетки, которые можно смоделировать 
in vitro, на фармакокинетический профиль ЛС может оказать влияние размер и объем таблет-
ки, что связано с рефлекторным сглатыванием пациентом. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ИММУНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ 

Мохамед Мофтах Елаати, Филимонова Н.И. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Несмотря на достижения современной медицины все также остается актуальным воп-

рос об инфекционной патологии, которая занимает одно из ведущих мест в мировой статис-
тике по показателям смертности. Снижение инфекционной заболеваемости возможно только 
путем формирования популяции высокоиммунных лиц. Эффективность данного метода до-
казана полным искоренением натуральной оспы и эндемического паралитического полиоми-
елита в рамках крупного региона. Невзирая на номенклатуру современных иммунопрофила-
ктических препаратов, остается не решенной специфическая профилактика при ряде инфек-
ционных заболеваний, в том числе вызванных гноеродными микроорганизмами.  

Использование бактериофагов в качестве основы для создания профилактических 
препаратов, не оказывающих побочного действия на макроорганизм, является перспектив-
ным направлением. Одной из основных задач создания живых вакцин является аттенуация 
вирулентных свойств выбранного штамма. С этой точки зрения особое внимание заслужи-
вают аттенуирующие аспекты мутагенного потенциала УФ-облучения. Установлены компе-
нсаторные механизмы исходной резистентности бактерий-мишеней к деструктивному дейст-
вию УФ-облучения. Доказано, что в противостояние повреждающему действию определен-
ных режимов УФ-облучения бактерии-мишени проявляют на основе мутагенного ответа 
способность частично или полноценно восстанавливать поврежденные структуры ДНК с 
приданием атипичных биологических свойств УФ-мутанту. В плане вирусологической инте-
рпретации следует предполагать, что при определенных режимах УФ-облучения вирулент-
ные бактериофаги способны также трансформироваться в умеренные профаги. 

В качестве микробиологической модели использована биомасса референтной культу-
ры золотистого стафилоккока и разработка умеренного профага на модели исходного виру-
лентного стафилококкового бактериофага. При методическом исполнении эксперимента в 
качестве искусственного источника УФ-облучения вирулентных бактериофагов использован 
промышленный образец бактерицидной лампы БУВ-30, общей мощностью 2,94 БАКТ. Эф-
фекты фаговой инфицированности осуществлены методом контактного совмещения биомас-
сы облученных бактериофагов и чувствительных бактерий-мишеней. При константных зна-
чениях мощности источника в основу разрабатываемого режима облучения положена вариа-
тивность экспозиционного воздействия в интервале 20-15 секунд. Установлено, что в режиме 
20-5 секунд эффект УФ-облучения сопровождался 100%-ным вирулицидным действием, что 
подтверждалось отсутствием фагозависимых изменений в характеристике бактерий-
мишеней и отрицательных значений агглютинационных тестов.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что испытанные ко-
ммерческие бактериофаги в действующих инфекционных концентрациях способны к 100% 
лизису чувствительных бактерий-мишеней. В свою очередь, лизированные вирулентными 
бактериофагами детриты бактерий-мишеней биотехнологически перспективны для последу-
ющей разработки оригинальных химических вакцин на основе направленного бактериохи-
мического использования фаголизатов. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ І КОНЦЕНТРАЦІЇ КОНСЕРВАНТУ В МАЗІ «ЕСТАН»  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПРОКТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Мощиц В.Ф., Дмитрієвський Д.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогодні лікування проктологічних захворювань є однією з найбільш актуальних 

та соціально-значимих проблем, що пов'язано зі значною поширеністю даних патологій се-
ред різних верств населення. За даними ВООЗ запальні захворювання товстого кишечника та 
аноректальної області складають від 80 до 150 випадків на 100 тисяч населення і становлять 
від 50 до 70 % від усіх захворювань кишечника. 

За даними літератури, до найбільш розповсюджених захворювань прямої кишки та 
товстого кишечника відносять: геморой, питома вага якого серед усіх проктологічних пато-
логій становить 42%, проктити - 34%, коліти - 23%, анальні тріщини -11-15%. 

Для проктологічних захворювань характерний «набір» цілої низки симптомів (біль, 
кровотеча, спазм, пошкодження слизової оболонки прямої кишки, запалення, інфікування 
патологічними мікроорганізмами, ламкість судин, підвищення локальної температури, по-
рушення гемостазу та ін.), тому процес їх лікування потребує комплексного підходу, а саме 
використання лікарських засобів, які містять комбінацію активних речовин з різними фарма-
кологічними ефектами, що забезпечують дію на основні ланки патологічного процесу і при-
скорюють процес одужання хворого. 

Поряд з використанням у терапії проктологічних захворювань лікарських препаратів з 
речовинами хімічної природи, в останні роки спостерігається підвищений інтерес до викори-
стання у їх складі біологічно активних речовин (БАР) рослинного походження. Лікарські 
препарати, що містять біологічно активні речовини, одержані з рослинної сировини, харак-
теризуються широким спектром дії, менш шкідливі і при їх застосуванні рідше відмічається 
прояви алергічних реакцій. 

Враховуючи дані обставини, нами розроблена нова високоефективна комбінована 
мазь на гідрофільній основі з модифікованими осмотичними властивостями у складі якої в 
якості активних речовин використані екстракти кори дуба та гіркокаштану кінського у поєд-
нанні з місцевим анестетиком (лідокаїна гідрохлорид), завдяки чому дана мазь володіє місце-
воанестезувальною, протизапальною, кровоспинною та репаративною дією. Для обмеження 
мікробної забрудненості запропонованої мазі в процесі її виготовлення та тривалого збері-
гання нами до її складу був уведений консервант. Досліджені наступні речовини: метилпара-
гідроксибензоат (ніпагін), пропілпарагідроксибензоат (ніпазол), їх суміші у різних співвід-
ношеннях, кислота сорбінова і бензойна та їх солі, спирт бензиловий. В результаті дослі-
джень були обрані ніпагін та комбінація ніпагіну з ніпазолом у співвідношенні 3:1. З враху-
ванням особливостей технології (недостатня розчинність ніпазолу в основі), як консервант 
обрано ніпагін. Обґрунтування його концентрації здійснювали згідно з тестом Державної фа-
рмакопеї України (ДФУ) «Ефективність антимікробних консервантів». В результаті дослі-
дження встановлено, що мазь яка містить 0,15% ніпагіна відповідає за ефективністю крите-
рію А ДФУ. 

Таким чином, в результаті проведених експериментальних досліджень було обґрунто-
вано тип та концентрацію консерванту в мазі «Естан»: ніпагін у кількості 0,15 %. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА  
СТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Никитюк В.Г., Шакина Т.Н. 
Научно-консультационный центр «VadeMecum» 

 
В соответствии с действующими (обновленными) редакциями правил GMP EU и 

PIC/S производство стерильных лекарственных средств в асептических условиях должно 
осуществляться при постоянном (on-line) мониторинге частиц в зонах класса чистоты А 
(действует с марта 2009 г.) в течение всего критического процесса производства. Аналогич-
ный подход рекомендован и в отношении зон класса чистоты В. При этом, частота и объем 
отбираемых проб должны обеспечить выявление любых вмешательств, случайных (непред-
виденных) ситуаций и повреждений системы, обеспечивающей надлежащий класс чистоты. 
Аналогичные требования раньше были приняты и FDA USA (Sterile Drug Products Produced 
by Aseptic Processing –cGMP; сентябрь 2004 г.).  

Во всех указанных стандартах GMP делается оговорка относительно возможных за-
труднений при проведении такого контроля из-за повышения «запыленности» контролируе-
мой среды самим продуктом (частицы или капли). Однако это не исключает необходимости 
проведения мониторинга частиц on-line. Поэтому следует не пытаться искать объяснения и 
обоснования не проводить такой мониторинг (что само по себе неприемлемо), а правильно 
определиться с методологией проведения такого контроля частиц во время критического 
процесса. Основная цель – продемонстрировать обеспечение условия асептического произ-
водства на всех этапах технологического процесса, на которых существует потенциальный 
риск контаминации и получения стерильных единиц готового лекарственного средств. 

С этой целью следует корректно сформулировать задачи такого анализа и испытаний. 
Для регламентации методики должно быть установлено, как минимум, следующее: какой 
должен быть размер пробы воздуха, какие приборы следует использовать, сколько точек для 
постоянного мониторинга следует выбирать и где они должны быть расположены? 

Объем пробы отбираемого воздуха при проведении мониторинга частиц во время 
процесса может отличаться (быть меньше) от размеров проб, регламентированных для вали-
дации (квалификации) при установлении классов чистоты. В то же время, объем отбираемых 
проб должен обеспечить репрезентативность результатов контроля. Следовательно, он зави-
сит от класса чистоты зоны, которая подлежит мониторингу и характеристик (возможностей) 
применяемых приборов.  

Необходимо учитывать, что одной из отличительных характеристик приборов, пред-
лагаемых сегодня для проведения контроля частиц (счетчики аэрозольных частиц), это их 
производительность (по объему отбираемых проб воздуха в единицу времени – фут3/мин). 
Учитывая, что частота отбора проб должна отражать риски в стерильном производстве, сле-
дует выбирать приборы с наиболее высокой производительностью, а значит и частотой воз-
можного контроля. Однако, широко используемые для квалификационных испытаний руч-
ные и портативные переносные счетчики частиц при их использовании для непрерывного 
мониторинга, сами несут в себе определенные риски: лишние движения в чистом помещении 
при перемещении прибора, дополнительные вмешательства во время процесса в производст-
венной зоне при установке пробоотборника, присутствия дополнительного персонала. Еще 
один аспект, на который следует обратить внимание – это длина пробоотборных трубок, ко-
торая, в соответствии с требованиями GMP, должна быть как можно более короткой. Совре-
менный подход, который применяется сегодня практически повсеместно – полностью авто-
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матизированный непрерывный мониторинг аэрозольных частиц с помощью датчиков, кото-
рые устанавливаются в точках контроля и соединены с компьютерной системой управления. 
Более того, производители современного оборудования для производства стерильной проду-
кции предлагают оснащение оборудования такими датчиками сразу при его комплектации. 

Количество и расположение точек для мониторинга должно основываться на прове-
денной оценке риска с использованием данных квалификационных испытаний. Однозначно, 
что должны учитываться все критические зоны (в частности, зона накопления контейнеров 
первичной упаковки после стерилизации, зона наполнения, зона укупорки и др.). 

При выборе мест размещения точек необходимо обращать внимание на возможные 
мешающие факторы, например: конструкция оборудования, влияние персонала, проводяще-
го процессы и др. Если в результате оценки выбрана критическая точка отбора, которая мо-
жет мешать процессу или работе оператора, ее следует исключить и использовать следую-
щую по критичности точку. Места расположения точек контроля: в зоне класса чистоты А – 
обязательно, в зоне класса чистоты В – рекомендуется. Для зон класса чистоты C и D прове-
дение мониторинга частиц следует осуществлять на основании системы управления рисками 
для качества (QRM), то есть, такой мониторинг для этих зон (а также и для зоны В) может 
быть исключен, если обосновано отсутствие необходимости такого контроля. 

Следует учитывать, что мониторинг может быть признан несоответствующим, если 
точки контроля расположены далеко от места ведения технологических процессов. Так, тре-
бования GMP к стерильному производству, принятые в США, определяют расстояние распо-
ложения точек контроля – в переделах 1 фута (около 30 см) от линии наполнения. В то же 
время, слишком близкое расположение точек контроля к месту наполнения может оказаться 
проблематичным из-за возможного попадания в окружающую среду производственной зоны 
частиц или капель самого продукта.  

В нормативных документах делается также акцент на важность контроля части разме-
ром ≥ 5,0 мкм, как инструмент своевременного выявления несоответствия. Однако в местах 
возможного «пыления» продукта более показательной характеристикой зоны могут быть ча-
стицы размером 0,5 мкм. 

Идеальной была бы ситуация, позволяющая идентифицировать контролируемые час-
тицы, но это не реально. Поэтому важным элементом выбора точек контроля, по нашему 
мнению, может стать трехмерная «карта» производственных зон, подлежащих мониторингу 
(размерность – в зависимости от размера зон и их конструкции: например, сетка 3х3 на гори-
зонтальном уровне и 3 уровня по вертикали). При этом оценка должна быть осуществлена 
как для функционирующего состояния (operational), так и для оснащенного (at-rest). Для иск-
лючения получения нерепрезентативных результатов мониторинга из-за частиц или капель 
продукта при проведении валидационных испытаний важно установить их возможную об-
ласть распространения. Результаты позволят обосновать расположение точек мониторинга, 
их удаленность от непосредственного места ведения процесса (линии наполнения), а также 
установить их количество. 
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КРЕМ-ГЕЛЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ 
Нікітіна М.В., Баранова І.І., Мартинюк Т.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Метою нашої роботи була розробка сучасного високоефективного засобу мякої форми 

випуску для зовнішнього лікування вугрової хвороби (ВХ) легкої та середнього ступеню тя-
жкості з триклозаном. Триклозан має високу проникаючу здатність та широкий спектр дії 
проти мікроорганізмів, які викликають дане захворювання. Найбільш оптимальними при 
створенні препарату для лікування ВХ є легкі основи, які є більш комфортними у викорис-
танні. До таких основ відносяться гелі, емульсії типу о/в, зокрема креми-гелі. 

За допомогою фармако-технологічних, структурно-механічних, фізико-хімічних та 
мікробіологічних досліджень нами було розроблено склад крем-гелю (масло вазелінове, мо-
ностеарат гліцерину (МСГ), стеарат ПЕГ-400, триклозан, гидроксіетилцелюлоза (ГЕЦ), глі-
церин, молочна кислота, вода очищена). Даний препарат стабільний при кислому значенні 
рН (4,0-4,5) протягом передбачуваного строку зберігання (2 роки) та має добрі споживчі ха-
рактеристики. Одним з найважливіших факторів, що впливає на якість та стабільність емуль-
сій, є технологія виробництва препарату. На підставі термогравіметричного аналізу та струк-
турно-механічних досліджень обґрунтована оптимальна температура введення усіх компоне-
нтів розробленого крем-гелю з триклозаном. Була розроблена технологічна схема виробниц-
тва крем-гелю, яка включає такі стадії. «Відважування компонентів крему-гелю». «Приготу-
вання олійної фази»: (плавитель прогрівають пуском у оболонку гарячої води (70оС). Послі-
довно завантажують у плавитель відважену сировину (вазелінове масло, стеарат ПЕГ 400, 
МСГ, триклозан), вмикають мішалку плавителя зі швидкістю 1500 об/хв і перемішують до 
повного змішування компонентів. «Емульгування, охолодження емульсії». Приготовлену 
олійну фазу за допомогою вакууму передають з плавителя крізь фільтр у реактор-
гомогенізатор. У реакторі-гомогенізаторі вмикають якірну мішалку зі швидкістю 1500 об/хв і 
в оболонку подають гарячу воду для підтримки температури маси 70оС. У реакторі-
гомогенізаторі, в якому знаходиться олійна фаза вмикають лопаткову мішалку зі швидкістю 
38 об/хв і турбінну мішалку зі швидкістю 15000 об/хв та за допомогою вакууму подають во-
ду очищену, отриману масу гомогенізують. Після введення води до реактора-гомогенізатора 
припиняють подачу гарячої води в оболонку апарата та охолоджують емульсійну масу до 
температури 40оС. «Отримання гелю» проводиться за рахунок відвантаження необхідної кі-
лькості суміші ГЕЦ з гліцерином у реактор-гомогенізатор, змішування з відваженою водою 
очищеною та перемішуванні рамною мішалкою протягом 30±5 хв. з одночасним вакууму-
ванням для уникнення процесу аерації зі швидкістю 38 об/хв до створення гелю. 

«Введення молочної кислоти та гомогенізація крем-гелю». Отриманий гель передають 
до реактора-гомогенізатора з емульсією та проводять регуляцію рН (до складу маси вводять 
відважену молочну кислоту з метою зниження рН до 4,-4,5). 

Перемішування крем-гелю здійснюють до температури маси 18-23єС. Гомогенізація 
крем-гелю (гомогенізацію проводять у реакторі з рамною мішалкою на протязі 15 хв. з одно-
часним вакуумуванням для уникнення процесу аерації у крем-гелі). 

«Фасування крем-гелю» в туби (крем-гель перекачують у бункер тубонаповнювально-
го автомату та фасують по 50,0 г у туби з лаковим покриттям з бушоном. Контролюють точ-
ність дозування, продуктивність автомату і правильність відбитку на тубі (номер серії і тер-
мін придатності). «Пакування туб в пачки» (туби з інструкцією до застосування пакують у 
пачки на автоматі пакування туб в пачки). «Пакування пачок в коробки». 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЇ В УМОВАХ  
КОСМЕТИЧНОГО ЗАКЛАДУ 
Обіщенко А.А., Пересадько І.Г. 

Національній фармацевтичний університет 
 

Гіперпігментація (ГП) – надлишкове, часто нерівномірне накопичення пігменту мела-
ніну в шарах шкіри, що призводить до утворення плям, темніших за нормальний колір тіла. 
Найчастіше ГП з’являється на обличчі (95%), кисті рук (37%), у зоні декольте (10%). ГП є 
косметичним недоліком, що порушує естетичний вигляд шкіри. Нерідко ГП стає соціально-
психологічною проблемою для людини, оскільки помітні косметичні недоліки приваблюють 
надмірну увагу оточуючих, що підсилює особисте ставлення людини до своєї проблеми. У 
зв’язку з чим, вирішення проблеми ГП - актуальна задача, яка вимагає наукового підходу й 
уваги зі сторони компетентних спеціалістів. 

Причини ГП різноманітні. Найбільш поширеними етіологічними факторами є віковий 
і генетичний, УФ-випромінювання. Цитокіни, що виробляються клітинами шкіри в місцях 
запалення, оксид азоту (ІІ), який продукують активізовані макрофаги, нейропептиди - все це 
стимулює меланогенез. Крім цього ГП може виникнути при порушенні функцій ендокрин-
них залоз (щитоподібної, надниркових), вагітності, захворюваннях печінки і жовчовивідних 
шляхів, порушенні вітамінного балансу в організмі (аскорбінова кислота), тривалої інтокси-
кації при затяжних інфекційних процесах, порушеннях обміну речовин (подагра, порфирія), 
через застосування деяких фотосесибілізуючих лікарських препаратів, в місцях регресу шкі-
рних уражень (екзема, нейродерміти, опіки), т.п. Також гіперпігментовані ділянки можуть 
з’явитися як наслідок невдалих косметичних маніпуляцій, а саме середніх та глибинних пілі-
нгів, підшкірних ін’єкцій, хірургічних маніпуляцій, тощо. Сучасний підхід до корекції ГП 
має бути комплексним та включати медичну консультацію (дерматолог, терапевт, ендокри-
нолог, ін.), системну корекцію (наприклад, застосування антиоксидантів, особливо вітаміну 
Е, що виступає інгібітором тирозингідроксилази), засоби домашнього догляду (до складу 
входять відшелушуючі компоненти: саліцилова кислота, АНА, ретиноїди, ін., та відбілюючи 
речовини: алоезин, фітінова кислота, аскорбіл-2-фосфат магнію, т.д). 

В умовах косметичних закладів програми корекції ГП мають будуватися на чотирьох 
основних принципах: відлущування рогового шару й видалення меланіну, що утворився; ло-
кальне пригнічення меланогенезу; профілактика синтезу пігменту в клітинах епідермісу; за-
хист від факторів, що стимулюють продукцію меланіну. 

За цими принципами на сьогодні розроблені різноманітні мануальні методи (хімічні 
пілінги, кріомасаж, відбілюючі програми. Проте найпомітніші результати досягаються за-
вдяки апаратним методикам (УЗ-пілінг, іоно-, ультрофонофорез з використанням професій-
них косметичних препаратів, мікротокова терапія), ін’єкційним методам (мезотерапія), дер-
матохірургічним маніпуляціям (мікродермабразія, стандартна дермабразія, лазерне шліфу-
вання, фототерапія високоенергетичними не лазерними джерелами світла IPL, LHE). Напри-
клад, такі процедури, як іоно- та ультрофонофорез підвищують рівень проникності шкіри, 
завдяки чому активні речовини досягають глибинних шарів. За допомогою лазерного випро-
мінювання можна досягти руйнування надлишкових зерен меланіну обмежених ділянок шкі-
ри. На практиці використовують ербієві, гелій-неонові, рубінові та олександритові лазерні 
установки. 
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СТВОРЕННЯ М ’ЯКИХ  ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ  
РАНОВИХ ПРОЦЕСІВ  
Оліфірова Т.Ф., Давтян Л.Л. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
 

Однією з важливих задач сучасної фармацевтичної технології є розробка нових висо-
коефективних і безпечних препаратів. 

Однак не менш важливим є і удосконалення вже відомих лікарських засобів, у тому 
числі антимікробних препаратів місцевого застосування. Представлені на фармацевтичному 
ринку препарати цієї групи у багатьох випадках виявляють недостатній терапевтичний 
ефект. Однією з причин цього є однонаправленість їх дії. 

Високі темпи еволюції ранової мікрофлори та поява антибіотико-резистентних штамів 
також зумовлюють низьку ефективність лікування. В деяких випадках антибіотикотерапія 
супроводжується алергічними реакціями. Тому при лікуванні ран останнім часом перевага 
надається антисептикам, які мають широкий спектр антибактеріальної дії, ефективні до де-
яких антибіотикорезистентних штамів, а також мають низьку собівартість виробництва. 

Однією з таких субстанцій є стрептоцид, який широко застосовується у хірургічній 
практиці у вигляді мазей та емульсій. Однак, зазначені лікарські форми стрептоциду не від-
повідають сучасним медико-біологічним вимогам антимікробної терапії, оскільки знижуєть-
ся його ефективність. Одним із сучасних методів підвищення ефективності антимікробної 
терапії є поєднання стрептоциду з антимікробними препаратами інших груп та з ранозагою-
ючими засобами на полімерних носіях або емульсійних основах. Такі лікарські засоби мають 
ряд переваг перед традиційними. Завдяки пролонгованому ефекту вони дозволяють тривалий 
час підтримувати терапевтичну концентрацію на рановій поверхні, що зменшує можливість 
виникнення резистентності. 

Таким чином, є актуальним створення пролонгованих лікарських форм комплексної 
дії, які попереджують вторинне інфікування рани та стимулюють процес її загоєння. 

Тому метою нашого дослідження стала розробка складу і технології полімерних лікар-
ських форм з пролонгованою антимікробною активністю, що виявляє м’яку осмотичну дію 
на рану. 
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ВИБІР ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТАБЛЕТОК НА  
ОСНОВІ ФІТОЕКСТРАКТІВ 

Онишків О.І., Денис А.І., Коваль В.М., Мельник О.А., Зворська О.З, Грошовий Т.А. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я Горбачевського 

 
Серед інноваційних лікарських засобів протягом останніх років на світовому фарма-

цевтичному ринку особливе місце займають препарати, які створені на основі екстрактів лі-
карських рослин. Фармацевтична галузь України в цьому відношенні має добру матеріальну 
базу для створення та випуску нових високоефективних вітчизняних фітопрепаратів. 

При розробці технології таблеток, які містять гігроскопічні рослинні екстракти основ-
ну роль відіграє правильний підбір допоміжних речовин, а також проведення технологічних 
операцій, спрямованих на зниження вологосорбційних властивостей таблеток. Метою наших 
досліджень було вибір допоміжних речовин для розробки оптимального складу і технології 
таблеток на основі фітоектрактів насіння соняшника, листя тополі, кори осики, коренів та 
кореневищ ехінацеї, плодів чорниці тощо. 

На основі дослідження фізико-хімічних та фармако-технологічних властивостей до-
сліджуваних фітоекстрактів, було встановлено, що вони ї не мають властивостей, які б забез-
печували їх безпосереднє пресування. Екстракти мають підвищений вологовміст, характери-
зуються низькою плинністю внаслідок утворення адсорбційних шарів на частинках, завдяки 
використанню методу пресування з попереднім гранулюванням можливо усунути ці негати-
вні явища. Екцепієнти для гігроскопічних препаратів повинні володіти доброю здатністю до 
спресовування, малою гігроскопічністю, стійкістю при зберіганні та ін. Нами були проведені 
дослідження щодо вибору допоміжних речовин з різними технологічними властивостями. 
Загалом вивчено близько 30 допоміжних речовин, більшість з яких у вітчизняній фармацев-
тичній технології ще не використовувалась. Серед вивчених нових допоміжних речовин: не-
уселін, неуселін US2, нові зразки мікрокристалічної целюлози (МКЦ 112, МКЦ 12, МКЦ 103, 
МКЦ 104, МКЦ 200, МКЦ 250, МКЦ 500), Просолв 50, Просолв 90, Лудіпрес, лудіфлаш, 
компрі-цукор, похідні полівінілпіролідону (колікоат ІР, колідон 90, колідон СЛ та ін.). В ре-
зультаті досліджень були відібрані екцепієнти для вологочутливих фітоекстрактів для змен-
шення їх гігроскопічності, досягнуті необхідні механічні характеристики таблеток (міцність 
до роздавлювання, стійкість до стирання) та час їх розпадання. 

З метою вибору науково обґрунтованого складу і оптимального режиму пресування, а 
також зменшення похибки експерименту використовували різні методи математичного пла-
нування. Отримані математичні моделі встановлюють взаємозв’язок між природою допомі-
жних речовин, їх кількістю в складі таблеток та фармако-технологічними властивостями 
таблеток. 
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МАЙБУТНЄ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ВИРОБНИЦТВО 
ОРИҐІНАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКІВ 
Петрух Л.І., Коваленко М.М., Михалик О.І. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 

В Україні виготовляють здебільшого готові лікарські форми і переважно з субстанцій 
іноземного походження. Не виняток також препарати протитуберкульозної дії. Відомі ізоні-
котиноїлгідразони (Ізоніазид, Фтивазид, Салюзид, Метазид) з часу їх створення у 50-их ро-
ках ХХ ст., що використовуються для лікування різних форм туберкульозу. Досі Ізоніазид 
вважають найефективнішим протитуберкульозним препаратом, хоча під час широкого кліні-
чного вживання виявлені і описані його значні побічні ефекти. З кожним роком спостеріга-
ється збільшення випадків стійкості мікобактерій туберкульозу до відомих препаратів і про-
яви їх побічної дії. 

Актуальним є впровадження нових засобів захисту орґанізму від туберкульозної інфе-
кції. Новий клас перспективних препаратів протимікробної, зокрема, протитуберкульозної і 
антихламідійної дії – це флуорени. Флуореніліденгідразиди, що вперше синтезовані проф. 
Л.І.Петрух, є новими потенційними субстанціями, які можна впроваджувати у виробництво. 
Доклінічні дослідження речовин проведені у наукових лабораторіях (ЛНМУ ім. Данила Га-
лицького, Львівському НДІ епідеміолоґії і мікробіолоґії, Ростовському на Доні медичному 
інституті, Санкт-Петербурзькому НДІ фтизіопульмонолоґії МОЗ і медичної промисловості 
РФ). Вперше синтезовані флуорени виявляли в дослідах in vitro та in vivo різносторонні біо-
лоґічні і фармаколоґічні ефекти, які значно перевищували активність референт-препаратів, 
вибраних за еталони порівняння. Серед них 12 нових сполук з бактеріостатичною дією на 
Myc. tuberculosis hominis H37Rv, що перевершує дію Ізоніазиду. 

Завдяки широкій науковій співпраці і ґрунтовним дослідженням отримані результати, 
які засвідчили, що нові похідні флуорену виявляють антимікробну, фунґіцидну, антивірусну, 
інтерфероноґенну, імуностимулювальну, адаптоґенну, антигіпоксичну, радіопротекторну, 
антиалерґійну, невролептичну і антидепресивну активність. Встановлено, що нові речовини 
належать до класу помірно токсичних, малотоксичних і практично не токсичних. 

В Україні запатентована речовина під назвою – Флуренізид™. Фармацевтичні та ме-
дичні препарати, які використовуються для людей та в ветеринарії. Флуренізид зареєстрова-
но у Державному реєстрі лікарських засобів України як новий ориґінальний український 
препарат протитуберкульозної та протимікробної дії (№ Р.10.00/02305 від 12.10.2000 року). 

Протягом 2000-2010 р.р. у медичній практиці застосовують Флуренізид виробництва 
«Київського вітамінного заводу» у формі таблеток. Флуренізид виявляє імуномодулювальну, 
протитуберкульозну, антихламідійну дію і належить до безпечних фармаколоґічних засобів. 

Для Флуренізиду, його кальцієвої, цинкової та срібної солей мінімальна інгібувальна 
концентрація (МІК) дорівнює 0,078 мкґ/мл, натрійної та калійної солей МІК=0,039 мкґ/мл, 
літієвої – МІК=0,0025 мкґ/мл. Ці сполуки є потенційними субстанціями для виготовлення 
різноманітних готових лікарських форм препаратів протитуберкульозної дії. 

Флуренізид-натрію виявляє також виражену антихламідійну дію в умовах експериме-
нтальної хламідійної інфекції на курячих ембріонах (доза 10 ЛД50/емб), і забезпечує 90,0% 
захисту в дозах 5,0 та 2,5 мґ/емб і 20,0% захисту в дозі 1,25 мґ/емб, що перевищує показники 
для Етазол-натрію. Флуренізид-натрію представляє собою ориґінальну субстанцію з високою 
протитуберкульозною та антихламідійною дією. Флуренізид-натрію перспективний для да-
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льшого фармаколоґічного, доклінічного і клінічного дослідження з метою впровадження у 
медичну практику. 

Срібна сіль Флуренізиду представляє великий інтерес для виробників ліків з огляду на 
високу протитуберкульозну дію, що перевершує дію Ізоніазиду і Флуренізиду; має широкий 
спектр антибактерійної активності; фармаколоґічно безпечна для макроорґанізму. Сировина 
для її одержання доступна, спосіб виготовлення легкий. 

Нові інноваційні продукти – лікарські засоби на основі ориґінального українського 
препарату Флуренізиду. 

Ліки, які виготовляють на фармацевтичних підприємствах: 
1. “Флуренізид” у вигляді порошку (субстанція) для виготовлення лікарських 

форм (впроваджено у виробництво на ЗАТ “Київський вітамінний завод”, 1999 р.). 
2. Флуренізид у таблетках по 0,05 ґ і 0,15 ґ (впроваджено у виробництво на ЗАТ 

“Київський вітамінний завод”, 2000 р.). 
3. Флуренізид у капсулах по 0,15 ґ і 0,3 ґ (впроваджено у виробництво на ЗАТ 

“Київський вітамінний завод”, 2000 р.). 
4. Супозиторії ваґінальні з Флуренізидом 0,1 ґ (впроваджено у виробництво на 

ВАТ “Монфарм”, м. Монастирище Черкаської області, 2001 р.). 
5. “Хламіцид”, супозиторії по 0,5 ґ (впроваджено на ВАТ “Ветпрепарати”, Дніп-

ропетровської обл., 1996 р.). 
Впровадження Флуренізиду у промислове виробництво показало здатність фармацев-

тичних підприємств швидко й ефективно використовувати інноваційні українські наукові 
розробки і, таким чином, сприяти реалізації державної проґрами щодо забезпечення населен-
ня ефективними, безпечними і якісними ліками і розвитку економіки. 

Завдяки співпраці з науковцями і кваліфікованими фахівцями з різних галузей меди-
цини, фармації та ветеринарії розроблені лікарські засоби, в яких основною діючою речови-
ною є Флуренізид. Інноваційні продукти й ориґінальний український препарат Флуренізид 
створені для поліпшення здоров'я людей, підвищення якості їх життя. 

Лікарські засоби, які виготовляють ex tempore за маґістральними формулами: 
1. “Флусептол” – супозиторії ректальні з Флуренізидом 0,45 ґ. 
2. “Флумексид” – суспензія 2% Флуренізиду в 30% димексиді. 
3. Очна 1% Флуренізидова мазь. 
4. Флуренізидова мазь 1% і 5% для дерматолоґії. 
5. Антисептичний засіб “Флупетсаль”. 
6. Фармацевтичні композиції для лікування уражень шкіри. 
Перелічені лікарські засоби, які виготовляють ex tempore можуть бути впроваджені у 

виробництво на підприємствах України. Основна інновація – ориґінальний український пре-
парат Флуренізид та інноваційні продукти на його основі, об'єднують фармацевтичну та ме-
дичну науку, підприємства, різні управлінські економічні питання і можуть визначати май-
бутнє фармацевтичної промисловості. 

Пропозиції до співпраці щодо застосування і впровадження винаходів і нових перспе-
ктивних технолоґій лікарських форм з Флуренізидом виголошені на міжнародних форумах, 
конґресах, українських і міжнародних науково-практичних конференціях, висвітлені у мате-
ріалах виставок “Технології майбутнього” у рамках міжнародних ярмарок “Інноваційні регі-
они Європи – партнерство і економічна співпраця”, у довідниках інвестиційних проектів під-
приємств та багатьох ин. заходах. Наука пропонує результати економічно найперспективні-
ших розробок. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
ФЛУРЕНІЗИДУ 

Петрух Л.І., Михалик О.І., Коваленко М.М. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Флуренізид – нова субстанція для виготовлення ліків. Виробництво кожної нової дію-

чої речовини у вигляді порошку створює основу для виготовлення двох-трьох десятків лікар-
ських форм за найновішими технолоґіями. Виробництво ліків в Україні реґламентоване стат-
тями 10 і 11 Закону України “Про лікарські засоби”, низкою підзаконних нормативних актів, 
постановами КМ України. Субстанції виготовляють відповідно до міжнародних правил на-
лежної виробничої практики і з урахуванням вимог системи якості (ISQ 9000). Вони повинні 
відповідати фармакопейним стандартам, вимогам Державної фармакопеї України, бути заре-
єстрованими у Державному реєстрі лікарських засобів України і забезпечені законодавчими 
документами. 

Флуренізид™ впроваджено у виробництво на АТЗТ “Київський вітамінний завод” у 
1999 р. Відповідно до п.2 “Порядку створення та постановки на виробництво лікарських за-
собів” (наказ №87 Держкоммедбіопрому України від 04.09.96 р.) Флуренізид належить до 
нових ліків, створених уперше в світі. Препарат має Свідоцтво України на знак для товарів і 
послуг “Фармацевтичні та медичні препарати, які використовуються для людей та в ветери-
нарії”. 

Промислове виробництво і стандартизація субстанції та лікарських форм Флуренізиду 
стали можливими після доказу цінності клінічних досліджень. Результати клінічних, мікро-
біолоґічних, рентґенолоґічних та ін. досліджень хворих на туберкульоз, лікованих Флурені-
зидом, науково обґрунтовані у численних публікаціях і 36 дисертаційних роботах. Законода-
вчо визнано, що Флуренізид™ – якісний, безпечний і ефективний лікарський засіб протиту-
беркульозної, антихламідійної та імуномодуляційної дії. 

У результаті виконання науково-дослідної роботи створена, апробована й впровадже-
на нова технолоґія промислового одержання субстанції Флуренізиду, яка введена у виробни-
чий процес. Розв'язані проблеми промислового виробництва та стандартизації субстанції 
Флуренізиду. Вирішені питання його валідації, атестації і сертифікації. Наукова розробка ґа-
рантує крупнотонажне виробництво нового лікарського засобу високої якості та виготовлен-
ня його різних лікарських форм для боротьби з туберкульозом, хламідіозом та ин. інфекцій-
ними хворобами. 

Cубстанцію Флуренізиду виготовляють відповідно до принципів і правил належної 
виробничої практики (GMP), які містять норми мікробного забруднення робочих зон і при-
міщень. У нормативно-технічній документації на Флуренізид передбачена охорона навколи-
шнього середовища на усіх стадіях виробництва. Встановлені джерела викидів ґазоподібних 
сумішей, розраховані їх кількості, параметри та періодичність (год/добу), розроблені норма-
тивні вимоги. Вивчені відходи виробництва Флуренізиду, їх хемічний склад і фізичні показ-
ники, кількість і періодичність утворення. Розроблені техніко-економічні нормативи, які реґ-
ламентують вихід кінцевого продукту – субстанції Флуренізиду фармакопейного ступеня чи-
стоти. Якість субстанції Флуренізиду відповідає міжнародним стандартам. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  
ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ РОЗРОБЦІ СКЛАДУ АНТИМІКОТИЧНИХ ГЕЛІВ 

Половко Н.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
При розробці оптимального складу гелевої основи для антимікотичних лікарських за-

собів підтвердження експериментальних даних щодо оптимального кількісного співвідно-
шення неводних розчинників: етилового спирту, пропіленгліколю, гліцерину та ПЕО-400, 
нами була використана математична модель планування експерименту. В якості функції від-
гуку при розробці моделі планування експерименту нами обрано показник структурної 
в’язкості. 

Математичні методи застосовуються з метою проведення оптимізації і моделювання 
процесів, на протікання яких впливає велика кількість різноманітних факторів. В цьому ви-
падку виникає декілька типів завдань: відсіювання малозначних факторів; складання матема-
тичної моделі процесу; оптимізація процесу. Для вирішення вказаних типів завдань широко 
застосовуються методи планування експериментів, в основі яких лежить багатофакторний 
експеримент, при виконанні якого: в кожному досліді змінюються значення факторів; в ре-
зультаті спеціальної обробки може бути отримана математична модель; можлива оптимізація 
умов процесу; проводиться відсіювання малозначущих факторів; можлива статистична оцін-
ка експерименту. Використання математичної моделі дозволяє значно скоротити кількість 
дослідів і збільшити інформацію про вивчаємий процес. 

З метою обґрунтування співвідношення ГНР, при розробці складу антимікотичних ге-
лів нами був використаний 23 факторний план (три фактори, кожний має два різних рівня), за 
допомогою якого отримана математична модель процесу. Для матиматичного планування 
експерименту була застосована статистична графічна система STATGRAPHICS Plus for 
Windows. 

При обґрунтування оптимального складу основи нами були обрані три незалежних 
фактори з інтервалами їх варіювання: 

Фактор А – етиловий спирт в концентрації від 15 до 45%; 
Фактор Б – гліцерин – 5 – 35%; 
Фактор С –ПЕО-400 – 5 – 25%. 
Гелеутворювач карбомер 980 брали в кількості 1%, при цьому його вміст залишався 

незмінним. В якості функції відгуку брали значення структурної в’язкості отриманих гелів. 
Аналіз отриманих результатів, оформлених з використанням стандартизованої Паре-

то-карти показав, що фактори А, В і С, а також взаємодія факторів АВ має значущі ефекти. 
Взаємодія факторів АС та ВС є не значимою. По максимуму та мінімуму відгуку можна оці-
нити відносні частини компонентів допоміжних речовин, при яких досягається максималь-
ний показник в’язкості гелю. Максимальні значення даних показників лежать поблизу частки 
15% для етилового спирту (фактор А), 35% для гліцерину (фактор В) та 25 % ПЕО 400 (фак-
тор С). 

Аналіз отриманих даних показав, що оптимальним за реологічними властивостями є 
склад, що містить 1% карбомеру 980, 34% гліцерину, 25% ПЕО-400, 15% етилового спирту 
та 25% пропіленгліколю. Подальше підвищення вмісту гліцерину, ПЕО-400 та зниження 96% 
етанолу призведе до зростання показників в’язкості та негативно вплине на технологічні па-
раметри та споживчі характеристики розроблених гелів. 

Отримані результати будуть використані при розробці складу антимікотичних гелів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЧИСТОТИ ГЕЛЮ КЕТОКОНАЗОЛУ 
Половко Н.П., Стрілець О.П. 

Національний фармацевтичний університет 
 
За даними ВООЗ, п'ята частина населення Землі страждає або хоч раз перенесла різні 

форми грибкових захворювань. На долю мікозів доводиться від 37-42% від всіх хвороб шкі-
ри і нігтів. Мікози стоп по частоті наближаються до простудних захворювань Поширеність 
дерматологічних захворювань, в тому числі грибкових уражень шкіри пов’язано з погіршен-
ням екологічної ситуації, неконтрольованим вживанням антибіотиків, антибактеріальних та 
інших лікарських препаратів, стресами, незбалансованим харчуванням. 

Незважаючи на досить широкий асортимент протигрибкових засобів пошук нових су-
бстанцій, оптимізація складу існуючих лікарських засобів насамперед за рахунок вибору оп-
тимальної основи, розширення спектру фармакологічної дії з метою впровадження нових 
ефективних і безпечних антимікотичних препаратів є актуальною задачею сучасної фармації. 
В якості протигрибкових субстанцій для дослідження з метою впровадження в практичну 
медицину безводних антимікотичнизх гелів нами обрано кетоконазол. Як і інші похідні азо-
лів, кетоконазол інгібірує біосинтез ергостерину, змінює ліпідний склад мембрани, що забез-
печує фунгистатичний ефект. Важливим етапом стандартизації лікарського засобу є визна-
чення його мікробіологічної чистоти. 

При дослідженні мікробіологічної чистоти розробленого безводного гелю кетоконазо-
лу та визначенні необхідності введення до його складу консервантів. була використана мето-
дика оцінки ефективності антимікробних консервантів, наведена в ДФУ. 

Метод базується на введенні в дослідні зразки певної кількості тест-мікроорганізмів 
та визначенні через певні проміжки часу у заражених зразках кількості мікроорганізмів. Як 
тест-мікроорганізми згідно вимог ДФУ нами були використані Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 9027, Staphylococcus aureus АТСС 6538, Candida albicans АТСС 10231, Aspergillus 
niger АТСС 16404. Для приготування культур тест-мікроорганізмів робили посіви бактерій 
на поверхню щільного живильного середовища В, у випадку посіву грибів використовували 
живильне середовище С без додавання антибіотиків (відповідності до ДФУ) [1]. Культури 
бактерій Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa інкубували при температурі 30-35 0С 
18 годин, культуру Candida albicans - 20-25 0С протягом 48 годин, культуру Aspergillus niger - 
20-25 0С – 7діб. 

Для приготування суспензій бактеріальних культур і культури Candida albicans мікро-
бну масу змивали з поверхні живильного середовища стерильним суспендованим розчином, 
який містить 9 г/л натрію хлориду Р і 1г/л пептону, переносили в стерильну пробірку і дово-
дили вміст мікроорганізмів до 108 в мл. При приготуванні суспензії культури Aspergillus 
niger використовували стерильний суспендований розчин, який містить 9 г/л натрію хлориду 
Р і 0,5 г/л полісорбату-80 Р і доводили кількість спор до 108 в мл. З кожної суспензії мікро-
бної культури відбирали пробу і визначали кількість колонійутворюючих одиниць (КУО) в 
1мл суспензії методом прямого висівання на чашки Петрі на щільні живильні середовища, 
що використовували для попереднього вирощування тест-культур. 

Кожний зразок з досліджуваною формою інокулювали суспензією, забезпечуючи мік-
робне навантаження 105 КУО у 1 мл препарату. Для рівномірного розподілення мікрооргані-
змів у зразку проводили нагрівання до температури 450С, вносили суспензії мікроорганізмів 
та ретельно перемішували. Інокульовані зразки витримували при температурі 20-25оС в за-
хищеному від світла місті. З кожного зразка відбирали пробу – 1 лм через певний інтервал 
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часу: 2, 7, 14 та 28 діб. Кількість життєдіяльних мікроорганізмів визначали методом прямого 
висіву на чашки Петрі зі щільним живильним середовищем. Результати оцінювали по lg зме-
ншення числа життєздатних мікроорганізмів. 

Отримані результати досліджень, свідчать про те, що в зразках гелю клотримазолу не 
відбувається збільшення колонійутворюючих одиниць всіх використаних тест-
мікроорганізмів через 28 суток після інокуляції, що обумовлено антимікробною активністю 
кетоконазолу, а також складом основи, яка містить гідрофільні неводні розчинники: етило-
вий спирт, пропіленгліколь, гліцерин, ПЕО-400 та забезпечує самоконсервуючий ефект. 

При вивченні мікробної контамінації дослідних зразків гелю використовували мето-
дику ДФУ, яка дає можливість об’єктивно оцінити якісні характеристики зразків на основі 
експериментально отриманих, статистично оброблених результатів. Згідно вимог ДФУ нор-
ми мікробіологічних показників чистоти гелю (Категорія 2) повинні складати: загальна кіль-
кість життєздатних аеробних мікроорганізмів не більше 100 (КУО/г) (аеробних бактерій і 
грибів сумарно); відсутність бактерій сімейства Enterobacteriacea, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa. 

Розроблений лікарський засіб виявляє антимікробні властивості, тому для попере-
дження помилок при проведенні оцінки мікробної контамінації необхідно нейтралізувати ан-
тимікробну активність гелю. Для цього використовували типову нейтралізуючу рідину, яку 
додавали до буферного розчину натрію хлориду і пептону рН 7,0 після його стерилізації. До-
слідження мікробної чистоти проводили методом прямого посіву. Для проведення аналізу 
відбирали 10 г дослідного зразку гелю. З дослідного зразку готували гомогенний розчин при 
розведенні 1:10. До 10,0 г препарату додавали буферний розчин рН 7,0 з нейтралізатором до 
кінцевого об’єму 100 мл. Експериментально було встановлено, що дана лікарська форма у 
розведенні 1:10 в присутності нейтралізатора не виявляє антимікробну дію. 

Як живильне середовище використовували середовища, які рекомендовано ДФУ: Се-
редовище В (соєво-козеїновий агар) – для культивування бактерій; середовище С (агар Сабу-
ро) – для вирощування грибів; середовище 3 – середовище збагачення для енторобактерій; 
агар Ендо (середа №4) і вісмуто-сульфітний агар (середовище 5) – для диференціації пред-
ставників роду ентеробактерій; середовище з феноловим червоним (середовище 6) – для ви-
значення ферментації глюкози; середовище 8 середовище збагачення для S.aureus та 
P.aeruginosa; солевий агар з манітом (середовище 10) – для ідентифікації S.aureus. При дослі-
дженні використовували: зразок 1 – свіжоприготовлений; зразок 2 – термін зберігання – 6 
місяців; 3 – 12; 4 – 24; 5 – 27 місяців. 

Результати проведених досліджень, свідчать про відсутність дослідних мікроорганіз-
мів в процесі зберігання зразків. Експериментально встановлено, що у всіх дослідних зразках 
гелю при різних термінах зберігання не виявлена наявність бактерій сімейства Enterobacteri-
acea, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Визначено, що загальна кількість бакте-
рій та грибів в 1 г дослідного гелю не перевищує 10 колонійутворюючих одиниць (КУО) при 
різних термінах зберігання, а зразок, що зберігався 27 місяців містить 10 (КУО) грибів. 

Досліджено мікробіологічну чистоту розробленого лікарського засобу. Визначено, що 
препарат відповідає вимогам ДФУ для препаратів місцевого застосування. 

Встановлено, що розроблений гель кетоконазолу не потребує додаткового введення 
консервантів, це обумовлено антимікробною активністю лікарської субстанції, а також скла-
дом основи, яка містить етиловий спирт, пропіленгліколь, ПЕО-400 та забезпечує самоконсе-
рвуючий ефект. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ОСНОВИ-НОСІЯ  
ГЕЛЮ «АЛЬГОЗАН» 

Пуляєв Д.С., Ковалевська І.В., Чуєшов В.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
При лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, ускладнених хворобами судин-

ної системи доцільно використовувати м’які лікарські засоби. Вони забезпечують необхідну 
концентрацію лікарських субстанцій безпосередньо у тканинах, суглобах та біологічних ре-
човинах організму людини, що забезпечує мінімальну побічну дію. Розробка складу лікарсь-
кої форми для місцевого застосування передбачає науково обґрунтований вибір діючих та 
допоміжних речовин. Вибір способу одержання препарату залежить від фізико-хімічних та 
технологічних показників його складових. Раціональне поєднання речовин забезпечує висо-
ку фармакологічну активність лікарської форми. Від носія, значення рН, розчинності та сту-
пені дисперсності діючих речовин в основі, структурно-механічних властивостей залежить 
терапевтична ефективність. Невдало підібрана основа не забезпечить необхідну концентра-
цію лікарських речовин в місці нанесення, що може призвести до побічної дії. Таким чином, 
метою розробки нового препарату під умовною назвою «Альгозан» з мембранотропною, про-
тизапальною, антитромботичною та аналгетичною активністю є оптимальне поєднання допомі-
жних речовин у складі носія з урахуванням фізико-хімічних характеристик діючих речовин 
(диклофенаку діетиламіну та екстракту з насіння гіркокаштану) для досягнення максималь-
ного лікувального ефекту. 

При виробництві препаратів для місцевого застосування увагу привертають основи до 
складу яких входять рідкозшиті полімери акрилової кислоти (РАП). Їх застосування ґрунту-
ється на загусних властивостях іх дисперсій нейтралізованих до певних значень pH, що до-
зволяє отримати сучасні лікарські препарати. Вони істотно ефективніше ніж природні та ін-
ші синтетичні загусники. 

Враховуючі технологічні та фізико-хімічні показники (сталість до електролітів, тем-
ператури та механічної дії, органолептичні й реологічні показники) та склад лікарської фор-
ми, до якої входить розчинна сіль – диклофенак діетиламін для подальшої роботи нами був 
обраний карбопол Ultrez 10. Структурні характеристики гелів залежать від концентрації ге-
леутворювача. З метою встановлення необхідної концентрації РАП були взяти гелі, вміст ка-
рбополу в яких варіював від 0,5% до 2%. За допомогою реологічного методу обґрунтована 
оптимальна концентрація карбополу Ultrez 10 (1,5%) та нейтралізуючого агенту, органічної 
основи – триетаноламіну (1,5%) 

Для забезпечення помірної осмотичної активності, зменшення висихання, збільшення 
розчинності діючих речовин до складу препарату, на підставі біофармацевтичних та техно-
логічних досліджень введені етанол 96% та пропіленгліколь загальною кількістю 18 %, у 
концентраціях 8%, 10 % відповідно. 

Мікробіологічними дослідженнями обґрунтовано введення до складу гелю антимікро-
бних консервантів – ніпагіну (0,15%) та ніпазолу (0,05%). 

Таким чином на підставі проведених досліджень обґрунтований склад основи-носія 
нового лікарського засобу, який має протизапальну, анальгезуючу, ангіопротекторну та ан-
тиексудативну активність. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДО РОЗРОБКИ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ  
У ВИГЛЯДІ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ  

ВИКОРИСТАННЯ В ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
Ратушний С.В., Буцька В.Є., Загорій В.А., Тимченко О.Г. 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
 
Питання належного вибору лікарських препаратів залишаються першорядними на протязі 

багатьох десятиліть. Надання лікарським засобам якнайкращого терапевтичного ефекту при мак-
симальному зменшенні побічних ефектів є основною метою фармацевтичної галузі. При цьому, 
вибір оптимальної лікарської форми і використання адекватного шляху введення лікарських ре-
човин в організм хворого часто зумовлюють клінічну ефективність лікування. 

Розробка нових лікарських препаратів у вигляді трансдермальних терапевтичних систем 
(ТТС) вже на протязі декількох десятиліть є однією з найактуальнійших питань фармацевтичної 
технології. Використання ТТС дозволяє здійснювати тривалу та контрольовану доставку лікар-
ської речовини через неушкоджену шкіру у системний кровообіг по заздалегідь заданій програмі, 
тому має значні переваги по зрівнянню з використанням багатьох інших лікарських форм. 

Лікарські препарати у вигляді ТТС широко використовуються у лікуванні серцево-
судинних захворювань, вірусних інфекцій, аллергічних реакцій, у замісної гормональної терапії, 
неврологічній, психіатричній та онкологічній практиці та ін. Для того, щоб бути придатною для 
використання у вигляді ТТС лікарська речовина повинна відповідати двум основним вимогам: 
мати низьку молекулярну масу та бути високоефективною у малих дозах. Саме ці показники є 
основними параметрами для успішного введеня крізь неушкоджену шкіру у загальний кровообіг. 
Відмічено, що тільки 5 % лікарських речовин, заслуговують тривалої контрольованої подачі 
крізь шкіру, що звичайно, лімітує розробку нових ТТС для багатьох галузей медицини. 

Актуальність проблеми стрімкого розповсюдження ендокрінологічних захворювань, зок-
рема патологій щитоподібної залози, вимагає створення нових лікарських препаратів, а саме ви-
користання добре відомих діючих речовин у нових лікарських формах, що дозволяє суттево по-
кращити терапевтичні характеристики кожної з них. 

Нами пропонується розробка нового лікарського препарату мерказолілу (тіамазолу) у ви-
гляді ТТС матричного типу. Саме використання трансдермальної системи забезпечить мерказо-
лілу рівномірне та поступове вивільнення, зі швидкістю, яка буде створювати постійний рівень 
його концентрації у крові до необхідного терапевтичного рівня, а також дозволить уникнути йо-
го пресистемного метаболізму у печінці. Безумовно, це має значні переваги перед препаратами 
тіамазолу у формі таблеток. Також, такі побічні ефекти препаратів мерказолілу, як нудота та 
блювота, можуть бути пов‘язані саме з його таблетованим прийомом усередину. Вживання у ви-
гляді ТТС нівелює подібні ефекти. 

Для досягнення поставленої мети планується використати у якості основи ТТС раніш ро-
зроблену адгезійну композицію, яка складається з полімеру синтетичного походження у поєд-
нанні з пластифікатором та розчинником у певному співвідношенні. Вже проведеним комплек-
сом технологічних досліджень композиції, доведена подальша перспективність її використання у 
якості основи при розробці нової ТТС. На основі обраної композиції нами планується розробити 
та оптимізувати технологію одержання нової ТТС з мерказолілом та науково обгрунтувати її 
склад та основні характеристики. Також планується провести комплекс фізико-хімічних, техно-
логічних та біофармацевтичних досліджень розробленої системи та дослідженя по вивченню дії 
різноманітних хімічних посилювачів проникності шкіри на час вивільнення мерказолілу, обрати 
найбільш оптимальний з них та науково обгрунтувати його концентрацію у ТТС.  
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН НА ПРЕСУЄМІСТЬ ЦЕОЛІТУ  
ПРИРОДНОГО В УМОВАХ ПРЯМОГО ПРЕСУВАННЯ 

Рибачук В.Д., Рибачук Д.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Хімізація багатьох сторін діяльності людства створює передумови для виникнення 

тяжких та смертельних інтоксикацій. Актуальною проблемою є також стрімке зростання от-
руєнь лікарськими препаратами, яке обумовлене їх доступністю та розповсюдженням само-
лікування. 

Одним з шляхів вирішення даної проблеми є пошук та використання препаратів енте-
росорбтивної дії. Перспективним джерелом для створення ентеросорбентів, що відповідають 
сучасним вимогам є цеоліти природні. Завдяки унікальним сорбційним, радіопротекторним 
та іонообмінним властивостям цеоліти природні широко використовуються у медицині та 
галузях сільського господарства багатьох розвинених країн світу та можуть поповнити пере-
лік ентеросорбентів ринку Україні. 

Найбільш оптимальною лікарською формою для нового препарату, враховуючи влас-
тивості субстанції, сучасні вимоги до лікарських препаратів та технологічного процесу, а та-
кож міжнародний досвід, слід вважати таблетки. Отримання таблеток на сьогоднішній день 
здійснюється за двома технологічними схемами: прямим пресуванням та пресуванням з по-
передньою грануляцією. Експериментальними дослідженнями нами встановлено, що вико-
ристання вологого гранулювання, яке передбачає додавання розчинів зв’язуючих речовин, 
призводить до зменшення сорбційної ємності речовини і є не бажаним. Тому нашою метою 
явилась розробка технології отримання таблеток цеоліту природного прямим пресуванням. 

Пряме пресування є сучасною, економічною та достатньо гнучкою технологією, яка 
дозволяє підвищити якість таблетованих препаратів за рахунок виключення стадії зволожен-
ня таблеткової маси, сушки та сухої грануляції. Відомо, що використання прямого пресуван-
ня забезпечується відповідними технологічними властивостями лікарських речовин, біль-
шість з яких потребує корегування. Найважливішими технологічними характеристиками су-
бстанцій є їх пресуємість та сипкість, які у більшості випадків не відповідають вимогам пря-
мого пресування. Одним з широко розповсюджених способів покращення технологічних 
властивостей таблеткових мас є уведення відповідних допоміжних речовин. При отриманні 
таблеток прямим пресуванням надто важливим є вибір зв’язуючого компонента. Він повинен 
мати високу пресуємість, добру змішуваність з іншими компонентами, необхідну сипкість, 
фізичну та хімічну стабільність, хімічну сумісність з активними речовинами та іншими інг-
редієнтами лікарської форми, а також прийнятну ціну. 

Для вибору оптимальної зв’язуючої речовини нами вивчався вплив різних компонен-
тів на пресуємість цеоліту та якість отриманих таблеток. В якості об’єктів дослідження нами 
використовувався цеоліт природний та його суміші з мікрокристалічною целюлозою (МКЦ), 
лактози моногідратом 80, Таблетозою 80, манітом та сорбітом. Змішування компонентів про-
водили в лабораторному змішувачі МР-2 (Multigel, Італія) з використанням циліндричного 
бункера, таблетування – на однопуансонному лабораторному пресі НТМ. Оцінку якості таб-
леток здійснювали у відповідності до вимог ДФУ. 

Проведеними нами дослідженнями встановлено, що додавання сухих допоміжних ре-
човин дозволяє отримувати таблетки цеоліту природного, які відповідають вимогам ДФУ, 
прямим пресуванням. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗРАБОТКИ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ  
НЕЙРОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ С НИМОДИПИНОМ 

Рогачев И.О., Бурлака Б.С., Гладышев В.В., Кечин И.Л. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Нарушения мозгового кровообращения в большинстве развитых стран занимают одно 

из ведущих мест среди основных причин смертности и инвалидизации населения. В Украине 
инсульт занимает второе место после кардиоваскулярных заболеваний и первое как причина 
стойкой утраты трудоспособности. Также большое распространение имеют хронические фо-
рмы цереброваскулярной патологии, регистрируемые в Украине как дисциркуляторная эн-
цефалопатия. Дисциркуляторная энцефалопатия является результатом хронической медлен-
но-прогрессирующей недостаточности мозгового кровообращения, приводящей к развитию 
множественных мелкоочаговых некрозов мозговой ткани и вызывающей нарастающие на-
рушения функций головного мозга. В условиях ишемии наблюдается неконтролируемое вы-
свобождение кальция из указанных источников, поступление внутрь нервной клетки и ее по-
вреждение. Таким образом, выявлена существенная роль ионов кальция в патогенезе ишеми-
ческого поражения мозга.  

В связи с этим одним из патогенетически обоснованных путей фармакологического 
воздействия при ишемическом инсульте и других ишемических поражениях мозга является 
применение препаратов, воздействующих на кальциевые каналы. 

Из блокаторов кальциевых каналов наибольшее распространение в неврологической 
практике получил нимодипин, который относится к производным дигидропиридинового ря-
да и оказывает наиболее выраженное влияние на мозговое кровообращение. Также нимоди-
пин хорошо зарекомендовал себя в терапии когнитивных расстройств – дисциркуляторной 
энцефалопатии, сосудистой деменции, болезни Альцгеймера. 

На современном фармакотерапевтическом рынке Украины нимодипин представлен в 
форме таблеток 30 мг импортного («Нимотоп» - Германия, «Bayer»; «Нимодипин-ГЕКСАЛ» 
- Швейцария, «Sandoz») и отечественного происхождения («Нимодипин» - Борщаговский 
ХФЗ), также 0,02%-го раствора для инфузий («Нимотоп» - Германия, «Bayer»). И перораль-
ный и инфузионный пути введения имеют целый ряд существенных недостатков.  

Известно, что при пероральном введении много фармакологических препаратов инак-
тивируются ферментами кишечного тракта, даже при использовании липосом, которые за-
щищают субстанцию от разрушения ферментами. Сохраняется проблема химической моди-
фикации лекарственного вещества при прохождении через печень (феномен " первого про-
хождения через печень"). Инфузионное введение нимодипина требует использования инфу-
зоматов, которых еще недостает в широкой сети лечебных учрежлений Украины, делает не-
возможным амбулаторное применение препарата, тогда как лекарственные формы для апп-
ликационного применения не нуждаются в дополнительном медицинском оборудовании, мо-
гут изготовляться в аптечных учреждениях и по скорости антигипертензивного действия их 
эффект приравнивается к внутримышечным инъекциям. Одним из современных альтернати-
вных путей введения лекарственных препаратов специалисты считают трансмукозный путь. 
В связи с этим очевидно, что создание аппликационных лекарственных форм нимодипина – 
ректальных суппозиториев и назального геля, обеспечивающих быстрое наступление фарма-
кологического действия позволит значительно увеличить биодоступность нимодипина, сни-
зить уровень побочных реакций от его применения и расширит фармакотерапевтический ар-
сенал отечественных эффективных нейропротективных препаратов.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕКТИНОВМІСНОГО ГЕЛЮ ДЛЯ ДУШУ З  
ДЕТОКСИКУЮЧИМИ ТА ДЕЗАКТИВУЮЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

Роїк О.М., Башура О.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства значної актуальності набуває проблема зрос-

таючого антропогенного забруднення навколишнього природного середовища пестицидами, 
солями важких металів та іншими токсичними речовинами. За даними ВОЗ, отруєння важ-
кими металами та їх солями, передусім свинцем, займають друге місце в структурі техноген-
них інтоксикацій, поступаючись лише пестицидам, та значно випереджуючи такі широко ві-
домі забруднювачі як діоксиди вуглецю та сірки. 

Враховуючи сучасні тенденції ринку косметичної сировини до зростання обсягів спо-
живання щорічно відтворюваної екологічно безпечної природної сировини, нашу увагу при-
вернули пектинвмісні речовини, що характеризуються високою комлексотвірною та гелеут-
ворюючою активністю. 

За допомогою фізико-хімічних, технологічних досліджень нами було розроблено гель 
з комплексом ПАР на основі пектину яблучного. 

Мета роботи – вивчити мийну активність гелю спеціального призначення (детокси-
куючого) та здатність видаляти солі свинцю, фіксовані на волоссі. 

Мийні властивості розробленого гелю оцінювали на підставі вивчення його піноутво-
рюючої здатності та стабільності піни. 

Здатність гелю видаляти солі свинцю, фіксовані на волоссі, вивчали у дослідах на 
морських свинках на бази Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (лабораторія 
токсикології і гігієни парфумо–косметичних, антисептичних та дезинфекційних засобів). На 
ділянку шерсті піддослідних тварин площею 5X5 см. наносили розчин ацетату свинцю. Тва-
рин розподіляли на дві групи. Шерсть контрольних мурчаків відмивали від забруднення 500 
см3 розчину звичайного гелю на основі поверхнево-активних речовин, шерсть мурчаків під-
дослідної групи - 500 см3 розчину розробленого гелю. Шерсть тварин висушували на повітрі, 
підстригали і визначали залишковий вміст свинцю на шерсті методом атомної абсорбції. 

Встановлено, що пінне число розробленого гелю становить – 120 мм, стабільність пі-
ни – 1,0. Поряд з високою мийною активністю розроблений детоксикуючий гель ефективно 
видаляв солі свинцю, фіксовані на шерсті морських свинок. 

Вміст ацетату свинцю у промивній воді мурчаків контрольної групи становив 
(1,77±0,2) мкг/мл, мурчаків піддослідної групи – (3,45±0,35) мкг/мл, р<0,05. Аналогічні ре-
зультати отримані під час вивчення залишкової кількості ацетату свинцю на шерсті мурчаків 
після миття гелем. Залишкова кількість ацетату свинцю на шерсті контрольних мурчаків ста-
новила (0,62±0,02) мкг/мл, піддослідних тварин – (0,10±0,02) мкг/мл, р<0,05. 

Аналіз та узагальнення отриманих результатів дозволяють вважати, що розроблений 
піномиючий гель виявляє високу мийну активність та ефективно видаляє солі свинцю, фік-
совані на волоссі. Останнє дозволяє рекомендувати гель для особистої гігієни осіб, що пра-
цюють на підприємствах, які використовують свинець та його солі. 

На підставі проведених досліджень було отримано гігієнічний висновок, виданий ор-
ганами СЕС м. Києва на детоксикуючий гель по догляду за шкірою та волосся, який свідчить 
про те, що дана продукція відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам, встановленим 
на території України. Даний документ дає дозвіл на виробництво і використання даного виду 
продукції на території України. 
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КОМБІНОВАНІ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ПРЕПАРАТИ У ФОРМІ СУПОЗИТОРІЇВ 
Романова Я.Ю., Козлова Н.Г., Маслова Н.Ф., Довга І.М., Замараєва О.Є., Носальська Т.М. 

ДП «Державний науковий центр лікарських засобів та медичної продукції» 
 
Епідемічна ситуація по захворюванню з туберкульозу в Україні прогресує і вимагає 

створення нових високоефективних лікарських засобів. Вітчизняний ринок протитуберку-
льозних препаратів представлений, в основному, імпортними лікарськими засобами. Тільки 
20 % туберкулостатиків виробляються промисловістю України і являють собою монопрепа-
рати. Головною проблемою в лікуванні туберкульозу є швидкий розвиток стійкості збудника 
до протитуберкульозних засобів при монотерапії. Найбільшу проблему хіміотерапії туберку-
льозу сьогодні представляють полірезистентні штами. Для підвищення ефективності ліку-
вання туберкульозу, викликаного полірезистентними МБТ, розроблені спеціальні режими 
лікування, що передбачають застосування комбінації декількох препаратів та швидке діагно-
стування з метою виявлення стійких до ліків МБТ. Комбіновані препарати широко викорис-
товуються за кордоном. Відповідно до стратегії DOTS, розробленої ВООЗ програмою засобів 
боротьби з туберкульозом, лікування повинно проводитися 3-5 компонентними препаратами. 
Ця система впроваджена і має задовільні результати більш ніж в 100 країнах світу. Ефектив-
ність хіміотерапії в значній мірі залежить від супутніх захворювань ШКТ, нирок, легенів, 
цукрового діабету та інш. Слід підкреслити, що застосування комбінованих протитуберку-
льозних препаратів характеризується синергізмом не тільки лікувальної дії, а й побічних 
ефектів. Побічна дія протитуберкульозних засобів обмежує проведення повноцінної хіміоте-
рапії. Алергічні та токсичні побічні реакції майже в 3 рази частіше виникають за наявності 
супутніх захворювань. Протитуберкульозні препарати виробляються промисловістю перева-
жно у вигляді таблеток та капсул, які мають значні побічні ефекти. В даних випадках доціль-
но використовувати ректальний шлях введення туберкулостатиків, при якому побічні ефекти 
значно зменшуються, а навіть іноді зникають. Крім того, до складу супозиторіїв можна ввес-
ти значні фіксовані дози туберкулостатиків, що дозволить знизити тривалість курсу лікуван-
ня. В ДП “ДНЦЛЗ” проводяться науково-дослідні роботи зі створення препаратів протитубе-
ркульозної дії у вигляді супозиторіїв. При розробці складу комбінованих супозиторіїв Піри-
зид-М в якості діючих речовин була використана комбінація трьох основних протиту-
беркульозних препаратів – рифампіцину, ізоніазиду та піразинаміду, які відносяться до гру-
пи першого вибору в хіміотерапії туберкульозу, в оптимальних дозах, які були визначені згі-
дно Рекомендацій ВООЗ із лікування туберкульозу. Для обгрунтування оптимального носія 
лікарських речовин був проведений комплекс фізичних, фізико-хімічних, фармако-техно-
логічних та біофармацевтичних досліджень. Для визначення критичних контрольних пара-
метрів технології виробництва комбінованих супозиторіїв досліджували вплив зовнішніх фа-
кторів на реологічні властивості препарату. Технологія виробництва супозиторіїв розроб-
лена і апробована в промислових умовах на ВАТ “Монфарм”. Препарат рекомендований до 
реєстрації. Клінічні дослідження, проведені в Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф.Г.Яновського АМН України під керівництвом докт. мед н., проф., акад. АМН України Фе-
щенко Ю.І. визначили високу ефективність та нешкідливість нового комбінованого засобу – 
супозиторіїв Піризид-М. В зв′язку з розповсюдженням туберкульозу серед дітей та підлітків 
набуває актуальності розробка комбінованих протитуберкульозних препаратів з різними від-
повідними дозами туберкулостатиків. В цьому напрямку в ДП “ДНЦЛЗ” проводяться пошу-
кові роботи по створенню комбінованих протитуберкульозних препаратів для лікування ді-
тей різного віку. 
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НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – СУППОЗИТОРИИ ПРОСТАТИЛЕН ЦИНК 
Романова Я.Ю., Козлова Н.Г., Маслова Н.Ф., Долгая И.Н., Замараева Е.Е., Бомко Т.В. 

ГП «Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции» 
 
Заболевания предстательной железы у мужчин представляют собой серьезную меди-

цинскую проблему. Простатит характерен для мужчин как пожилого так и репродуктивного 
возраста. По статистическим данным этому заболеванию подвержен каждый третий мужчи-
на в возрасте старше 35 лет. Как аденома предстательной железы так и простатит сопровож-
даются тяжелыми симптомами (болевой синдром, нарушение функций мочеполовой системы 
и т.д.), что существенно сказывается на качестве жизни пациентов. В Украине для лечения 
заболеваний предстательной железы у мужчин, в основном, используются импортные препа-
раты. В настоящее время на отечественный фармацевтический рынок поступает новый ком-
бинированный препарат – Простатилен Цинк в форме суппозиториев, который в качестве 
действующих веществ содержит простатилен, цинка сульфат и токоферола ацетат. Проста-
тилен представляет собой комплекс пептидов, выделенных методом кислотной экстракции 
из предстательной железы крупного рогатого скота. Этот препарат относится к классу цито-
мединов – природных регуляторов физиологических процессов, связанных с защитными фу-
нкциями и развитием организма: репаративных процессов, клеточных иммунных реакций, 
гемопоэза, гемокоагуляции, репродуктивной функции и др. Простатилен оказывает противо-
воспалительное действие на предстательную железу, положительно влияет на функциональ-
ную активность сперматозоидов, на тонус мышц мочевого пузыря. Включение цинка в сос-
тав суппозиториев обосновано тем, что он является основным микроэлементом, регулирую-
щим активность имунной системы, что важно при лечении простатита, развитию которого 
способствует инфекция. Цинк предотвращает развитие опухолей предстательной железы, 
способствует восстановлению потенции. Витамин Е – высокоактивный антиоксидант, обла-
дающий противовоспалительным и антикоагулянтным действием, положительно влияет на 
репродуктивную функцию мужчин. Сочетание цинка с витамином Е способствует нормали-
зации сердечно-сосудистых заболеваний, зачастую сопутствующих патологии предстатель-
ной железы. Препарат разработан в ГП «ГНЦЛС» и внедряется в производство на ЗАО «Лек-
хим-Харьков». На основании фармакологических исследований на модели ксилолового про-
статита у крыс выбраны оптимальные дозы лекарственных веществ и установлены основные 
виды действия препарата. В результате комплекса проведенных научно-исследовательских 
работ разработана суппозиторная основа, которая обеспечивает необходимую кинетику выс-
вобождения и всасывания действующих веществ. Разработана и апробирована в промыш-
ленных условиях оптимальная технология изготовления препарата, определены критические 
точки производства. Методики контроля качества суппозиториев Простатилен Цинк валиди-
рованы. Фармацевтическая разработка препарата выполнена в соответствии с современными 
требованиями. Токсикологические исследования суппозиториев Простатилен Цинк показали, 
что препарат не обладает местнораздражаюшим, гонадотоксическим, аллергизирующим, 
иммунотоксическим действием и относится к практически безвредным препаратам. Клини-
ческие испытания препарата, проведенные в Институте урологии АМН Украины, доказали 
его высокую терапевтическую активность. Таким образом, суппозитории Простатилен Цинк 
– это новый высокоэффективный препарат, предназначенный для лечения и профилактики 
хронического простатита, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, возраст-
ных нарушений ее функции, сексуальных расстройств, мужского бесплодия. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУПОЗИТОРІЇВ 
НА ЕТАПІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ 

Ромелашвілі О.С., Коваленко С.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
При створенні супозиторних лікарських форм стандартизація їх основних фізико-

хімічних і фармако-технологічних показників здійснюється згідно з вимогами ДФУ 1 та 
ДФУ 1.1. Але на етапі фармацевтичної розробки лікарського засобу необхідно визначати і 
інші технологічні критерії якості лікарської форми, які можуть бути критичними і негативно 
впливати на якість кінцевого продукту. Для супозиторіїв таким критичним аспектом є їх ре-
ологічні параметри: структурна в’язкість, тиксотропія, межи плинності, тип течії. Вони обу-
мовлюють відповідну форму препарату, його опірність до руйнування і деформації, визна-
чають фізичну стабільність системи, її здатність до технологічної переробки, а також впли-
вають на біофармацевтичні властивості лікарського засобу. Проте, залежно від температури, 
способу і тривалості механічної дії на систему реологічні властивості супозиторіїв можуть 
змінюватися. Це призводить до дестабілізації дисперсних систем в процесі виготовлення і 
зберігання. Однак, при постійності рецептури, технологічного процесу і дотримання режиму 
зберігання можна одержати відтворювану структуру системи, що може служити показником 
її якості. 

Об’єктами контролю при визначені оптимальних структурно-механічних показників 
при виготовленні супозиторних лікарських форм є:  

� супозиторна маса, яка здатна забезпечити рівномірний розподіл лікарської речо-
вини у основі; 

� супозиторна маса, що здатна забезпечити однорідність дозування. 
Контролю при цьому підлягають температурні режими та режими перемішування су-

позиторної маси. 
Якщо не враховувати зазначені фактори, одержані супозиторії можуть бути неоднорі-

дними за вмістом лікарської речовини, або не будуть мати належної форми через руйнування 
внутрішній структури системи. 

При розробці і стандартизації технології виготовлення супозиторіїв знеболювальної 
дії з новою біологічно активною речовиною, яка синтезована в НФаУ, вивчали вплив темпе-
ратури та механічної дії на її реологічні параметри. З урахуванням попередньо вивчених те-
мператур плавлення та тверднення супозиторіїв, виготовлених на основі композиції твердого 
жиру и 3 % емульгатору № 1 дослідження проводили в межах температур від 32˚ С - 40˚ С 
при різних градієнтах швидкості зсуву. На основі одержаних результатів з урахуванням ро-
бочих параметрів промислового обладнання вибрані оптимальні технологічні показники 
приготування та дозування супозиорної маси: температура, швидкість та час перемішування 
при яких досягається однорідність лікарської речовини в препараті. 

Таким чином, при переробці супозиторна маса належить до складних структурованих 
систем, які при визначених температурах характеризуються специфічними реологічними 
властивостями. А при технологічній переробці вона зазнає одночасного впливу механічної 
дії (при перемішуванні, гомогенізації, диспергуванні) і дії різних температур (при плавленні, 
дозуванні, охолодженні) в результаті чого змінюється внутрішня структура та реологічні 
властивості системи. Дослідження впливу зазначених технологічних факторів на реологічних 
властивостей супозиторіїв дає можливість стандартизувати склад препарату і технологію йо-
го виготовлення, вибрати раціональне промислове обладнання. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ З ВМІСТОМ  
ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ КОРИ ЯСЕНЯ 
Сердюк Є.В., Ляпунова О.О., Кухтенко О.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Проблема розширення номенклатури лікарських засобів, які використовуються для 

місцевого лікування ранового процесу, залишається важливою для практичної і наукової ме-
дицини. Актуальність створення нових ранозагоювальних препаратів обумовлена багатьма 
чинниками: збільшенням числа інфікованих післяопераційних ускладнень, наявністю резис-
тентних штамів мікроорганізмів до антибіотиків і антисептиків, зміни імунобіологічної реак-
тивності макроорганізму під впливом негативних чинників загальнотехнічного прогресу (за-
бруднення довкілля, підвищення радіаційного фону та ін.) і чинників медичного характеру 
(гемотрансфузії, введення вакцин і сироваток, стероїдних гормонів і ін.). 

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є створення нових ранозагоювальних 
препаратів комплексної дії, які б потенціювали та доповнювали фармакологічну дію кожного 
з компонентів і відповідали сучасним вимогам фармакологічної безпеки. Тому, не дивлячись 
на значну кількість лікарських засобів, що використовуються при ранових процесах, ство-
рення і впровадження нових ефективних препаратів, які володіють комплексним впливом на 
патологічний процес, є актуальним. 

У зв'язку з вищевикладеним, великий інтерес представляють загальнотехнологічні до-
слідження нової мазі на основі густого екстракту кори ясеня та бензокаїну (анестезину) під 
умовною назвою «Фраксид» для лікування ранового процесу. 

Мазь є комбінованим препаратом, який крім діючих компонентів препарату – компле-
ксу біологічно активних речовин густого екстракту кори ясеня та безокаїну, в якості допомі-
жних речовин містить поверхнево-активну речовину твін-80 і макрогольну основу (суміш 
макроголу 400 та 1500). 

Згідно проведеним фармакологічним, мікробіологічним та біофармацевтичним дослі-
дженням густий екстракт кори ясеня має яскраво виражену протизапальну, репаративну, ан-
тимікробну та імуномоделюючу дію. Наявність в складі препарату анестезуючої речовини та 
висока осмотична активність мазевої основи дозволять використовувати препарат в якості 
незамінного засобу при лікуванні ран на перших фазах ранового процесу. 

Безконтрольне використання антимікробних засобів при лікуванні ран, як вже зазна-
чалося, призвело до виникнення резистентності штамів мікроорганізмів до більшості вже ві-
домих синтетичних препаратів. Як правило, місцеве лікування ран супроводжується перора-
льним або ін’єкційним прийомом антибіотиків та антисептиків, що значно підвищує негати-
вний вплив синтетичних лікарських речовин на організм хворого. Тому, застосування мазі 
«Фраксид» з наявними в його складі біологічно активними компонентами густого екстракту 
кори ясеня, крім забезпечення позитивного ефекту лікування, значно зменшує побічну дію 
лікування. Це ствердження особливо важливо при використанні препарату для лікуванні ді-
тей, вагітних жінок та людей похилого віку, для яких застосування синтетичних антимікроб-
них препаратів повинно бути обмежено. 

Таким чином, розробка та виробництво комбінованої мазі «Фраксид» з вмістом густо-
го екстракту кори ясеня та бензокаїну є актуальним питанням фармацевтичної науки та про-
мисловості. 
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РОЗРОБКА НОВИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
Сліпченко Г.Д., Пашнєв П.Д., Малиновська С.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Одними із головних джерел отримання лікувальних і профілактичних засобів є лікар-

ські рослини. Не дивлячись на значні досягнення в галузі синтезу лікарських препаратів, з 
давніх-давен в медичній практиці широко застосовують велику кількість лікарських рослин, 
які є джерелом мінеральних речовин. Проте, на сьогодні залишається невирішеним питання 
мікроелементного складу деяких лікарських рослин, основна фармакологічна дія яких 
пов’язана із вмістом біологічно активних речовин різної хімічної природи. Відомо, що еко-
логічно небезпечні речовини накопичуються у зелених рослинах та потім попадають в орга-
нізм людини з водою та харчовими продуктами. Недостатність чи надлишок мікроелементів 
в раціоні харчування людини знижує опірність огранізму до інфекцій та інших захворювань. 
Між накопиченням в рослинах біологічно активних речовин і концентрацією в них мікро-
елементів існує певний взаємозв’язок. Актуальною проблемою є створення на основі лікар-
ських рослин нових фітопрепаратів з різноманітною фармакологічною дією для профілакти-
ки і лікування ряду хронічних захворювань людини. Значний інтерес серед лікарських речо-
вин представляє шоломниця байкальська (Scutellaria baicalensis). 

Проведені наукові роботи впродовж багатьох десятиліть співробітниками лабораторії 
хімії і технології лікарських препаратів ДП „ДНЦЛЗ” під керівництвом професора В.І. Лит-
виненко починаючи від ресурсовідчих робіт, інтродукцій, фітохімічних досліджень, різно-
сторонніх фармакологічних, токсикологічних і технологічних досліджень дозволили розро-
бити технології отримання сухого екстракту та нативного порошку із подрібнених коренів та 
кореневищ шоломниці байкальської та впровадити їх у промислове виробництво.  

За седативним ефектом екстракт шоломниці байкальської перевершує собачу кропиву 
та валеріану, при цьому препарат не виявляє токсичної дії. Екстракт шоломниці володіє та-
кож: загальнозміцнюючими, кардіотонізуючими, омолоджуючими, антисклеротичними, анти 
спазматичними, снодійними та протиалергійними властивостями. Має жовчогінний, легкий 
послаблюючий, відхаркувальний, діуретичний ефект, виражену бактеріостатичну, протиза-
пальну дію. Кумарини шоломниці виявляють протипухлинну активність. Гепатозахисну ак-
тивність рослини пояснюють антиокислювальними мембрано-стабілізуючими властивостями 
коріння. 

Метою нашої роботи було створення нових вітчизняних препаратів у формі таблеток 
та твердих желатинових капсул на основі рослинної сировини – шоломниці байкальської. 

При вивченні оптимального ступеню подрібнення були проведені дослідження фар-
мако-технологічних властивостей одержаної сировини, які показали, що плинність подрібне-
ної субстанції має оптимальні показники, однак для нормальної роботи капсульних машин в 
промислових умовах, необхідно додавання ковзьких речовин. Встановлено, що оптимальним 
є 1 %. кальцію стеарату в масі для наповнення капсул.  

В результі проведених досліджень було запропоновано оригінальний препарат у ви-
гляді твердих желатинових капсул. Склад та технологію одержання препарату захищено па-
тентом України.Як показали проведені дослідження, екстракт шоломниці байкальської має 
незадовільні показники плинності та пресуємості, що потребує проведення комплексних до-
сліджень з вибору оптимальних звґязуючих, наповнювачів та змащуючих речовин і визна-
чення їх впливу на показники якості одержаних таблеток. 

Новизна проведних досліджень захищена патентом України. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ  
ФЛАВОНОЇДІВ У ТАБЛЕТКАХ З ЕКСТРАКТОМ ЛИСТЯ ВИНОГРАДУ  

КУЛЬТУРНОГО 
Солдатов Д.П., Чуєшов В.І., Грудько В.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Нами був одержаний екстракт листя винограду культурного сорту Ізабелла та Кабер-

не, який містить флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, дубильні речовини, обґрунтовано 
склад та технологію таблеток на його основі, що мають гепатопротекторну дію. Для контро-
лю якості розробленого препарату необхідно проводити ідентифікацію та кількісне визна-
чення діючих речовин. 

Дослідження з розробки методик ідентифікації проведені на кафедрі хімії природних 
сполук НФаУ від керівництвом професора Кисличенко В.С., кількісного визначення діючих 
речовин – на кафедрі фармацевтичної хімії НФаУ під керівництвом доцента Грудько В.О. 

Для проведення ідентифікації таблеток використовували класичні якісні реакції на 
фенольні сполуки. Порошок розтертих таблеток з розчином феруму (ІІІ) хлориду утворював 
темно-зелене забарвлення, що свідчило про наявність сполук фенольної природи. 

Спектр поглинання комплексу суми флавоноїдів екстракту листя винограду культур-
ного з алюмінію хлоридом повинен мати максимум близько 415 нм. 

Для ідентифікації також розроблено ТШХ-тест на пластинках, вкритих сілікагелем, 
розміром 10х15 см. На лінію старту хроматографічної пластинки наносили розчин порошку 
розтертих таблеток у 40% етиловому спирті, розчини стандартних зразків рутину, гіперозиду 
та їх суміші. Хроматографували в системі розчинників бутанол-оцтова кислота-вода (4:1:2). 
Пластинку висушували у витяжній шафі та переглядали в УФ світлі при довжині хвилі 
360 нм. На хроматограмі досліджуваного розчину мають спостерігатися дві плями темно-
коричневого кольору на рівні плям стандартних зразків рутину і гіперозиду. Пластинку об-
робляли 5% спиртовим розчином алюмінію хлориду та нагрівали протягом 2-3 хвилин у су-
шильній шафі при температурі 100-105°С. При цьому плями забарвлювалися в яскраво-
жовтий колір. Хроматографічна система вважається придатною, якщо на хроматограммі су-
міші стандартних зразків рутину і гіперозиду чітко видно дві розділені плями. 

На сьогоднішній час для кількісного визначення суми флавоноїдів у рослинних екст-
рактах використовують переважно спектрофотометрію у видимому світлі, яка ґрунтуються 
на утворенні комплексів з алюмінію хлоридом. Утворення комплексів змішує характерні 
смуги поглинання в область видимого світла, що дозволяє виключити вплив інших речовин, 
які також містяться у сумарному препараті. 

Наважку порошку розтертих таблеток розчиняли у 50% етанолі. Додавали розчин 
алюмінію хлориду, підкіслювали. Через 40 хвилин вимірювали оптичну густину отриманого 
розчину на спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 415 нм в кюветі з товщиною шару 
10 мм по відношенню до контрольного розчину, який містив ті ж компоненти крім алюмінію 
хлориду. Паралельно вимірювали оптичну густину стандартного зразка рутину. Кількісний 
вміст флавоноїдів визначали у грамах на одну таблетку у перерахунку на рутин, що склав 
для таблеток з екстрактом винограду сорту Ізабелла 0,0088±0,00009 г, сорту Каберне 
0,008±0,00013 г. Відносна невизначеність середнього результату - 1,07% і 1,60%. 

Розроблені методики хімічної та хроматографічної ідентифікації, спектрофотометри-
чного кількісного аналізу є доступними, що полегшує можливість їх впровадження у контро-
льно-аналітичні лабораторії. 
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Болезни органов пищеварения занимают одно из ведущих мест в общей структуре за-

болеваемости и госпитализации населения. В настоящее время прогнозируется дальнейший 
рост числа гастроэнтерологических заболеваний, преимущественно тех, в развитии которых 
ведущую роль играют стрессовые, дискинетические, иммуноаллергические и метаболичес-
кие факторы. Распространяющийся синдром социального напряжения, нарушения питания, 
неврозы, ослабление внимания к диспансеризации и профилактическим мероприятиям при-
водят к утяжелению течения гастроэнтерологических заболеваний, учащению неотложных 
состояний при них. На сегодняшний день более чем на 40% участились заболевания желудо-
чно-кишечного тракта практически во всех странах мира Именно это побудило нас к работе 
над темой создания лечебно-профилактического препарата, применяемого при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. На основе изученных многочисленных литературных научных 
сведений в состав препарат нами были включены субстанции на основе таких лекарственных 
растений, как календула лекарственная, каштан конский, кукурузные рыльца, солодка голая, 
отруби пшеничные, хвощ полевой, спорыш. В качестве вида лекарственной формы нами бы-
ли выбраны гранулы. 

Получение гранул производили методом влажной грануляции. Технологический про-
цесс складывался из следующих стадий: 

Измельчение ингредиентов. Измельчение лекарственного растительного сырья прово-
дили на молотковой и жерновой мельницах и просеивали через сито с размером отверстий 
1,0 мм. Отсев отправляли на повторное измельчение.  

Смешивание и увлажнение компонентов, получение грануляционной массы. Измель-
ченные порошки помещали в емкость – вертикальный смеситель лопастного типа и тщатель-
но перемешивали до получения однородной массы. Далее увлажняли необходимым количес-
твом воды дистиллированной до получения грануляционной массы необходимой консистен-
ции. Влажная грануляция. Полученную грануляционную массу продавливали через грануля-
тор (металлическое сито) с диаметром отверстий 2,0 мм. В результате чего получали влаж-
ные гранулы и подвергали их высушиванию. Сушка - стерилизация влажного гранулята. К 
данной стадии мы подошли с особым вниманием, так как сочли необходимым совместить ее 
со стадией микробной деконтаминации гранул. 

Классическим способом сушки гранул на многих производствах является сушка вла-
жного гранулята в сушильных шкафах. В связи с расширяющимися технологическими воз-
можностями представляет интерес процесс сушки-стерилизации с использованием микрово-
лнового излучения различной мощности. Главное отличие микроволнового обезвоживания 
от традиционных способов сушки заключается в объемности нагрева. Экспериментально был 
подобран режим мощности микроволнового излучения (540 ВТ, время экспозиции 5 минут 
при толщине слоя 5 мм, массе навески 100 г.). По микробной чистоте полученный продукт 
соответствовал требованиям ДФУ. 

Высушенные гранулы фракционировали до размера частиц 2,0 мм. Исследования по-
казали гигроскопичность полученных гранул, на основании чего в качестве упаковки были 
выбраны пакеты из ламинированной бумаги. 
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Среди всех заболеваний пищеварительного тракта важное место занимают функцио-
нальные заболевания, из которых 25-60% принадлежат хроническим запорам. Запорами в 
разных странах страдает каждый третий взрослый человек. Также доказано, что запоры яв-
ляются фактором риска возникновения рака толстой кишки, в связи с повышением уровня 
канцерогенных веществ и увеличением времени их контакта со слизистой оболочкой кишеч-
ника. При этом запор может быть как самостоятельным функциональным заболеванием, так 
и симптомом, который сопровождает другие болезни.  

Таким образом целью нашей работы являлось разработка состава и технологии лечеб-
но-профилактического препарата слабительного действия на основе лекарственного растите-
льного сырья. На основании изученных литературных данных в состав препарата нами были 
включены субстанции на основе сенны, стевии и отрубей пшеничных. 

Выбор гранул в качестве вида лекарственной формы обосновывался на следующих 
суждениях: 

1. Гранулы обеспечивают необходимую массу и объем лекарственной формы для обе-
спечения одного из элементов терапевтического эффекта – наполнения кишечника, повыше-
нию его эвакуаторной активности, увеличению скорости транзита пищевых масс, что, в час-
тности, снижает время контакта кишечного содержимого со слизистой; 

2. Гранулы выполнены исключительно из натуральных компонентов без введения до-
полнительных балластных вспомогательных веществ;  

3. Возможно широко варьировать дозу препарата; 
Также необходимо отметить, что получение гранул проводится с помощью метода 

влажной грануляции, который является наиболее технологически простым и доступным, с 
использованием воды дистиллированной в качестве увлажнителя. При этом полученные гра-
нулы приобретают надлежащие технологические свойства (сыпучесть, угол естественного 
откоса, насыпная плотность, влажность и т.д.), в отличие от исходных натуральных растите-
льных порошков, из которых они получены. Это дает серьезные преимущества с точки зре-
ния технологичности производственного процесса. 

Основными технологическими стадиями получения продукта являлись измельчение, 
просеивание, смешивание и увлажнение (получение грануляционной массы), сушка влажных 
гранул, сухое гранулирование (фракционирование), фасовка и упаковка. Необходимо отме-
тить, что полученная субстанция в виде гранул может быть использована как самостоятель-
ная лекарственная форма (рекомендовано нами в данном случае на основании приведенных 
выше изложений), так и субстанцией для получения капсулированных лекарственных форм, 
благодаря приемлемым технологическим характеристикам. Также на основе данных гранул 
можно произвести таблетированные лекарственные формы, однако для этого, вероятно, по-
требуется введение вспомогательных веществ из группы склеивающих и разрыхляющих для 
обеспечения соответствующих характеристик прочности таблеток и времени распадаемости 
по требованиям фармакопеи.  

Приоритетной для нас задачей является исполнение лекарственной формы в виде пи-
щевого желе. Данная задача является для нас привлекательной с точки зрения высоких про-
гнозируемых потребительских свойств готового продукта, базирующихся на прогрессивных 
формах вида упаковки, приятных вкусовых свойств без потери в качестве фармакологичес-
кой эффективности. 
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Проведены комплексные исследования по фармацевтической разработке препаратов в 

форме спреев для местного применения, которые можно классифицировать по следующим 
признакам: 1 – природа основы: водная, водно-спиртовая, липофильная и др.; 2 – тип диспе-
рсной системы: истинные и коллоидные растворы, растворы полимеров, суспензии; 3 – кон-
систенция: жидкая, гелеобразная; 4 – путь введения: назальный, оромукозный, накожный. 
Разработка включала выбор состава и упаковки, изучение физико-химических и биологичес-
ких свойств, обоснование технологии, исследование микробиологических свойств. 

Разработаны три спрея, которые содержат гексетидин и являются аналогами препара-
тов Гексорал аэрозоль, Гивалекс спрей и Стопангин спрей. Исследована солюбилизация гек-
сетидина и эфирных масел неионогенными ПАВ, а также их растворимость в смешанных ра-
створителях вода-этанол. Результаты исследований позволили стандартизовать в препаратах 
состав вспомогательных веществ. Установлено, что стабильность гексетидина улучшается с 
увеличением концентрации этанола. Методом ВЭЖХ изучена стабильность гексетидина в 
препаратах в процессе хранения. Установлено, что основным продуктом разложения гексе-
тидина в водных растворах является дегидрогексетидин, который очень быстро трансформи-
руется в неидентифицированную примесь с бульшим временем удерживания; предположи-
тельно, этой примесью является дегидрогексетидина формамид. Предложены подходы к ста-
ндартизации в препаратах примесей гексетидина. Совместно с сотрудниками лаборатории 
микробиологических исследований (зав. канд. фарм. наук Жемерова Е.Г.) установлены био-
фармацевтические факторы, влияющие на антимикробную активность гексетидина. 

Разработаны 4 спрея с оксиметазолина гидрохлоридом: монопрепарат и комбиниро-
ванный препарат с левоментолом, камфорой и цинеолом в виде растворов, а также 2 спрея в 
виде гелей. В связи с этим исследованы реологические свойства некоторых гелеобразовате-
лей в зависимости от концентрации, рН, температуры, времени перемешивания при постоян-
ном градиенте скорости сдвига и др. Показано, что в отличие от растворов натрий карбокси-
метилцеллюлозы (NaCMC), имеющих низкую вязкость и незначительные тиксотропные 
свойства, смеси NaCMC с микрокристаллической целлюлозой позволяют получать гели с 
выраженными тиксотропными свойствами, структура которых легко разрушается при при-
ложении напряжения сдвига и быстро восстанавливается в состоянии покоя. Это позволяет 
получать спреи, которые не вытекают из носа и не затекают в глотку, а также эффективно 
стабилизировать суспензии. Совместно с сотрудниками лаборатории общей фармакологии 
(зав. канд. мед. наук Чайка Л.А.) установлены биофармацевтические факторы, влияющие на 
эффективность и длительность специфического действия оксиметазолина гидрохлорида. 

При выборе насосов-дозаторов и распылителей учитывали такие характеристики, как 
масса дозы, однородность дозирования, факел распыления и др., а также результаты опреде-
ления экстрагируемых и выделяемых веществ. Установлено, что для спреев на основе липо-
фильных растворителей (Каметон, Камфомен и др.), спиртовых и спирто-водных основах 
предпочтительно применение насосов фирмы «Rexam Dispensing Systems». Корпусы этих 
насосов не набухают в липофильных растворителях, что обеспечивает постоянство массы 
дозы при хранении; из насосов отсутствует выделение в препарат примесей как при обыч-
ных, так и при стрессовых условиях хранения. Для спрея с повидон-йодом выбран анодный 
ингибитор коррозии, предотвращающий коррозию пружин, изготовленных из н/стали. 
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Сьогодення характеризується широкомасштабним виробництвом та використанням в 

усьому світі продукції, отриманої з генетично модифікованих (ГМ) рослин, тварин і мікроор-
ганізмів. Вказані організми набувають певних необхідних якостей завдяки переносу в геном 
окремих генів теоретично з будь-якого організму або з геному споріднених видів, а продук-
ти, отримані за їх допомогою, вважаються генетично модифікованими. 

На даний час найбільше розповсюдження мають сільськогосподарські ГМ рослини, 
що використовуються для отримання продуктів харчування. Так, за даними ООН, за станом 
на 2009 рік у світі існують декілька десятків харчових трансгенних сільськогосподарських 
рослин. Це, наприклад, культури рапсу, сої, кукурудзи, картоплі, томатів, рису, цукрового 
буряка, пшениці, кабачків, папайї, льону, бавовни та люцерни. Переважна кількість ГМ рос-
лин, що культивуються, несуть стійкість до збудників хвороб (вірусів та грибів), комах-
шкідників або до гербіцидів. Це значно полегшує культивування, а також зменшує витрати 
на обробку ядохімікатами. До нових розробок у цьому напрямку відноситься розробка генно-
модифікованих сортів пасльонових, стійких до фітофторозу, який завдає значних збитків при 
культивуванні картоплі або томатів. Біотехнологія шукає можливості для штучного захисту 
рослин від засухи, в стадії наукових розробок знаходиться модифікація стійкості до ґрунто-
вих солей та алюмінію, які є токсичними для рослин. Проводяться дослідження щодо моди-
фікації харчових і технологічних якостей продуктів шляхом зміни складу білків та амінокис-
лот, зміни композиції вуглеводів та перетворення ліпідного метаболізму з метою отримання 
в олійних культурах достатньої кількості поліненасичених жирних кислот. 

В прикладній медицині використання ГМ організмів започатковано ще у 1982 році, 
коли був зареєстрований людський інсулін, отриманий за допомогою генетично модифікова-
ної Еscherichia coli. Але сьогодні на ринку фармацевтичних препаратів відсутні ліки, вигото-
влені за допомогою клітин рослин, хоч багато з них знаходиться на різних стадіях клінічних 
випробувань. Наприклад препарат, отриманий з генетично модифікованих клітин моркви, 
який передбачається застосовувати при хворобі Гоше - генетичного захворювання, що вини-
кає у результаті відкладень глюкоцереброзидів у головному мозку та інших тканинах (особ-
ливо в кістках). Й досі вчені продовжують пошуки більш дешевого джерела інсуліну. На те-
перішній час у Великобританії проходять перші стадії клінічних випробувань особливого 
типу інсуліну SBS-1000 із сафлори (американский шафран, Carthamus tinctorius), в яку був 
вбудований ген, що відповідає за синтез проінсуліну, котрий після обробки спеціальними 
ферментами набуває властивостей інсуліну людини. До перспективних розробок відноситься 
створення ГМ рослин, які, продукують компоненти вакцин проти небезпечних інфекцій (чу-
ма, ВІЛ). Так, використовуючи генетично модифікований вірус табачної мозаїки, дослідники 
із США внесли в клітини табака Nicotiana benthamiana ген білка червоних водоростей. У ре-
зультаті в рослинах почав вироблятися білок гриффітсин (griffithsin, GRFT), ефективний 
проти розповсюдження ВІЛ за рахунок зв'язування рецепторів на поверхні вірусного капси-
да. 

Отже, сучасність характеризується стабільним розвитком технологій зі створення ге-
нетично модифікованих організмів, перш за все рослин, які є основою отримання не лише 
харчових продуктів, а й лікарських препаратів, котрі можливо найближчим часом будуть 
впроваджені в медичну практику. 
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ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДІЮЧИХ  
РЕЧОВИН ПРИ СТВОРЕНІ КОМБІНОВАНОГО ГІПОТЕНЗИВОГО ПРЕПАРАТУ 

Стрілець О.П., Стрельников Л.С., Трутаєв І.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Артеріальна гіпертонія залишається однією із основних причин розвитку сердцево-

судинної смертності, являючись при цьому однією із самих розповсюджених хвороб сердце-
во-судинної системи. На сьогодні не визиває сумнівів той факт, що у більшості пацієнтів, ко-
трим призначають монотерапію, не вдається досягнути оптимальних показників артеріально-
го тиску (АТ). Результати багаточисельних клінічних досліджень показують, що примінення 
комбінованої терапії збільшує шанси нормалізації і адекватного контролювання за АТ. Пере-
ваги комбінованої терапії полягають в досягненні ефективного контролю АТ у більшості па-
цієнтів, додаткового захисту органів-мішеней, покращенні переносимості препаратів унаслі-
док зменшення кількості побічних ефектів. 

В останні роки за кордоном для лікування гіпертонічної хвороби все більше широко 
використовуються комбіновані антигіпертензивні препарати, що містять у свойому складі 
лікарські субстанції різних фармакологічних груп. Аналіз українського ринку комбінованих 
засобів свідчить про його надзвичайну обмеженість; тому виникає велика потреба в розробці 
нових комбінованих препаратів із гіпотензивною дією. 

На кафедрі біотехнології НФаУ сумістно із ВАТ ХФЗ «Червона зірка» проводиться 
розробка нового комбінованого антигіпертензивного препарата у формі таблеток. В якості 
діючих речовин були вибрані амлодипіна бесілат (блокатор кальциєвих каналів), лізинопри-
ла дигідрат (інгібітор ангіотензинперетворюючого фермента) і індапамід (тіазидоподібний 
діуретик). Сбалансований склад препарату з амлодипіну, лізиноприлу та індапаміду має 
комплексну дію на основні ланки патогенезу гіпертонічної хвороби. 

Метою роботи було вивчення фізико-хімічних і технологічних властивостей діючих 
речовин. Субстанції оцінювали за такими фізико-хімічними і технологічними властивостями, 
як: форма і розмір частинок, характер їх поверхні, плинність, пресуємість. 

Отримані результати показали, що субстанція амлодипіна бесілата – це порошок біло-
го кольору у вигляді дрібних багатогранників, середній розмір часток домінуючої фракції до 
17 мкм. Лізиноприла дигідрат – субстанція, що являє собою порошок з частками у вигляді 
дуже дрібних прямокутників розмірами до 10 мкм. Індапамід – порошок з частками від 76 до 
204 мкм прямокутної форми у вигляді плоских пластин, котрі мають гладку поверхню. Слід 
відмітити, що всі вивчені субстанції мають анізодіаметричну форму і можуть бути віднесені 
до слабкотекучих матеріалів, що мають різну пресуємість. 

Дані технологічних властивостей свідчать, що порошок амлодипіна бесілата не сип-
леться та має незадовільні значення пресуємості - 25,7±0,2 Н, порошок лізиноприлу дигірату 
має незадовільні значення плинності та пресуємості - 1,4±0,01 г/с і 20,2±0,7 Н відповідно, 
порошок індапаміда має також незадовільні значення плинності 0,98±0,01 г/с і пресуємості 
18,8±0,7 Н. 

Одержані експериментальні значення вказують про необхідність уведення до складу 
лікарської форми зв'язуючих, антифрикційних та інших допоміжних речовин, які б забезпе-
чили оптимальні показники плинності, достатню механічну міцність та оптимальний час ро-
зпадання таблеток. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ ІНДАПАМІДУ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 

Ткач Т.О., Дмитрієвський Д.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В останні роки все більше уваги приділяється застосуванню комбінованої терапії при 

лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ), оскільки більшість пацієнтів для досягнення адеква-
тного рівня артеріального тиску (АТ) потребує призначення комбінації двох (та більше) ан-
тигіпертензивних препаратів. За даними епідеміологічних досліджень в Україні близько 50% 
пацієнтів мають помірну або тяжку АГ. А це означає, що половина хворих на АГ потребує 
комбінованої терапії, яка б включала діуретик. На практиці комбінована терапія признача-
ється лише 33,3 та 53,1% пацієнтів з АГ відповідно в місті та селі. Отже актуальність про-
блеми захворюваності на АГ в нашій країні ставить перед науковцями та вітчизняними виро-
бниками задачу створення якісних вітчизняних препаратів. А розробка комбінованих препа-
ратів пролонгованої дії для лікування АГ є дуже перспективним напрямком, оскільк дозволяє 
максимально наблизити за своїми фармакологічними та споживчими якостями як нові, так і 
вже існуючі діючі субстанції та препарати, до вимог, викладених ВООЗ, для антигіпертензи-
вних лікарських засобів. 

Найбільш поширеною комбінацією гіпотензивних препаратів є комбінація інгібітора 
АПФ та діуретика. Серед усього різноманіття комбінацій діуретиків та інгібіторів АПФ на 
українському фармацевтичному ринку відомо лише декілька препаратів до складу яких вхо-
дить індапамід, наприклад, фіксована комбінація індапаміду з периндоприлом. Серед інгібі-
торів АПФ найчастіше до складу комбінованих препаратів входить еналаприл. Оскільки АГ є 
патогенетично неоднорідним захворюванням, то підвищення артеріального тиску може обу-
мовлюватися різними механізмами. Індапамід як і еналаприл при лікуванні АГ відноситься 
до препаратів першого ряду . Тому саме ця комбінація є раціональною оскільки впливає 
майже на всі механізми підвищення АТ, що було підтверджено проведеними клінічними до-
слідженнями. 

На українському фармацевтичному ринку існує лише один препарат, який представ-
ляє комбінацію індапаміду з еналаприлом – препарат Ензикс виробництва компанії Hemo-
pharm (Словенія). Він є нефіксованою комбінацією (окремі таблетки) індапаміду у дозі 2,5 мг 
та еналаприлу у дозах 10 мг та 20 мг. Блістер з таблетками Ензикс розділено на дві частини: 
«ранок», де в кожну чарунку закладено таблетку еналаприлу й таблетку індапаміду, і «ве-
чір», де в кожну чарунку закладено лише таблетку еналаприлу. 

Якщо порівнювати зручність існуючих варіантів комбінацій , то фіксовані мають ряд 
переваг перед нефіксованими. По-перше,це зменшення кількості таблеток та прийомів на до-
бу, по-друге, зменшення ризику порушення циклу лікування (що підвищує комплаєнс паціє-
нтів), так як доведено, що готовність хворого дотримуватися режиму лікування залежить від 
зручності прийому препаратів. 

Окрім створення комбінованих гіпотензивних препаратів одним з найактуальніших 
кроків у лікуванні АГ є подовження їх дії. У цьму напрямку раніше нами було розроблено 
таблетований препарат індапаміду пролонгованої дії. Досягти сповільненого вивільнення ос-
новної речовини вдалося введенням до складу препарату високомолекулярного полімерного 
носія на основі гідроксипропілметилцелюлози. На даному етапі, використовуючи результати 
попередніх досліджень, нами ведеться розробка фіксованої комбінації індапаміду з еналап-
рилом. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСЕРВАНТІВ НА АНТИМІКРОБНУ  
АКТИВНІСТЬ СТАФІЛОКОКОВОГО БАКТЕРІОФАГУ 
Ткач М.М, Стрельников Л.С., Кабачний Г.І., Стрілець О.П. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Інфекції, викликані умовно-патогенними мікроорганізмами, зокрема Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus spp., на сьогодні є суттєвою проблемою, як з клінічних, так і з епідеміологічних 
позицій. Особлива увага приділяється інфекціям, що викликані патогенними штамами стафі-
лококів, частота виникнення яких є найвищою. Найбільш розповсюдженими проявами ста-
філококових уражень шкіри є піодермії, до яких відносяться фурункульоз, карбункульоз, гі-
драденіт, епідемічна пухирчатка новонароджених, сикоз та ін. Стафілококова піодермія є 
найбільш поширеним захворюванням шкіри як у дорослих, так і у дітей, починаючи з неона-
тального періоду. Традиційними препаратами етіотропної терапії стафілококових піодермій 
є мазі, до складу яких входять антибіотики, антисептики, протизапальні засоби. Мазі, які мі-
стять перелічені компоненти, часто бувають неефективними, у зв’язку з виникненням явища 
резистентності патогенної мікрофлори, алергічних реакцій тощо. 

Вищезазначене свідчить про актуальність пошуку ефективних та безпечних препара-
тів, які б мали високу антимікробну активність, селективність дії при лікуванні моноінфек-
цій, не чинили токсичної дії на організм і не мали побічних ефектів. У зв'язку з цим інтенси-
фікуються дослідження з удосконалення і розробки альтернативних методів лікування, зок-
рема фаготерапії. До переваг даної терапії відносять відсутність побічних явищ, можливість 
застосування у всіх категорій пацієнтів, у тому числі у вагітних і немовлят, та з профілактич-
ною метою, мають високу здатність проникати у тканини. Однак, незважаючи на всі перева-
ги фагових препаратів, перелік їх лікарських форм для місцевого застосування на сучасному 
фармацевтичному ринку обмежений, оскільки представлений лише розчином. 

На кафедрі біотехнології Національного фармацевтичного університету проводиться 
розробка складу та технології м’якої лікарської форми з стафілококовим бактеріофагом у 
формі гелю, який містить його розчин та структуроутворювач – карбопол 934NF. Враховую-
чи той факт, що дисперсійна фаза розчину бактеріофага – вода, яка може бути середовищем 
для розмноження сторонньої мікрофлори, до складу гелю необхідно ввести консервант. 

З цією метою нами було досліджено низку консервантів: метилпарагідроксибензоат 
(ніпагін), пропілпарагідроксибензоат (ніпазол), кислоти сорбінова та бензойна, спирт бензи-
ловий. Також були використані комерційні консерванти під торговою назвою «Кемабен» 
(суміш натрієвих солей метил- та пропілпарагідроксибензоату, розчинена в пропіленгліколі з 
додаванням діазолідиніл сечовини) та бронопол. При виборі консервантів враховували вимо-
ги, які висуваються до цієї групи речовин: активність відносно широкого спектра мікроорга-
нізмів, повільне формування резистентних варіантів мікроорганізмів, прояв антимікробних 
властивостей у широкому діапазоні рН, відсутність специфічного запаху, кольору і смаку, 
сумісність з основними компонентами лікарської форми, безпечність. 

Дані наукової літератури свідчать, що багато консервантів є агресивними речовинами 
по відношенню до біологічних об'єктів, тому перед їх використанням необхідно перевірити 
вплив консервантів на активність бактеріофага. Для виявлення впливу консервантів на акти-
вність бактеріофага стафілококового були створені експериментальні зразки, які складались 
з розчину бактеріофага та консервантів, що вивчалися, в максимально допустимій концент-
рації. Після отримання зразків була вивчена їх активність за методом Аппельмана. 



 

558 
 

Результати вивчення активності зразків свідчать, що спирт бензиловий та кислота 
бензойна знижують активність бактеріофага до 10-2,5±0,5 та до 10-3,5±0,7 відповідно, кислота со-
рбінова та бронопол інактивують бактеріофаг дещо більше (активність зразків склала 
10-1,5±0,7

 та 10-1,0±0,5 відповідно). 
Активність зразків з парабенами та «Кемабен» виявилась на рівні контрольного зраз-

ка, тобто перелічені консерванти не чинили впливу на бактеріофаг стафілококовий. Це стало 
підставою для використання цих консервантів для подальших досліджень. 

Слід зазначити, що ніпагін та ніпазол є важкорозчинними речовинами, тоді як «Кема-
бен» легко розчинний у воді та інших розчинниках. Крім того, спектр антимікробної актив-
ності кемабену ширший у порівняні з тими ж парабенами через кращу розчинність та уве-
дення додаткового компонента – діазолідинілсечовини. Але «Кемабен» в цілому і жоден з 
його компонентів не входять до переліку допоміжних речовин, які рекомендовані МОЗ Укра-
їни до використання в лікарських засобах. Враховуючи, що метою роботи є створення м’якої 
лікарської форми з бактеріофагом стафілококовим, в якості консервантів для подальших до-
сліджень були обрані ніпагін та ніпазол. На сучасному ринку лікувальної косметичної про-
дукції все більш поширеними стають засоби, які у своєму складі містять бактеріофаги, тому 
«Кемабен» може бути використаний в якості консерванту косметичних засобів з бактеріофа-
гами. 

Концентрацію обраних консервантів обґрунтовували згідно з методикою ДФУ (5.1.3. 
Ефективність антимікробних консервантів). Дослідні зразки інокулювали тест-
мікроорганізмами St. aureus, Ps. aeruginosa, C. albicans, A. niger та проводили дослідження 
щодо вивчення кількості життєздатних мікроорганізмів протягом 28 діб. 

Ефективність консервантів у готовому лікарському засобі вважали задовільною, якщо 
в умовах випробування при зберіганні інокульованих зразків при заданій температурі протя-
гом зазначених проміжків часу спостерігалося значне зменшення або не спостерігається збі-
льшення, залежно від вимог до готового лікарського засобу, числа мікроорганізмів. Критерії 
оцінки, що показують зменшення числа мікроорганізмів за певний період часу, залежать від 
потрібного ступеня захисту готових лікарських засобів. Згідно з вимогами ДФУ препарати 
повинні відповідати критерію А або критерію В, якщо це є обґрунтованим. 

Нами було проведене дослідження ефективності антимікробної консервальної дії ан-
тимікробних консервантів ніпагіну та ніпазолу в концентраціях 0,1 % та 0,2 % у гелях з бак-
теріофагом стафілококовим. 

В результаті досліджень встановлено, що за ефективністю консервуючої дії критерію 
А ДФУ відповідав консервант метипарагідроксибензоат у концентрації 0,2 %. Пропілпарагі-
дроксибензоат у концентраціях, що вивчались (0,1 % та 0,2 %), не відповідав вимогам ДФУ. 

Таким чином, нами як консервант у складі розробленого гелю був обраний метилпа-
рагідроксибензоат у концентрації 0,2 %, ефективність якого доведено фармакопейним мето-
дом. Також встановлено, що перспективним консервантом для створення косметичних засо-
бів з бактеріофагами є суміш натрієвих солей метил- та пропілпарагідроксибензоату та діа-
золідінілсечовини під торговою назвою «Кемабен». 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ НА СТАБІЛЬНІСТЬ  
ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТНОГО ІНФУЗІЙНОГО РОЗЧИНУ З ГЛЮКОЗОЮ І 

СОРБІТОЛОМ 
Торхова Т.В., Здрайковська М.В., Радчук М.В. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 
 
На якість інфузійних розчинів негативний вплив чинить багато зовнішніх і внутрішніх 

факторів навколишнього середовища, таких як світло, таро-закупорювальні засоби, можливі 
домішки, рН середовища, супутні субстанції та інші, в тому числі температурний фактор. 
Для забезпечення стабільності і вибору оптимального режиму стерилізації поліелектролітно-
го інфузійного розчину, що містить іони натрію, калію, магнію, цинку, хлориди, фосфати, 
ацетати, глюкозу і сорбітол, нами були застосовані два режими стерилізації: фармакопейний 
парою під тиском при температурі 392-3940 К на протязі 480-720 секунд та не фармакопей-
ний, який використовується в умовах фармацевтичних виробництв при температурі 3780 К 
на протязі 1800 секунд. Для цього були виготовлені 5 серій по 5 скляних контейнерів дослі-
джуваного розчину, які стерилізували за фармакопейним методом, а також 5 серій по 5 скля-
них контейнерів, які були простерилізовані не фармакопейним методом. До і після стерилі-
зації інфузійні розчини контролювали на кількісний склад, визначали показник світлопропу-
скання, рН середовища, осмоляльність, оптичну густину та наявність механічних домішок. 
Дослідження виконані у нових скляних контейнерах марки МТО із застосуванням чорних 
гумових корків 52-369/1та сірих гумових корків 52-369/6 на основі хлорбутилкаучука. В ре-
зультаті дослідження було встановлено, що найбільш вагомі негативні зміни якості у дослі-
джуваних поліелектролітних розчинах наступають при стерилізації фармакопейним методом 
парою під тиском при температурі 392-3940 К на протязі 480-720 секунд. При цьому показ-
ник світлопропускання, як і показник рН, зменшується, розчин набуває слабо-жовтого забар-
влення, проте інтенсивність забарвлення не перевищує забарвлення еталону. Кількісний 
вміст інгредієнтів, що входять до складу досліджуваного інфузійного розчину, та показник 
осмоляльності залишаються незмінними. При стерилізації не фармакопейним методом при 
температурі 3780 К на протязі 1800 секунд в меншій мірі, але також зменшується показник 
світлопропускання і рН, розчин набуває жовтуватого забарвлення, яке не перевищує забарв-
лення еталону. Кількісний вміст інгредієнтів, що входять до складу досліджуваного інфузій-
ного розчину, та показник осмоляльності залишаються незмінними. Зміна забарвлення до-
сліджуваних поліелектролітних розчинів з глюкозою і сорбітолом відбувається внаслідок 
утворення оксиметилфурфуролу та споріднених до нього сполук, тому, як вимагають ряд 
фармакопей, спектрофотометрично при довжині хвилі 220 нм і 282 - 284 нм у всіх серіях ви-
значали ці сполуки. Максимум поглинання був зафіксований при 220 нм, що свідчить про 
утворення попередників деструкції глюкози – дезоксигексазонів, та при 282,4 нм, що свід-
чить про утворення внаслідок деструкції глюкози оксиметилфурфуролу та споріднених до 
нього сполук. Проте кількісний вміст продуктів деструкції глюкози не перевищував вимоги 
фармакопей. Визначення вмісту механічних домішок у досліджуваних поліелектролітних ро-
зчинах з глюкозою і сорбітолом показало, що більше механічних домішок спостерігається у 
серіях, які були стерилізовані за допомогою фармакопейного методу при температурі 392-
3940 К на протязі 480-720 секунд, а при стерилізації за допомогою не фармакопейного режи-
му стерилізації при температурі 3780 К на протязі 1800 секунд механічні включення також 
спостерігаються, але в меншій кількості. Для стерилізації досліджуваного розчину можна за-
стосовувати як фармакопейний, так і не фармакопейний режими стерилізації, проте перевагу 
слід давати не фармакопейному. 
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ВИКОРИСТАННЯ АЦЕТОСУКЦИНАТ ГІДРОКСИПРОПІЛМЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ  
ПРИ СТВОРЕННІ ТАБЛЕТОК МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕСУВАННЯ 

Тригубчак О.В., Грошовий Т.А. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
Для створення кишково-розчинних таблеток використовують метод плівкового по-

криття або введення спеціальних полімерних матеріалів у таблетну масу. При цьому виникає 
необхідність проведення стадій приготування плівкоутворюючого розчину і нанесення обо-
лонки. Нами вивчалась можливість отримання кишково-розчинних таблеток методом прямо-
го пресування. 

Для виготовлення кишково-розчинних таблеток кислоти ацетилсаліцилової до суміші 
таблетної маси вводили додатковий інгредієнт ацетосукцинат гідроксилметилцелюлози 
(Shin-Etsu AQOAT, розроблений фірмою Shin-Etsu Chemical Co, який використовується для 
створення кишково-розчинного і водного пролонгованого покриття). У дослідження вклю-
чили три водорозчинні марки Shin – Etsu AQOAT, що відрізняються молекулярною масою і 
розчинністю в біологічних рідинах. Технологія таблеток здійснювалася за всіма правилами 
змішування без додаткового подрібнення. Отриману масу пресували на таблетній машині 
ударного типу. 

Готові таблетки випробовували по основних фармако-технологічних показниках. 
Особливу увагу приділяли розпаданню таблеток кислоти ацетилсаліцилової в фосфатному 
буферному розчині 6,8 після їх стійкості 120 хвилин у середовищі 0,1 М розчину кислоти 
хлористоводневої. Резистентність таблеток до впливу кислотних чинників травного соку 
шлунку забезпечувалася за рахунок фізико-хімічних властивостей ацетосукцинат гідроксил-
метилцелюлози і сили зчеплення мікрочастинок інгредієнтів у масі таблетного засобу. 
Остання корегується відповідно до фізичних закономірностей механічної взаємодії повер-
хонь інгредієнтів таблетної маси. При порівнянні впливу вивчених ентеросолюбільних ефірів 
целюлози на розпадання таблеток кислоти ацетилсаліцилової можна побудувати ранжований 
ряд переваг: AS-LF > AS-MF > AS-HF. 

У результаті експериментальних досліджень встановлено, що визначальний вплив на 
однорідність маси таблеток кислоти ацетилсаліцилової має AS-HF. Ентеросолюбільні ефіри 
целюлози марки AS-LF забезпечують менші значення відносного стандартного відхилення в 
порівнянні з AS-МF. 

Одним з основних характеристик таблеток є їх стійкість до роздавлювання. Найбіль-
шою механічною міцністю характеризуються таблетки кислоти ацетилсаліцилової, до складу 
яких входить AS-MF. Їм поступаються таблетки з AS-LF. Найнижчі показники стійкості до 
роздавлювання відмічені при додаванні в таблетну масу AS-HF. 

Механічна міцність також оцінюється за втратою в масі у відсотках від вихідної ваги 
таблеток. Після випробування таблеток кислоти ацетилсаліцилової на стираність вивчені со-
рти Shin-Etsu AQOAT можна записати у вигляді нерівності: AS-MF > AS-HF > AS-LF. 

Проведені дослідження дозволили встановити вплив трьох марок Shin-Etsu AQOAT 
на розпадання таблеток кислоти ацетилсаліцилової, однорідність маси, стійкість до роздав-
лювання і стираність. При використання цих допоміжних речовин можна отримати кишково-
розчинні таблетки методом прямого пресування. Дія ацетосукцинат гідроксилметилцелюло-
зи спрямована на оптимізацію процесу виготовлення таблеток шляхом підвищення техноло-
гічності способу й покращення фармакотерапевтичних властивостей таблеток при досягнен-
ні кислоторезистентності готової лікарської форми. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИБАМКУ ПРИ РОЗРОБЦІ  
СУПОЗИТОРІЇВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Трунова Т.В., Крутських Т.В., Кухтенко О.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) була розроблена но-

ва субстанція – дибамк (похідна N,N’-дибензиламіда малонової кислоти), що проявляє яск-
раво виражену протисудомну і протиепілептичну активність. Завдяки своїй високій терапев-
тичній активності, малій кількості побічних ефектів і технологічним параметрам, дана суб-
станція є привабливою для розробки на її основі різних протиепілептичних лікарських пре-
паратів. 

На кафедрі промислової фармації НФаУ розроблено супозиторії з вмістом дибамку 
для лікування епілептичних захворювань. Нами був визначений оптимальний склад суппози-
торіїв, який крім дибамку мав макрогольну основу у співвідношенні макрогол 400/макрогол 
1500 як 1 до 9 та емульгатор. 

Згідно проведеним дослідженням було встановлено, що використання макрогольної 
основи в складі супозиторіїв найбільш доречно з точки зору кінетики вивільнення діючої ре-
човини. Але введення дибамку в склад препарату по типу суспензії дещо знизить вивільнен-
ня гідрофобної субстанції в перші години прийому лікарського засобу. Нами було запропо-
новано подрібнити, і тим самим, зменшити частки дибамку в складі препарату, що дозволить 
прискорити процес вивільнення субстанції. 

Нами було виготовлено чотири типи модельних зразків супозиторіїв на макрогольній 
основі з вмістом дібамку 0,3 г на супозиторій масою 2,0 г. Дибамк перед введенням в супози-
торну основу подрібнювали та просіювали розподіляючи речовину на 4 фракції: 0,5 – 0,315 
мм; 0,315 – 0,2 мм; 0,2 – 0,09 мм; менш 0,09 мм. Надалі модельні зразки супозиторіїв дослі-
джували на кінетику вивільнення дибамку зі складу препарату. 

Кінетику вивільнення визначали біофармацевтичними методами, використовуючи на-
півпроникну мембрану та буферний розчин. Кількість діючої речовини, що перейшла з супо-
зиторної маси в розчин визначали за допомогою спектрофотометричного методу аналізу. 

Згідно отриманих даних найкращу кінетику вивільнення мають супозиторії виготов-
лені з додаванням дибамку з розміром часток від 0,200 до 0,090 мм. Більший розмір часток 
(від 0,315 до 0,200 мм) знижує кінетику вивільнення дибамку на 10-20% в перші часи дослі-
ду. Подальше зменшення розміру часток дибамку (менш ніж 0,09 мм) не покращує процес 
вивільнення субстанції. Це може бути обумовлено значною електростатичною властивістю 
субстанції, яка завдяки статичному заряду на поверхні часток об’єднується в агломерати, які, 
в свою чергу, знижують процес вивільнення. 

Таким чином, на підставі проведених досліджень нами було визначено найбільш оп-
тимальний розмір часток дибамку при розробці супозиторіїв. В подальших дослідженнях 
щодо визначення оптимального складу і технології супозиторіїв для лікування епілептичних 
захворювань ми будемо використовувати супозиторну основу з розміром часток від 0,200 до 
0,090 мм. 
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МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУМІСНОСТІ ПРОЛІКІВ З  
КОНСЕРВАНТАМИ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЗА АНТИМІКРОБНИМИ  

ВЛАСТИВОСТЯМИ 
Філімонова Н.І., Шакун О. А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Постійно здійснюваний мікробіологічний моніторінг переконливо свідчить про те, що 

технологічно обґрунтоване застосування представників існуючої групи консервантів у складі 
піномиючих косметичних засобів не завжди забезпечує стабільне збереження вихідного асе-
птичного стану цих препаратів у перебігу клінічного використання лікарської форми. Остан-
нє багатофакторно пов'язане з наступним: - кількісною обмеженістю вміщення консервантів 
у рецептуру косметичного засобу в рекомендованих концентраціях від 0,01 до 0,5 %, що не 
відповідає оптимуму їх МІК та МБК; - невідповідністю притаманних спектрів активності 
здійснюваному мікробному забрудненню; - залежністю запобігаючої деконтамінаційної ак-
тивності від наявності у мікроорганізмів полірезистентності до антибіотиків та інших анти-
мікробних хіміопрепаратів; - переважним технологічним застосуванням лікарських форм ба-
гатократного зовнішнього призначення (туби, флакони, тощо), що негативно впливає на асе-
птичний стан препаратів. 

У зв'язку з цим перспективним визнано сполучене, «попарне» використання консер-
вантів з врахуванням синергідної різноплановості механізмів їх дії на відповідні мікрооргані-
зми. Однак і при цьому технологічно забезпечується загальна концентрація суміщених кон-
сервантів у межах від 0,01 до 0,5 %, тобто концентрація кожного суміщення стає зменшеною 
у 2 рази, що може знайти негативне відображення у сумаційному запобігаючому ефекті по-
єднаних консервантів. На відміну від цього прогнозовані переваги від композиційного сумі-
щення відомих консервантів з проліками можуть полягати у наступному. По-перше, за при-
таманними технологічними ознаками досліджувані проліки кількісно придатні до залучення 
у рецептурний склад косметичних засобів у діючих концентраціях, не виявляючи антимікро-
бної активності при асептичному і нейтральному показниках рН препарату. По-друге, відно-
влені із структури проліків формальдегід та фенол за притаманними антимікробними влас-
тивостями відрізняються універсальним спектром мікробоцидної або мікробостатичної акти-
вності по відношенню до бактерій, грибів, складних вірусів, найпростіших. Переважна кіль-
кість з існуючої групи консервантів відрізняється більш менш обмежаними спектрами анти-
мікробної активності. При визначенні параметрів раціонального суміщення між консерван-
тами і проліками принципове значення набувало врахування їх вихідної метаболітної чутли-
вості до кислотних або лужних показників рН. Останнє особливо стосується гексаметиленте-
траміну, що спрямовано відокремлює формальдегід у кислих, та фенілсаліцилату, який відо-
кремлює фенол – відповідно у лужних показниках рН. На тлі останього для фенілсаліцилату 
на синергідну сумісність залучені серед кислотних консервантів бензойна та саліцилова кис-
лоти, парабене (4 – гидроксиметилпропіоновий ефір бензойної кислоти). Одночасно дослі-
джена сумісність гексаметилентетраміну з декаметоксином, як представником ПАР, що за-
стосовуються як антисептики та консерванти. За рекомендованим для застосування в якості 
консервантів парабене використаний в концентрації 0,4 % спиртового розчину, бензойна та 
саліцилова кислоти – у концентрації 0,05 % розчинів, декаметоксин відповідно у концентра-
ції 0,01 % розчину. У свою чергу, на відповідне суміщення з чинними консервантами дослі-
джувані проліки застосовані у оптимальних за антимікробною активністю концентраціях – 
фенілсаліцилат у дозі 30 мкг/мл та гексаметилентетрамін у дозі 40 мкг/мл. 
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СТВОРЕННЯ НОВОГО КАПСУЛЬОВАНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ЕХІНАЦЕЇ  
ПУРПУРОВОЇ ТА КИСЛОТИ БУРШТИНОВОЇ 

Цокало І.Є. Зайцев О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Характерними складовими існування людства в третьому тисячолітті є складні 

соціально-економічні умови, прискорення темпу життя, надвеликі об`єми інформації, 
постійна психоемоційна напруга та невпевненість в майбутньому. Вплив цього комплексу 
негативних факторів на організм людини здійснюється, як правило, протягом тривалого 
часу, що часто призводить до стресу. На тлі стресу спостерігається підвищена 
втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість, порушення сну, пригнічений 
настрій, втрата життєвих інтересів, немотивовані страхи, депресія. Тому існує значна 
потреба в лікарських препаратах - адаптогенах , які здатні підвищувати резистентність 
організму до стресу та інших складних умов навколишнього середовища.  

Метою нашої роботи було створення комбінованого препарату адаптогенної дії на 
основі рослинної сировини – ехінацеї пурпурової в комбінації з бурштиновою кислотою у 
формі твердих желатинових капсул.  

Для розробки вказаної лікарської форми були вивчені основні фізико-хімічні та 
фармако-технологічні властивості лікарських субстанцій. Низькі показники плинності та 
значна гігроскопічність субстанції рослинного походження потребували введення до складу 
лікарської форми ряду допоміжних речовин, які б забезпечили отримання маси для 
капсулювання з необхідними технологічними властивостями та одержання капсул, що 
відповідають вимогам ДФУ з усіх показників якості.  

Були досліджені такі допоміжні речовини як: лактози моногідрат, кальцію 
гідрофосфат, крохмаль картопляний, натрію кроскармелоза, натрію крохмаль гліколят, 
плаздон К 25, аеросил, магнію стеарат.  

Визначено, що оптимальним наповнювачем для капсул із вмістом 0,2 г ехінацеї 
пурпурової (сухого екстракту) та 0,1 г кислоти бурштинової є кальцію гідрофосфат, що являє 
собою також фізиологічно цінне джерело кальцію та фосфору для організму людини.  

Найкращі розпушуючі властивості для запропонованого препарату виявила натрію 
кроскармелоза, а зволоження інгредієнтів плаздоном К 25 дозволило отримати гранули 
достаньої міцності для забезпечення одного з найважливіших показників для капсульованої 
лікарської форми – плинності. 

Для забезпечення стабільності препарату протягом терміну зберігання та одержання 
оптимальних технологічних показників маси для капсулювання обрано аеросил з високими 
вологоадсорбуючими властивостями – силоїд марки AL1-FP.  

Встановлені оптимальні співвідношення діючих речовин капсульованої лікарської 
форми до наповнювачів, розпушувачів та ковзьких речовин.  

Вивчення адаптогенної дії запропонованого препарату під умовною назвою „Ехінаян-
капс” проводили у порівнянні з БАД «Ехінацея янтарна» виробництва фірми «Антивірал», 
Росія з вмістом 0,1 г ехінацеї пурпурової та 0,05 г кислоти бурштинової. 

Результати фармакологічних досліджень свідчать, що запропонована нами композиція 
чинить адаптогенну дію, за якою переважає препарат порівняння. Це дозволяє вважати, що 
застосування комплексного препарату, який містить ехінацею в дозі 0,2 г та кислоту 
бурштинову в дозі 0,1 г, в клінічних умовах здатне підвищувати резистентність організму до 
стресу та інших складних умов навколишнього середовища. 
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РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТАБЛЕТОК "CЕДАВІТ®" 
Шалата В.Я., Сур С.В. 

АТ «Галичфарм», Корпорація «Артеріум» 
 
Одним з ефективних лікарських засобів для профілактики та лікування функціональ-

них розладів центральної нервової системи є лікарський засіб Седавіт®, розчин, виробництва 
АТ "Галичфарм" корпорації "Артеріум, що має седативну та анксіолітичну дію. Фармаколо-
гічна дія препарату обумовлена властивостями компонентів, які входять до його складу - 
комплексного екстракту (з кореневищ з коренями валеріани, плодів глоду, трави звіробою, 
листя м'яти перцевої, шишок хмелю) та вітамінів. Біологічно-активні речовини вказаних рос-
лин є компонентами ферментних систем, які беруть участь в окисно-відновних процесах і 
позитивно впливають на функціонування нервової і серцево-судинної систем, усувають по-
чуття страху, психічне напруження. Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) та нікотинамід 
(вітамін РР), що є складовими лікарського засобу, нормалізують функціонування централь-
ної і периферичної нервової системи, беруть участь у процесах тканинного дихання, жирово-
го і вуглеводного обмінів.  

Метою нашої роботи було створення твердої лікарської форми лікарського засобу Се-
давіт® у вигляді таблеток, яка б не містила спирту, забезпечувала точність дозування та зру-
чність в зберіганні і застосуванні у порівнянні з Седавіт®, розчином.  

Першою задачею розробки складу та технології виробництва таблеток Седавіт® було 
отримання комплексного густого чи сухого екстракту з кореневищ з коренями валеріани, 
плодів глоду, трави звіробою, листя м'яти перцевої, шишок хмелю, який можна було б вво-
дити до складу таблеток. На основі фармацевтичної розробки, що полягала у проведенні до-
сліджень щодо вибору виду та концентрації екстрагента, температурних та часових режимів 
екстракції та упарювання було розроблено технологію отримання вказаного комплексного 
густого екстракту.  

Одним з найважливіших етапів розробки був вибір складу та співвідношення допомі-
жних речовин методом математичного планування експерименту, в якому досліджувався 
вплив різних груп та видів допоміжних речовин на фармако-технологічні характеристики 
таблеток. При цьому вивчались такі групи допоміжні речовини, як розпушуючі, зв`язувальні, 
ковзні, структуроутворюючі та інші. На етапі розробки твердої лікарської форми було про-
ведено дослідження щодо вибору зволожувача таблетної маси та його концентрації, способу 
введення активних та допоміжних речовин, режимів і термінів перемішування таблетної ма-
си та процесу її сушіння. Правильно підібраний гранулометричний склад дозволив забезпе-
чити точність дозування та однорідність маси на стадії таблетування.  

Таким чином, в результаті проведеної фармацевтичної розробки з використанням ме-
тодів математичного планування, було створено таблетки Седавіт®. 
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НАПРАВЛЕННЫЙ БИОСИНТЕЗ ИНГИБИТОРА ГЛИКОЗИДАЗ ДЛЯ  
ЛЕКАРСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Шарова Н. Ю. 
ГНУ ВНИИ пищевых ароматизаторов, кислот и красителей 

Российской академии сельскохозяйственных наук  
 
Микробные ингибиторы ферментов выполняют специфические функции в обменных 

процессах клетки и обладают рядом свойств, в силу которых они могут быть применены в 
медицинской и пищевой биотехнологии. Ингибиторы гликозидаз вызывают научный и прак-
тический интерес вследствие их высокого подавляющего действия на активность ферментов 
– биокатализаторов гидролиза крахмалов, декстринов и других углеводов. Продуктами реак-
ции являются низкомолекулярные сахара, непосредственно вовлекаемые клетками биологи-
ческого объекта в более сложные биохимические превращения. Так, применительно к чело-
веческому организму, уровень глюкозы в крови – это основной показатель контроля углево-
дного баланса, нарушение которого ведет к возникновению диабета, ожирения, гиперглике-
мии и др. По данным всемирной организации здравоохранения сахарный диабет по распрос-
траненности занимает второе место в мире. Специфические ингибиторы амилаз являются 
удобными тестами для анализа биохимических функций амилолитических ферментов. По 
сравнению с растительными, животными и синтезированными химическим путем микроб-
ные ингибиторы отличаются количественным разнообразием и широким спектром действия 
на различные гликозидазы. Изученные к настоящему времени ингибиторы гликозидаз в ос-
новном являются вторичными метаболитами актиномицетов рода Streptomyces. Ступенчатый 
отбор культур из коллекции актиномицетов ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии (Россия) 
позволил получить ряд новых штаммов, которые обладают способностью синтезировать ин-
гибиторы свиной панкреатической α-амилазы, выбор которой обусловлен подобием её спе-
цифичности действия панкреатической амилазе из организма человека. Среди селекциони-
рованных штаммов наибольшую активность в отношении указанного выше фермента пока-
зали продуценты Streptomyces lucensis S 665 и Streptomyces violaceus S 20. Наибольший уро-
вень активности ингибитора панкреатической α-амилазы в культуральной жидкости достига-
лся при культивировании продуцентов на питательных средах, содержащих гидролизаты ку-
курузного крахмала со степенью гидролиза, соответствующей декстрозному эквиваленту 20-
30 % - для Streptomyces lucensis S 665 и 30-40 % - для Streptomyces violaceus S 20. Продуци-
рование ингибитора происходило только при наличии в питательной среде органического 
источника азота, и именно, соевой муки. Результаты исследований влияния макро- и микроэ-
лементов на биосинтез ингибитора амилаз показали, что на стадии приготовления посевного 
материала наибольший эффект на продуктивность биосинтеза целевого метаболита в конеч-
ном результате оказывает комплексное влияние ионов натрия (или калия) и кальция в соста-
ве соответственно солей соляной и угольной кислот. Введение в питательную среду натрия, 
калия и магния (NaCl, КСl и MgSO4) на стадии ферментации повышало продуктивность био-
синтеза ингибитора амилаз в 1,2-1,4 раза по сравнению с контролем (среда без макро- и мик-
роэлементов). Ионы меди и цинка не влияли на биосинтез ингибитора панкреатической α-
амилазы при культивировании исследуемых штаммов актиномицетов. На основании прове-
денных исследований разработаны составы питательных сред для продуктивного биосинтеза 
ингибитора панкреатической α-амилазы, при ферментации которых в условиях опытно-
промышленной установки достигнуты следующие ингибиторные активности, ИЕ/см3: 
3700±50 - для Streptomyces lucensis S 665 и 3500±20 - для Streptomyces violaceus S 20. Срав-
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нительный анализ полученных нами данных с активностями, достигнутыми другими проду-
центами ингибиторов амилаз (по литературным источникам) позволил установить общие за-
кономерности биосинтеза ингибиторов, а именно, необходимость наличия в питательной 
среде в определенных соотношениях полисахаридов и органического источника азота. Глав-
ное преимущество селекционированных в институте штаммов заключается в способности на 
сравнительно несложной по составу оптимизированной среде синтезировать целевые вещес-
тва с активностью на уровне и выше известных за рубежом продуцентов, которые синтези-
руют ингибиторы гликозидаз. Полученные нативные растворы представляли собой окра-
шенные и непрозрачные жидкости, содержащие редуцирующие сахара, белок, имеющие сла-
бокислое или нейтральное значение рН. С учетом полученных данных разработан способ 
выделения целевого продукта, включающий ультрафильтрацию, концентрирование, депиг-
ментацию, высушивание, измельчение и стандартизацию ингибиторной активности полу-
ченного препарата. Оценка состава препаратов ингибитора гликозидаз показала, что они на 
85-87 % состоят из веществ углеводной природы и на 7-8 % - из веществ с аминогруппами, 
содержащих α-1,2- и α-1,4-гликозидные, двойные связи, что характерно для известных инги-
биторов псевдосахаридной природы. Полученные препараты не теряли ингибиторной актив-
ности и сохраняли её практически на 100 % при хранении в течение 12 месяцев, проявляли 
устойчивость к изменению рН и температуры в широком интервале значений (соответствен-
но 2-8 ед. рН и 20-200 оС). Изучение биохимических свойств ингибиторов гликозидаз позво-
лило выявить наряду со сравнительно высокой подавляющей активностью в отношении пан-
креатической α-амилазы сродство и к микробным ферментам, а именно α-амилазе Bacillus 
subtilis, глюкоамилазе Aspergillus awamori и комплексу гликозидаз, синтезируемых микро-
мицетом Aspergillus niger (α-амилаза, глюкоамилаза, мальтаза, декстриназа). Для проверки 
гипогликемического действия ингибитора проведены исследования на лабораторных живот-
ных (крысах) in vivo. Пероральное введение ингибитора гликозидаз в дозе 0,5 г/(кг массы 
крысы) на фоне углеводной нагрузки крахмалом в дозе 3,0 г/(кг массы крысы) вызывало у 
опытных животных снижение уровня глюкозы в крови на 40-60 % без изменений в поведе-
нии и общем состоянии животных. Колебания уровня глюкозы в крови крыс были незначи-
тельны в отличие от таковых при нагрузке крахмалом без ингибитора. Эти факты, на наш 
взгляд, связаны со снижением активности ферментов желудочно-кишечного тракта, участ-
вующих в переваривании полисахаридов под действием ингибитора. Термостабильность и 
гипогликемическое действие выделенного ингибитора позволило предположить возмож-
ность его применения в качестве биологически активной лекарственной субстанции и пище-
вой добавки специального назначения в функциональных продуктах диетического направле-
ния. На основе ингибитора гликозидаз разработаны рецептуры двух комплексных пищевых 
добавок Люцентин и Виолацентин, содержащих цитрат калия и мальтодекстрин. Их испыта-
ния в хлебопечении показали, что физико-химические показатели хлеба, выпеченного из тес-
та, содержащего ингибитор гликозидаз, соответствовали действующей нормативной докуме-
нтации. По сравнению с контролем (без ингибитора) опытные образцы хлеба содержали ме-
ньше глюкозы (на 3,8-3,9 %), что создает возможность получения хлебобулочного продукта 
с более низким гликемическим индексом, чем традиционные хлебобулочные изделия. 

Таким образом, разработана технология направленного биосинтеза и выделения инги-
битора гликозидаз – субстанции для создания лекарственной формы и ингредиента для пи-
щевых продуктов диетического направления, что создает перспективу расширения ассорти-
мента лечебно-профилактических средств для «гликомодуляции» за счет веществ с принци-
пиально иным механизмом действия, чем известные антидиабетические средства.  
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ЭКСТРАКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СЕМЯН АМАРАНТА  
СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ФЛЮИДОМ 

Шершнёв Д.О., Куншенко Б.Б., Чуешов В.И., Куншенко Б.В. 
Одесский государственный медицинский университет, 
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Разработка и внедрение прогрессивных химико-технологических процессов, сберега-

ющих энергетические, материальные и трудовые ресурсы, использующих замкнутые техно-
логические циклы, является актуальной задачей.  

В литературе описано много примеров использования различных хлорфторсодержа-
щих хладонов (11, 12, 22, 114 и др.) для экстракции биологически активных веществ из рас-
тительного сырья. Причём эти хладоны используются в качестве жидкого растворителя. 
Применение их для проведения сверхкритической экстракции нецелесообразно, так как для 
всех используемых хладонов критическая температура выше 100 °С. Это делает невозмож-
ным сверхкритическую экстракцию легко разлагающихся при повышенной температуре би-
ологически активных веществ. 

Нами предложен способ экстракции масла амаранта с использованием в качестве экс-
трагента хладона-23 в докритическом и сверхкритическом состоянии. Применение хладона-
23 в сверхкритическом состоянии (Ткр. < 27 °С; Pкр. < 4,7 МПа) позволяет проводить докрити-
ческую и сверхкритическую экстракцию БАВ при низких температурах. 

Принципиальная схема экстракции хладоном-23 амарантового масла, представленная 
на рисунке 1, является RESS-процессом (Rapid Expansion of Supercritical Solutions). 

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема RESS-процесса экстракции: 
1 – баллон с хладоном-23; 2 – насос высокого давления;  

3 – экстрактор высокого давления; 
4 – обогреваемый рестриктор; 5 – сборник амарантового масла 

 
Температура и давление экстракции варьировались в интервале 20 – 80 °С и 4,0 – 6,0 

МПа соответственно, что позволило исследовать процесс экстракции хладоном-23 как в до-
критическом, так и в сверхкритическом состоянии. Изменение давления и температуры в до- 
и сверхкритических областях использовалось нами для регулирования сольватирующей и 
экстрагирующей способности хладона. 

 



 

568 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК 
Штейнгарт М.В., Гук И.А., Бочарова И.А., Черняков Ю.В., Шакин Е.С. 

ООО «ФАРМА СТАРТ» 
 
Производство таблетированных лекарственных средств немыслимо без применения 

вспомогательных веществ, которые придают лекарственному средству товароведческие и 
биофармацевтические показатели, присущие данной лекарственной форме и обеспечивают 
возможность ее получения, транспортировки, хранения и применения. Фармакологическая 
активность лекарственного вещества определяет его дозу в таблетке. Выбор массы таблеток, 
содержание и номенклатура вспомогательных веществ вторичны. Роль каждого вспомогате-
льного вещества в производстве и свойствах таблеток известна из учебников и литературы. 
Однако, разнообразие технологических, фармакологических, химических свойств лекарст-
венных субстанций не позволяет столь прямолинейно характеризовать функцию каждого 
вспомогательного вещества, а в составе таблеток, особенно при использовании различного 
оборудования при их производстве. В большинстве случаев каждое вещество выполняет не-
сколько функций в составе таблеток, что делает популярным одновременное использование 
для одной цели нескольких совершено различных вспомогательных веществ. Этот выбор 
очень субъективен и в этой работе мы бы хотели рассмотреть на примере наполнителей один 
объединяющий подход к выбору и прогнозированию свойств в составе таблеток.  

Известно, что все твердые вещества могут быть при температуре производства и хра-
нения двух типов – кристаллические и аморфные. Только малая часть веществ может одно-
временно содержать обе фазы. Наиболее надежный способ определения кристалличности – 
рентгеноструктурный анализ. Мы изучили кристалличность большинства вспомогательных и 
многих лекарственных веществ, как по собственным экспериментам, так и по различным ли-
тературным, патентным источникам и базам данных. Анализ дифрактограмм и технологиче-
ских свойств позволяет сделать выводы, что кристаллические вещества обладают, в боль-
шинстве своем, более высокой прочностью и хрупкостью изготовленных из них таблеток, 
аморфные вещества придают меньшую прочность, но более высокую пластичность таблет-
кам. Конечно, имеются исключения - есть кристаллические вещества с высокой прочностью 
и пластичностью таблеток и аморфные вещества с высокой прочностью и пластичностью, 
среди кристаллических веществ много веществ с малой прочностью и пластичностью. Диф-
рактограмма кристаллического вещества позволяет оценить прессуемость и хрукость крис-
таллов. 

Литературные данные говорят о том, что для обеспечения необходимых физико-
механических свойств таблеток необходимо, чтобы в составе были, как аморфные, так и кри-
сталлические вещества. Анализ продукции, выпускаемой ведущими мировыми фирмам, а 
также наши собственные разработки показали, что для таблеток, содержащих до 50 % крис-
таллических лекарственных субстанций, комбинированные наполнители составляют 30-40 % 
от массы таблетки. В этой смеси 10-15 % должно быть кристаллического наполнителя, а ос-
тальное - смесь веществ, имеющих аморфную структуру. Для таблеток, в которых содержит-
ся 70-80 % действующего вещества с кристаллической структурой целесообразно использо-
вать вспомогательные вещества только аморфной структуры. Если это действующее вещест-
во имеет аморфную природу, то соответственно необходимо использование кристаллических 
вспомогательных веществ.  
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РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ  
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*Щиковський О.Е., ** Крутських Т.В.,*Шаламай А.С. 
*ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», **НФаУ 

 
При розробці лікарських засобів дослідники досить часто мають справу з важкороз-

чинним у водневому середовищі субстанціями препаратів. Як свідчать провідні фармакопеї 
світу (EP, USP, JP та інш.) - одна з трьох субстанції лікарських речовин, як правило, є важко-
розчинною або зовсім нерозчинною у воді.  

За даними американської фармацевтичної літератури відомо, що на протязі останніх 
десятиліть при розробці нового лікарського засобу більше ніж 41 % невдач було пов’язано з 
тим, що нова активна субстанція мала погані біофармацевтичні властивості, насамперед, че-
рез погану розчинність у воді. 

В зв’язку з цим, метою нашої роботи стала розробка складу та пошук технологічних 
методів виробництва препаратів з важкорозчинними субстанціями німодипіну (дигідропіри-
дин) та рилузол (бензотіазол), поставивши першочерговим завданням збільшення ступеня 
розчинення активної речовини у водних середовищах in vitro, наближених за фармакопеєю 
до фізіологічних. 

Нимодипін жовтий кристалічний порошок, внаслідок особливостей гідрофобності (лі-
пофільності) та кристалічної будови субстанції нерозчинний у воді, помірно розчинний у 
спирті. Препарат застосовується для профілактики та лікування цереброваскулярної недоста-
тності та хронічних порушень мозкового кровообігу. 

Рилузол білий, злегка жовтуватий порошок, також через ліпофільні властивості моле-
кули, помірно розчинний у 0,1 М соляній кислоті та дуже слабко у воді та 0,1 М натрію гід-
рооксиді, проте досить добре - в органічних розчинниках та спиртах. Препарат застосовуєть-
ся для лікування бічного аміотрофічного склерозу (БАС). 

Нами досліджено розчинність та ліпофільність цих субстанції в різних розчинниках, 
дані наведені у таблиці. 

 
Таблиця розчинності субстанцій рилузол та нимодипін 

Розчинність, мг/мл 
Субстанція 

вода  диметилсульфоксид етанол 96 % метанол 

log P, 
розподілення 
октанол/вода 

Рилузол, 
М.м 270,66 

14,0 27,0 >25 >40 3,6 

Нимодипін, 
М.м 418,45 

24,3 x 10-3 41,85 4,2 62,5 3,05 

 
В наслідок тривалої фармацевтичної розробки було підібрано склад та розроблено те-

хнології отримання препарату з субстанції рилузолу - Боризол, таблетки по 50 мг та препара-
ту з субстанції нимодипіну - Німодипін, таблетки по 30 мг.  

У відповідності до статті ДФУ „Розчинність” вивчено розчинність препарату Боризол 
у середовищі 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої (рН 1,2), ацетатному буфері (рН 4,5), 
фосфатному буфері (рН 6,8). За цим тестом здійснювалось дослідження зразків препарату 
Боризол, отриманих різними технологічними методами, тобто: у випадку зменшення розміру 
частинок субстанції шляхом їх перекристалізації та мікроподрібнення; внаслідок підбору кі-
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лькості дезентигранту; з використанням у якості носія субстанції допоміжної речовини мік-
рокристалічної целюлози та кальцію гідрофосфату безводного; в залежності вивільнення 
субстанції рилузол з таблетки від зусилля пресування; при різній кількості нанесеного плів-
кового покриття на ядро таблетки. У середовищі ацетатного буферного розчину (рН 4,5) ко-
ефіцієнт подібності між профілями вивільнення препарату Боризол, таблетки по 50 мг, роз-
робленого складу та референтного препарату Рілутек, таблетки по 50 мг дорівнює 51,45 %, у 
середовищі фосфатного буферного розчину (рН 6,8) коефіцієнт подібності є 63,00 % та у се-
редовищі 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої розчиняються більше 85 % рилузолу про-
тягом перших 15 хвилин випробування. Отримані профілі розчинення препаратів Боризол, 
таблетки по 50 мг та референтного препарату Рілутек, таблетки по 50 мг в усіх трьох середо-
вищах є подібними, значення коефіцієнтів подібності входять в межі від 50 до 100 % (відпо-
відно до Настанови 42-7.1:2005 “Дослідження біодоступності та біоеквівалентності”). 

При розробці препарату Німодипін, таблетки по 30 мг підбирався склад препарату та 
технологія виготовлення комплексу субстанції нимодиніну та полівінілпіролідону К25 вра-
ховуючи вміст активної речовини та допоміжних речовин і, насамперед, полівінілпіролідону 
К25 у відомому брендовому препараті фірми Байєр – Німотоп. Підібране співвідношення цих 
компонентів в зразках таблеток тестувалось також за тестом розчинення і це дозволило най-
ти оптимальний склад препарату. Розчинення розробленого препарату Німодипін, таблетки 
по 30 мг у середовищі – суміш 2-пропанол Р - 0,1 М розчин кислоти хлористоводневої (1 : 4) 
відповідає референтному препарату Німотоп та складає 98,0 % за 45 хвилин.  

На сьогоднішній день подовжуються дослідження покращення розчинності субстанції 
німодипіну шляхом утворення твердої дисперсії субстанції з допоміжними речовинами та-
кими як співрозчинники (поліетиленгліколь, етанол), сурфактанти (твін-80, натрію лаурілсу-
льфат), комплексоутворюючі (циклодекстрини, ПВП). При цьому використовуючи наступні 
технологічні методи: мікроподрібнення, компактування, екструзія, спільне розчинення та 
сушка у розпилювальній сушарці (моделювання процесу). Попередні результати експериме-
нтів свідчать про ефективність цих технологічних методів для покращення розчинності суб-
станції нимодипін у складі лікарського препарату.  

Таким чином, можна створити технологію виготовлення препаратів з досить ліпофі-
льними субстанціями завдяки підбору допоміжних речовин з властивостями модуляторів ро-
зчинення. Можливість покращення розчинності активної субстанції і залежить, насамперед, 
від складу допоміжних речовин та технології виготовлення препаратів. Підвищення ступеню 
розчинення субстанцій рилузолу та нимодипіну у складі таблетованих форм відбувається за-
вдяки фізико-хімичним властивостям допоміжних речовин, здатності активних субстанцій 
вступати в певну фізико-хімічну взаємодію (солюбілізація, комплексоутворення та інш.) з 
допоміжними компонентами препаратів при визначених їх співвідношеннях, а також завдяки 
тісному механо-хімічному контакту компонентів. 
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Настоянка полину (Artemisia absinthium) є добре відомим препаратом, який має широ-

кий спектр фармакологічної дії. Механізм дії препарату обумовлений подразненням чутли-
вих нервових закінчень – смакових рецепторів слизових оболонок порожнини рота, язика, 
що рефлекторним шляхом викликає посилення секреції шлункового соку, підвищення апети-
ту, покращання процесу травлення. 

Полину настойку призначають при гіпоациднихта анацидних гастритах, анорексії, 
пов’язаній із захворюваннями нервової системи, перенесеними оперативними втручаннями, 
інфекційними хворобами, впливом хімічних та інших факторів. 

У своєму складі настойка полину гіркого містить гіркі сесквітерпенові лактони: абси-
нтин і анабсинтін, матріцин, артабсин, артабін, арабсин, кетопеленозіди А і В, оксипеленозід; 
ефірне масло (до 2%), у складі якого туйон, туйол, азулен, ефіри туйілового спирту; флавоно-
їд артемізетін; дубильні речовини; сапоніни; лігнани; органічні кислоти: оцетову, янтарну, 
яблучну; вітамін С, каротин. 

На більшості фармацевтичних підприємств настойку полину отримують методом кла-
сичної мацерації або перколяції. Однак ці методи є мало ефективними, потребують значних 
витрат часу, ступінь використання сировини низький. 

Інтенсифікувати просець екстрагування можна за допомогою метода фільтраційної 
екстракції, який дозволяє переробляти більш тонко подрібнену рослинну сировину. Спосіб 
заснований на принципах розчинення та фронтального змиву речовини з високорозвиненої 
поверхні подрібненого рослинного матеріалу у динамічно нерівноважних умовах. Це дозво-
ляє суттєво скоротити час екстрагування (до 5-6 годин), збільшити вихід екстрактивних ре-
човин. 

У технології, розробленої на принципі фільтраційної екстракції батарея перколяторів 
замінюється на один фільтраційний екстрактор, на якому механізовані процеси завантажен-
ня-вивантаження сировини. Завдяки цьому зменшуються витрати людської праці та викорис-
товувана площа виробничої ділянки. 

Вакуум-фільтраційну екстракцію проводили в лабораторній установці. Близько 10 г 
трави полину (точна наважка) подрібненого та просіяного крізь сито з розміром отворів 
0,5мм, поміщали у воронку екстрактору і порційно додавали розраховану кількість 70% 
спирту етилового у співвідношенні 1:5 ( з урахуванням коефіцієнту поглинання сировини 
2,5). Екстрагування вели при включеній мішалці. Кожний злив отримували протягом години. 
Швидкість обертання 100 об/хв. Екстракт збирали у приймач. 

Визначали об’єм отриманого продукту і у разі необхідності додавали потрібну кіль-
кість екстрагенту. Отриману настойку залишали у холодильнику на 2 доби для очищення. 
Після чого витяг фільтрували крізь паперовий фільтр у приймач. В отриманій настойці ви-
значали вміст екстрактивних речовин. 

Дослідження показали, що при обраному методі екстракції вихід екстрактивних речо-
вин збільшився на 5% у порівнянні з методом класичної мацерації. 

Крім того нами було досліджено основні показники якості продукту і розроблено тех-
нологічну схему виробництва настойки полину гіркого за запропонованою технологією. 
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Одним із важливих етапів розробки лікарського засобу є вибір оптимальної основи. 

Основа повинна забезпечувати стабільність лікарської субстанції, сприяти її швидкому виві-
льненню, при необхідності пролонгувати терапевтичний ефект, не виявляти токсичної дії. 
Крім цього до основ м’яких лікарських форм (МЛФ) висувається цілий ряд вимог. В наш час 
спостерігається заміна жирових мазевих основ на емульсійні. Це пов’язано з цілим рядом 
привабливих властивостей якими володіють емульсійні основи. Насамперед таких як лег-
кість нанесення, поглинання шкірою; вони не залишають на ній жирного блиску, більш по-
вно та рівномірно вивільнюють лікарські речовини; володіють помірними осмотичними вла-
стивостями. Крім того емульсійні основи позитивно впливають на стан шкіри, забезпечуючи 
зволожуючий, пом’якшуючий, захисний та інші ефекти. 

Речовини, що входять до складу основи м’яких лікарських засобів повинні задоволь-
няти цілому ряду вимог: бути безпечними та індиферентними по відношенню до шкіри, хімі-
чно сумісними з лікарськими речовинами, мати задовільні споживчі характеристики, бути 
економічно доступними тощо. 

Одним із обов’язкових компонентів емульсійних основ є емульгатори. Вони не тільки 
забезпечують стабільність емульсії, та впливають на структурно-механічні властивості МЛФ, 
відомо, що емульгатори підвищують біодоступність лікарської субстанції. В наш час 
з’явилось досить значна кількість емульгаторів, та емульгуючих комплексів. Тому метою 
нашої роботи було створення емульсійних кремових основ з використанням таких емульга-
торів як ПЕГ-400 олеат, ПЕГ-400 стеарат та Естер П, стеарол, комплексу «Ліподерм 4/1». 
Крім того при виборі оптимального комплексу емульгаторів також використовували цетилс-
теариловий спирт, моностеарат гліцерину, віск емульсійний, Т-2, триетаноламіна стеарат, які 
досить широко використовуються в складі лікарських та косметичних засобів на основі ему-
льсій. 

Критеріями вибору оптимальної емульсійної основи була їх стабільність, яку визнача-
ли за показниками термостабільності та колоїдної стабільності, рН, показники в’язкості, ор-
ганолептичні та сенсорні властивості. 

За результатами досліджень обрано оптимальну номенклатуру та співвідношення 
емульгаторів. Визначено, що при сумісному використанні таких емульгаторів як ПЭГ-400 
олеату та ПЭГ-400 стеарату можливо значно понизити сумарний вміст емульгаторів в складі 
емульсійних основ. Експериментально визначено, що емульгуючу суміш «Крем-база №4» 
раціонально використовувати в складі емульсійних основ в співвідношенні 2:1 з воском ему-
льсійним. Емульгатор Т-2 утворює стабільні емульсії у поєднанні з триетаноламіна стеара-
том. Апробовані рецептури містять до 15% масляної фази. 

Незважаючи на незначну кількість масляних компонентів, розроблені основи за рео-
логічними параметрами та сенсорними властивостями не поступаються кремам з більш ви-
соким вмістом масляної фази. Значна кількість води в складі емульсії підвищує дисперсність 
гідрофобних речовин, сприяє легкому нанесенню та поглинанню шкірою крему, сприяє його 
зволожуючій та охолоджуючій дії. 

Отримані результати будуть в подальшому використані при розробці складу емуль-
сійної основи крему для лікування дерматологічних захворювань, ускладнених демодекозом. 
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