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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF SOME ADAMANTAN DERIVAT IVES  
ON CEREBRAL HEMODYNAMICS OF NARCOTIZED RATS 

Khodakivskiy O.A., Stepanyk G.I., Кhodakivska O.L. 
Vinnitsa national medical university of M.I.Pirogov 

 
The important problem of the modern clinical medicine in the developed countries of the 

world, including Ukraine, is acute cerebral ischemia, especially ischemic stroke.  
Despite of expansion of arsenal of cerebroprotectors due to new drugs (Mexidol, Cerebro-

crast, Tiocetam, Cortexin, Semax and others), which are able to influence the different stages of de-
velopment of ischemic cascade, there are no sufficient clinical experience in relation to their effi-
ciency. Rather high number of neuroprotective facilities, efficiency of which at acute violation of 
cerebral circulation of blood has been proven from positions of evidential medicine.  

Unfortunately all of them are produced overseas, taking into account specific gravity of 
ischemic stroke among reasons of general death rate, has large negative impacts on the country’s 
budget. 

The data obtained indicates the relevance of the research of chemical matters, with a cere-
broprotective action, perspective for creation of more effective and safe drugs for treatment of acute 
cerebral ischemia. 

In this matter attention is attracted to the new derivatives of adamantane, synthesized by Ko-
rotkiy U.V. in the institute of organic chemistry Ukrainian National academy of science. Presence 
of protective influence of the connections of this class on an ischemized brain became the founda-
tion for the study of the mechanism of cerebroprotective actions. 

Purpose. To probe the influence of some derivatives of adamantane on the state of cerebral 
hemodynamics in the anesthesic contition as being a possible mechanism of the cerebroprotective 
action. 

Materials and methods. Experiments are executed on 50 nonlinear rats of both sexes mass of 
body 160-180 grammes, broken in 5 groups of 10 animals in each: 1 group – control animals which 
after determination of base-line index of volume speed of cerebral blood stream intravenously in-
jected a 0,9% solution of NaCI (2 ml is on 1 kg of mass), 2 groups are zoons which were likewise 
injected with vinpocetin in a dose of 5 mg/kg, as based on [Khodakivskiy, 2009], causes the expres-
sive enough stimulant operating on a cerebral blood stream in terms acute cerebral ischemia. Ani-
mals from 3-rd to 5-th group were intravenously injected with derivates uk-53, uk-54, uk-55 in dos-
es 5 mg/kg.  

The index of volume speed of cerebral blood stream was measured by flowmeter of Tran-
sonik Animal Research Floowmeters T-106 Segies (USA). Perivascular sensor of Transonik Flow-
probe # 1RB1854, imposed on a general carotid, fixed speed of blood stream in ml/min. Efficiency 
of derivatives of adamantane and vinpocetine were estimated (in %) according to the dynamics of 
volume speed of cerebral blood stream in relation to the initial level, assumed as 100 %, and also as 
compared to the intact (control) group of animals.  

The statistical processing of the data obtained was conducted according to the method of 
variation statistics with determination of t-criterion of Student (р≤0,05). Research of influence of 
matters on blood stream of cerebrum conducted in the conditions of propofol narcosis (60 mg/kg 
intraperitoneal).  

Results. The conducted research concluded that intact drugged rats after having had a back-
ground introduction of solution of NaCI revealed a declining progress of index of volume speed of 
cerebral blood stream, which showed up already on 5th minute of research, takes place on. At the 
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end of experience (60th min. supervision) the level of volume speed of cerebral blood stream for 
control zoons reduced on the average on 35 % from an initial size.  

Introduction of vinpocetine for certain increased the index of volume speed of cerebral 
blood stream for drugged rats. On 60-th min. of supervision the probed index was twice greater in 
relation to the control group (р≤0,05).  

The biggest increase of index of volume speed of cerebral blood stream among the deriva-
tives of adamantane was marked on a background UK-54 and UK-53: on 30th min of supervision: 
the level of cerebral blood stream had notably increased in relation to the initial level by 11 and 8 % 
in average accordingly.  

According to the ability to stimulate a cerebral hemodynamics UK-55 yielded considerably 
lower results compared to other two derivatives of adamantane and vinpocetine. 

Conclusions. Here by the conducted research showed that derivatives of adamantane of con-
nection of UK-53, UK-54 and UK-55, in a dose 5 mg/kg intravinous, as well as vinpocetine in the 
same dose, are capable of improving the cerebral hemodynamics for rats in the conditions of anes-
thesia. In our opinion this property can be one of mechanisms of cerebroprotective action. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІУРЕТИЧНЇ АКТИВНОСТІ ФІТОКАРДИНУ 
Авідзба Ю.Н., Залюбовська О.І., Зленко В.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Фітокардин представляє собою комбінацію відомих лікарських засобів, що проявля-

ють антигіпертензивну дію: еналаприл, індапамід, настойки кропиви собачої (пустирнику), 
глоду та екстракт хмелю. Дозування еналаприлу і індапаміду, що рекомендуються при при-
йомі однократної середньотерапевтичної дози препарату (4 мл), складають 2,5 і 0,625 мг від-
повідно, тобто дози в 4,0 рази нижче добових середньотерапевтичних доз відповідних моно-
препаратів. 

Доцільність виявлення діуретичної дії фітокардину зумовлена тим, що однією з його 
діючих речовин є нетіазідний діуретик – індапамід. Раніше нами було досліджено вплив фі-
токардину на рівень артеріального тиску у спонтанно гіпертензованих пацюків. Дослідження 
проводили у спонтанно гіпертензованих пацюків (SRH), масою 225-300 г, кількість тварин – 
42 особи різної статі; у яких реєстрували вихідний артеріальний тиск (АТ) у хвостовій артерії 
неінвазивним методом за допомогою регістратора артеріального тиску ВР Recorder (“Ugo 
Basile”, Італія). Вихідний АТ у відібраних для експерименту пацюків складав 150-180 мм рт. 
ст. – це на 25-38,5% вище фізіологічних значень нормотензивних пацюків. 

Було встановлено, що у дослідній групі одноразове внутрішньошлункове введення 
препарату у мінімальній дозі 4 мл/кг викликає через 1 годину достовірне зниження АТ на 
14,6%, через 4 години зареєстровано максимальний ефект на рівні 25,7%. Протягом 22 годин 
рівень АТ дуже повільно підвищується, залишаючись достовірно нижче вихідної величини. 
Відновлення АТ відбувається через 24-28 годин після введення препарату. За виразністю та 
тривалістю антигіпертензивної дії доза комплексу 4 мл/кг (2,5 мг/кг еналаприлу) відповідає 
дозі монопрепарату еналаприлу (20 мг/кг). Отже, фітокардин у діапазоні вивчених доз через 
1 годину після введення та протягом наступних 24-28 годин спостереження виявляє дозоза-
лежний антигіпертензивний ефект; у мінімальній дозі викликає достовірне зниження артері-
ального тиску. 

Досліди на діуретичну активність проводились на 14 щурах обох статей масою 200-
250 г. В період акліматизації після перевезення з розплідника (2 тижні) і в ході експерименту 
тварини знаходились у віварії при 20-250С, вологості не більше 50%, природному світовому 
режимі «день-ніч», в стандартних пластикових клітках, на стандартному харчовому раціоні. 
Рандомізацію тварин з розподілом по групах проводили методом випадкових чисел. До по-
чатку дослідження їх не обмежували в прийомі води і їжі, під час експерименту – позбавляли 
їжі і води. Фітокардин вводили внутрішньошлунково однократно в дозі 0,4 мл/кг, яка відпо-
відає гіпотетичній середньотерапевтичній добовій дозі для людини (4 мл) з врахуванням ко-
ефіцієнта перерахунку для щурів. Через 30 хв щурів поміщали в метаболічні клітки і збирали 
сечу протягом 24 годин після введення препарату. Встановлено, що об'єми зібраної за 24 го-
дини сечі в дослідній і контрольних групах щурів не мають достовірних відмінностей. Отже, 
при однократному введенні в дозі 0,4 мл/кг нормотензивним щурам фітокардин не впливає 
на рівень артеріального тиску і частоту серцевих скорочень і не викликає підвищення добо-
вого діурезу. При дослідженні загальних фармакологічних ефектів встановлено, що однокра-
тне внутрішньошлункове введення препарату щурам в дозах 0,4 і 0,7 мл/кг (еквівалентні йо-
го середньотерапевтичній і вищій дозам у людини в перерахунку на щурів) надає лише влас-
тиві для рослинних компонентів дозозазалежну седативну дію у щурів, знижуючи дослідни-
цьку і рухову активність у тесті «відкрите поле».  
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ВПЛИВ 4-[4-ОКСО-4Н-ХІНАЗОЛІН-3-ІЛ] БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ ТА БЕМІТИЛУ 
НА ПОВЕДІНКУ «ГІПОКІНЕТИЧНИХ» ЩУРІВ У ТЕСТІ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ» 

Альчук О.І, Степанюк Г.І., Шабельник К.П*., Коваленко С.І.* 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 

*Запорізький державний медичний університет 
 
В попередніх дослідженнях нами встановлено, що 4-[4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл] бензо-

йної кислоти (сполука ПК-66) сприяє підвищенню фізичної активності у «гіпокінетичних» 
щурів, про що свідчило вірогідне збільшення тривалості плавального тесту [О.І Альчук, 
2009]. Оскільки недоліком окремих актопротекторів (бромантан та ін.) є надмірний активую-
чий вплив на поведінку людей та тварин, як в звичайних умовах, так і після фізичного наван-
таження, представляло інтерес дослідити вплив сполуки ПК-66 на індивідуальну поведінку 
щурів в умовах 15-ти денної гіпокінезії (ГК), як екстремального фактора.  

Мета: Дати порівняльну характеристику впливу курсового введення 4-[4-оксо-4Н-
хіназолін-3-іл] бензойної кислоти та бемітилу на орієнтувально-пошукову та емоційну акти-
вність щурів за умов 15-ти денної ГК. 

Матеріали і методи. Дію ПК-66 (3 мг/кг внутрішньошлунково) та бемітилу (31 мг/кг 
внутрішньоочеревинно) на орієнтувально-пошукову та емоційну активність щурів вивчали в 
умовах 15-ти денної ГК, як моделі хронічного іммобілізаційного стресу (ХІС). Обидві речо-
вини вводили один раз на добу протягом усього терміну спостереження. Орієнтувально-
пошукову та емоційну активність оцінювали у досліді „відкрите поле” за показниками гори-
зонтальної (число квадратів, які перетнула тварина), вертикальної (число „стійок”), пошуко-
вої (число зазирань у „нірки”) активності, кількості стереотипних рухів (грумінг) та наяв-
ність актів дефекації (кількість болюсів).  

Результати. Встановлено, що 15-ти денна ГК, як потужний стресовий фактор, викли-
кала пригнічення орієнтувально-пошукових та поведінкових реакцій щурів: вірогідно змен-
шувалась як рухова (горизонтальні та вертикальні рухи) в середньому на 82% та 81%, так і 
дослідницька активності тварин на 69% відносно контрольної групи. ХІС також призводив 
до збільшення актів дефекацій та грумінгу в середньому у 4 рази, що може бути свідченням 
зростання емоційної напруги у тварин.  

Курсове введення щурам на тлі хронічної гіподинамії сполуки ПК-66, подібно до бе-
мітилу, сприяло вірогідному збільшенню числа горизонтальних та вертикальних рухів тва-
рин відповідно на 460 та 394% і 483 та 400%, а також дослідницької діяльності тварин відпо-
відно на 262 та 256% відносно контролю. Разом з цим, на тлі введення ПК-66, як і бемітилу 
мало місце вірогідне зменшення актів дефекацій та епізодів грумінгу в середньому у 3,2 та 
2,4 рази відповідно, що за даними літератури [Т.В Гамма, 2006] розцінюється, як здатність 
зменшувати емоційну напругу. 

Характеризуючи результати проведеного дослідження, можна відмітити, що поліп-
шення орієнтовно-дослідницької поведінки «гіпокінетичних» щурів сполукою ПК-66, як і 
бемітилом, вказує на наявність у них активуючої дії на стресованих гіпокінезією тварин. В 
той же час зменшення кількості актів дефекації та епізодів грумінгу на тлі введення обох ре-
човин вказує на наявність у них анксіолітичного ефекту.  

Проведене дослідження показало, що 4-[4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл] бензойної кислоти 
(3 мг/кг в/ш) так само, як і бемітил (31 мг/кг в/о), поєднує антистресорну дію з анксіолітич-
ним ефектом, що узгоджується з літературними даними [Т.В Гамма, 2006, С.В Павлов, 2007]. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТОГЕННОЇ ДІЇ ЕКСТРАКТІВ  
IRIS PSEUDOCARUS 

Баглай Т.О, Мельник А.П, Хохлова Н.А., Затильникова О.О., Деркач Н.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Адаптоге:ни — фармакологічна група препаратів природного чи штучного походжен-

ня, які здатні підвищувати неспецифічний опір організму до широкого спектру шкідливих 
впливів фізичної, хімічної і біологічної природи.  

Механізм дії адаптогенів пов'язаний з відновленням втрачених параметрів організму і 
приєднанням нових резервів за рахунок впливу на роботу нейроендокринної, імунної і сер-
цево – судинної системи. Вплив адаптогенів на системи організму визначається конкретною 
структурою і набором біологічно активних хімічних речовин, які входять до їх складу.  

Так, наприклад, в рослинах-адаптогенах діючими речовинами можуть бути: полісаха-
риди, глікозиди, флавоноїди, фенольні сполуки, есенціальні мінерали, глікопептиди. 

Показаннями до застосування адаптогенів є астенічні розлади, неврозоподібні стани, 
порушення кровопостачання мозку; зниження працездатності у зв'язку з дією небажаних фа-
кторів, перевтома, період видужування після захворювань виснажливого характеру, депреси-
вні стани. Адаптогени покращують стан імунітету людини. Підвищують стійкість організму 
до зовнішніх чинників.  

До адаптогенів можуть належати синтетичні препарати (дибазол та його похідні, ме-
тилурацил, карнітин) та препарати рослинного походження.  

Перевагою адаптогенів рослинного походження є відсутність токсичності, протипока-
зань, в той час як до препаратів синтетичного походження може виникати звикання.  

Фармацевтичний ринок рослинних адаптогенів в аптеках м. Харкова представлений 
спиртовими екстрактами, настойками женьшеню; елеутерококу колючого, лимоннику китай-
ського; аралії маньчжурської, родіоли рожевої, заманихи високої, левзеї сафлоровидної. Рос-
линна сировина для цих лікарських засобів здебільшого імпортна. 

Тому метою роботи стало експериментальне вивчення адаптогенної активності екст-
рактів Iris pseudocarus, які розроблені на кафедрі фармакогнозії НФаУ під керівництвом про-
фесора Ковальова В.М.  

Експериментальні дослідження проведені на 36 білих щурах масою 180-240 г, екстра-
кти вводили внутрішньошлунково, одноразово в емпірично обраній дозі 150 мг/кг. Ерготро-
пний вплив екстрактів Iris pseudocarus оцінювали по здатності зменшувати час стомлення 
щурів. Експеримент проводили до введення екстрактів (вихідні дані), на 11 і 28 добу. Наван-
таження складало 7,5% від маси тіла щурів.  

В результаті проведеного дослідження встановлено, що виразний ерготропний ефект 
має екстракт кореневища Iris pseudocarus, який проявляється вірогідним збільшенням часу 
фізичної витривалості в порівнянні з вихідними даними на 39,5 с., 66,5 с. та з даними конт-
рольної групи на 39,0 с. и 66,0 с., відповідно. 

За допомогою методу “відкритого поля” встановлено, що екстракт кореневища Ірису 
проявляє стимулювальну і тонізуючу дію на нервову систему (сумарний ефект перевищений 
майже вдвічі).  

На моделі примусового плавання щурів з вантажем доказано ерготропний вплив екст-
ракту кореневища. Отже, субстанція Iris pseudocarus є перспективною для створення фітоа-
даптогену. 
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОКРАТНОЙ ДОЗЫ ТОКСИЧЕСКОГО  
ВЕЩЕСТВА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Багуля А.В., Бондарь В.С., Багуля В.А.  
Национальный фармацевтический университет 

 
В организм человека может быть каким-либо образом введено токсическое вещество 

массой 0
0M . Процессы введения, выведения и распределения протекают одновременно и 

определяют концентрацию токсического вещества в крови и тканях в каждый момент време-
ни и как результат действия его на рецепторы или нервные окончания, отвечающие за функ-
ционирование организма. 

На первом этапе нами была использована модель системы с подсистемой или камеры 
с подкамерой, где камерой подразумевается ткани и кровь, а роль подкамеры отводится мес-
ту, через которое происходит введение токсического вещества в организм, т.е. желудку, лег-
ким, слизистой оболочке и т.д. Токсическое вещество может быть введено и непосредствен-
но в кровь. 

Согласно этой модели, при введении токсического вещества массой 0
0M  в организм 

его количество в тканях и крови в каждый момент времени ( )1M t  определяется формулой: 

 

( ) ( )tktk
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0
0
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tM −− −

−
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где 0
0M  – масса однократно вводимой дозы токсического вещества;  

ink  – константа всасывания или введения; 

elk  – константа элиминации или выведения;  

Детальный анализ данной формулы при различных соотношениях между ink  и elk  и 

какая часть дозы содержится при этом в организме в каждый момент времени приведен в 
предыдущих работах. 

Перейдем к рассмотрению кинетики распределения токсического вещества между 
кровью и тканями, которую определяет третья независимая константа распределения dk . Ра-

спределение токсического вещества из крови в ткани начинается с момента попадания его в 
кровь, т.е. все три процесса – введение, выведение и распределение – происходят одновре-
менно, а эффект действия токсического вещества на рецепторы определяется его содержани-
ем или концентрацией в тканях. 

Введем следующие обозначения: 

эфm  – эффективная масса тела, т.е. та часть общей массы тела человека, которая по-

двергается действию токсического вещества; 

кm  – масса крови;  

dm  – масса, в которую распределяется токсическое вещество из крови. 

dкэф mmm += . 

Учитывая особенности строения организма: разветвленную капиллярную сеть; интен-
сивное кровообращение, обеспечивающее быстрое установление равномерного распределе-
ния токсического вещества в крови, и то, что распределение токсического вещества идет от 
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кm  до эфm , мы получили следующие формулы, описывающие токсикокинетический про-

цесс, т.е. содержание токсического вещества в крови и тканях в каждый момент времени. 
Так количество токсического вещества в крови: 
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а в распределительной массе dm : 
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При этом выполняется закон сохранения массы: 

( ) ( ) ( )tМtМtМ dк1 += . 

Выражения для концентраций токсического вещества в крови и тканях имеют следующий 
вид: 
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Соотношение между концентрациями токсического вещества в крови и тканях: 
 

( )
( )

tk

к

d de1
tС

tС −−= . 

 
Равновесная концентрация между тканью и кровью достигается при dk6t > , т.е. чем 

больше dk , тем быстрее достигается равновесное значение концентрации. 

Полученные нами формулы позволяют рассчитать количество и концентрации токси-
ческого вещества в крови и тканях при любых соотношениях между константами ink , kel и dk . 

Таким образом, созданная нами кинетическая модель распределения однократной до-
зы токсического вещества в организме человека позволяет определить, какая часть дозы со-
держится в крови и в распределительной массе, концентрации токсического вещества в них, 
а также время достижения равновесной концентрации между кровью и распределительной 
массой.  

Данная кинетическая модель позволяет перейти к следующему этапу моделирования – 
накоплению токсических веществ в организме человека при многократном введении доз. 
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ЧУТЛИВІСТЬ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ 
ПРОЦЕСІВ ДО АНТИБІОТИКІВ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ  

НА ГРУДНІЙ ПОРОЖНИНІ 
Бакуменко А.В., Морющенко А.М., Ягнюк Ю.А., Кравченко Р.В., Кравченко В.В. 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМНУ», 
13 міська клінічна лікарня 

 
Хірургічні інфекції з локалізацією у грудній порожнині часто являються причиною 

виникнення тяжких гнійних ускладнень. 
Незадовільні результати лікування гнійно-запальних ускладнень в хірургічних стаціо-

нарах пов'язані із зниженням активності антибіотиків по відношенню до мікробних збудни-
ків. Розвиток антибіотикорезистентності є природною біологічною відповіддю на викорис-
тання протимікробних препаратів. Безконтрольне та нераціональне застосування антибіоти-
ків в лікувальній практиці прискорює розповсюдження антибіотикорезистентних штамів 
збудників. В боротьбі з селекцією резистентних штамів має велике значення моніторинг збу-
дників гнійних процесів та їх чутливість до антибактеріальних препаратів. 

Матеріали та методи. Чутливість вилучених штамів мікроорганізмів в кількості 270 
вивчали згідно з рекомендаціями ВООЗ та наказу МОЗ України №167. 

Результати досліджень. Встановлено, що більшість стафілококів та стрептококів, ви-
лучених із гнійного ексудату хворих на гнійно-запальні процеси плеври та легень при опера-
тивному втручанні, були резистентними до природних та напівсентитичних пеніцилінів. За-
хищені пеніциліни створювали високу протимікробну дію по відношенню до анаеробної мі-
крофлори, ентеробактерій, проте, виділені клінічні штами синьогнійної палички були нечут-
ливими по відношенню до даної групи антибіотиків. Стовідсоткову резистентність до приро-
дних пеніцилінів проявляли синьогнійна паличка, протей, клебсієлла, пептострептококи та 
бактероїди. Антибіотики групи цефалоспоринів мали високу – 97 % по відношенню до коко-
вої аеробної мікрофлори, цитробактеру, ентеробактерій, спороутворюючих анаеробів, анае-
робних коків чутливість. Помірною була активність у цефалоспоринів II, III та IV поколінь, 
щодо синьогнійної палички, клебсієл та кишкової палички, та низька - по відношення до ана-
еробних аспорогенних бактерій.  

При аналізі антибіотикочутливості клінічних штамів збудників гнійно-запальних про-
цесів грудної порожнини встановлено, що стафілококи, кишкова паличка, паличка синього 
гною, що виділені із проб клінічного матеріалу в стаціонарі торакальної хірургії були менш 
чутливими до гентаміцину. Схожі тенденції виявлені при визначенні чутливості P. 
aeruginosa, E. coli, протею та клебсієл до амікацину. До лінкоміцину не виявляли чутливості 
усі досліджені штами протею, кишкової палички, клєбсієл, синьогнійної палички, помірну ж 
чутливість виявляли аспорогенні бактерії. Макроліди ж мали помірну протимікробну дію 
щодо стафілококів, стрептококів та пептострептококів, а синьогнійна паличка, клебсієла та 
протей у хворих на гнійно-запальні процеси легень та плеври були малочутливими до анти-
біотиків цієї групи. Фторхінолони мали високу протимікробну активність щодо аеробних та 
факультативно анаеробних збудників гнійно-запальних процесів грудної порожнини. Пред-
ставники III та IV покоління фторхінолонів виявляли значну антибактеріальну активність до 
анаеробних збудників. 

Висновок. Вивчення антибіотикочутливості збудників гнійно-запальних процесів ле-
гень та плеври доводить, що найбільш високу антимікробну активність виявляють цефалос-
порини III та IV поколінь та нові фторхінолони. 
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К ФАРМАКОЛОГИИ ГЕМОКОРДА 
Белай А.И., Тугушев А.С., Русанов И.В., Белай И.М., Красько Н.П. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 
Лечение раневых дефектов, длительно не заживающих ран является актуальной про-

блемой общей хирургии.  
Известно, что репаративные процессы преимущественно зависят от количества соста-

ва и активности клеток, которые находятся в ране, уровня экспрессии этими клетками ком-
понентов межклеточного матрикса и ростовых факторов.  

В последние годы для лечения ран наряду с биотехнологическими разработками (кол-
лагенопластика, криоконсервированная ксенобиотика, биополимерные покрытия), стали ис-
пользовать методы клеточной терапии. 

Целью исследования явилось оценить использование препаратов кордовой (пуповин-
ной) крови (гемокорд) на течение раневого процесса у больных с длительно незаживающими 
ранами. 

Под наблюдениями находились 22 пациента с гнойно-воспалительными ранами. 12 
пациентов больные с длительно незаживающими ранами, которым в область раневого дефе-
кта вводился препарат гемокорд полученный из кордовой крови человека по 2,0 мл 2-4 раза с 
интервалом 2-4 дня, с последующей аутодермопластикой свободным кожным лоскутом. 10 
пациентов составили контрольную группу. 

Оценивая результаты цитоморфологического исследования ран можно отметить, что у 
больных с благоприятным течением гнойно - воспалительного процесса с первых суток име-
ется выраженная клеточная инфильтрация тканей в области повреждений.  

В отличие от больных с благоприятным течением у больных с длительно незаживаю-
щими ранами общее количество клеток в поле зрения не превышало 5-10 лейкоцитов с пре-
обладанием парапластических элементов над клеточными.  

В процессе лечения динамика развития клеточных элементов больных этой группы 
практически отсутствовала.  

В группе больных, получавших гемокорд, происходило значительное усиление миг-
рации в раневой очаг клеточных элементов. К 8-м суткам общее количество клеток в поле 
зрения составляло 21 -24 лейкоцита, в качественном отношении происходило относительное 
увеличение количества лимфоцитов и макрофагов.  

После проведения аутодерматопластики свободным кожным лоскутом у всех пациен-
тов основной группы отмечалось полное приживление трансплантата. 

Таким образом, на фоне применения гемокорда отмечался выраженный хемотаксис 
клеточных элементов в раневой очаг, сопровождающийся быстрым очищением раны и раз-
витием полноценных грануляций, что дало возможность успешной аутодерматопластики. 

Использование клеточных технологий в лечении больных с длительно незаживающи-
ми ранами является новым и эффективным методом терапии, требующим дальнейшего изу-
чения с целью уточнения показаний, определения дозы препарата и кратности его введения. 
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РІВЕНЬ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗНА АКТИВНІСТЬ 
ЕРИТРОЦИТІВ У ЩУРІВ В УМОВАХ ПОРУШЕНОГО ПОРФІРИНОВОГО ОБМІНУ 

Березнякова А.І., Крижна С.І.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Нашу увагу привернула група захворювань, пов’язаних з порушенням порфіринового 

обміну та які можливо отримати експериментально. Порушення порфіринового обміну та 
гемутворення є причиною різних анемій, пов’язаних з бензольною інтоксикацією. Значні та 
різноманітні зміни порфіринового обміну спостерігаються при порфірії – сумарній групі за-
хворювань, що мають не тільки різний патогенез, але і потребують різні терапевтичні заходи 
в залежності від форми. У зв’язку з цим різні аспекти порушень потребують детального ви-
вчення. У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження рівня електролітів та аденозинт-
рифосфатазної активності еритроцитів у щурів в умовах порушеного порфіринового обміну.  

Матеріали та методи. Експерименти проведені на 40 нелінійних білих щурах масою 
200-220 г. Активність АТФ-ази та її ізоензиму – Na+ - K+-залежної S-АТФ-ази визначали в 
гемолізатах еритроцитів за методом Brewer et al (1968), концентрацію електролітів в плазмі 
та еритроцитах методом полуменевої фотометрії. Усі маніпуляції на тваринах проводили під 
гексеналовим наркозом (60 мг/кг підшкірно), згідно з Міжнародними принципами Європей-
ської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують для експериментів та ін-
ших наукових цілей (Страсбург, 18.03.1986). Статистичну обробку даних проводили з вико-
ристанням параметричних методів статистики за t-критерієм Стьюдента.  

Результати. Встановлено, що у щурів контрольної групи суттєвих змін АТФ-азної ак-
тивності еритроцитів (за середніми даними) виявлено не було. Однак в деяких випадках, при 
важкому перебігу порфірії активність загальної АТФ-ази та її ізоензиму зростала на 20-30%. 
Одночасно у всіх тварин спостерігали достовірне збільшення концентрації калію в плазмі та 
натрію в еритроцитах (на 18% та 41% відповідно).  

При порівнянні АТФ-азної активності в гемолізатах еритроцитів та рівню електролітів 
плазми крові щурів при порушеному порфіри новому обміні виявлена однакова спрямова-
ність змін, що підкреслює їх патогенетичну єдність. Динаміка виявлених біохімічних пору-
шень значною мірою відбивала рівень розвитку компенсаторних змін в організмі тварин. Во-
чевидь, в ґенезі порушень системи транспорту іонів при порушенні порфіринового обміну 
важливу роль відіграє хронічна гіпоксія, яка обумовлює порушення гемодінамики, яка веде 
до порушення енергетичного балансу і підвищенню проникливості мембран еритроцитів. 
Велику роль в підвищенні рівню калію в плазмі крові відіграє, вочевидь, вимивання калію з 
місць ішемії і гіпоксії.  

Зростання рівню натрію в еритроцитах, можливо, є результатом гіперальдостеронізму, 
що розвивається внаслідок больового стресу при проведенні бензольної інтоксикації. Збіль-
шення активності загальної АТФ-ази та Na+ - K+-залежної S-АТФ-ази може свідчити про 
зростаючу роль процесів анаеробного використання вуглеводів при порфірії, бо відомо, що 
даний ізоензим приймає участь в процесах гліколізу, який підвищується при кисневому го-
лодуванні. 

Висновки. 1. Результати дослідження дозволяють зробити припущення, що зміни в 
системі активного транспорту іонів при порушенні порфіринового обміну є досить інформа-
тивними та мають значення при оцінюванні тяжкість захворювання та його прогнозі. 

2. Збільшення загальної АТФ-азної активності еритроцитів свідчить про підвищення 
ролі процесів анаеробного використання вуглеводів при порушенні порфіринового обміну.  
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НЕНАСИЧЕНІ КАРБОНОВІ КІСЛОТИ – ПІДСИЛЮВАЧІ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЇ  
ПРОНИКНОСТІ ФЕНАЗЕПАМУ 

Бойко Ю.О., Кравченко І.А., Новікова Н.С. 
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України 

 
Актуальною проблемою сучасної фармакології є пошук нових шляхів введення лікар-

ських речовин (ЛР). Одним з таких шляхів є трансдермальний. У порівняння з іншими шля-
хами введення він має ряд переваг.  

Однак, для трансдермального шляху введення характерний низький рівень проник-
нення ЛР крізь роговий шар епідермісу. Саме тому широке використання знайшли різні під-
силювачі крізьшкірної проникності.  

Ненасичені карбонові кислоти є потенційними підсилювачами крізьшкірної проник-
ності. Тому ця робота присвячена вивченю їх впливу на трансдермальну проникність фена-
зепаму. 

Для вивчення проникності в умовах in vitro використовували 14С-феназепам, який у 
складі трансдермальних терапевтичних систем (ТТС) наносили на отпрепарований роговий 
шар епідермісу щурів, який було закріплено в трансдермальних комірках Франса та витри-
мували 1, 2, 3, 6, 18 та 24 год.  

Кількість прониклого феназепаму визначали за допомогою рідинної сцинтиляційної 
фотометрії.  

Використовували ТТС слідуючого складу - вода, полівініловий спирт, гліцерин, ПЕО-
400 та 1,2-пропіленгліколь у співвідношенні 4:2:1:1:2.  

Кількість феназепаму складала 1,7 мг на 1 г ТТС, кількість вводимого підсилювача 
проникності – 10 % від маси ТТС. В якості підсилювачів проникності використовували олеї-
нову, лінолеву та ліноленову кіслоти. 

Найбільший вплив на проникність феназепаму чинила ліноленова кислота, підвищу-
ючи проникність у 8 разів, порівняно з чистою ТТС (30 мкг/см2 та 3,79 мкг/см2 за 24 год., ві-
дповідно). Олеїнова та лінолева кислоти підвищували проникність феназепаму у 4 та 6 разів, 
порівняно з чистою ТТС.  

Найвища швидкість введення спостерігалась після 6 годин аплікування, від 1,3 
мг/см2год (олеїнова кислота) до 3,5 мг/см2год (ліноленова кислота). Можливим механізмом 
дії ненасичених кислот як підсилювачів крізьшкірної проникності, є вплив на пакування лі-
підів рогового шару.  

Включаясь до складу мембраних шарів ненасичені кислоти викликають порушення 
порядку ліпідів, що призводить до підвищення плинності та, як наслідок, проникності. 

Виходячи з отриманих даних можливо дійти висновку, що ненасичені карбонові кіс-
лоти – ефективні підсилювачі крізьшкірнох проникності. 
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ВПЛИВ ЦИСПЛАТИНУ НА ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО  
ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ЩУРІВ 

Бойцова Л.В., Данова І.В. 
ДУ “Інститут фармакології та токсикології АМН України” 

 
Вплив хімічних агентів на пероксидне окислення ліпідів (ПОЛ) у живому організмі 

може відбуватися як у наслідок реалізації їх вільно-радикальної активності та безпосеред-
нього впливу на ліпідні фракції біосубстратів, так і у результаті порушень функціонування 
ферментних систем, що регулюють гомеостаз клітини, у тому числі і рівень ПОЛ. 

Механізм дії цисплатину (активний інгредієнт цілої низки протипухлинних лікарсь-
ких засобів) – надзвичайно складний, і вплив його на структурно-функціональний стан та 
активність трансмембранних систем є однією із його складових ланок.  

Відомо, що в результаті зв’язування з білковими компонентами мембранного каркасу 
цисплатин призводить до конформаційних змін у плазматичній мембрані гепатоцитів. Знач-
ну роль у цьому процесі набуває стан ліпідної компоненти, оскільки ступінь дезінтеграції 
визначається рівнем ліпід-білкових взаємодій. 

Досліди проведені на білих щурах-самцях з масою тіла 180-200 г, віком 2-2,5 місяців. 
Цисплатин вводили внутрішньовенно однократно в МПД (6 мг/кг). Як групу контролю вико-
ристовували інтактних тварин, яким внутрішньовенно в аналогічних об’ємах вводили фізіо-
логічний розчин.  

Для більш повного уявлення щодо ролі ліпідної композиції в дезінтеграційних проце-
сах через 15 хвилин, 1, 4, 24 та 96 годин після введення протипухлинного засобу визначали 
кількість малонового діальдегіду (МДА) у сироватці крові та інтенсивність хемілюмінесцен-
ції плазми крові і плазматичних мембран гепатоцитів у експериментальних тварин. 

У перші хвилини після введення цисплатину у щурів збільшувалась кількість МДА та 
знижувалась інтенсивність хемілюмінесценції плазми крові у порівнянні з вищевказаними 
показниками у інтактних тварин.  

Такі різноспрямовані процеси зі збільшенням їх інтенсивності тривали протягом пер-
ших 4 годин після введення препарату. В подальшому протягом першої доби досліджень 
зменшувалась інтенсивність хемілюмінесценції плазми крові на 119 % та вміст МДА на 102 %. 

Що стосується вивчення особливостей зміни процесів пероксидного окислення ліпідів 
у плазматичних мембранах гепатоцитів та ступеня їх прояву, то вивчаючи в динаміці інтен-
сивність хемілюмінесценції плазматичних мембран, звернули увагу на збільшення її інтенси-
вності під впливом цисплатину в експериментальних тварин в усі терміни дослідження. Про-
цеси ПОЛ, на нашу думку, розвивались за рахунок резервних можливостей ліпідного складу 
плазматичних мембран та, можливо, пригнічення антиоксидантної системи у експеримента-
льних тварин.  

Ці процеси призвели до того, що у щурів, яким вводили цисплатин, до кінця терміну 
спостережень інтенсивність хемілюмінесценції виросла більше, ніж у 4 рази у порівнянні з 
інтактними тваринами. 
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РОЗРОБКА ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ  
ПРЕПАРАТУ «ФІТОЛІЗИН» ВИРОБНИЦТВА «ГЕРБАПОЛЬ» (ПОЛЬЩА) 

Борщевська М.І., Сяркевич О.Р., Круглов Є.М. 
ВАТ «Фармак» 

 
Сечокам’яна хвороба (СКХ) – це хвороба обміну речовин, викликана різними ендо-

генними та (або) екзогенними причинами, нерідко носить спадковий характер та визначаєть-
ся наявністю каменя у сечовивідній системі. Важливість проблеми СКХ велика, вона є одним 
з самих розповсюджених урологічних захворювань, які схильні до рецидивів та не рідко до 
важкого перебігу. Щорічна захворюваність СКХ в світі складає від 0,5 до 5,3%. СКХ виявля-
ється у любому віці, найчастіше в працездатному (30-55 років) та складає в Україні та краї-
нах СНД в середньому 38,2% від усіх урологічних захворювань. 

Також останнім часом все більшу актуальність набувають питання діагностики та лі-
кування ниркової недостатності. Це пов’язано із значним підвищенням частоти її виникнен-
ня, важкістю протікання, високою летальністю та несприятливими виходами. За літератур-
ними даними кількість хворих із нирковою недостатністю у країнах Європи, США та Японії 
коливаються від 157 до 443 на 1 млн. населення. Розповсюдженість цієї патології і в Україні 
складає 212 на 1 млн. населення. Серед причин летальності ниркова недостатність займає 
одне з ведучих місць. 

З метою профілактики та комплексного лікування СКХ та ниркової недостатності лі-
карі призначають фітопрепарати. Серед таких препаратів широко використовується паста 
«Фітолізин», виробництва «Гербаполь», Польща. Препарат має діуретичну та протизапальну, 
спазмолітину дію, м’яко виводить пісок та дрібні конкременти з нирок та сечовивідних шля-
хів. Препарат застосовується для лікування дорослих при інфекційних і запальних станах се-
чових шляхів, при сечокам’яній хворобі, профілактично – для запобігання рецидивам сечо-
кам’яної хвороби. Недоліком даного препарату є необхідність попередньо розчиняти пасту в 
теплій підсолодженій воді перед вживанням, а також обмеженість кількості пацієнтів, яким 
показано прийом препарату у зв’язку із здатністю ефірних олій, що входять до його складу, 
викликати алергічні реакції. Крім того крохмаль та агар-агар, які входять до складу препара-
ту є додатковим джерелом забруднення препарату мікроорганізмами. 

З вищенаведеного, випливає актуальність розробки альтернативних лікарських форм 
препарату «Фітолізин», – які б були зручними у використані та зменшили прояв алергічних 
реакцій, а також спростити технологію вироблення препарату.  

Розроблені ВАТ «Фармак» сиропи «Уронефрон», сироп, «Уронефрон», гель містять 
однакову кількість активних діючих речовин, отриманих з рослинної сировини, як і в препа-
раті «Фітолізин», виробництва «Гербаполь» (Польща), а також містять сучасні допоміжні ре-
човини.  

До складу препаратів входить екстракт лікарських рослин: кореневища пирію, луш-
пиння цибулі, листя берези, насіння пажитнику, коріння петрушки, трави золотарнику, трави 
хвоща польового, коріння любистку, трави горця пташиного, які мають широке застосування 
в народній медицині. Крім того, сироп «Уронефрон», не містить потенційно алергізуючих 
компонентів – ефірних олій та має приємний смак, що дозволяє збільшити комплаєнтність 
препарату. 

Специфічна фармакологічна дія препаратів «Уронефрон», сироп, «Уронефрон», гель, 
вивчено у відповідності з вимогами ДФЦ МЗ України, відповідно наказу №426 за групою 
«препарати-генерики». 
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За результатами доклінічних досліджень встановлено, що препарат «Уронефрон», си-
роп, у дозі 2,0 мл/кг у тварин з експериментальною нирковою недостатністю на 14 добу не 
тільки відновлює діурез, але й збільшує його в 1,7 рази у порівнянні із інтактним контролем. 
Використання сиропу протягом 14 діб на фоні розвитку експериментальної ниркової патоло-
гії призводить до відновлення фільтраційно-реабсорційної здатності нирок, сприяючи інтен-
сивному виділенню накопиченого в організмі креатину. Крім того, сироп «Уронефрон» нор-
малізує депураційну функцію нирок, знижуючи вміст продуктів азотистого обміну – сечови-
ни і креатину у крові тварин з експериментальною патологією та, за рахунок відновлення 
клубкової фільтрації, призводить до посилення їх виведення із сечею.  

Сироп «Уронефрон», відновлює вміст лужної фосфатази у крові та сечі тварин з пато-
логією до значень норми, що може свідчити про протизапальну дію препарату.  

За вираженістю протизапального і діуретичного ефектів, а також за впливом на фільт-
раційно-резорбційну та азотовивідну функцію нирок сироп «Уронефрон» не має достовірних 
відмінностей щодо дії препарату порівняння – пасти «Фітолізин». 

Препарат «Уронефрон», гель, у дозі 2,0 мл/кг у тварин з експериментальним уролітіа-
зом призводить до збільшення діурезу, зсуву рН сечі в бік нейтральних або слабо лужних 
значень, а також зменшує її питому густину, що є необхідною умовою для запобігання фор-
мування та росту сечових конкрементів (оксалат-кальцієвих та карбонат-кальцієвих). При 
використані препарату достовірно зменшується вага диску, вшитого у сечовий міхур, що сві-
дчить про вплив препарату на уролітіаз. Крім того, використання препарату «Уронефрон», 
гель, також відновлює порушену при патології фільтраційно-реабсорбційну здатність нирок, 
сприяючи інтенсивному виведенню накопиченого в організмі креатину. 

За усіма вивченими показниками «Уронефрон», гель, не має достовірних відзнак від 
дії препарату порівняння «Фітолізин», паста, виробництва «Гербаполь», Польща. 

При вивчені гострої токсичності препаратів, встановлено, що їх введення в дозі 5,0 
мл/кг (максимальної за об’ємом дози) не викликає загибелі тварин, а також не сприяє негати-
вного впливу на їх стан та поведінку. При цьому досліджувані препарати достовірно не від-
різняються від препарату порівняння. 

Враховуючи, що якісний та кількісний склад діючих речовин (екстракт лікарських ро-
слин) препаратів сироп «Уронефрон», гель «Уронефрон», яким притаманні встановлені в до-
сліджені властивості, а також широке застосування в народній медицині доцільно їх викори-
стання в терапії захворювання сечовивідної системи.  

Таким чином, ВАТ «Фармак» розроблено альтернативні до лікарської форми «Фітолі-
зин», паста, лікарські форми «Уронефрон», сироп, «Уронефрон», гель виробництва «Герба-
поль», Польща, які за способом використання не потребують додаткового приготування пе-
ред вживанням препарату – розведення в підсолодженій теплій воді, що робить їх більш зру-
чними у порівнянні з пастою «Фітолізин», особливо для людей похилого віку.  

Крім того, розроблена альтернативна лікарська форма сироп «Уронефрон» не містить 
потенційно алергізуючих компонентів – ефірних олій, що зменшує обмеження кількості па-
цієнтів, як для препарату «Фітолізин» та має приємний смак, що дозволяє збільшити компла-
єнтність пацієнтів.  

Доведено специфічну фармакологічну дію та безпечність препаратів «Уронефрон», 
сироп, «Уронефрон», гель, у відповідності з вимогами ДФЦ МЗ України, відповідно наказу 
№426 за групою «препарати-генерики». 
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КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ГЕНЕРАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ СІМ’ЯНИКІВ 
ХОНДРОЇТИНА СУЛЬФАТОМ  

Бречка Н.М., Зайченко Г.В.*, Коренєва Є.М., Бондаренко В.О., Андріяненков О.В.*, 
Малова Н.Г., Іванникова С.В., Таранова К.С. , Сиротенко Л.А.  

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського АМН України», 
*Національний фармацевтичний університет 

 
Значна частка факторів, що обумовлюють депопуляцію, залежить від падіння наро-

джуваності, яка в свою чергу пов’язана з погіршенням репродуктивного здоров’я населення 
України.  

Одним з вагомих негативних факторів впливу на стан репродуктивного здоров’я є 
безпліддя. Показники статистики не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу свідчать 
про збільшення частоти інфертильних станів у чоловіків, які на сьогодні складають, за дани-
ми різних авторів, майже 30-50%. Неплідність у чоловіків виникає в результаті впливу різних 
патологічних процесів у статевих органах, зокрема і у яєчках, внаслідок чого розвивається 
патоспермія, яка призводить до погіршення запліднюючої спроможності.  

Безпліддя чоловіків може бути викликано і різноманітними причинами, серед яких і 
зміни, що пов'язані з порушенням обміну гексозамінів у організмі.  

Так, гормональний дисбаланс, який часто супроводжує гіпофертильність призводить 
до модифікації вуглеводних детермінант сперматогенного епітелію, неадекватний вміст глі-
канів у складі секрету протоки придатка, що може приводити до незавершеності процесів 
кінцевого глікозування глікополімерів та виступати у якості дестабілізуючого фактору жит-
тєздатності сперматозоїдів.  

Показана важлива роль протеогліканів у синтезі тестостерону очищеними клітинами 
Лейдига, як у статевонезрілих, так і дорослих щурів, яка відображається в зміні концентрації 
холестерину, його внутрішньоклітинному перерозподілі, етерифікації, що впливає на сигна-
льну трансдукцію й зміну рівня цАМФ, одного з важливих месенджерів гормональної дії. 
Зважаючи на виявлені наукові дані про вплив аміносахарів на чоловічі статеві залози 
з’явилися спроби за допомогою D-глюкозаміну лікування сексуальних дисфункцій та розро-
бки нових лікарських засобів для андрологічних хворих.  

Останнім часом з'являються роботи, в яких зазначена доцільність використання лікар-
ських засобів, що містять глікозаміноглікани, в терапії окремих видів урологічної та андро-
логічної патології (цистити, простатити, деякі види безппліддя).  

Отже, вивчення літературних даних щодо чоловічої статевої системи свідчить про те, 
що такий відомий глікозаміноглікан, як хондроїтин може розглядатись, як потенційний ко-
ректор репродуктивних функцій чоловічого організму та може бути ефективним щодо по-
ліпшення показників спермограми та функціонального стану сім’яників. 

Метою нашого дослідження було вивчення показників морфофункціонального стану 
сперматозоїдів при моделюванні серотонінового ураження яєчок та корекція патологічного 
процесу глікозаміногліканом хондроїтина сульфатом.  

Препаратом порівняння було обрано лікарський засіб природного походження – Три-
бестан (виробництва компанії «Sopharma», Болгарія), до складу якого входять ектракт лікар-
ської рослини, якірці сланкі (Tribulus terrestris), що містять стероїдні сапоніни фурастаноло-
вого типу.  

Препарат відновлює клітини Лейдига, стимулює сперматогенез, збільшує кількість 
сперми, підвищує рухливість сперматозоїдів. Це один з лікарських засобів природного похо-
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дження, що зареєстрований в Україні, у показаннях до застосування якого передбачено ліку-
вання первинного і вторинного гіпогонадизму, порушеного сперматогенезу, а саме – олігос-
пермії та астеноспермії. 

Досліди проводили на білих статевозрілих самцях щурів популяції Вістар з початко-
вою масою 270-300г. Тварини були розподілені на 4-и групи: 1 гр. – негативний контроль 
(інтактні щури), 2 гр. – позитивний контроль (контрольна патологія – тварини з модельова-
ним серотоніновим ураженням яєчок, 3 та 4 гр. – дві дослідні групи тварин, яким за 3-і доби 
до початку введення серотоніну гідрохлориду та протягом 3-х діб після ін'єкцій серотоніну 
вводили хондроїтина сульфат (Sigma®) у дозі 60 мг/кг або референтний препарат Трибестан 
(виробництва компанії «Sopharma», Болгарія) у дозі 60 мг/кг.  

Серотоніна гідрохлорид (Alfa Aesar®) вводили протягом 14-ти діб підшкірно у дозі 
5 мг/кг. Дозу референтного зразку при проведенні досліджень розраховували за допомогою 
коефіцієнта видової стійкості, виходячи з добової дози для людини. Використовували швид-
ку евтаназію щурів на 21-у добу експерименту. 

У суспензії придатків сім’яників оцінювали показники морфофункціонального стану 
сперматозоїдів (кількість, рухливість, патологічні форми та час збереження рухливості). Ста-
тистичну обробку цифрових даних проводили параметричними та непараметричними мето-
дами з використанням критеріїв Ст’юдента та Вілкоксона-Манна-Уітні за допомогою про-
грами Statistica 5,0. 

При дослідженні показників спермограми спостерігалося значуще зниження кількості 
на 50 %, рухливості на 50 % та часу збереження рухливості на 30 %, а також підвищення кі-
лькості патологічних форм (на 40 %) сперміїв у тварин з модельованим ураженням яєчок 
(позитивний контроль) порівняно з негативним (інтактним) контролем.  

Застосування субстанції хондроїтина сульфату та препарату трибестану призводить 
до покращення морфофункціонального стану сперматозоїдів. Кількість сперміїв у цих тва-
рин перевищувала аналогічний показник у групі, які отримували серотоніна гідрохлорид 
(44,57±5,60 проти 25,85±2,42) і (38,86±4,24 проти 25,85±2,42) відповідно. Також при застосу-
ванні цих препаратів відновлюється і рухливість та час збереження рухливості сперматозої-
дів майже до показників інтактного контролю.  

Слід зауважити, що трибестан – препарат, спроможний впливати на сперматогенез та 
широко використовується у андрологічній практиці, на відміну від хондроїтина сульфату, 
який використовується виключно як хондропротектор.  

Отже, виходячи з цих даних можна зробити такі висновки:  
1) хондроїтина сульфат у дозі 60 мг/кг, що застосовувався у лікувально-

профілактичному режимі на тлі серотоніна гідрохлорида, позитивно впливає на показники 
спермограми; 

2) хондроїтина сульфат може розглядатися як потенційний гонадопротектор при 
окремих формах репродуктопатій та сперматопатій; 

3) за ефективністю впливу на показники спермограми хондроїтина сульфат не посту-
пається референтному фітопрепарату трибестану при моделюванні серотонінового ураження 
яєчок у щурів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИСЕПТИКІВ В ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ РАН 
Бутко Я.О., Руденко М., Шмат Д., Муштей К.  
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогодні профілактика нагноєння та стимуляція загоєння ран у хірургіі, комбустіо-

логії, гінекології, дерматології залишається актуальною проблемою. Незважаючи на постійне 
удосконалення методів лікування ран, частота їх інфекційних ускладнень у середньому дося-
гає 40%. Інфекційні ускладнення сприяють підвищенню показника післяопераційної леталь-
ності, зростанню середнього терміну лікування та збільшенню матеріальних витрат для ліку-
вання.  

Однією з причин збереження високого рівня частоти гнійно-запальних ускладнень 
пов’язано зі зміною піогенної мікрофлори. Дані бактеріологічного аналізу гнійного ексудату 
свідчать про варіабельність біогенної мікрофлори за останні декілька десятиліть. Так, за пе-
ріод 1970-1980 рр. основним мікробним фактором були штами стафілокока; в період 1981-
1989 рр. – грамнегативна мікрофлора, особливо штами кишкової палички та протея. З 1990-
1995 рр. важливим бактеріологічним фактором виявились різноманітні штами стрептокока. 
У 1995-2002 рр. головним мікробіологічним фактором стала P. aeruginosa у монокультурі чи 
в асоціаціях з грампозитивною або грамнегативною флорою. Нині основними збудниками 
гнійних ускладнень є асоціації грамнегативної гноєтворної флори (P. aeruginosa, P. vulgaris, 
Е. соlі, Е. cloacae та ін.), а також відмічається приєднання грибкової та вірусної інфекцій. Та-
кож з найбільш важливих проблем в терапії гнійних ускладнень ран є збільшення кількості 
антибіотикорезистентних штамів до найчастіше використовуваних хіміотерапевтичних засо-
бів. Наприклад, антибіотик хлорамфенікол, досить активний по відношенню до аеробної ін-
фекції, а на анаеробну інфекцію його вплив незначний, оскільки 60% штамів мікроорганізмів 
виділяють фермент, що розщеплює хлорамфенікол. Тому збільшення резистентних штамів 
мікробів до цього антибіотика призводить до зниження ефективності препарату.  

Отже, постійна зміна мікробного пейзажу та збільшення резистентних штамів мікро-
організмів потребує пошуку нових антимікробних засобів, резистентність домінуючих збуд-
ників ранової інфекції до яких буде мінімальною.  

На сьогодні у зв’язку зі зростаючою антибіотикорезистентністю відбувається пере-
оцінка ролі антибіотиків та відроджується інтерес до антисептиків, до яких збудники ранової 
інфекції не мають природної чи набутої стійкості. 

Бензалконію хлорид – антисептик-детергент, активний по відношенню до грам-
позитивних і грамнегативних бактерій, спірохет, збудників дифтерії, хламідій, а також грибів 
роду Candida. Відрізняється відсутністю стійкості у мікроорганізмів до препарату – як при-
родної, так і надбутої. Крім того, препарат має імуностимулювальні властивості за рахунок 
активації Т- і В-лімфоцитів.  

Такий комплекс властивостей вигідно відрізняє бензалконію хлорид від усіх інших 
антисептиків. Поєднання антибактеріальних, фунгіцидних та вірулоцидних властивостей до-
зволяє успішно застосовувати бензалконію хлорид при тяжких і тривало перебігаючих інфе-
кціях, викликаних асоціаціями патогенних грибів з бактеріями та вірусами. 

Таким чином, враховуючи вищесказане вченими НФаУ разом зі співробітниками ТОВ 
«Фармацевтична компанія «Здоров’я» (м. Харків) було розроблено нову комбіновану мазь до 
складу якої увійшли: бензалконію хлорид, амікацин, німесулід, лідокаїн, ПЕО-400, 1500 з 
метою створення високоефективного протимікробного препарату для місцевого засто-
сування та підвищення ефективності лікування інфекційних ускладнень ран. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ХРОНОРИТМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
Бухтиярова И.П., Жиляев С.А., Уланова В.А., Дроговоз С.М. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Все биологические ритмы находятся в строгой подчиненности основному водителю 

ритма, который расположен в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, сигналы от которого 
либо угнетают (во время освещения), либо стимулируют (во время отсутствия освещения) 
синтез основного гормона-посредника суточного ритма – мелатонина в эпифизе.  

При этом данный эпифизарный гормон взаимодействует с веществами, модулирую-
щими активность супрахиазмального ядра: нейромедиаторами (глутамат и серотонин) и ней-
ропептидами (нейропептидтирозин и вещество Р).  

Таким способом в системе внутрисуточной ритмики человека поддерживается дина-
мический гомеостаз.  

Циркадная система организма включает 3 ключевых компонента:  
1) эндогенные часы, генерирующие циркадный ритм,  
2) афферентный путь, определяющий циркадный ритм в соответствии с астрофизиче-

ским днем,  
3) эфферентный путь, распределяющий сигналы от центрального генератора по пери-

ферическим органам.  
Очевидно, что динамика мелатонина в организме носит в основном адаптивный хара-

ктер: по мере ослабления выброса гормонов гипофизом и угасания деятельности перифери-
ческих эндокринных желез потребность в их периодическом ночном торможении снижается 
и может вовсе исчезнуть.  

Изменениями эндокринной системы управляют дневные циклы гормональной актив-
ности. Связь между циркадным ритмом и циклом сон-бодрствование чрезвычайно важна в 
регуляции функционирования эндокринной системы. 

Нарушения циркадных ритмов сопровождают большинство заболеваний, включая и 
сахарный диабет. Нарушение регуляции концентрации глюкозы и синтеза инсулина могут 
привести к развитию патологии со стороны многих систем и органов организма.  

В наших исследованиях подтверждена взаимосвязь мелатонина и уровня глюкозы в 
плазме в течение 24 часового цикла, которые характеризовались периодами увеличения кон-
центрации глюкозы в крови к началу периода активности (в утренние часы «феномен рассве-
та») за счет образования эндогенной глюкозы, а затем отмечается периоды уменьшения кон-
центрации глюкозы (вечерние часы).  

Можно предположить, что биологические ритмы, одним из регуляторов которых яв-
ляется мелатонин, по-разному оказывают влияние на активность двух отдельных механиз-
мов: степени увеличения концентрации в плазме и толерантности периферических тканей к 
глюкозе.  

Данные изменения, по видимому, не связаны с регулирующим влиянием инсулина на 
поджелудочную железу, а связаны с суточным колебанием чувствительности тканей к инсу-
лину, которое обусловлено в первую очередь, активностью циркадной системы организма.  
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ТИРЕОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ 4,7-ДИГІДРО[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-А]ПІРИМІДИНІВ 
Вакула В.М., Комарова І.В., Таранова К.С., Сиротенко Л.А., Бречка Н.М,  

Черевко Г.М., Шкепу В.І., Яременко Ф.Г. 
ДУ „Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України” 
 
На сьогодні для похідних 4,7-дигідро[1,2,4]триазоло[1,5-a]піримідинів (ДТП) відо-

мими фармакологічними активностями, як засвідчують патентні дані, є кардіотонічна та ва-
зодилятаторна. Ці ж види активності є домінуючими в прогнозі PASS, який, однак, не перед-
бачає здатності цих сполук до регуляції вмісту тиреоїдних гормонів. 

Виходячи з будови ДТП саме як похідних дигідрогетероциклів, здатних брати участь 
у окислювально-відновних ферментативних реакціях, зокрема, за участю тиреоїдпероксидаз, 
ми розглянули можливість впливу різнозаміщених ДТП на процеси регуляції біосинтезу го-
рмонів щитоподібної залози (ЩЗ). 

Фармакологічний скринінг (пероральне введення ДТП інтактним щурам у дозах 0,01 
ммоль/кг) тиреотропних властивостей, які оцінювались за відносною масою ЩЗ, вмісту три-
йодтироніну (Т3) і тироксину (Т4) у сироватці крові та гістоструктурою ЩЗ показав, що біо-
логічний ефект цих сполук визначається природою замісників при базовому гетероциклі. 
Встановлено, що метилтіопохідні ДТП типу 1В виявляють яскраво виражені антитиреоїдні 
властивості, тоді як більшість сполук з рядів 1-2 є індиферентними по відношенню до функ-
ціональної активності ЩЗ. Однак гідроксипохідні ДТП типу 1АвХ вірогідно підвищували 
рівень Т3 та Т4. Регіоізомерні за розміщенням атомів нітрогену ДТП типу 3 , зберігають тире-
оїдстимулюючу активність.  
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R1 = H (A), Me (Б), MeS (B), CF3 (Г); R2 = Me (a), OMe (б), OEt (в), NH2 (г), NHAr(Het) (д); 
R3 = Me (X), Et (Y), R2 + R3 = (CH2)3 (Z) 

 
На кролях з гіпотиреозом, індукованим введенням мерказолілу, було також виявлено 

стимуляцію тиреоїдної функції ЩЗ сполуками 1АвХ та 3. При цьому переважно збіль-
шувався рівень як загальної, так і вільної форми Т4, що може розглядатись як свідоцтво на 
користь інтратиреоїдальної локалізації специфічної дії. Стимулююча дія найбільш активного 
і малотоксичного похідного ДТП з ряду 1АвХ зберігається впродовж трьох місяців після по-
переднього десятиденного курсу перорального введення. Відмічено також позитивний піврі-
чний вплив курсового введення цієї сполуки (по 10 діб раз на місяць) на функціональну ак-
тивність ЩЗ, який призводить до поступової стабільної нормалізації стану гіпофізарно-ти-
реоїдної системи кролів зі змодельованим гіпотиреозом. Активація тиреоїдної функції – як у 
еутиреоїдних, так і у гіпотиреоїдних тварин верифікована гістологічними дослідженнями. 
Пропонується подальше вивчення цих сполук.  
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ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ  
КРАПЕЛЬ ДЛЯ УРОЛОГІЇ 

Вишневська М.С., Вишневський І.А., Вишневська Л.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Гостра токсичність є найбільш інтегральним показником нешкідливості всіх фізіоло-

гічно активних речовин, у тому числі й лікарських засобів. У порівняльному аспекті вона 
оцінюється величиною дози, одноразове введення якої спричиняє загибель 50% піддослідних 
тварин, тобто величиною середньолетальної дози – ЛД50.  

Вивчення параметрів гострої токсичності дозволяє в умовах експерименту на твари-
нах визначити характер і вираженість симптомів отруєння препаратом при одноразовому за-
стосуванні в максимальних дозах. Кількісна оцінка показників гострої токсичності відрізня-
ється достатньою точністю і дає можливість визначити місце досліджуваних препаратів у 
класифікації токсичності речовин. 

Метою нашої роботи було вивчення гострої токсичності препарату урохол і препа-
рату порівняння уролесан виробництва ЗАТ «Галичфарм», м. Львів. 

Об′′′′єктом дослідження були зразки багатокомпонентного препарату урохол рослин-
ного походження, до складу якого входять: м′яти перцевої листя (0,1 г); хмелю шишки (0,5 
г); моркви дикої насіння (0,2 г); хвощу польового трава (1,0 г); берези бруньки (0,5 г); нирко-
вого чаю листя (1,8 г); кукурудзяних стовпчиків з приймочками (1,2 г); бузини квіток (1,0 г); 
споришу трава (1,5 г); звіробою трава (0,4 г); спирту етилового 40 % - до 100 мл. 

Досліди проводили при одноразовому введенні препаратів тваринам у шлунок. Іден-
тичність токсичності препаратів встановлювалася за показниками гострої токсичності згідно 
нормативних актів Державного фармакологічного центру МОЗ України. 

Для визначення гострої токсичності ми використовували 28 білих нелінійних щурів 
масою 200-230 г та 20 білих мишей масою 20-25 г обох статей. Експериментальні тварини 
були розподілені на 2 групи: тварини першої групи отримували препарат урохол, другої – 
референтний препарат.  

Спостереження за експериментальними тваринами проводили протягом 14 днів. При 
оцінці гострої токсичності препаратів при пероральному введенні враховували кількість за-
гиблих тварин, їх загальний стан, зоосоціальні відносини, поведінкові реакції, реакції на зов-
нішні подразники та ін. 

Протягом 14-денного спостереження за експериментальними тваринами з моменту 
введення препарату урохол загибелі тварин не відбувалось. Загальний стан щурів експери-
ментальних груп не відрізнявся від контрольної групи. Всі щури мали нормальний апетит, 
шкіра та слизові зберігали звичайний колір, вовна була гладенька, блискуча, температура ті-
ла та тургор тканин - без змін. У всіх тварин зберігалась рефлекторна збудливість, змін ко-
льору сечі та калу не спостерігалося, частота уринацій та дефекацій не змінювалася. Загальна 
поведінка тварин експериментальних груп не відрізнялася від поведінки тварин контрольної 
групи.  

Таким чином, при одноразовому введенні в шлунок препарату урохол у дозах 3,98-
10,0 мл/кг загибелі тварин не спостерігалося. Були відсутніми і симптоми отруєння препара-
тами. При введенні уролесану в дозах до 10,0 мл/кг загибелі білих мишей також не 
спостерігалося; введення препарату в дозах до 3,16 мл/кг не викликало загибелі і щурів, хоча 
подальше збільшення дози препарату вже спричиняло загибель частини з них і ЛД5о уролеса-
ну становила 3,72 (2,6±5,4) мл.  
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ПРЕПАРАТ ІЗОФЛАВОНОЇДІВ ЕКСО ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ  
ФАРМАКОТЕРАПІЇ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ (НПЗЗ) 

Волощук Н.І. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова 

 
Масштабність використання НПЗЗ та досить велика частота розвитку їх побічних 

ефектів спонукає до пошуку альтернативних терапевтичних стратегій для покращення ефек-
тивності та безпечності фармакотерапії цими засобами. Раніше нами було продемонстрова-
но, що більш виразний анальгезуючий і протизапальний ефекти та менша гастро- і нефрото-
ксичність НПЗЗ асоціюються з естрогенами, натомість тестотерону притаманний протилеж-
ний вплив. Метою роботи було дослідити вплив препарату ЕКСО, (НВА «Одеська біотехно-
логія»), що містить ізофлавоноїди сої з фітоестрогенною активністю на анальгезуючий ефект 
диклофенаку натрію у самців і самок щурів, а також оцінити гастро- і нефропротекторний 
вплив ЕКСО за умов дії НПЗЗ у самок і самців щурів. Досліди виконані на статевозрілих щу-
рах обох статей. Диклофенак натрію (10 мг/кг внутрішньошлунково) вводили інтактним тва-
ринам (контроль), і щурам, які попередньо отримували ЕКСО (300 мг/кг внутрішньошлунко-
во, 14 днів). Анальгезуючу дію НПЗЗ досліджували на моделі електричного подразнення. Га-
стротоксичність диклофенаку визначали за виразковим індексом, вмістом глікозаміногліка-
нів (ГАГ), малонового діальдегіду (МДА), активністю супероксиддисмутази (СОД) в слизо-
вій оболонці шлунку, та гастродуоденальною проникністю для сахарози. Ступінь ураження 
нирок оцінювали за екскрецією білка, активністю гамаглутамілтрансферази (ГГТФ), рівнем 
креатиніну сироватки крові, клубочковою фільтрацією. Результати показали, що введення 
ЕКСО посилювало знеболюючий ефект диклофенаку натрію у тварин обох статей, про що 
свідчить збільшення порогу больової чутливості у самців і самок щурів, які отримували 
ЕКСО, на 59,4 та 49,3%, та на 58,9 і 50,8%, відповідно, на 6-й і 8-й годинах, порівняно з 
контролем. Статеві відмінності у вигляді переважання анальгезуючої дії диклофенаку у са-
мок зберігались, і становили на 4-й і 6-й годині після введення НПЗЗ в 2,0 і 2,8 рази у конт-
рольних тварин, а після введення ЕКСО дещо зменшувались (в 1,6 і 2,6 рази, відповідно). 
Використання ЕКСО зменшувало гастротоксичність НПЗЗ, про що свідчить зниження вираз-
кового індексу диклофенаку в 2,0 рази як у самців, так і у самок порівняно з контрольними 
тваринами, яким вводили НПЗЗ без корекції. Про позитивний вплив ЕКСО на шлунок свід-
чить також менший ступінь падіння ГАГ (в 2,8 та 2,9 разів) у самців і самок тварин, яким ди-
клофенак вводили на фоні ЕКСО, менш виразне зростанням вмісту МДА і зменшенням акти-
вності СОД, та гастродуоденальної проникності для сахарози у самців і самок порівняно з 
контролем. ЕКСО зменшував також і нефротоксичність диклофенаку натрію. На тлі його по-
переднього введення самцям і самкам підвищення протеїнурії, ГГТФ, рівня креатиніну в си-
роватці крові та зменшення клубочкової фільтрації викликане диклофенаком, становило 2,5 і 
2,4 рази; 3,3 і 2,9 рази; 19,9 і 16,7% та 23,0 та 15,4%, тоді як у контрольних тварин зміни цих 
показників були 3,3 і 3,0 рази; 4,1 і 3,7 рази 33,0 і 25,2%; та 38,0 і 29,0%, відповідно. Поси-
лення анальгезуючої дії та зменшення токсичності диклофенаку на тлі попереднього введен-
ня ЕКСО може бути пов’язана з його антиоксидантною та помірною естрогеноподібною ак-
тивністю. Ймовірно, протективний ефект цього фітоестрогену реалізується через негеномні 
механізми підвищення продукції вазорелаксуючих молекул та пригнічення процесів оксида-
тивного стресу. Встановлені нами результати свідчать про перспективність подальших до-
сліджень ефективності природних ізофлавоноїдів в якості засобів покращення фармакотера-
пії нестероїдними протизапальними засобами в клінічних умовах. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ПОЛІФЕНОЛЬНИХ КОНЦЕНТРАТІВ З НАСІННЯ ВИНОГРАДУ 

Вороніна Л.М., Загайко А.Л., Красільнікова О.А., Заїка С.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Цукровий діабет (ЦД) – найбільш розповсюджене захворювання ендокринної систе-

ми, що характеризується порушенням всіх видів обміну речовин, і в першу чергу, вуглевод-
ного, що зумовлене абсолютною або відносною недостатністю інсуліну. При цьому спостері-
гається стійка гіперглікемія, яка призводить до активації процесів вільнорадикального окис-
лення, викликає деструкцію β-клітин підшлункової залози, зниження синтезу і секреції інсу-
ліну, а також знижує чутливість до інсуліну периферичних тканин та є однією з головних 
причин розвитку ускладнень діабету. Традиційна терапія ЦД базується на застосуванні цук-
рознижувальних препаратів і інсуліну. Однак, надходження ксенобіотиків до організму при-
зводить до активації процесів перекисного окиснення, тому останнім часом приділяють ува-
гу пошуку речовин природного походження. Метою нашого дослідження було вивчення 
впливу поліфенольних концентратів з насіння Винограду культурного сортів “Мерло” і 
“Ркацителі” на роботу інсулярного апарату у контрольних тварин та тварин з ЦД типу 1 
(ЦД1) та ЦД типу 2 (ЦД2). 

Досліди проводили на щурах лінії Wistar, масою 140–200 г. ЦД1 у тварин викликали 
шляхом одноразового внутрішньочеревинного введення розчину стрептозотоцину. Діагноз 
діабет був поставлений після того, як рівень глюкози в сироватці крові, узятої натще, був бі-
льше 14 ммоль/л. ЦД2 моделювали утриманням тварин на дієті з високим рівнем фруктози. 
Поліфенольні екстракти уводили внутрішньошлунково. Рівень інсуліну визначали радіоім-
мунним методом, вміст глюкози у крові тварин визначали спектрофотометрично з викорис-
танням стандартних наборів реактивів. 

Розвиток експериментального ЦД супроводжувався підвищенням рівня глюкози у 
крові тварин до 22,4±3,8 ммоль/л (ЦД1) та 12,5±2,7 ммоль/л (ЦД2). Рівень інсуліну у тварин 
з ЦД1 зменшувався у 2,4 рази порівняно з контролем, у на моделі ЦД2 ці показники були 
вищі за контрольні у 1,8 разів. Одноразове введення поліфенольних концентратів «Мерло» і 
«Ркацителі» достовірно збільшувало концентрацію глюкози в крові щурів, як контрольної 
групи, так і тварин з експериментальним діабетом. Однак вміст глюкози в крові дуже швидко 
нормалізувався. Збільшення рівня глюкози було зумовлене незначним вмістом глюкози у 
концентратах. Тривале введення поліфенольних концентратів приводило до підвищення рів-
ню інсуліну у тварин з ЦД1, та його зниження у тварин з ЦД2. В останньому випадку конце-
нтрація інсуліну знижувалася практично до рівня контролю. Максимальну ефективність ви-
явив поліфенольний концентрат “Мерло”. Введення поліфенольних концентратів “Мерло” і 
“Ркацителі” тваринам з експериментальним ЦД обох типів знижували концентрацію глюкози 
в крові, але не до рівня контролю. Максимальну ефективність виявив поліфенольний конце-
нтрат “Мерло”. Больш виражена гипоглікемична дія «Мерло» може бути зумовлена більш 
високим вмісто окремих фенольних сполук, зокрема кверцетину, галлової кислоти, катехінів 
а також полімерних проціанідинів, які стимулюють не тільки швидке переміщення білків-
переносників глюкози до плазматичної мембрани, але й збільшують їх кількість. Ці сполуки 
також можуть активувати процеси утилізації глюкози у клітинах, посилювати синтез та сек-
рецію інсуліну. Отримані дані свідчать, що поліфенольні концентрати, отримані з насіння 
Винограду культурного сортів “Мерло” та “Ркацителі”, нормалізують роботу інсулярного 
апарату та виявляють гіпоглікемічну дію за умов ЦД. 
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КОРИГУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ МІЛДРОНАТУ НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ  
ПОКАЗНИКИ НИРОК ЗА СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ 

Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. 
Буковинський державний медичний університет 

 
Експериментальне дослідження виконано на статевозрілих нелінійних щурах-

самицях, об’єктом дослідження обрано препарат метаболічної терапії мілдронат («Grindex», 
Латвія), який широко використовують у медицині. 

Сулемову інтоксикацію з розвитком гострої ниркової недостатності (ГНН) моделюва-
ли підшкірним уведенням розчину меркурію дихлориду в дозі 5 мг/кг. Через 24 год дослі-
джували функцію нирок на тлі індукованого водного діурезу. Про наявність олігуричної ста-
дії ГНН у тварин свідчило зниження діурезу з 3,2±0,17 мл/2год/100г до 1,6±0,09 мл/2год/100г 
(р<0,001), розвиток ретенційної азотемії із збільшенням концентрації креатиніну в плазмі 
крові з 65,3±2,50 мкмоль/л до 139,3±6,17 мкмоль/л (р<0,001), зниження клубочкової фільтра-
ції (КФ) з 390,7±16,65 мкл/хв/100г до 108,6±11,15 мкл/хв/100г (р<0,001), зростання екскреції 
білка з 0,01±0,002 мг/2год/100г до 0,29±0,02 мг/2год/100г (р<0,001), зниження проксимальної 
реабсорбції іонів натрію в 4,1 раза (р<0,001). Нирковий кліренс іонів натрію при цьому зріс 
удвічі (р<0,01). 

Профілактичне, впродовж 3-х діб уведення мілдронату (50мг/кг внутрішньоочеревен-
но) до сулемової нефропатії суттєво не вплинуло на олігурію, однак зменшило концентрацію 
креатиніну в плазмі крові до 103,0±2,20 мкмоль/л (р<0,001), майже удвічі (р<0,001) зросла 
КФ, зникла протеїнурія, на 14% (р<0,001) підвищилася реабсорбція іонів натрію в проксима-
льному відділі нефрону, нормалізувався нирковий кліренс цього катіону. 

Уведення мілдронату з лікувальною метою впродовж 3-х діб на фоні розвитку ГНН 
призвело до збільшення діурезу в 1,4 рази (р<0,01) швидкості КФ – в 2 рази (р<0,001), вдвічі 
активнішого (р<0,01) проксимального транспорту іонів натрію, зниження протеїнурії, змен-
шення на 31,1% (р<0,001) ретенційної азотемії, нормалізації натрійурезу. 

Таким чином, хоча основні показники екскреторної функції нирок при сулемової неф-
ропатії завдяки препарату не досягли рівня контрольних значень, отримані дані свідчать про 
нефропротекторну дію мілдронату за умов токсичної нефропатії.  

Проведені патогістологічні дослідження нирок виявили при сулемовій нефропатії не-
кроз у 44% епітеліальних клітин звивистих канальців, білкові циліндри в них і вивідних тру-
бочках, гідропічну вакуолінізацію в епітелії (100%) вивідних трубочках мозкової речовини.  

Профілактичне ведення мілдронату запобігло некрозу, до 19%, зменшило гідропічну 
вакуолінізацію епітеліоцитів звивистих канальців, викликало осередкове повнокрів’я кірко-
вої речовини нирок. У серії дослідів, де мілдронат уводили на фоні ГНН, некроз епітеліаль-
них клітин спостерігали в 9%, гідропічну вакуолінізацію - в 28% епітеліоцитів звивистих ка-
нальців та відсутність білкових циліндрів в них і вивідних трубочках. 

Отримані результати патогістологічних досліджень слугують морфологічним доказом 
фармакокоригувальної активності мілдронату при експериментальній сулемовій нефропатії. 
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АНТИГІПОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ ІНОКСАРИЛУ  
Гаман Д.В., Кононенко Н.М., Алтухов О.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В останні роки накопичується багато експериментальних фактів та результатів кліні-

ко-лабораторних досліджень стану вільно-радикального перекисного окислення ліпідів 
(ПОЛ) при різних фізіологічних та патологічних станах – від максимального фізичного нава-
нтаження, наприклад, під час спортивних змагань, до інфаркту міокарда, променевої хворо-
би, раку та агональних станів.  

У зв’язку з необхідністю корекції цих процесів постійно проводиться пошук засобів 
захисту від ПОЛ. Викладене зумовлює необхідність розробки нових схем лікування та спо-
собів захисту серцевого м’яза при ішемії та гіпоксії.  

В цьому відношенні особливе значення мають антигіпоксанти, однак досить обмеже-
на номенклатура істинних антигіпоксантів свідчить про необхідність подальшого пошуку 
нетоксичних та достатньо ефективних препаратів.  

Перспективною щодо цього є група похідних α-ариламідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-
оцтової кислоти, які досі мало відомі і практично не вивчені. У попередніх дослідженнях на-
ми були встановлені антиоксидантні властивості речовин цього класу. Відомостей про анти-
гіпоксичну активність похідних α-ариламідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти в до-
ступній нам літературі не знайдено, що обумовило актуальність наших досліджень. 

Метою даної роботи є вивчення антигіпоксичної дії нових похідних α-ариламідо-α-(2-
оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти.  

Матеріали та методи. Досліди були проведені на 160 білих нелінійних щурах-самцях 
масою 200±20 г.  

Скринінгові дослідження антигіпоксичної активності похідних α-ариламідо-α-(2-
оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти вивчали на моделі гіпоксії з гіперкапнією (у замкнуто-
му просторі). Похідні α-ариламідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти та препарат по-
рівняння – мексидол вводили у вигляді суспензії внутрішньошлунково одноразово в ефекти-
вній дозі (100 мг/кг) за 1 годину до початку експерименту.  

Контрольна група тварин одержувала аналогічним шляхом суміш дистильованої води 
та твін-80 у відповідних об’ємах.  

Потім тварин розміщували у скляні банки однакового об’єму (1000 мл) та герметично 
закривали. Контроль та дослід проводили одночасно. Відмічали час вираженої активності, 
час втрати пози та тривалість життя тварин. 

Антигіпоксичну активність найбільш активної сполуки за результатами скринінгових 
досліджень, з умовною назвою Іноксарил, далі вивчали на моделі гострої гемічної гіпоксії, 
яку відтворювали одноразовим підшкірним введенням метгемоглобінутворювача - нітриту 
натрію у дозі 225 мг/кг маси тварин. Антигіпоксичну активність Іноксарилу оцінювали за 
тривалістю життя щурів у порівнянні з контролем і мексидолом. 

Результати та обговорення. Нами була вивчена антигіпоксична активність 14 нових 
похідних α-ариламідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти.  

Встановлено, що найбільшу антигіпоксичну дію на моделях гіпоксій серед цих похід-
них має Іноксарил, який подовжував життя експериментальних тварин у 2 рази стосовно по-
казників контролю та в 1,8 рази у порівнянні з мексидолом.  

Висновки. Іноксарил виявляє виражену антигіпоксичну активність. 
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СКРИНІНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТАТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ 
СУПОЗИТОРІЇВ «ПОЛІНФЕН» НА МОДЕЛІ КРІОТРАВМИ 

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ 
Гевоян С.Р., Зайченко Г.В., Кудіна О.В.  

Національний фармацевтичний університет 
 
Однією з провідних проблем сучасної медицини є лікування та профілактика захво-

рювань передміхурової залози (хронічних простатитів та доброякісної гіперплазії), які зу-
стрічаються у 60 % чоловіків. В Україні ця проблема ускладнюється обмеженим асортимен-
том простатопротекторів. Отже розробка та пошук нових засобів для лікування захворювань 
передміхурової залози (ПЗ) є актуальним завданням.  

Метою нашої роботи стало скринінгове дослідження простатопротекторної активності 
супозиторіїв «Полінфен» на моделі кріотравми ПЗ щурів. Простатит моделювали введенням 
дихлоретилу протягом 10 секунд у вигляді сильного струмка, що викликав кріодеструкцію та 
альтеративні ушкодження. Для скринінгу були обрані супозиторії «Полінфен» на жиророз-
чинній основі з наступним вмістом діючої речовини – ліпофільного екстракту обніжжя 
бджолиного (ЛЕОБ) 2,5; 5; 10 та 15 мг в одній свічці. Препаратом порівняння були обрані 
супозиторії з олією насіння гарбуза дозою 60 мг/кг. За годину до експерименту та впродовж 
10 днів щурам вводили досліджувані препарати. На 10 день у тварин проводили забір крові з 
хвостової вени, після чого під ефірним наркозом проводили декапітацію. Досліджували про-
яви загальної запальної реакції організму тварин: швидкість зсідання еритроцитів та кіль-
кість лейкоцитів. Для оцінки простатопротекторної активності встановлювали коефіцієнт 
маси ПЗ. У сироватці крові визначали рівень ТБК-акивних продуктів, відновленого глутатіо-
ну, кислої фосфатази, у гомогенаті простати – рівень ТБК-активних продуктів та кислої фос-
фатази.  

За результатами експерименту встановлено, що під впливом дихлоретилу виникають 
запальні процеси в ПЗ: осередки некрозу, гнійні виділення, зменшення маси простати, що 
відображується клінічним аналізом крові (виражений лейкоцитоз, підвищення показника 
швидкості зсідання еритроцитів по відношенню до інтактного контролю) та збільшенням рі-
вня ТБК-активних продуктів у сироватці крові, гомогенаті простати, зменшення рівня відно-
вленого глутатіону в сироватці крові. Про порушення цілісності клітин залозистого епітелію 
свідчить і збільшення кількості кислої фосфатази у сироватці крові. У більшості тварин, 
яким вводили супозиторії «Полінфен» та препарат порівняння, передміхурова залоза була 
нормального вигляду, без осередків некрозу.  

Під впливом супозиторіїв «Полінфен» з вмістом ЛЕОБ – 2,5; 5; 10; 15 мг відбувалося 
вірогідне зниження рівня лейкоцитів в крові та показника швидкості зсідання еритроцитів, 
зниження інтенсивності процесів перекисного окислення ліпідів, але вірогідне підвищення 
антиоксидантного захисту та активності кислої фосфатази в гомогенаті простати, і зниження 
в сироватці крові до рівня інтактного контролю, вірогідне збільшення масового коефіцієнту 
міхурцевої залози відбулося тільки під впливом супозиторіїв «Полінфен» з вмістом ЛЕОБ – 5 
мг. Аналіз ефективності супозиторіїв «Полінфен» з різною концентрацією ЛЕОБ свідчить 
про відсутність дозозалежного ефекту препарату (збільшення дози до 15 мг не призводило до 
зростання ефекту).  

Висновки. В умовах експериментального простатиту, викликаного кріотравмою, су-
позиторії «Полінфен» з вмістом ЛЕОБ 5 мг в свічці виявили виражену простатопротекторну 
активність, яка була на рівні препарату порівняння. 
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ВПЛИВ ТІОЦЕТАМУ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ 
ГЛІЦЕРОЛОВОЇ НЕФРОПАТІЇ 

Геруш О.В., Геруш І.В., Горошко О.М., Кишкан І.Г., Паламар А.О. 
Буковинський державний медичний університет 

 
Покращення якості життя хворих на хронічні захворювання, подовження ремісії, усу-

нення симптомів супутньої патології є одним із важливих завдань сьогоднішньої практичної 
медицини.  

Розроблений впродовж останніх років вітчизняний лікарський комбінований препарат 
тіоцетам (корпорація «Артеріум»), який є комбінацією пірацетаму та тіотріазоліну, достатньо 
широко використовується в неврологічній, кардіологічній практиці та, на нашу думку, може 
бути використаний як препарат комплексного впливу не тільки на нервову, серцево-судинну 
системи, процеси метаболізму, але й впливу на нирки та водно-сольовий обмін в складі ком-
плексної терапії.  

Зважаючи на те, що одним із найбільш частих і небезпечних невідкладних станів, які 
можуть призводити до дисфункції життєво важливих органів і систем організму є гостра ни-
ркова недостатність (ГНН), метою даного дослідження було з’ясувати характер впливу тіо-
цетаму на функцію нирок за умов даної патології (експериментальна модель ГНН – гліцеро-
лова нефропатія) та можливість в майбутньому застосування препарату для лікування даного 
патологічного стану. 

Експериментальні дослідження проведено на білих щурах. Тварин поділяли на конт-
рольну та дослідні групи. Дослідним тваринам через 40 хв після моделювання ГНН внутріш-
ньоочеревинно вводили тіоцетам (125 мг/кг). ГНН викликали внутрішньом’язовим введен-
ням 50% розчину гліцерину (8 мг/кг). Контрольним тваринам вводили аналогічний об’єм ро-
зчинника. Вплив препарату на функцію нирок у тварин досліджували на фоні об’ємної сти-
муляції (гідратації), яку досягали методом введення в шлунок через зонд водогінної води в 
об’ємі 5% від маси тіла. Вивчали вплив препарату в гострому експерименті після одноразо-
вого введення. 

Отримані результати свідчать, що за умов експериментальної ГНН виникають типові 
порушення екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функції нирок. Вже 
через 24 год після моделювання патології у тварин, яким вводили гліцерин мала місце типова 
для даного ураження нирок олігурична стадія, яка характеризується зниженням діурезу (в 3,2 
раза). Концентрація креатиніну у плазмі крові при цьому збільшувалася в 3,3 раза, відмічено 
також значне зростання концентрації білка в сечі, що вказує на пошкодження гломерулярно-
го фільтру та проксимального відділу нефрона.  

Одноразове введення тіоцетаму вже через 24 год після викликання ГНН призводило 
до певного відновлення функції нирок у дослідних тварин (діурез збільшувався у 2,4 раза, 
екскреції іонів натрію та калію в 3,2 та 2,1 раза відповідно, зростала екскреція креатиніну в 
1,8 раза у порівнянні з показниками експериментальної модельної патології). 

Таким чином, отримані дані експериментально обґрунтовують доцільність застосу-
вання тіоцетаму при ГНН, а також подальше більш глибоке вивчення препарату за умов да-
ної патології.  
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ВИВЧЕННЯ СЕНСИБІЛІЗУЮЧОЇ ДІЇ НОВОГО ЗАСОБУ 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ - КАПСУЛ “ ГЕПАФІСАН” 

Геруш О.В., Яковлєва Л.В., Леницька О.Б. 
Національний фармацевтичний університет, ЦНДЛ 

 
Актуальність досліджень сенсибілізуючої дії нових лікарських засобів пояснюється 

неухильним зростанням частоти алергічних захворювань населення України. Особливого 
значення набуває ця проблема у зв’язку з тим, що багато препаратів мають такий побічний 
ефект як алергічна реакція.  

Аналіз карт спонтанних повідомлень про побічні реакції ДФЦ протягом багатьох ро-
ків свідчить про те, що дійсно алергічні реакції на лікарські засоби є домінуючими у струк-
турі побічних реакцій. Тому проведення досліджень з метою визначення можливих 
сенсибілізуючих властивостей є обов’язковою вимогою ДФЦ МОЗ України при доклінічно-
му вивченні нових лікарських препаратів. 

Метою даної роботи стало дослідження сенсибілізуючої дії нового препарату - капсул 
“Гепафісан” - гепатопротектора рослинного походження, виробництва ВАТ „ХФЗ” Червона 
зірка”. 

Здатність капсул “Гепафісан” індукувати алергічні реакції вивчали на моделях негай-
ного та сповільненого типів. Дослідження проведені за допомогою тесту “Кон’юнктивальна 
проба”, моделі непрямої дегрануляції гладких клітин та активної шкірної анафілаксії. Капсу-
ли “Гепафісан” вивчали в умовнотерапевтичній дозі 108 мг/кг та в дозі, яка в 10 разів її пере-
вищує – 1080 мг/кг. Експерименти проводили на 2-х видах тварин: 27-х мурчаках масою тіла 
450-500 г (кон′юнктивальна проба), 550-600 г (активна шкірна анафілаксія) та 29-ти білих 
безпородних щурах масою тіла 180-200 г. Оскільки капсули “Гепафісан” призначені для пе-
рорального застосування, їх уводили тваринам перорально (мурчакам) та внутрішньошлун-
ково (щурам). 

Кон´юнктивальна проба поставлена на мурчаках, сенсибілізованих гепафісаном внут-
рішньошлунково протягом 14 днів. Облік результатів кон´юнктивального тесту, який прово-
дили на 21-й день від початку сенсибілізації, свідчив про те, що у всіх дослідних тварин була 
відсутня алергічна запальна реакція слизової оболонки ока.  

Здатність капсул “Гепафісан” індукувати появу гомоцитотропних антитіл вивчали в 
тесті непрямої дегрануляції гладких клітин. При внутрішньошлунковій сенсибілізації щурам 
вводили препарат щоденно протягом 14-ти днів. Результати проведеного експерименту свід-
чать про те, що введення капсул “Гепафісан” в дозах 108 та 1080 мг/кг не викликає накопи-
чення в крові гомоцитотропних антитіл і, як наслідок, не призводить до сенсибілізації орга-
нізму. 

Наступна модель активної шкірної анафілаксії представляє собою реакцію капілярів 
шкіри на місці внутрішньошкірного введення антигену активно сенсибілізованим мурчакам. 
Капсули “Гепафісан” не викликають шкірні прояви анафілаксії, що свідчить про відсутність 
сенсибілізуючих властивостей препарату та здатності викликати анафілактичну реакцію. 

На підставі вищенаведених даних можна стверджувати, що капсули “Гепафісан” при 
внутрішньошлунковому введенні в дозах 108 та 1080 мг/кг не проявляють сенсибілізуючих 
властивостей в тесті “Активна шкірна анафілаксія” та “Кон’юнктивальна проба”, а також на 
моделі непрямої дегрануляції мастоцитів. Таким чином, капсули “Гепафісан” можна рекоме-
ндувати у виробництво або клінічну практику, як новий препарат гепатопротекторної дії, 
який не виявляє антигенних властивостей. 
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ПРОТИАРИТМІЧНА АКТИВНІСТЬ ГЕРМАКОРДУ IN VITRO І IN VIVO 
Годован В.В., Кресюн В.Й. 

Одеський державний медичний університет 
 
У структурі серцево-судинних захворювань порушення ритму серця посідають одне з 

провідних місць і є щорічно причиною раптової смерті тисяч людей. Сьогодні в арсеналі лі-
каря є досить багато протиаритмічних засобів для лікування тахіаритмій. Однак, жоден з них 
повністю не відповідає вимогам, які висуваються до сучасних протиаритмічних засобів (ефе-
ктивність при різних видах аритмій, велика широта терапевтичної дії тощо). Перш за все, це 
пов'язане з великою варіабельністю даної патології, складними механізмами її виникнення. 
Крім того, самі протиаритмічні засоби мають аритмогенну активність і, навіть у разі фарма-
котерапевтичного успіху, можуть погіршувати прогноз хвороби. Тому створення нових про-
тиаритмічних ЛЗ є актуальною задачею сучасної фармакології. 

Метою даного дослідження було з’ясування протиаритмічної дії нової біологічно ак-
тивної речовини (БАР) – гермакорду (магній-оксіетилідендифосфонатогерманату) в дослідах 
in vitro, так і in vivo. За допомогою методики MFF на препаратах ізольованої смужки папіля-
рного м’яза серця морської свинки було встановлено, що гермакорд подовжував фазу репо-
ляризації (тривалість τ2) залежно від його концентрації та частоти стимуляції. Найбільш ста-
більні зміни значення тривалості τ2, при наростанні частоти стимуляції, були виявлені при 
концентрації гермакорду, яка дорівнювала 10-6 М/л. Позитивно характеризувало цю сполуку 
і те, що вона практично не впливала на фазу деполяризації (тривалості τ1). Детальне вивчен-
ня впливу гермакорду на процеси реполяризації за динамікою змін співвідношення А2/А1 
підтвердило дані, одержані при низьких частотах стимуляції. При збільшенні частоти стиму-
ляції інтактного міокарда перфузія ізольованої смужки папілярного м’яза розчином Тіроде з 
добавленням гермакорду концентрацією 10-6 М/л призводила до більш швидкого і більш ви-
разного зменшення співвідношення А2/А1, що свідчило про вирівнювання амплітуди скоро-
чення незавершеної фази реполяризації до завершеної. З точки зору клініки, збільшення по-
тенціалу дії, ефективного рефрактерного періоду без подовження періоду деполяризації — 
дуже важлива і цінна якість будь-якого протиаритмічного засобу. Це приводить до зменшен-
ня автоматизму, збудливості та провідності серцевої тканини і з успіхом може використову-
ватися для лікування хворих на такі види аритмій, що спостерігаються як при порушенні 
утворення імпульсу (ектопічні ритми, переважно обумовлені механізмом re-entry), так і по-
рушенні провідності (різноманітні блокади тощо). Це підтверджується і виявленою у герма-
корду за допомогою реєстрації серії скорочень ворітної вени у щурів властивістю впливати 
на пейсмейкерну активність, що виявляється синхронізацією ритму вторинних водіїв з рит-
мом основної частоти і приводить до нормалізації ритму скорочень.  

Результати експериментів in vitro корелювали з даними, отриманими при профілакти-
чному та курсовому введенні БАР щурам на тлі моделювання порушення серцевого ритму. 
На моделі аконітинової аритмії було встановлено, що гермакорд сприяв відновленню серце-
вого ритму. При цьому його профілактичне введення було удвічі ефективнішим, ніж лікува-
льне. На тлі сольової дієти введення даної сполуки вірогідно запобігало розвитку порушень 
ритму серця. На 14-ту добу спостереження у 2,5 рази, а на 28-му добу — у 5 разів зменшува-
лася кількість тварин з екстрасистолією та у 2–2,5 рази — із шлуночковою тахікардією. Се-
редня тривалість шлуночкової тахікардії на 14-ту добу зменшувалася під впливом гермакор-
ду вдвічі, а на 28-му добу — майже утричі, а фібриляції шлуночків взагалі не спостерігалося. 
Таким чином, як in vitro, так і in vivo гермакорд має виразну протиаритмічну активність. 
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ВПЛИВ ПОХІДНОГО 17β-ЕСТРАДІОЛУ - СПОЛУКИ ПЕ0607 НА ОКСИДАНТНИЙ 
СТАТУС МІТОХОНДРІЙ СЕРЦЯ У ОВАРІЕКТОМОВАНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ 
Горбенко Н.І., Таран К.В., Іванова О.В., Боріков О.Ю., Яременко Ф.Г. 

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України 
 
Згідно з даними широкомасштабних епідеміологічних досліджень, дефіцит естрогенів 

у жінок під час менопаузи асоціюється з негативним впливом на серцево-судинну систему та 
прискореним атеросклерозом. В той же час питання про можливе застосування гормонально-
замісної терапії з метою запобігання серцево-судинних захворювань залишається відкритим 
через неоднозначність висновків окремих експериментальних та клінічних досліджень. На 
сьогодні як альтернативний метод профілактики кардіоваскулярної патології у жінок після 
менопаузи розглядають використання селективних модуляторів естрогенних рецепторів, які 
позитивно впливають на мітохондріальну функцію в серці та судинах без високого ризику 
розвитку побічних ефектів. Мета роботи – визначення впливу оригінального похідного 17β-
естрадіолу – сполуки ПЕ0607 на оксидантний статус мітохондрій серця у оваріектомованих 
щурів із інсулінорезистентністю, індукованою високожировою дієтою (ВЖД) та дексамета-
зоном (Д). Дослідження проведено на статевозрілих щурах лінії Вістар. Гіпоестрогенію від-
творювали шляхом двосторонньої оваріектомії під легким ефірним наркозом. Експеримента-
льні тварини були розподілені на 3 групи: інтактні щури (І, n=6); оваріектомовані щури із 
інсулінорезистентністю, індукованою ВЖД (білки, вуглеводи, жири складали 4,9; 26,4; 68,8 
%, відповідно, від загальних калорій) та Д (i.p. у дозі 1 мг/кг маси тіла протягом 5 діб), які 
отримували плацебо (ОВ+Д, n=6) та сполуку ПЕ0607 (ОВ+Д+ПЕ, n=6). Стан глюкозного го-
меостазу оцінювали наприкінці експерименту за показниками базальної глікемії та під час 
внутрішньочеревного тесту толерантності до глюкози (3 г/кг маси тіла). Інтенсивність пере-
кисного окиснення ліпідів визначали за рівнем гідроперекисів, а стан антиоксидантної сис-
теми оцінювали за вмістом відновленого глутатіону та активністю глутатіонпероксидази в 
мітохондріях серця. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що введення 
ВЖД+Д експериментальним щурам спричиняє розвиток інсулінорезистентності та інтолера-
нтності до вуглеводів, про що свідчило зменшення коефіцієнта чутливості до інсуліну майже 
вдвічі (p<0,05) та підвищення площини під глікемічними кривими під час проведення тесту 
толерантності до глюкози (p<0,05) відносно показників інтактного контролю. Розвиток інсу-
лінорезистентністі у оваріектомованих тварин супроводжувався підвищенням вмісту гідро-
перекисів в мітохондріях серця (ОВ+Д: 10,54±1,03 vs І: 6,90±0,58 нмоль/мг білка, p<0,05) та 
пригніченням глутатіон-залежної ланки антиоксидантного захисту, що підтверджувалося 
зниженням вмісту відновленого глутатіону (ОВ+Д: 8,58±1,68 vs І: 12,04±1,34 нмоль/мг білка, 
p<0,05) та активності глутатіонпероксидази (ОВ+Д: 11,52±1,06 vs І: 14,74±1,66 нмоль/хв/мг 
білка, p<0,05) в мітохондріях серця. Використання сполуки ПЕ0607 призводило до нормалі-
зації порушеної толерантності до вуглеводів (p<0,05), поліпшення чутливості до інсуліну 
(p<0,05) та зниження виразності оксидативного стресу в мітохондріях за рахунок зменшення 
вмісту гідроперекисів (ОВ+Д+ПЕ: 6,77±0,47 нмоль/мг білка, p<0,05), підвищення вмісту від-
новленого глутатіону (ОВ+Д+ПЕ: 13,28±1,64 нмоль/мг білка, p<0,05) та активності глутатіо-
нпероксидази (ОВ+Д+ПЕ: 17,07±1,41 нмоль/хв/мг білка, p<0,05). Профілактичне введення 
сполуки ПЕ0607 у оваріектомованих тварин із інсулінорезистентністю поліпшує чутливість 
до інсуліну та толерантність до вуглеводів, а також знижує виразність оксидативного стресу 
в мітохондріях кардіоміоцитів. Отримані результати обґрунтовують доцільність подальшого 
дослідження сполуки ПЕ0607 як потенційного кардіопротекторного засобу для корекції по-
стменопаузального метаболічного синдрому. 
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ВПЛИВ ЛІПОФЛАВОНУ НА ФІБРИНОЛІТИЧНУ ТА ПРОТЕОЛІТИЧНУ 
АКТИВНІСТЬ У РІДИНАХ ОРГАНІЗМУ ТА ТКАНИНІ НИРОК ЩУРІВ ЗА УМОВ 

ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
Горошко О.М., Заморський І.І., Геруш О.В., Зеленюк В.Г., Ковальський М.Й. 

Буковинський державний медичний університет 
 
Нирки є важливим гомеостатичним органом, інкреторна діяльність яких забезпечує 

підтримання систем гемостазу і, зокрема, фібринолітичну та протеолітичну активності у тка-
нинах та рідинах організму.  

При захворюваннях нирок поряд із порушенням їх екскреторної діяльності спостері-
гаються порушення агрегатного стану крові, системи фібринолізу та протеолізу. Відкладення 
фібрину в клубочках нирок, яке може відбуватися при певній нирковій патології, в свою чер-
гу викликає закупорку гломерулярних капілярів і порушує функції ниркових клубочків. Тіс-
ний зв’язок системи фібринолізу з функціональною активністю нирок підтверджує також той 
факт, що в нирках синтезується найбільш реакційноздатний активатор плазміногену – урокі-
наза. 

Метою нашого дослідження було вивчення впливу ліпофлавону на активність фібри-
нолізу та протеолізу в плазмі крові та сечі, а також у тканині нирок лабораторних щурів за 
умов експериментальної «гліцеролової моделі» гострої ниркової недостатності (ГНН). Пре-
парат вводили одноразово внутрішньоочеревинно через 40 хв після введення гліцерину у до-
зі 8 мг/кг у перерахунку на кверцетин. 

При дослідженні гліцеролової моделі ГНН було виявлено, що зміни стану крові відбу-
ваються при різкому пригніченні плазмового фібринолізу: сумарна активність плазми крові 
знижувалась у 1,2 раза на 12 год та в 1,7 раза на 24 год експерименту, зменшувалась інтенси-
вність неферментативного фібринолізу. На 12 та 24 год відмічалося також зменшення фібри-
нолітичної активності сечі в 1,1 та в 1,6 раза відповідно. Активність процесів фібринолізу в 
тканині нирок при гліцероловій ГНН пригнічувалась у 1,3 раза на 12 год та майже в три рази 
на 24 год експерименту. За умов гліцеролової ГНН показники активності фібринолізу змен-
шувалися, ймовірно, внаслідок пошкодження проксимальних відділів канальців нефрона та 
зменшення синтезу чи активності урокінази.  

Показники протеолітичної активності за даних умов експерименту в досліджуваних рі-
динах та тканині нирок також зменшувались, що можна пояснити зменшенням фібринолітич-
ної активності, оскільки ферменти фібринолізу мають здатність активувати процеси протеолі-
зу.  

При застосуванні ліпофлавону за умов ГНН виявилено відновлення сумарної фібри-
нолітичної активності, її показники зростали на 12 та 24 год експерименту у плазмі крові у 
2,1 та 4,1 раза, у сечі – 2,2 та 2,7 раза, тканині нирок у 1,6 та 4,1 раза відповідно. Слід відмі-
тити, що ферментативна активність при застосуванні ліпофлавону була помітно вищою пока-
зників контрольної групи тварин. Ліпофлавон сприяє також відновленню протеолітичної ак-
тивності в організмі тварин з ГНН, відновлює колагенолітичну активність як у рідинах орга-
нізму (плазма крові і сеча), так і у тканині нирок тварин.  

Посилення фібринолізу та протеолізу під впливом ліпофлавону може мати значення 
для профілактики уротромбозу, попередження приєднання вторинної інфекції, зберігання 
пасажу рідини нирковими канальцями та іншими ділянками сечовивідної системи.  
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ФАРМАКОЛОГІЧНІ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ, ВИВЧЕННЯ 
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ МЕТАБОЛІТНИХ ТА  

МЕТАБОЛІТОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ 
Горчакова Н.О. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
 
Метаболітні та метаболітотропні препарати широко призначають в якості препаратів 

супроводження завдяки високій ефективності та незначній токсичності. На кафедрі фармако-
логії та клінічної фармакології НМУ визначені фізико-хімічні, квантово-хімічні, фізіологічні, 
біохімічні, гістохімічні механізми дії метаболітних і метаболітотропних сполук (нікотинамі-
ду, кверцетину, тіотриазоліну та інших похідних триазолу, таурину, ацетилцистеїну, яктону, 
похідних кислоти глутамінової, кораргіну – похідного аргініну). Фізико-хімічні властивості 
сполук вивчали на підставі утворення комплексів з компонентами біомембран, а також коре-
ляційному аналізу комплексоутворюючих характеристик з електронними і енергетичними 
характеристиками досліджуваних лікарських засобів. 

Завдяки квантово-хімічним експериментам визначені електронні характеристики цих 
молекул, значення кутів між зв’язками, розподіл електронної щільності зовнішніх валентних 
електронів, розподіл електростатичного потенціалу в молекулах, загальну енергію молекул, 
електронну енергію, енергію між’ядерної взаємодії, заряди на атомах, значення дипольного 
моменту молекули, локалізацію та енергії вищої зайнятої і нижчої вакантної молекулярних 
орбіталей, значення абсолютної жорсткості методом РМЗ. 

Завдяки дослідженням виділені структури сполук, що приймають участь у формуван-
ні зв’язків з рецепторами та елементами біомембран. За допомогою програми PASS Inet про-
ведений прогноз активності метаболітних та метаболітотропних речовин. Їх органопротекто-
рні властивості визначали при інтоксикації протитуберкульозними (ізоніазид, піразинамід, 
рифампіцин) засобами, фторидними (натрію фторид, фторурацил) сполуками, при антрацик-
лінових кардіоміпатіях, гемічній, гістотоксичній, гіпоксичній гіпоксіях, при вазопресиново-
му коронарозпазмі, серцево-судинній недостатності гемодинамічного типу у щурів з генети-
чною спонтанною артеріальною гіпертензією. 

Вплив біологічно-активних сполук на діяльність серця і показники системної гемоди-
наміки тварин визначали за допомогою приладу «Monitoring System Hewlet Packard, Viridia», 
вимірювання артеріального тиску на хвості щурів проводили методом плетизмографії. 

В міокарді та печінці щурів, а також у плазмі крові визначали вміст аденілових нукле-
отидів, креатинфосфату, лактату, малату, ізоцитрату, пірувату, активність малатдегідрогена-
зи, функцію мітохондрій. Для визначення стану прооксидантно-антиоксидантного гомеоста-
зу встановлювали вміст ТБК-активних продуктів (малонового діальдегіду, дієнових 
кон’югатів), маркерів окислювальної модифікації білка (альдегідфенілгідразонів, карбоксил-
фенілгідразонів), активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази, глутаті-
онредуктази. Проводили також морфологічні та гістохімічні дослідження. Визначали показ-
ники цитолізу – активність аланін- та аспартатамінотрансфераз, лужної фосфатази.  

Метаболітотропні засоби диференційовано реалізували цитопротективну, в тому числі 
кардіо- і гепатопротекторгну активність і можуть бути включені в комплексну фармакотера-
пію туберкульозу, онкологічних, гематолічних захворювань, фторидних інтоксикацій, арте-
ріальної гіпертензії завдяки встановленому органопротекторному впливу. 
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ВПЛИВ ГІДРОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ З КОРИ ОСИКИ НА БОЛЬОВУ  
РЕАКЦІЮ У ЩУРІВ В ТЕСТІ "TAIL-FLICK"  

Гращенкова С.А., Юдкевич Т.К. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Актуальним питанням сучасної фармакології є створення нових лікарських засобів, 

які направлені на усунення болю або на його зниження. З цієї точки зору перспективним на-
прямком є пошук та розробка речовин з анальгетичною активністю на основі рослинної си-
ровини. На кафедрі фармакогнозії НФаУ під керівництвом проф. Ковальова В.М., був розро-
блений гідрофільний екстракт з кори осики, яка здавна застосовується в народній медицині 
як знеболюючий засіб.  

Метою роботи стало дослідження передбачуваної анальгетичної активності екстракту 
з кори осики (ЕКО) у порівнянні з диклофенаком натрію на моделі "tail-flick" ( термічного 
подразнення хвоста у щурів). Дослідження проводили на білих безпородних щурах самицях 
масою 180-200 г. Вивчення можливого анальгетичного ефекту (АЕ) проводили шляхом ви-
значення латентного періоду (ЛП), безпосередньо після введення досліджуваних об’єктів. 
Тварин для експерименту набирали після попереднього тестування ЛП. Тварин, у яких ЛП 
перевищував 8 секунд, до експерименту не включали. Було проведено дві серії досліджень. В 
1-й серії вивчали анальгетичний ефект диклофенаку натрію у дозі 5 мг/кг, в 2-й серії – екст-
ракту з кори осики у дозах 10, 25 та 50 мг/кг.  

Досліджувані засоби тваринам вводили внутрішньошлунково 1 раз за 15 хвилин до 
проведення основного тестування. В кожній серії експериментів включали контрольну гру-
пу, якій внутрішньошлунково вводили розчинник у еквівалентному об’ємі. Як маркер ефек-
тивності фармакологічних агентів визначали зникнення або зменшення синдрому болю та 
його тривалість. Анальгетичний ефект визначали за тривалістю ЛП у динаміці, через 15, 30, 
60, 90, 120, 150, 180, 210 та 240 хвилин після введення досліджуваних об’єктів. Сумарний АЕ 
виражали через площу під кривою «час-ефект». Анальгетичну активність (АА) досліджува-
них об’єктів розраховували у відсотках від значення контрольної групи, яке приймали за 
100% за показником площі під кривою. Достовірність отриманих даних оцінювали за допо-
могою програми «Statistica 6.0», користуючись критеріями Н’юмана-Кейлса, LSD, Mann-
Whitney. 

В дослідах 1-ої серії було встановлено, що диклофенак натрію в дозі 5 мг/кг виявляє 
виражений анальгетичний ефект. Вже на 15 хв. зареєстровані значення ЛП, які чітко пряму-
ють до статистичних відхилень стосовно вихідних даних. На 60 хвилині АЕ диклофенаку на-
трію був максимальним і склав 47%. Анальгетична активність диклофенаку натрію станови-
ла 67 %. Екстракт з кори осики у представленому діапазоні доз викликає достовірне збіль-
шення ЛП больової реакції на подразнення хвоста на 30 хвилині тесту і виявляє дозозалеж-
ний анальгетичний ефект. В дозі 10 мг/кг АЕ тривав 2,5 години (практично до 180 хвилин), 
при збільшенні дози до 25 мг/кг - АЕ тривав на 30 хвилин більше (3 години). У дозі 50 мг/кг 
ЕКО виявив АЕ на рівні дози 10 мг/кг. При цьому ЛП продовж тестування більш виразніше 
спостерігався у дозі 25 мг/кг, перевищуючи значення вихідних даних в середньому в 1,45 ра-
зу (у дозах 10 та 50 мг/кг – в 1,35 разу). Найбільшу АА також встановлено у дозі 25 мг/кг 
(34%), у дозах 10 та 50 мг/кг АА була на рівні 24 і 26% відповідно.  

Таким чином, в результаті проведених досліджень була встановлена ефективна доза 
ЕКО – 25 мг/кг, як така, що виявляє найбільшу анальгетичну активність та заслуговує на ува-
гу при створенні нових лікарських засобів на її основі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОТРОПНИХ ТА НЕЙРОТОКСИЧНИХ  
ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОЛУКИ ФП-8 

Григор’єва Т.І., Шарикіна Н.І., Пишель В.Я., Сироватська Л.П., Овінова Г.В. 

ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України» 
 
Вивчення нешкідливості нових лікарських засобів, зокрема потенційних протипух-

линних препаратів – один з найважливіших розділів доклінічного дослідження. Враховуючи 
особливості застосування таких сполук, в тому числі необхідність їх тривалого введення, 
обов’язковою вимогою повинно бути дослідження впливу зазначених засобів на стан органів 
та систем, зокрема нервової. 

Досліди проведені на білих щурах, яких утримували у стандартних умовах. Сполуку 
ФП-8 вводили в дозі 100 мг/кг внутрішньоочеревинно, 4 введення через 72 год. Оцінку фун-
кціонального стану цнс проводили за шкалою «stroke-index». Ступінь важкості патологічних 
змін оцінювали сумарним показником психосоматичного статусу тварин (індексом Мак-
Гроу). В якості проявів неврологічного дефіциту визначали повну або часткову відсутність 
основних безумовних рефлексів – рогівкового, хапального, рефлекса відсмикування хвоста 
та/або задньої лапи, рефлекса перевертання, а також адекватної реакції на звуковий подраз-
ник (здригання). Спонтанну рухову активність (СРА), орієнтовно-дослідницькі (ОДР), емо-
ційні та вегетативні реакції тварин вивчали за методом G.S. Наll. Тестування здійснювали до 
початку експерименту та протягом досліду після кожного введення досліджуваної речовини. 
Спостереження за кожною твариною проводили на протязі 6 хв, в той самий час доби – з 
11.00 год до 13.00 год. 

Результати реєстрації сумарних показників психосоматичного статусу тварин в конт-
рольній та дослідній групах вказують на те, що сполука ФП-8 при багаторазовому введенні 
практично не впливає на функціональний стан центральної нервової системи щурів. 

Розбіжності між сумарними показниками психосоматичного статусу інтактних та до-
слідних щурів несуттєві, їх можна віднести до легкого ступеня (менше 5 балів за шкалою 
Мак-Гроу). Для переважної більшості тварин обох груп характерне повне збереження основ-
них рефлексів. Виняток складає лише хапальний рефлекс та рефлекс відсмикування хвоста 
(задньої лапи), які в одиничних спостереженнях відтворювались частково. При цьому розбі-
жностей між показниками збереження рефлексів у щурів контрольної та дослідної груп не 
було виявлено. 

Суттєвих змін спонтанної рухової активності та емоційно-поведінкових реакцій тва-
рин після введення ФП-8 за оптимальною лікувальною схемою в умовах динамічної реєстра-
ції у „відкритому полі” не було відмічено. 

Визначення мінімальної нейротоксичної дії сполуки ФП-8 проводили на мишах-
самцях з масою тіла (20-25) г за допомогою методу обертаючого стрижня („ротород-тест”), 
міорелаксуючу дію визначали за допомогою проби з натягнутим дротом. Сполуку ФП-8 вво-
дили внутрішньоочеревинно в дозі 90 мг/кг за оптимальною схемою - 4 введення через 96 
год (дослідна група). Контрольні миші отримували фізіологічний розчин натрію хлориду в 
тому ж об’ємі, що і ФП-8. Ознакою нейротоксичного впливу препарату вважали неможли-
вість тварини утримуватись на стрижні, проявом міорелаксуючої дії - неспроможність тва-
рин на протязі 5 с підтягнутися та ухопитися задніми лапами за дріт. 

За результатами проведених досліджень не виявлено відхилень у мишей контрольних 
та дослідних груп, тобто внутрішньоочеревинне введення сполуки ФП-8 за оптимальною 
схемою не викликає нейротоксичного ефекту, не виявляє міорелаксації. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КАРДІОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ФОСФОРИЛЬОВАНОГО УРАЦИЛУ 
Григор’єва Т.І., Шарикіна Н.І., Ризниченко А.В., Григор’єва К.В. 

ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України» 
 
Враховуючи особливості застосування протипухлинних засобів, зокрема необхідність 

їх тривалого введення, одним із важливих розділів доклінічного дослідження є вивчення не-
шкідливості нових препаратів, їх впливу на стан органів та систем. 

В даній роботі представлені результати дослідження функціональної активності сер-
цево-судинної системи тварин в умовах введення створеного в ДУ ІФТ АМНУ потенційного 
протипухлинного засобу - фосфорильованого урацилу ФП-8 за стандартною схемою.  

Досліди проведені на білих щурах масою тіла (150,0 – 200,0) г та кролях масою тіла 
(2,5 – 3,0) кг. Використано метод електрокардіографії, незамінний в діагностиці порушень 
ритму серцевих скорочень, провідності, гіпертрофії серцевого м’яза, ішемічної хвороби та ін. 
Сполуку ФП-8 вводили щурам внутрішньоочеревинно в дозі 100,0 мг/кг (4 введення через 72 
год), кролям в крайову вену вуха в дозі 31,0 мг/кг (4 введення через 72 год).  

Контрольні тварини отримували 0,9 % розчин натрію хлориду в еквівалентних кілько-
стях. Запис електрокардіограми проводили у ІІ відведенні за стандартною методикою за до-
помогою одноканального електрокардіографа ЕК1Т-03М та цифрового електрокардіографа 
Heart Mirror 1 IKO (Венгрія). Для оцінки можливих змін визначали регулярність серцевих 
скорочень, амплітуду зубців Р, R та Т, величину інтервалів РQ, QТ, шлуночкового комплексу 
QRS.  

Отримані дані свідчать, що введення сполуки ФП-8 за стандартною схемою не при-
зводить до порушень ритму серцевих скорочень, не викликає екстрасистолії.  

Відомо, що найбільш вірогідним показником кардіотоксичності лікарських засобів є 
подовження інтервалу QТ, що є результатом збільшення тривалості потенціалу дії, який про-
ходить по шлуночках серця, відображенням дії лікарського засобу на кардіоміоцити, показ-
ником функціональної компенсації токсичних змін клітинних мембран.  

В наших дослідженнях у щурів мала місце лише тенденція до послідовного зростання 
тривалості QRS після кожного введення сполуки ФП-8 (на 6 – 7 %), що може характеризува-
ти уповільнення збудження шлуночків. У кролів не виявлено вірогідних змін інтервалів РQ, 
QТ, комплекса QRS, що свідчить про відсутність порушень атріовентрикулярної провідності, 
ішемії, дистрофічних змін в міокарді.  

Мало місце зменшення частоти серцевих скорочень після третього введення сполуки 
(до 29 %), збільшення амплітуди зубців R і Т (на 30 %). Проте після закінчення введення 
сполуки ФП-8 досліджені показники повертались до вихідного рівня.  

Такі дані можуть бути свідченням змін тонусу парасимпатичної нервової системи, ро-
звитку пристосувальних реакцій у відповідь на втручання, відображенням покращення енер-
гозабезпечення міокарду в умовах зменшення частоти серцевих скорочень та зменшення 
споживання енергії на протязі серцевого циклу.  

Таким чином, проведені дослідження дозволяють вважати, що сполука ФП-8 при вве-
денні за оптимальною схемою не виявляє кардіотоксичної дії. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІЛЯРОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
ОРИГІНАЛЬНОГО СИРОПУ ДЛЯ ПЕДІАТРІЇ 

Гудзенко О.П., Немятих О.Д., Кулдиркаєва К.В. 
Луганський державний медичний університет 

 
Останнім часом спостерігається стрімке зростання кількості захворювань та патологі-

чних станів, обумовлених порушенням проникності та стійкості гемато-паренхиматозних 
бар’єрів, в тому числі капілярів.  

Останнє обумовлено рядом численних інфекційних, запальних, токсико-алергічних 
процесів, а також функціональних зсувів в центральній нервовій, кровоносній та ендокрин-
ній системах. Особливо гострою ця проблема представляється для педіатрії, де відзначається 
повна відсутність дитячих лікарських форм.  

Все вищезазначене є підгрунтям для створення нових вітчизняних препаратів, що во-
лодіють капілярозміцнюючою дією. 

Метою даної роботи було дослідити вплив оригінального дитячого сиропу на основі 
смородини чорної та етамзилату на міцність капілярів щурів та морських свинок в умовах 
патологічно зниженої резистентності. 

Досліди проведені на статево незрілих (1 міс) щурах масою 40-50 г та гладкошерстих 
морських свинках (1,5 міс) масою 300-310 г. Тварини були поділені на 4 групи: першу групу 
склали інтактні щури та свинки, другу - контрольні (підвищена ламкість капілярів+вода 
очищена), третю – референтні (підвищена ламкість капілярів+аскорутин) та четверту – до-
слідні тварини (підвищена ламкість капілярів+досліджуваний сироп).  

Експериментальною моделлю був патологічний процес, що розвивається у тварин че-
рез 14 діб на фоні Р (щури) - та С,Р (морські свинки) - дефіцитної дієти (молочно-вівсяний 
корм). Оригінальний сироп тварини отримували починаючи з 15 доби протягом двох тижнів 
в дозі 45 (щури) та 29 мг/кг (морські свинки), референтний препарат (аскорутин) – за анало-
гічною схемою в дозі 18 (щури) та 11 мг/кг (морські свинки). 

Капіляротропні властивості визначали пробою Нестерова шляхом створення на ділян-
ці (d=2 см) шкіри щурів та морських свинок негативного тиску (0,06 МПа) з наступним під-
рахунком кількості петихій. 

Отримані дані свідчать, що кількість геморагій в інтактній серії протягом всього пері-
оду спостереження склала в середньому 10 та 8 у щурів та морських свинок, відповідно. 
Встановлено, що вплив моделюємої патології реалізується різким (більше, ніж у 2 рази) під-
вищенням ламкості та проникності капілярів, що відображається на збільшенні значень ана-
лізуємого показника у тварин контрольної групи до 21, 24, 26 (щури) та 26, 66, 95 (морські 
свинки) петихій через 14, 21 та 28 днів з моменту моделювання патології, відповідно. 

 Капіляропротекторна активність оригінального сиропу реалізується істотним змен-
шенням (порівняно з контролем) кількості геморагій: число шкіряних крововиливів склало 
15 та 10 (щури), а також 15 та 8 (морські свинки) петихій через 7 та 14 діб з моменту початку 
введення досліджуваного засобу, відповідно. Варто зазначити, що в умовах екперименталь-
ної моделі, яка виключає надходження в організм одразу двох ключових компонентів, обу-
мовлюючих стійкість аргірофільного футляру, дія оригінального сиропу перевершує подібну 
у референтного засобу на 7-50% у вивчаємій динаміці. 

Таким чином, результати проведених досліджень дозволяють дійти висновку про ви-
ражену капілярозміцнюючу активність досліджуваного засобу, що підкреслює вагомість та 
обґрунтовує перспективність подальших досліджень.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКОНВУЛЬСИВНОЇ АКТИВНОСТІ ФЛОКАЛІНУ 
Денисюк О.М., Степанюк Г.І.  

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 
 
Проблема цереброваскулярних захворювань та їх наслідків є дуже актуальною на сьо-

годнішній день, що можна пояснити збереженням високого рівня захворюваності, смертності 
та інвалідизації населення при цій патології (Міщенко Т.С., 2006. Захаров В.В., 2006).  

Одними із ускладнень, які можуть виникати як в перші години розвитку мозкової ка-
тастрофи, так і у віддаленому періоді, є судомні напади різного ступеня вираженості. Зустрі-
чаються вони, за даними різних авторів, у 3-5% хворих (Виберс Д.О. и др., 2005). Зважаючи 
на це, представлялось доцільним простежити наявність протисудомної активності у флокалі-
ну (N-(-4-дифторометоксифеніл)-N)′-1,2,2-триметопріл-N″-ціаногуанідин), який володіє су-
динорозширюючою і анигіпоксичною активностями та захисною дією на ішемізований мо-
зок. 

Мета дослідження. 
Дослідити антиконвульсивну активність зазначеної сполуки в порівнянні з карбамазе-

піном на моделі коразолових та кордіамінових судом у щурів. 
Матеріали та методи дослідження. 
Досліди проведено на 42 білих нелінійних щурах масою 160-200 г. Судомні стани від-

творювали на кордіаміновій (300 мг/кг підшкірно однократно) та коразоловій (80 мг/кг під-
шкірно однократно) моделях. Флокалін (1 мг/кг підшкірно) вводили за 30 хв, а карбамазепін 
(62 мг/кг внутрішньошлунково) - за 60 хв до введення конвульсантів. Наявність антиконву-
льсивної дії та ступінь її вираженості оцінювали за динамікою латентного періоду, триваліс-
тю судом та наявністю летальності тварин. 

Результати. 
Проведене дослідження показало, що превентивне введення еталонного антиконвуль-

санта карбамазепіну мало виразну протисудомну дію на моделі коразолових судом. Про це 
свідчить вірогідне збільшення латентного періоду і скорочення тривалості судом у тварин 
відповідно на 188% і 61% порівняно з тваринами контрольної групи. Аналогічна дія спосте-
рігалась і на моделі кордіамінових судом: латентний період подовжувався на 84%, а трива-
лість судом зменшувалась на 64% (р<0,05). 

Досліджувана сполука при завчасному введенні в організм, як і референс-препарат, 
викликала протисудомну дію на обох моделях, на що вказувало збільшення латентного пері-
оду порівняно з контролем в середньому на 49% (р<0,05) при кордіамінових судомах і на 
78% (р<0,05) при коразолових.  

Водночас на тлі флокаліну фіксувалося зменшення часу тривалості судом на 38% і 
49% (р<0,05) на кордіаміновій і коразоловій моделях відповідно. Слід зазначити, що на мо-
делі коразолових судом в контрольній групі мала місце летальність (загинуло 2 тварини із 7). 
Застосування досліджуваної сполуки, як і карбамазепіну, запобігало цьому ускладненню. 

Висновки. 
Таким чином, встановлено, що флокаліну (1 мг/кг) притаманна антиконвульсивна дія, 

за величиною якої він дещо поступається карбамазепіну (62 мг/кг) у спроможності запобіга-
ти виникненню судом та зменшувати їх тривалість на обох моделях судомних станів. Разом з 
тим можна зазначити, що досліджувана сполука дещо перевершує еталонний антиконвуль-
сант в активності, оскільки використовувалась в значно меншій дозі. 
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ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ЩУРІВ З  
АБСОЛЮТНОЮ ІНСУЛІНОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРИРОДНОГО АНТИОКСИДАНТА –РЕКСОД  
Деримедвідь Л.В., Бухтіярова І.П. 

Національний фармацевтичний університет, 
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 

 
В сучасній еднокринології однією з актуальних проблем є проблема адекватної фар-

макокорекції цукрового діабету (ЦД) та його ускладнень, у тому числі, й ангіопатій. Одним 
із механізмів розвитку ангіопатичних розладів при цукровому діабеті є надмірна активація 
процесів вільнорадикального окислення (ВРО).  

Як відомо, індукований гіперглікемією оксидативний стрес спричиняє ендотеліальні 
дисфункції, активацію тромбоцитів та моноцитів, проліферацію гладко-м’язових волокон, 
що призводить до розвитку діабетичних ангіопатій. Головна роль у захисті клітин від актив-
них форм кисню, що призводять до ВРО, відводиться ферменту-антиокиснику – супероксид-
дисмутазі (СОД), яка перетворює супероксидний аніон-радикал (О2

•) у менш реакційно-
спроможний перекис водню. СОД є єдиним серед відомих антиокисних ферментів, що без-
посередньо забезпечують обрив вільно-радикальних реакцій у клітках аеробних організмів 
на так званій “нульовій” стадії ВРО. 

Метою даної роботи було дослідження ангіопротекторної та цукрознижуючої актив-
ності препарату рекомбінантної супероксиддисмутази (рексод), отриманої методом генної 
інженерії з культури штаму дріжджів - продуцентів Sacharomycess cerevisie Y-213Ч. Дослі-
дження проводили на моделі дитизонового діабету у кролів, який спричиняе розвиток абсо-
лютної інсулінової недостатності (АІН).  

Як відомо, дитизон являє собою 8-гідроксибензопіридин, який здатен утворювати хе-
латні комплекси з цинком та індукувати інсулін-залежний цукровий діабет. Індукцію АІН 
проводили на самцях кролів породи "Шиншила" вагою 2,3 - 2,7 кг шляхом внутрішньочере-
виного введенням дитизону в дозі 35 мг на кг маси тіла.  

До груп тварин з АІН були включені кролі, у яких базальна глікемія перевищувала 14 
ммоль/л. Рексод водили внутрішньом’язово у дозі 65 мкг/кг (ЕД50 за антиокислювальною ді-
єю) кролям з АІН двічі на добу протягом 2 місяців. У якості препарату порівняння за анти-
окислювальною дією використовували α-токоферола ацетат, який вводили у дозі 50 мг/кг 
внутрішньом’язово в аналогічному режимі. Контрольна група тварин отримувала за аналогі-
чною схемою еквівалентний об’єм фізіологічного розчину. Стан глюкозного гомеостазу оці-
нювали за показниками базальної глікемії. 

У результаті проведеного експерименту встановлено, що у контрольних тварин з АІН, 
протягом 2 місяців після індукції діабету зберігалася виразна базальна гіперглікемія (понад 
20 ммоль/л). Застосування рексод вже через 6 тижнів привело до зниження базальної гіпер-
глікемії на 36% відносно вихідного рівня, яке посилювалося протягом останніх двох тижнів 
та досягало 57% через 8 тижнів від початку експерименту. 

Токоферола ацетат протягом перших 4-х тижнів майже не впливав на показники база-
льної глікемії, а починаючи з 7 тижня на фоні застосування токоферола починається змен-
шення глікемії, яке на 8 тиждень досягає 65% від початкового рівня. 

Таким чином, дослідження доказало ефективність застосування природних антиокси-
дантів при абсолютні інсуліновій недостатності.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ НОВОЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ З 
КЛАСУ ОКСИЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТІВ 

Дерун І.В. 
Одеський державний медичний університет 

 
Загальновідомим в медичній практиці є значне переважання явищ недостачі такого 

життєво необхідного мікроелементу, як цинк над підвищеною його кількістю в організмі 
людини у різному віці.  

Цинк відіграє певну роль в підтримці мембранних структур, має ліпотропний ефект, а 
цинквмісні метало-ферменти (алкогольдегідрогеназа, карбоксипептидаза А, карбоангідраза 
та ін.) впливають на метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та нуклеїнових кислот. У взаємодії 
з ферментами, гормонами та вітамінами, цинк здійснює значний вплив на фундаментальні 
життєві процеси: кровотворення, розмноження, ріст та розвиток організму, обмін вуглеводів, 
білків та жирів, окислювально-відновні процеси, енергетичний обмін. 

Доклінічні та клінічні випробування різних органічних та комплексних германійвміс-
них сполук показали, що вони позитивно впливають на організм, маючи різносторонні фар-
макодинамічні властивості, в тому числі протипухлинну, імуномодулюючу, противірусну, 
нейро-, кардіо-, гепатопротекторну, антигіпоксичну, детоксикаційну, мембранопротекторну 
та ін.  

Висока фармакологічна активність як метал-іона, так і ліганда у переважній більшості 
випадків виявляється саме у складі комплексних сполук, оскільки живий організм є злаго-
джено діючою полілігандною системою.  

Серед речовин з високими комплексоутворюючими властивостями одне з провідних 
місць займає оксіетилідендифосфонова кислота (ОЕДФ), яка, поряд з низькою токсичністю, 
має високу біологічну активність, а її препарати широко застосовуються у клінічній практиці 
як регулятори мінерального обміну, протипухлинні та противірусні засоби, антидоти при от-
руєнні токсичними і радіоактивними елементами тощо. 

У зв’язку з цим, цілеспрямованим синтезом була створена нова комплексна біологічно 
активна речовина (БАР) – германієва сіль дифосфонової кислоти з мікроелементом – цин-
ком. Першим етапом вивчення фармакологічної активності нової БАР було визначення її го-
строї токсичності.  

Дослідження були проведені на щурах лінії Вістар при трьох шляхах введення: внут-
рішньоочеревиному (в/о), підшкірному (п/ш) та пероральному (п/о) шляху. Критерієм гост-
рої токсичності нового БАР слугувала середня летальна доза (ЛД50), яка визначалась за ме-
тодом В.В.Прозоровського (1963). 

Визначення нешкідливості нової БАР в гострому експерименті на щурах виявило, що 
середня летальна доза (ЛД50) при в/о шляху введення склала 266,3 (178,3÷354,3) мг/кг, при 
п/ш шляху - 582,3 (493,6÷670,9) мг/кг, а при п/о шляху - 3244,4 (2495,7÷4217,8) мг/кг. Згідно 
з класифікацією К. К. Сидорова (1973) нова германієва БАР при в/о та п/ш шляху введення 
щурам може бути віднесена до IУ класу токсичності, тобто до малотоксичних сполук, а при 
п/о введенні до V класу. Така відмінність у показниках може бути пов’язана з пресистемним 
метаболізмом даної сполуки при пероральному шляху введення, що диктує доцільність по-
дальшого вивчення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КАРДІОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ У ПОХІДНОГО 
4-ОКСОХІНАЗОЛІНУ (СПОЛУКИ ПК-66) В УМОВАХ КАРДІОГЕННОГО ШОКУ 

Джигалюк О.В., Ходаківський О.А., Степанюк Г.І., Рябоха О.С. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова 

 
На сьогоднішній день відомий широкий арсенал лікарських засобів для лікування 

ішемічної хвороби серця (ІХС) (вазодилататори, β-адреноблокатори, антигіпоксанти та ін.). 
Однак, вони не завжди задовольняють потребам клініцистів через недостатню ефективність 
та наявність побічних ефектів. Крім того, переважна більшість з них закордонного виробни-
цтва, що зумовлює їх значну собівартість. Тому, пошук нових речовин із кардіопротектор-
ними властивостями, які б могли стати основою для створення нового вітчизняного лікарсь-
кого засобу є актуальною задачею фармакології. В цьому плані нашу увагу привернуло похі-
дне 4-оксохіназоліну (сполука ПК-66), якому притаманна актопротекторна та церебропроте-
кторна дії, які обумовлені наявністю у неї антигіпоксичного ефекту та спроможності стиму-
лювати кровопостачання головного мозку. Саме тому, цікавим було оцінити дію сполуки 
ПК-66 в умовах гострої ішемії міокарду.  

Мета дослідження. Оцінити ефективність похідного 4-оксохіназоліну (сполуки ПК-
66) на моделі кардіогенного шоку (КШ) на предмет з’ясування наявності у неї кардіопротек-
торного ефекту. 

Матеріали та методи. Експерименти проведено на 80 нелінійних щурах-самцях обох 
статей масою 160-170 г. КШ моделювали внутрішньоочеревинним (в/о) введенням щурам 
0,18 % розчину адреналіну гідрохлориду (0,05 мл/кг). Ефективність сполуки ПК-66 дослі-
джували у дозах 3; 5; 10 та 15 мг/кг. Референс-препаратами слугували мексидол (100 мг/кг), 
тіотріазолін (100 мг/кг) та аміодарон (10 мг/кг), яким за літературними даними притаманний 
кардіопротекторний ефект в умовах ішеміко-гіпоксичного враження (Юшкова В.В., 2000; 
Березнякова М.Є., 2005; Бєленічев І.Ф., 2005). КШ викликали після курсового щоденного 
введення досліджуваних речовин упродовж 3-х діб з інтервалом 24 год. Контрольним щурам 
аналогічно превентивно вводили 0,9 % розчин NаСІ (2 мл/кг). Ефективність сполуки ПК-66 
та референс-препаратів в умовах даної патології оцінювали за динамікою показника леталь-
ності тварин протягом 120 хв після моделювання патологічного стану. Статистичну обробку 
цифрових даних проводили за методом χ2 , а при нульовому та 100% значеннях показників – 
за методом Р. Б. Стрєлкова (1982). Вірогідними вважали зміни при р ≤0,05. 

Результати та їх обговорення. Більше половини (70 %) контрольних тварин загинуло 
через 60 хв після моделювання КШ, що можна вважати критичним періодом у розвитку да-
ного патологічного стану. Профілактичне курсове введення сполуки ПК-66, так само, як і 
окремо мексидолу, аміодарону та тіотріазоліну сприяло зменшенню показника летальності 
щурів з КШ у критичний період експерименту, що може бути ознакою наявності у сполуки 
ПК-66, як і у референс-препаратів протишокового ефекту. У найбільшій мірі захисна дія ПК-
66 проявилась в дозі 10 мг/кг: показник летальності в критичний період досліду під її впли-
вом зменшився відносно контролю в 2,3 рази. В цей же період під дією мексидолу, аміодаро-
ну та тіотріазоліну летальність зменшилась відносно контролю відповідно в 1,8; 2,3 та 1,8 
рази. Отримані дані вказують на те, що сполука ПК-66 в дозі 10 мг/кг за величиною кардіо-
протекторного ефекту співставляється з аміодароном (10 мг/кг в/о), перевершуючи мексидол 
(100 мг/кг в/о) та тіотріазолін (100 мг/кг в/о). Таким чином, проведене дослідження показало, 
що похідному 4-оксохіназоліну (сполуці ПК-66) притаманна кардіопротекторна дія в умовах 
КШ. При цьому вказана сполука за величиною захисної дії співставляється з аміодароном. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ РОСЛИННИХ ЗБОРІВ 
ІЗ ВІВСОМ ПОСІВНИМ 
Добра О.О., Самура Б.А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) є однією з форм тканинного дихання. Оксиданти 

та антиоксиданти мають велике значення для життєдіяльності організму в підтриманні пев-
ного балансу між процесами утворення та розпаду перекисних сполук. Поряд з активацією 
процесу оксидації проходить зниження активності антиоксидантної системи (АОС), яка від-
повідає за інактивацію продуктів ПОЛ. Тому питання можливості захисту організму шляхом 
дублювання АОС, тобто введення в організм природних та синтетичних антиоксидантів, ста-
ло предметом детальних багаторічних досліджень як у нашій країні, так і за кордоном. 

Побічні ефекти, алергічні реакції, непереносимість багатьох антиоксидантів синтети-
чного походження посилюють практичне значення фітотерапії. Лікарські препарати рослин-
ного походження більш безпечні при тривалому застосуванні, що є дуже актуальним при те-
рапії хронічних захворювань, пов’язаних з порушенням роботи АОС, курси лікування яких 
тривають не менше 3 – 6 місяців. Оскільки у складі біологічно активних речовин рослинних 
зборів містяться поліфенольні сполуки, які є природними антиоксидантами, було проведене 
вивчення антиоксидантної активності рослинних зборів із вівсом посівним. 

Об'єктом дослідження були настої із 3 рослинних зборів, які скомпоновані з лікарсь-
кої сировини вівсу посівного та ще 13 рослин у залежності від вмісту різноманітних біологі-
чно активних речовин. Рослини, сировина яких була використана для дослідження, широко 
розповсюджені у Харківській області. Настої рослинних зборів із вівсом посівним готували 
відповідно до вимог Державної Фармакопеї України 1-ого видання. 

Інтенсивність вільнорадикальних процесів in vivo оцінювали за концентрацією мало-
нового діальдегіду (МДА) в мікросомальній фракції гомогенату печінки щурів. Досліджувані 
настої із рослинних зборів вводили перорально за годину до введення гепатоксина. Актива-
цію перекісного окислення ліпідів моделювали внутрішньочеревним введенням білим щурам 
лінії Вістар масою 130-160 г класичного гепатотоксину тетрахлорметану (25% олійний роз-
чин вводили з розрахунку 0,2 мл на 100 г маси тварини). За препарат порівняння був взятий 
настій з квіток волошки синьої 1:10. 

Збір №2 складався з таких лікарських рослин: солома вівсу посівного, кореневища 
пирію повзучого, квітки глоду одноматочкового, волошки синьої, календули лікарської, тра-
ва ортосифону та хвощу польового та викликав в гомогенаті печінки зменшення концентра-
ції МДА на 47,4% (p<0,05). При заміні у зборі №2 квіток глоду одноматочкового, календули 
лікарської, кореневищ з коренями пирію повзучого та трави хвощу польового на стовпчики з 
приймочками кукурудзи, листя розторопші плямистої та смородини чорної (збір №1) спосте-
рігали різке зниження антиоксидантного ефекту на 30,2%. 

Заміна у зборі №1 квіток волошки синьої на квітки календули лікарської, кореневища 
з коренями пирію повзучого, трави причепи трироздільної та квасолі звичайної (збір №3) 
призвела до зростання антиоксидантної активності на 5%. 

Антиоксидантна активність препарату порівняння становила 38,3%. 
Вивчення антиоксидантних властивостей настоїв із рослинних зборів із вівсом посів-

ним №№1-3 показало, що найбільш виражене інгібірування процесів ПОЛ спостерігали після 
введення настою з рослинного збору №2 , антиоксидантна активність якого перевищує дію 
препарату порівняння на 9,1%. 
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ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОЇ УЛЬЦЕРОГЕННОЇ ДІЇ ХВОЛАПЕНУ 
Довженок І.А., Самура Б.А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Рослинні препарати мають широкий спектр фармакологічної активності, низьку ток-

сичність і природний хімічний склад, що робить їх ближчими до організму людини, ніж пре-
парати синтетичного походження. 

У результаті досліджень серед 16 рослинних зборів з хвощем польовим був відібра-
ний збір, який отримав назву «Хволапен» і має виражену діуретичну дію. В межах дослі-
дження безпечності хволапену нами було вивчено можливу ульцерогенну дію хволапену.  

Дослідження можливої пошкоджувальної дії настою хволапену на слизову оболонку 
шлунку і дванадцятипалої кишки вивчали у дослідах на білих щурах обох статей масою 170-
220 г за методом E.Marrasi-Uberti, 1961. 

Настій хволапену вводили щодня внутрішньошлунково у дозах 5, 30 і 50 мл/кг впро-
довж 14 днів. При макроскопічному дослідженні шлунку і дванадцятипалої кишки після 
прийому хволапену нами не було виявлено пошкоджувальної дії його на слизову оболонку, а 
також симптомів, передуючих утворенню деструкцій: гіперемії, набряку і крововиливу. 
Ймовірну ульцерогенну дію також вивчали на тваринах, які голодували впродовж 24 годин. 
Настій хволапену вводили у дозі 5, 30 і 50 мл/кг. Його дію порівнювали з дією ацетилсаліци-
лової кислоти, яку вводили щурам у дозах 10, 100 і 500 мг/кг.  

Результати досліджень показали, що настій хволапену у дозі 10 і 25 мл/кг не викликав 
пошкодження слизових оболонок.  

Також не спостерігалося симптомів, передуючих деструкції. Слабка ульцерогенна дія 
виявилася лише у дозі 50 мл/кг. Пошкодження слизової оболонки спостерігали тільки в одні-
єї тварини (індекс вкриття виразками склав 0,01), що в 88,2 рази менше, ніж при введенні 
ацетилсаліцилової кислоти.  

Ацетилсаліцилова кислота, на відміну від хволапену, викликає злущування клітин 
епітелію, виразки, геморагічне запалення слизової оболонки шлунку і дванадцятипалої киш-
ки. Мінімальний ступінь пошкодження для ацетилсаліцилової кислоти спостерігався у дозі 
10 мг/кг і склала 0,98 бали (індекс вкриття виразками 0,882). У дозах 100 і 500 мг/кг вона ви-
кликала пошкодження слизової оболонки у 100% тварин, що склало 3,78 і 4,82 бали, відпові-
дно (індекс вкриття виразками, відповідно, 3,78 і 4,82). 

Дослідження ульцерогенної дії настою хволапену також проводили на моделі етано-
лових виразок у дослідах на безпородних білих щурах.  

У кожній серії було по 5 тварин. Встановлено, що настій хволапену у дозах 10 і 25 
мл/кг не підсилював ульцерогенної дії етанолу, у порівнянні з контролем, для якого індекс 
вкриття виразками склав 2,1.  

Хволапен не викликав достовірних відмінностей у ступені вкриття виразками слизової 
оболонки шлунку. Ацетилсаліцилова кислота у дозах, які вивчалися, потенціювала ульцеро-
генну дію етанолу. Значну ульцерогенну дію спостерігали при введенні її у дозі 100 мг/кг 
(індекс вкриття виразками 3,8). 

Таким чином, пошкоджувальна дія збору «Хволапен» на слизову оболонку шлунково-
кишкового тракту виявлялася лише у дозах, які перевищували ЕД, більше чим у 10 разів.  

На відміну від ацетилсаліцилової кислоти, хволапен не потенціював ульцерогенної дії 
етанолу. Низька токсичність хволапену робить його перспективним для подальшого дослі-
дження як діуретичного засобу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА РЕПАРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ 
АДАПТАЦІЙНОГО ГЕЛЮ «КОМФОРТ» ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 
Дорошенко О.М., Павленко О.В., Гладух Є.В., Брунь Л.В.  

Національний фармацевтичний університет, 
Національна медична академія післядипломної освіти 

 
В стоматології найбільш поширені такі патологічні стани, як дефекти твердих тканин 

зуба різної етіології, а також часткова або повна втрата зубів (адентія). Останніми роками 
кількість осіб з частковою і повною адентією різко виросло, на що впливає ряд різних чин-
ників: погіршення якості продуктів харчування, погіршення екологічних чинників (забруд-
нення води і повітря), ріст патогенної мікрофлори, недостатня і неправильна гігієна порож-
нини рота і зубів та ін. Всі ці фактори ведуть до зміни у будові зубів, до значного зростання 
запалень, що призводять до захворювань порожнини рота і зубів, та як наслідок до їх втрати.  

Перелічене вимагає подальше протезування, яке передбачає використання різних за-
собів для підготовки до фіксації зубних протезів. У стоматологічній практиці більш розвине-
них країн Європи та Америки, засоби для фіксації зубних протезів стають все більш актуаль-
ними. На сучасному ринку України не виробляється жоден з відомих засобів для фіксації 
знімних протезів. До того ж, сам асортимент засобів для фіксації та підготовки до неї пред-
ставлений недостатньо. Проте вони не володіють (або недостатньо володіють) протизапаль-
ними, репаративними та антимікробними властивостями. Основна спрямованість їхньої дії – 
це адгезія.  

Це обумовлює необхідність подальшого пошуку та розробки нових препаратів для фі-
ксації зубних протезів та підготовки до неї, які б володіли зазначеним спектром фармаколо-
гічної активності. Одним із шляхів вирішення проблеми є використання речовин, які б воло-
діли протизапальною, репаративною та антимікробною активністю. 

Об’єктом нашого дослідження став гель «Комфорт» для прискорення адаптації до фі-
ксації знімних зубних протезів, розроблений проф. кафедри промислової фармації НФаУ 
Гладухом Є.В., який містсть мірамістин та декспантенол.  

Експериментальні дослідження протизапальної та репаративної активності гелю, про-
ведено на 32 білих нелінійних щурах на моделі стандартної скарифікованої рани. У якості 
препаратів порівняння були обрані мазь «Мірамістин» та крем «Лакалут дент». 

Тварини були розділені на чотири групи по вісім особин у кожній. Щурів першої кон-
трольної групи не лікували. На рани тварин другої групи наносили розроблений гель. Твари-
нам третьої групи наносили аплікації мазі «Мірамістин», четвертої групи – крему «Лакалут 
дент». Оцінка запальної стадії ранового процесу при лікуванні препаратами порівняння про-
водили на підставі клінічних критеріїв. 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що показники протизапальної 
дії гелю «Комфорт» незначно перевищували такі у препаратів порівняння. Запальна стадія 
ранового процесу у всіх групах відповідала середньому ступеню течії (7-14 балів). Усунення 
симптомів запалення при лікуванні гелем «Комфорт» відмічалось на 5 добу лікування, пре-
паратами порівняння – на 6 добу, а у контрольній групі на 6-7 доби спостереження. Загоєння 
при лікуванні гелем «Комфорт» відбувалося на 11-12 добу, маззю «Мірамістин» на 12-13 до-
бу, кремом «Лакалут дент» на 14-15 добу. 

Таким чином, гель «Комфорт» володіє протизапальними та репаративними властивостями, 
за якими не поступається препаратам порівняння мазі «Мірамістин» та крему «Лакалут дент». 
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ОЦІНКА АНТИГІПОКСИЧНОЇ ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ  
БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ 

Драчук О.П., Степанюк Г.І., *Олійник С.А. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 
*Національний університет фізичного виховання і спорту України 

 
Гіпоксія, як універсальний компонент багатьох патологічних станів та різноманітних 

захворювань, може піддаватись ефективній фармакологічній корекції за умов врахування па-
тогенетичних механізмів її розвитку. Тому свій науковий пошук ми спрямували на дослі-
дження речовин, здатних усувати гіпоксію на рівні дихального ланцюга, а саме на рівні шви-
дкого сукцинатоксидазного шляху. В цьому плані нашу увагу привернуло дослідження анти-
гіпоксичних властивостей нових похідних бурштинової кислоти – антилактату та похідного 
бемітилу і бурштинової кислоти (БС). 

Мета дослідження: охарактеризувати антигіпоксичні властивості нових похідних бу-
рштинової кислоти – антилактату і БС в порівнянні з мексидолом та бемітилом. 

Матеріали і методи: дослідження проведене на 85 білих нелінійних щурах обох ста-
тей, масою 180-200 г, розподілених на 5 груп: 1) контрольні щурі, які внутрішньоочеревинно 
отримували ізотонічний розчин натрію хлориду; 2) тварини, яким вводили антилактат (в дозі 
5% від LD50) одноразово, внутрішньоочеревинно; 3) тварини, яким вводили БС (в дозі 5% від 
LD50) одноразово, внутрішньошлунково; 4) тварини, які отримували мексидол (100 мг/кг) 
одноразово, внутрішньоочеревинно і 5) тварини, які отримували бемітил (33,5 мг/кг) однора-
зово, внутрішньоочеревинно. Досліджувані речовини вводили за 40 хв. до моделювання па-
тологічного стану.  

При цьому використовували експериментальні моделі: 1) гострої нормобаричної гіпо-
ксичної гіпоксії з гиперкапнією (ГГсГк), для чого тварин поміщали в індивідуальні гермока-
мери об’ємом 500 мл; 2) гострого порушення мозкового кровотоку (ГПМК) у ненаркотизо-
ваних щурів, що відтворювали шляхом двосторонньої перев’язки загальних сонних артерій у 
ненаркотизованих щурів (Ходаківський О.А., 2008). Антигіпоксичну дію досліджуваних ре-
човин оцінювали на першій моделі за тривалістю життя тварин до появи агональних ознак, 
на другій - за динамікою показників летальності щурів з ГПМК.  

Результати: встановлено, що превентивне введення тваринам антилактату та БС перед 
моделюванням гіпоксичних станів підвищує стійкість тварин до кисневої нестачі. Це прояв-
лялось подовженням тривалості життя щурів в заданих умовах експерименту. При цьому за 
антигіпоксичною ефективністю на моделі ГГсГк досліджувані речовини можна розташувати 
в ряд: БС > Антилактат > Бемітил > Мексидол, а в умовах ГПМК: Антилактат > БС > Мекси-
дол > Бемітил.  

Висновки: нові похідні бурштинової кислоти антилактат та похідне бемітилу і бурш-
тинової кислоти (БС) володіють антигіпоксичною активністю, за якою не поступаються пре-
паратам порівняння мексидолу та бемітилу.  

Враховуючи це та низьку їх токсичніть, як похідних природних метаболітів організму, 
можна вважати антилактат та БС перспективними речовинами для подальших поглиблених 
досліджень їх фармакологічних властивостей та безпечності на предмет їх придатності для 
створення нових антигіпоксантів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМБІНАЦІЇ КВЕРЦЕТИНУ З ПОХІДНИМИ  
ГЛЮКОЗАМІНУ НА ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МІОКАРДИТУ 

Ель Аараж Ахмад, Зупанець І.А, Шебеко С.К.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Незважаючи на сучасні досягнення фармакології, проблема дослідження нових засо-

бів кардіопротекторної дії є дуже актуальною. По-перше це пов’язано з тим, що лікування 
ішемічних ушкоджень міокарда має велике медико-соціальне значення. Так, смертність від 
ІХС в Україні в середньому складає 330 000 чоловік на рік (41% від усіх випадків смерті), що 
у 2,5-3 рази вище ніж у країнах Європи і більш ніж у 10 разів ніж у Франції. По-друге, меха-
нізми розвитку структурно-метаболітних ушкоджень серцевого м’яза носять комплексний 
характер, і для забезпечення успішного лікування пацієнтів потребують впливу, як най-
менше, на глибинні ланки порушення метаболічних процесів міокарда. 

Особливу увагу у рішенні даної проблеми, слід приділити створенню комбінованих 
препаратів на основі мембранопротекторів та антиоксидантів природного походження, серед 
властивостей яких є оптимізація енергетичного обміну в ішемізованому серцевому м'язі за різ-
ними механізмами дії. З цією метою перспективним є дослідження фармацевтичної комбінації 
на основі кверцетину та похідних глюкозаміну. Кардіопротекторні властивості дослідної ком-
позиції вивчали на моделі ізадриново-фуразолідонового міокардиту у щурів, у порівнянні з 
компонентами композиції – кверцетином та сумішшю аміноцукрів (глюкозаміну гідрохлорид 
та N-ацетилглюкозамін 1:1). Результати досліджень свідчать, що у тварин із групи контроль-
ної патології в сироватці крові спостерігався вірогідний ріст рівнів маркера альтерації серце-
вого м’язу АсАТ та цукру крові в 2,3 та 1,9 рази відповідно. Про активацію перекисного оки-
слення ліпідів (ПОЛ) свідчить рівень малонового діальдегіду (МДА), що зріс в 2,1 рази в 
без’ядерному гомогенаті міокарда лівого шлуночка щурів даної групи. Рівень ендогенного 
N-ацетилглюкозаміну (N−АГА) в сироватці крові значно підвищився, а у враженому міокар-
ді рівень даного аміноцукру зменшився в 16 разів, що в свою чергу свідчить про виражену 
інтенсивність деструктивних процесів у серцевому м’язі.  

На фоні застосування дослідної композиції достовірно (на 58,5%) знизився рівень фер-
ментемії та нормалізувалися процеси ПОЛ – рівень МДА знизився на 90,1%. При цьому, кар-
діопротекторна активність композиції склала 69,6 %, що свідчить про достатньо високий рі-
вень її захисних властивостей по відношенню до міокарда. Також спостерігалося усунення гі-
перглікемії під впливом композиції, що виникала внаслідок активації гліколізу. 

При застосуванні суміші аміноцукрів виявлялось, що за направленістю впливу на рі-
вень ферментемії (АсАТ) та гіперглікемії даний об’єкт не мав достовірних відмінностей у 
порівнянні з композицією. Рівень МДА в сироватці крові знижувався, проте був достовірно 
вищим, ніж у інтактних тварин, вміст N−АГА в тканині міокарда наближався до норми. На 
фоні застосування кверцетину відбувалось деяке зниження рівнів АсАТ, цукру крові, МДА 
в тканині міокарда на 29,4%, 8% та 19,6% відповідно, що не мало достовірних відмінностей 
по відношенню до тварин із контрольною патологією. Рівень ендогенного N−АГА в сиро-
ватці крові був практично на рівні інтактних показників, проте рівень ендогенного N−АГА 
в тканині міокарду був вірогідно меншим. 

Таким чином, кардіозахисна активність дослідної композиції склала 69,6 %, що пере-
вищує рівень кверцетину та суміші аміноцукрів (19,93 та 54,34 % відповідно) і свідчить про 
перспективність подальших досліджень даного засобу у якості нового кардіопротектору. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АЛЛЕРГИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 
ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ 

В РЕАКЦИИ ДЕГРАНУЛЯЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 
Еременко Р.Ф., Ковалев С.В. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Люцерна обладает очень широким спектром действия. Она способствует заживлению 

эрозий, язв, открытых ран, помогает в борьбе с инфекцией. Высокомолекулярные спирты 
(триаконтанол и октакозанол), содержащиеся в растении, снижают уровень холестерина и 
липидов в крови, а флавоноиды расслабляют гладкую мускулатуру.  

Алкалоиды помогают снизить уровень сахара в крови, сапонины поддерживают ба-
ланс кишечной флоры. Употребление люцерны повышает эластичность артерий, предупреж-
дает развитие атеросклероза. Сапонины и волокна люцерны способны связать значительное 
количество холестерина, производные кумарина оказывают мягкое противомикробное дейс-
твие, укрепляют кровеносную систему. 

Создание безвредных, но эффективных средств, способных влиять на уровень адапта-
ционных возможностей – одна из ключевых проблем современной медицины. Актуальными 
являются продолжение поиска, изучение и внедрение новых адаптогенных препаратов, отли-
чающихся выраженной эффективностью, но при этом безвредностью при длительном при-
менении и доступностью сырьевых ресурсов.  

Поэтому целью работы было изучение возможных аллергизирующих свойств экстра-
кта травы люцерны посевной. 

Способность растительных экстрактов вызывать появление гомоцитотропных антител 
изучали в тесте дегрануляции тучных клеток у крыс. В эксперименте использовали белых 
нелинейных крыс с массой 180-200 г, которых содержали на стандартном рационе вивария. 
Сенсибилизацию животных проводили перорально в течение 10 дней в дозе 100 мг/кг.  

Аллергизирующее действие изучали в реакциях in vitro: непрямой дегрануляции туч-
ных клеток. Тестирование возможных аллергизирующих свойств люцерны посевной прово-
дили на 21 сутки от начала сенсибилизации испытуемым экстрактом.  

На 21 сутки животных выводили из эксперимента методом эвтаназии и получали сы-
воротку для постановки реакции. В предварительных экспериментах подбирали концентра-
цию экстракта люцерны, вызывающую не более 5% неспецифической дегрануляции. К 30 
мкл взвеси тучных клеток, полученных от интактных животных, добавляли 30 мкл сыворот-
ки опытного или контрольного животного и 30 мкл суспензии тестируемого вещества.  

После 15-минутной инкубации при 37°С препараты на стеклах исследовали методом 
световой микроскопии и подсчитывали показатель дегрануляции тучных клеток (ПДТК). В 
каждой камере подсчитывали 100 клеток, реакцию считали положительной, если ПДТК пре-
вышал 0,2. 

Полученные результаты показали, что исследуемый экстракт люцерны посевной не 
вызывал накопления в крови гомоцитотропных антител (различия между результатами опы-
тной и контрольной групп недостоверны). Это свидетельствует об отсутствии развития сен-
сибилизации в опытных группах на выбранной модели на фоне применения исследуемого 
растительного экстракта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в используемой аллергологической мето-
дике: непрямая дегрануляция тучных клеток экстракт травы люцерны посевной не проявил 
аллергизирующих свойств.  
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ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ  
ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО 

Єфременко Е.А,. Гладченко О.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Запальні інфекційні захворювання статевих органів займають особливе місце в струк-

турі захворюваності чоловічого населення. Найбільш розповсюдженими патологіями чолові-
чої статевої системи є хронічні простатитити (ХП) та доброякісна гіперплазія передміхурової 
залози (ДГПЗ), прояви яких можна зустріти у чоловіків молодого та середнього віку.  

Фармакотерапія ХП передбачає проведения етіотропного і патогенетичного лі-
кування, попередження розвитку ускладнень і можливих рецидивів хвороби.  

Для фармакотерапії простатитів та ДГПЗ потрібні багатоварті та часті курси лікуван-
ня: від 6 місяців до 1,5 років. Останнє сприяє розвитку побічних ефектів, які спостерігають у 
більшості випадків.  

У зв'язку з цим є актуальними вжиті заходи до розробки, дослідження, впровадження 
та використання лікарських засобів, які чинять найбільш сприятливий вплив на запальний 
процес в предміхуровій залозі з незначними побічними ефектами чи з відсутністю таких вза-
галі. Саме тому пошук засобів, які здатні забезпечити корекцію морфологічної структури 
простати викликає значний інтерес вчених і є доцільним. 

Значне місце в лікуванні простатитів займають засоби на основі лікарської рослинної 
сировини, висока ефективність яких поєднується з нешкідливістю, відсутністю побічної дії, 
можливістю їх довготривалого використання, одним з яких може бути досліджуваний нами 
ЕЛХ. 

Звісно, що одним з ускладнень доброякісної гіперплазії передміхурової залози є бак-
теріальний простатит, який виникає у результаті приєднання сечостатевої інфекції (низхідно-
го - з нирок або висхідного - з сечовивідного каналу). Враховуючи те, що до складу екстракту 
листя хмеля (ЕЛХ) входять БАР, які володіють протимікробною, антисептичною дією, ме-
тою нашого дослідження є вивчення його протимікробної дії. 

Дослідження протимікробної активності ЕЛХ проводили на одному з найбільш інфо-
рмативних методів в умовах in vitro - метод дифузії в агар («метод колодязів»). Ефективність 
даного препарату оцінювали у відношенні мікроорганізмів, які найчастіше висіваються зі 
вмісту сечовивідного каналу та слизових статевого органу і викликають ускладнення при 
ДГПЗ та ХП.  

Результати експерименту показали, що дослідний ЕЛХ володіє помірною протимікро-
бною дією у відношенні дослідних мікроорганізмів. Найбільша чутливість до ЕЛХ спостері-
галась у культур S. aureus (зона затримки росту даних мікроорганізмів складала 23 мм2 ). Згі-
дно з результатами дослідження ступінь чутливості інших культур, а саме Streptococcus spp. 
та S. epidermidis, та Е. coli поступалася S. aureus, про що свідчить менш виражена зона за-
тримки росту цих мікроорганізмів (21 мм2, 20 мм2 і 18 мм2м, відповідно). У мікроорганізмів 
культури Proteus vulgaris чутливість до ЕЛХ не виявилась. 

Таким чином, ЕЛХ володіє протимікробною дією, що дозволить знизити ризик вини-
кнення інфекційного процесу, запобігти ускладнень та підвищити успішність терапії ХП та 
ДГПЗ. 
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Значне місце в лікуванні простатитів займають засоби на основі лікарської рослинної 

сировини, висока ефективність яких поєднується з нешкідливістю, відсутністю побічної дії, 
можливістю їх довготривалого використання, одним з яких може бути досліджуваний нами 
ЕЛХ. 

Широкий діапазон терапевтичної дії та незначна токсичність дозволяє тривалий час за-
стосовувати фітопрепарати без ризику серйозних ускладнень (гепатотоксичність, нефроток-
сичність та ін.), особливо якщо враховувати похилий вік хворих на ДГПЗ та супутню патоло-
гію. 

Експерименти проводили на щурах-самцях. Тварини були розділені на 4 групи по сім 
щурів у кожній:  

1 група - хибнооперовані;  
2 група - контрольна патологія;  
3 група - тварини, яким внутрішньошлунково вводили ЕЛХ у дозі 5 мг/кг;  
4 група - тварини, яким вводили внутрішньошлунково препарат порівняння пепонен у 

дозі 10,8 мг/кг; Експериментальний простатит викликали у щурів груп 2 - 4 шляхом локально-
го струменевого зрошення правої вентральної частини з перешийком ПЗ хлоретилом протя-
гом 3-5 секунд, хибнооперованим тваринам проводили тільки лапаротомію. На сьому добу 
після операції у всіх тварин визначали клінічні показники крові та сечі та виводили з експери-
менту. Досліджуємий ЕЛХ і референс-препарат вводили з першого по сьомий день експери-
менту. 

У щурів, яких лікували ЕЛХ, спостерігалось значне покращення показників крові у 
порівнянні з групою контрольної патології. Так, у щурів, яких лікували ЕЛХ при внутріш-
ньошлунковому введенні повністю достовірно нормалізувались показники крові: ШОЕ, кіль-
кості лейкоцитів, еритроцитів та гемоглобіну. Під дією ЕЛХ показник ШОЕ зменшився на 
71%, лейкоцитів - на 57%. Тоді як показник еритроцитів збільшився в 1,5 рази, гемоглобіну - 
на 28%.  

Кріотравма викликала не тільки простатит, але й запалення сечовивідних шляхів, про 
що свідчили показники сечі щурів. У щурів, яких лікували ЕЛХ, добовий діурез збільшився на 
56%, відносно контрольної патології, еритроцити в сечі були в нормі, епітеліальні клітини зу-
стрічались не більше 1-2 у полі зору або були відсутні, сеча мала слабку кислу реакцію. 

На відміну від лікованих ЕЛХ тварин, у мазку сечі щурів, які отримували пепонен, кі-
лькість лейкоцитів у полі зору складала до 25 (не більше 9,4 в досліді з ЕЛХ), у мазках були 
присутні еритроцити (в 2,5 рази більше ніж у лікованих ЕЛХ) та епітеліальні клітини у знач-
ній кількості, добовий діурез теж збільшувався, але поступався досліджуваному екстракту в 
2 рази. 

Таким чином, ЕЛХ та пепонен мають виражену простатопротекторну дію. За вираже-
ністю фармакологічних ефектів за різними вивченими показниками, на даній моделі патоло-
гії, ЕЛХ перевершує пепонен. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПАЗМОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ  
ЛИСТЯ ХМЕЛЮ НА ЩУРАХ САМЦЯХ 

Єфременко Е.А., Гладченко О.М.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Сучасний стан захворюваності в Україні відображає досить чітку тенденцію до 

«омолодження» більшості хвороб. Зокрема, за останніми даними захворюваність на 
хронічний простатит (ХП), доброякісну гіперплазію передміхурової залози (ДГПЗ) 
та рак передміхурової залози значно виросла серед чоловічого населення середнього та мо-
лодого віку. 

Простатит посідає перше місце за поширенням серед запальних захворювань чоло-
вічої полової сфери і займає одне з важливих місць серед чоловічих захворювань в цілому. За-
хворювання має різні прояви і погано піддається лікуванню. 

Урологічні захворювання зазвичай супроводжуються різними розладами акту сечови-
пускання, а саме, зміни його частоти, часу, кількості сечі.  

При хронічних простатитах та особливо ДГПЗ, типовим є підвищення тонусу шийки се-
чового міхура та передміхурової частини уретри. Переважна більшість фітопрепаратів, що при-
значаються для використання в комплексній терапії ХП та початкових стадій ДГПЗ, володіють 
спазмолітичною дією, що стало обгрунтованням для проведення дослідження ЕЛХ на няв-
ність спазмолітичних властивостей. 

Спазмолітичну активність ЕЛХ вивчали на щурах-самцях, у яких внутрішньочеревин-
ним введенням барію хлориду у дозі 15 мг/кг був викликаний спазм гладком'язових клітин 
різних органів, у тому чіслі і сечостатевої системи. 

Досліджувальний ЕЛХ та препарат порівняння (пепонен в дозі 10,8 мг/кг) вводили внут-
рішньошлунково в дозі 5 мг/кг за 30 хвилин до дії спазмогеного агенту. Спазмолітичну активність 
ЕЛХ оцінували по збільшенню сечі в умовах спазму сечостатевої системи порівняно з аналогіч-
ним показником у групі контрольної патології. 

Експериментальні тварини були розділені на наступні 4 групи, по 6 тварин у кожній: 
перша - група інтактного контролю, друга - група контрольної патології, третя - тварини, 
яким вводили ЕЛХ, четверта - щури, ліковані пепоненом.  

Аналіз результатів проведених дослідів показали, що введення барію хлориду призво-
дить до спазму сечовивідних шляхів та зниження сечовиділення у експериментальних тва-
рин. Так, в групі тварин контрольної патології, за 5 годин зареєстроване зниження сечовиді-
лення у 2,6 рази порівняно з інтактними. 

Введення ЕЛХ у дозі 5 мг/кг призвело до статистично достовірного збільшення кілько-
сті сечі в 3,2 рази, порівняно з показником групи контрольної патології, що свідчить про на-
явність у ЕЛХ спазмолітичних властивостей. Референтний препарат пепонен збільшував кіль-
кість сечі лише на 54%.  

Результати дослідження свідчать, що ЕЛХ виявляє виражену спазмолітичну дію на то-
нус сечовидільних шляхів в умовах їх гіпертонусу, викликаного хлоридом барію. 
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ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ 
Загайко А.Л., Вороніна ЛМ., Файзуллін О.В., Бакір Махер Назен 

Національний фармацевтичний університет 
 
Дослідження є фрагментом роботи, метою якої було вивчення фармакологічних влас-

тивостей олії кісточок винограду та ефективності його місцевого застосування для лікування 
уражень шкіри та слизових оболонок різного походження в якості репаративного засобу. 

Запальна реакція складає початкову фазу ранового процесу та розвивається у відпо-
відь на дію альтеруючого чинника, при цьому її роль полягає в локалізації та ліквідації 
ушкоджуючого чинника, а також забезпеченні умов для наступного відновлення тканин. 
Проте виражений запальний процес сам по собі може обумовлювати вторинне ушкодження 
тканин та затримувати загоєння рани, тому виключно важливе значення для реалізації ліку-
вальної дії засобів, що застосовуються в терапії ранового процесу, є наявність протизапаль-
них властивостей. 

Вивчення протизапальної активності олії кісточок винограду проводили на моделі те-
рмічного запалення лап у мишей. Досліди було проведено на білих мишах масою 20-30г. 

Піддослідні тварини були поділені на три експериментальні групи: перша група вико-
ристовувалась в якості контрольної, тварин ІІ-ої групи лікували олією насіння винограду, ІІІ-
ої – олією обліпихи. 

Термічне запалення лапи у мишей відтворювали шляхом занурення правої задньої кі-
нцівки у гарячу (66,5°С) воду на 4 секунди. Після цього тваринам другої дослідної групи на 
обпечену кінцівку наносили олію кісточок винограду, тваринам третьої групи - препарат по-
рівняння (олію обліпихи). У тварин контрольної групи лікування ураженої кінцівки не про-
водили. Через 24 години піддослідних тварин виводили з експерименту шляхом дислокації 
шийних хребтців під легким ефірним наркозом. 

Виразність запального процесу оцінювали за збільшенням ваги ураженої кінцівки. 
Для цього обидві кінцівки (здорову та ушкоджену) відрізали на рівні гомілковостопного суг-
лобу та зважували на торсійних терезах марки «ВТ-500» і розраховували різницю в масі на-
бряклої та здорової лапи. Результати, що були отримані при обстеженні тварин дослідних 
груп, порівнювали зі значенням досліджуваного показника в контрольній групі та розрахову-
вали протизапальну активність, яку виражали у відсотках. 

Спостереження показало, що вплив температурного фактора призводить до розвитку 
запального процесу з вираженим ексудативним компонентом: у піддослідних тварин спосте-
рігалося почервоніння ураженої кінцівки, набряк та біль. 

Отримані в ході експерименту дані свідчать, що місцеве застосування олії кісточок 
винограду сприяє зменшенню виразності запального процесу, що виявляється зниженням 
маси набряклої кінцівки, порівняно з контролем, на 35,7%. Встановлено також, що за вираз-
ністю протизапального ефекту олія кісточок винограду в 1,4 рази перевищує препарат порів-
няння олію обліпихи (протизапальна активність – 25,5%). 

Таким чином, дослідження проведені на моделі гострого ексудативного запалення, 
викликаного дією термічного чинника показали, що олія з кісточок винограду виявляє вира-
зні протизапальні властивості. Було також встановлено, що за виразністю протизапальної дії 
на моделі термічного запалення лап у мишей олія насіння винограду виявляє певну перевагу 
перед препаратом порівняння олією обліпихи. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ТА  
АНТИАЛЕРГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОЇ  

ГОМЕОПАТИЧНОЇ МАЗІ “ ДЕРМАТРОП” 
Зеленін Ю.В.,Деримедвідь Л.В., Піменов О.Ф. 

Національній фармацевтичний університет 
 
За останні десятиріччя у всьому світі значно зросла кількість алергічних захворювань, 

від яких страждає 20% – 30% населення Землі. У медичній практиці все частіше використо-
вується термін “системна атопія”, яка об’єднує цілу мережу атопічних захворювань. Для лі-
кування алергозів широко використовують місцеву терапію з застосуванням мазей, кремів, 
лосьйонів, присипок та ін. Метою наших досліджень стало фармакологічне вивчення ком-
плексної гомеопатичної мазі “Дерматроп”, створеної в ІПКСФ НФаУ під керівництвом проф. 
О.Ф. Пімінова. До складу мазі входить композиція з гомеопатичних матричних настоянок: 
календули лікарської, бджоли медоносної та ромашки аптечної, та комплексу мазьових ос-
нов. З цих матричних настоянок готувалися треті десятині потенції, що вводилися в основу.  

Профілактичну протизапальну активність комплексної гомеопатичної мазі вивчали на 
моделі каррагінінового, гістамінового та модельному набряку лапи у білих безпородних щу-
рів – самців, вагою 160-180 г згідно методичних рекомендацій ДФЦ МОЗ України. Мазі, що 
досліджувались, застосовували нашкірно за 1 годину до субплантарного введення 0,1 мл 1% 
розчину каррагініну і 0,1% розчину гістаміну. Спостереження та заміри лап тваринам прово-
дили на механічному онкометрі на протязі 3 годин з моменту введення флогогенів. У якості 
препарату порівняння використовували гомеопатичну мазь “Календодерм”.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що, комплексна гомеопатична мазь, 
що досліджувалась – "Дерматроп" і препарат порівняння - мазь "Календодерм", нанесені на 
ділянці шкіри у зоні формування набряку, проявляли антиексудативну дію. Так, на тлі кара-
генінового набряку,  при застосуванні мазі «Дерматроп» спостерігалось зменшення процесів 
ексудації на 56,5%, а при застосуванні мазі "Календодерм" - на -31,5% , відповідно. За вели-
чиною антиексудативної дії "Дерматроп перевершував мазь "Календодерм" протягом усього 
часу спостережень, в середньому на 20-22%. 

Також нами було проведено вивчення лікувальної дії мазі «Дерматроп» на моделі ко-
нтактного алергічного дерматиту викликаного динітрохлорбензолом (ДБНХ) у щурів. Як ві-
домо, дерматит, викликаний ДБНХ, супроводжується запальною реакцією: гіперемією, на-
бряком, гіперестезією шкіри – тобто спостерігаються всі прояви алергічного дерматиту у 
людини. Встановлено, що на перший день після аплікації ДНХБ температура шкіри щурів як 
контрольної, так і в дослідних групах вірогідно відрізнялася від вихідних величин і складала 
в середньому 41-41,4°С. При застосуванні мазі «Дерматроп» температура тіла нормалізува-
лася на 4-ий день, прояви дерматиту зникли на 5 добу. Під дією мазі "Календодерм" темпе-
ратура знизилася до норми тільки на 7-ий день, а прояви дерматиту – на 9 добу. У нелікова-
них тварин явища дерматиту зникали на 16-17 добу з моменту його формування. Шкіра інта-
ктних щурів залишалася нормальної протягом усього досліду. Отже, дані дослідження пока-
зали, що "Дерматроп" має лікувальний ефект на моделі алергічного контактного дерматит 

Аналізуючи результати проведених експериментів, встановлено, що механізм дії ком-
плексної гомеопатичної мазі “Дерматроп” пов’язаний з пригніченням вивільнення кінінів 
(про що свідчить значна антиексудативна активність препарату на 1-й час каррагінінового 
набряку), зменшенням вивільнення медіаторів алергії (насамперед, гістаміну), та гальмуван-
ням алергічних реакцій І типу. 
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ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ АНТИСТРЕССОРНЫХ  
КОМБИНАЦИЙ 

Зленко Е.Т., Мамчур В.И., Коваленко Е.Ю., Опрышко В.И., Куник А.В. 
Днепропетровская государственная медицинская академия 

 
Экспериментальными и литературными данными установлено обязательное метабо-

лическое сопровождение патологических ситуаций в виде оксидантного стресса (Зозуля 
Ю.А., Барабой В.А., Сутковой Д.А., 2000; Киричек Л.Т., Зубова Е.О., 2004).  

Поэтому коррекция свободно - радикального окисления с помощью антиоксидантов 
может способствовать оптимизации динамики физиологических процессов при разных экст-
римальных ситуациях. 

В опытах на взрослых белых крысах и кроликах изучались показатели перекисного 
окисления: диеновые коньюгаты (ДК), малоновый диальдегид (МДА) и активность фермен-
тов антиоксидантной защиты: супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПО), 
глутатионредуктазы (ГР) и глутатиона восстановленного в различных отделах головного 
(неокортекс, ствол, гиппокамп) и спинного мозга.  

Патологические состояния вызывались болевым раздражением (электрокожный сти-
мул, операционная травма), судорожным агентом (коразол), гипоксией (гипобария), физиче-
ским переутомлением.  

Наблюдения показали, что степень активации свободно-радикального окисления за-
висела от состояния организма животного и от структуры отдела мозга. Так, все испытанные 
состояния дистресса сопровождались возрастанием концентрации МДА на 20-60% и сниже-
нием активности СОД и ГПО на 15-35%. Активация перекисного окисления была наиболее 
выражена в структурах коры и гиппокампа.  

В качестве средств фармакотерапии нами использовались комбинации патогенетичес-
ких средств вместе с антиоксидантами.  

Коррекция болевого стресса осуществлялась анальгетиками (трамадол, диклофенак 
натрия, кетопрофен, кеторолак), местными анестетиками (лидокаин, бупивакаин), судорож-
ного синдрома - антиконвульсантами (карбамазепин, ламотриджин, вальпроат натрия).  

При гипоксическом состоянии и физическом перенапряжении использовались пира-
цетам и кавинтон. Антиоксидантный эффект достигался с помощью введения мелатонина, 
тиотриазолина, кверцетина.  

Экспериментальные исследования установили значительное увеличение эффективно-
сти средств, нормализующих патологические состояния, при их сочетании с антиоксиданта-
ми. Наряду с улучшением общего состояния животных (поведенческие реакции, память), от-
мечалась коррекция окислительного обмена во всех изучаемых отделах мозга, что особенно 
проявилось в коре головного мозга и гиппокампе.  

Наблюдалась оптимизация прооксидантно – антиокислительного баланса в сторону 
редукции процессов свободо - радикального окисления. Наиболее эффективными оказались 
комбинации препаратов с тиотриазолином и мелатонином. 

Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о позитивном эф-
фекте апробированных комбинаций и обосновании необходимости включения антиоксидант-
ных препаратов в стандарты фармакотерапии патологических ситуаций различного характера. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 
«АЗИМЕД» И «СУМАМЕД» ТАБЛЕТОК ПО 500 МГ 

Зупанец И.А.*, Безуглая Н.П.*, Либина В.В.**, Кудрис И.В.**, Мымриков А.Н.** 
* Национальный фармацевтический университет, 
** Государственный фармакологический центр 

 
Современные реалии, которые обусловлены старением населения планеты, повыше-

нием требований к качеству жизни, способствуют увеличению разницы между спросом на 
услуги системы здравоохранения и размерами финансовых ресурсов, которые общество в 
состоянии на это выделить. Попытки жесткого регулирования цен на лекарства в условиях 
рыночной экономики успеха, как правило, не приносят. Кроме того, общие затраты на меди-
каменты в результате регулированного ценообразования могут даже увеличиваться, поско-
льку дешевизна лекарств нередко стимулирует их чрезмерное употребление. Благодаря это-
му государственные органы здравоохранения как индустриальных стран, так и развивающи-
хся, а в последнее время и стран с переходной экономикой, поощряют выход на рынок ле-
карств аналогов существующих препаратов – генерических препаратов. Часть этой катего-
рии фармацевтической продукции увеличивается практически во всех странах и составляет 
до 50% и более национального фармацевтического рынка. 

Комиссия ЕС в рекомендациях относительно специальных мероприятий развития и 
регулирования фармацевтического рынка стран ЕС отметила необходимость стимулирова-
ния конкуренции между генериками, поскольку это вносит существенный вклад в развитие 
фармацевтического рынка. В условиях склонности западноевропейских врачей к назначению 
оригинальных лекарственных средств одним из важных мероприятий было озвучено побуж-
дение врачей и провизоров/фармацевтов к назначению и продаже генериков, а также прове-
дение соответствующей работы среди медицинской общественности и населения. 

В соответствии с заявлением о генерической замене лекарственных средств (41-я 
Всемирная Медицинская ассамблея, Гонконг, сентябрь 1989 г.) генерической заменой назы-
вают отпуск лекарства, коммерческое название которого отличается от того, которое выпи-
сано врачом, а химический состав и дозировка действующего вещества – идентичные. При 
этом крайне важным является то, чтобы и врачи, и провизоры, и потребители были полнос-
тью уверены в качестве генериков. Мероприятия по контролю качества должны проводиться 
в процессе регистрации, лицензирования, инспекции и, при необходимости, включать подт-
верждение биоэквивалентности. В каждой стране должен быть опубликованный перечень 
лекарственных средств, которые допущены для генерической замены в учетом требований 
доказательной медицины. 

С точки зрения доказательной медицины каждое клиническое решение должно бази-
роваться на научных фактах, которые четко доказаны (Evidence Based Medicine Working 
Group, 1993). Под практикой доказательной медицины понимают использование данных, ко-
торые получены в ходе проведения клинических испытаний в ежедневной клинической 
практике. 

Одним из таких примеров является изучение биоэквивалентности генерического пре-
парата «Азимед, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 500 мг, производства ОАО 
«Киевмедпрепарат» (Украина) в сравнении с оригинальным препаратом «Сумамед», таблет-
ки, покрытые оболочкой, по 500 мг, производства фирмы «Pliva» (Хорватия). 
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Клинический этап исследования был проведен на клинической базе ГФЦ МЗ Украины 
– Клинико-диагностический центр НФаУ, биоаналитическая часть – в лаборатории фармако-
кинетики (г. Харьков) ГП «Государственный фармакологический центр» МЗ Украины. 

Исследование по оценке биоэквивалентности препаратов Азимед и Сумамед было 
проведено с участием 24 здоровых добровольцев обоего пола в возрасте 18-45 лет по показа-
телю концентрации в сыворотке крови действующего вещества – азитромицина. Дизайн исс-
ледования – открытое, сравнительное, рандомизированное, перекрестное с двумя периодами 
и двумя последовательностями исследование по изучению биоэквивалентности при введении 
добровольцам натощак однократной дозы каждого из сравниваемых лекарственных средств. 

На рис. представлены данные средней концентрации азитромицина в плазме здоровых 
добровольцев (n=24) после однократного перорального приема Азимеда и Сумамеда. 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

Время, ч

К
о
н
ц
е
н
тр

а
ц
и
я
, 
н
г/
м
л

 
 

Рис. Совмещенные кривые зависимостей «концентрация–время» (средние арифметические), 
где • – тестовый препарат (Т), ο – референтный препарат (R). 

После приема тестируемого препарата и препарата сравнения соответствующие сред-
ние значения максимальной концентрации (Сmax) азитромицина составили 446,55 нг/мл и 
423,45 нг/мл для Азимеда и Сумамеда, соответственно. Средние значения AUC0—t были рас-
считаны для Азимеда – 2850,706 ч·нг/мл и для Сумамеда – 2893,365 ч·нг/мл. 

Границы 90% доверительных интервалов для отношения геометрических средних ос-
новных фармакокинетических параметров Сmax и AUC0–t составили 84,08-116,14% и 91,29-
106,31% соответственно. Полученные результаты соответствуют критерию биоэквивалент-
ности в 80-125% для AUC0–t и Сmax, и требованиям протокола данного исследования – 75-
133% для Сmax и 80-125% для AUC0–t. 

Основываясь на результатах анализа Cmax и AUC0–t можно сделать вывод, что препарат 
Азимед, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 500 мг, производства ОАО «Киевмед-
препарат» (Украина) биоэквивалентен препарату Сумамед, таблетки, покрытые оболочкой, 
по 500 мг, производства фирмы «Pliva» (Хорватия) при введении перорально натощак одно-
кратной дозы здоровым добровольцам.  

Таким образом, результаты проведенного клинического испытания биоэквивалентно-
сти убедительно доказывают, что исследуемые препараты азитромицина являются взаимоза-
меняемыми. 
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ВИВЧЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД ПОСЛІДОВНОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 
Зупанець І.А., Маколінець В.І, Брунь Л.В., Коваленко С.М., Губарь С.М. 

Національний фармацевтичний університет, 
Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України 

 
Проблема захворювань кістково-м'язової системи (КМС) турбує медичну громадсь-

кість в усьому світі. Цілий спектр медичних і соціальних проблем сполучений із захворюва-
ністю остеоартрозом (ОА), який є лідером за поширеністю серед інших хвороб КМС. Най-
більш ефективними при лікуванні ОА є протизапальні препарати. Однак використання тра-
диційного спектра лікарських засобів найчастіше малоефективно, може супроводжуватися 
індивідуальною непереносимістю або розвитком побічних ефектів.  

Недивлячись на велику кількість схем лікування, які використовуються, фармакологі-
чна корекція ОА залишається складним та не здійсненим завданням, яке потребує пошуку 
нових методів та засобів лікування, які спроможні зменшувати больовий синдром, гальмува-
ти прогресування суглобової деструкції, відстрочить настання інвалідності хворих. У зв’язку 
із цим, увагу клініцистів привертає використання низькоінтенсивного лазерного випроміню-
вання (НІЛВ), як методу лікування хвороб КМС, який володіє знеболюючим, протизапаль-
ним, протинабряклим, регенеруючим, імунокоригуючим ефектами, а також покращує місце-
вий кровообіг. 

Для проведення експерименту використовували 25 безпородних щурів-самців стате-
возрілого віку масою 250-300 г. Дослідження було поділено на різні схеми терапії тварин в 
залежності від послідовності використання впливу низькоінтенсивного лазерного випромі-
нювання (НІЛВ) та диклофенаку натрію. Тварини в експерименті були розділені на 5 груп по 
5 щурів у кожній. Перша група: контрольна (інтакт), друга група: тварини, які підлягають 
впливу НІЛВ; третя група: тварини, які отримують диклофенак натрію; четверта група: тва-
рини, які отримують диклофенак натрію та через 15 хв. підлягають впливу НІЛВ; п’ята гру-
па: тварини, які підлягають впливу НІЛВ та через 15 хв. отримують диклофенак натрію. 

Розчин диклофенаку натрію вводили перорально в об’ємі 0,5 мл на 100 г маси тварини 
у дозах ЕД50 – що складає відповідно 8 мг/кг маси тіла тварин. Першій групі (інтакт) вводили 
воду очищену у такому ж об’ємі. Низькоінтенсивне інфрачервоне лазерне випромінювання 
проводили за допомогою лазерного терапевтичного апарату «Мустанг» в умовах режиму: 
довжина хвилі 0,89 мкм, імпульсна потужність 7-8 Вт, імпульсна частота 3000 Гц, тривалість 
сеансу 3 хвилини 42 сек, доза опромінення 0,3 Дж. Апарат застосовували контактно по зад-
ній поверхні колінного суглоба тварин, звільненій від шерсті. Дослідження концентрації ди-
клофенаку натрію проводили за допомогою рідинної хроматографії у сироватки крові щурів. 

Встановлено, що режим лікування тварин у послідовності: вплив НІЛВ та через 15 хв 
введення per os диклофенаку натрію є найбільш ефективним. Сумісне використання НІЛВ та 
диклофенаку натрію посилює дію останнього, що може дозволити знизити його дозу, впли-
вати на тривалість дії та надходження диклофенаку натрію в організмі та дозволить зменши-
ти частоту його прийому. 

Таким чином, можливість комбінованого використання низькоінтенсивного лазерного 
випромінювання та НПЗП для лікування остеоартрозу з метою впливу на різні ланцюги па-
тогенезу являється актуальною та обґрунтованою задачею та дозволить покращити результа-
ти лікування хворих із цією патологією. 



58 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЩУРІВ 
НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ КОМПОЗИЦІЄЮ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ ГЛЮКОЗАМІНУ 

ТА КВЕРЦЕТИНУ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  
ОСТЕОАРТРИТУ, УСКЛАДНЕНОГО СИНОВІТОМ 

Зупанець К.О., Попов С.Б., Отрішко І.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Остеоартрит (ОА) – хронічне прогресуюче захворювання синовіальних структур суг-

лобів різної етіології, що характеризується дегенерацією суглобового хряща, структурними 
змінами субхондральної кістки і синовітом, який має явний або прихований перебіг. Остео-
артрит залишається однією з актуальних та не вирішених проблем сучасної артрології, що 
обумовлює необхідність розробки та вивчення патогенетично обґрунтованих, ефективних та 
безпечних препаратів для лікування запально-дегенеративних захворювань суглобів. 

Для медикаментозної корекції захворювань сполучної тканини широко використову-
ються нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та повільно діючі симптом-модифікуючі 
засоби. 

Нами в раніше проведених дослідженнях експериментально обґрунтована доцільність 
сумісного поєднання аміноцукрів – похідних глюкозаміну (глюкозаміну гідрохлориду та  
N-ацетилглюкозаміну) з флавоноїдом кверцетином. Таке сполучення сприяє синергічності 
протизапального потенціалу отриманої композиції. 

Дослідження хондропротекторних властивостей композиції на основі суміші аміноцу-
крів – глюкозаміну гідрохлориду, N-ацетилглюкозаміну та флавоноїду кверцетину проводи-
ли на моделі остеоартриту, ускладненого синовітом (внутрішньосуглобове введення віт. А 
протягом 2 днів із розрахунку 13,76 мг/кг маси) на 80 білих щурах-самцях віком 3 місяці ма-
сою 180-220 г. У сироватці крові по Л.І. Слуцькому визначали хондроітинсульфати, а також 
досліджували глікопротеїни по реакції з орциновим реактивом, сіалові кислоти – по методу 
Гесса; також визначали суму ГАГ. 

У ході вивчення біохімічних показників метаболізму сполучної тканини у щурів було 
відмічено, що на 30 добу після моделювання патології зберігався виражений деструктивний 
процес у суглобовому хрящі тварин із контрольною патологією, що підтверджено достовір-
ним підвищенням рівня вивчаємих біохімічних показників даної групи щурів в порівнянні з 
інтактними щурами. Лікувальне введення досліджуваних об’єктів чинило різного ступеня 
виразності терапевтичну дію, що оцінювалася за впливом на показники біохімічних маркерів 
запалення та деструкції. Так, у тварин, лікованих досліджуваною композицією на даний пе-
ріод експерименту відмічена найбільш чітка в порівнянні з іншими експериментальними 
групами тенденція до нормалізації показників обміну сполучної тканини. Кількісна оцінка 
вмісту сіалових кислот, які є специфічними показниками запального процесу, в даній експе-
риментальній групі не мала достовірних відмінностей від показників тварин групи інтактно-
го контролю. За показниками вмісту глікопротеїнів, що є неспецифічними показниками інте-
нсивності запального та деструктивного процесів у суглобах, та показниками вмісту хондро-
ітинсульфатів та ГАГ (деструктивний компонент) у тварин, що одержували досліджувану 
композицію також не мали достовірних відмінностей від тварин групи інтактного контролю.  

Таким чином, досліджувана композиція на основі похідних глюкозаміну та кверцети-
ну чинила позитивний вплив на перебіг експериментального остеоартриту, ускладненого си-
новітом, що підтверджено позитивною динамікою біохімічних показників та результатами 
гістоморфологічних досліджень. 
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ОЦІНКА ЗАХИСНОЇ ДІЇ ВІНБОРОНУ НА МОДЕЛІ ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ  
КАРДІОМІОПАТІЇ (ДКМП) 

Іванова Е.Г., Степанюк Г.І., Іванова Н.І. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

 
Доксорубіцин є одним із цитостатичних препаратів групи антрациклінових антибіоти-

ків, який широко використовується в онкогематології.  
Хімічна будова, особливості фармакокінетики та фармакодинаміки доксорубіцину зу-

мовлюють його виражену кардіотоксичність, яка приводить до розвитку дилятаційної кар-
діоміопатії.  

Для профілактики та лікування ДКМП застосовують патогенетично обгрунтовані кар-
діопротекторні засоби з різними механізмами дії. Однак, ці засоби не завжди задовільняють 
вимогам клініцистів і не позбавлені власних побічних ефектів.  

На наш погляд, з метою послаблення кардіотоксичності доксорубіцину може бути ви-
користаний новий вітчизняний препарат вінборон, політропні фармакологічні властивості 
якого (протиішемічна, протигіпоксична, антиагрегантна, протизапальна, стимулююча дія на 
мікроциркуляторні та репаративні процеси) добре співставляються з патогенезом ДКМП, що 
стало підставою для проведення даного дослідження. 

Матеріали та методи. Досліди виконано на 30 щурах-самцях масою 180-220 г, розді-
лених на 3 групи по 10 тварин в кожній: 1 – інтактні щурі; 2- щурі з ДКМП без лікування 
(контроль); 3- щурі з ДКМП, ліковані вінбороном. ДКМП моделювали шляхом одноразового 
внутрішньоочеревинного введення доксорубіцину в дозі 10 мг/кг. Лікування розпочиналось 
через 24 год після введення доксорубіцину і тривало 7 днів.  

Вінборон використовували в терапевтично-ефективній дозі 5 мг/кг, яку вводили внут-
рішньом’язово в 2 прийоми з інтервалом 6-7 год.  

Ступінь дистрофічно-некротичних ушкоджень міокарда оцінювали за активністю в 
сироватці крові лактатдегідрогенази (ЛДГ), креатинфосфокінази (КФК) та аспартатамінотра-
нсферази (АсАТ). 

Результати: Встановлено, що доксорубіцин викликає зростання в кардіоміоцитах пі-
двищення активності ЛДГ, показник якої в крові нелікованих щурів з ДКМП виріс у серед-
ньому на 52,5% порівняно з інтактними тваринами.  

Також у крові щурів з ДКМП реєструвалось вірогідне зменшення в середньому на 
65,5% маркера енергетичного обміну – КФК. Поруч з цим мало місце зростання активності 
АсАТ в середньому на 46,5% (р≤0,05). Лікування ДКМП вінбороном супроводжувалось зни-
женням активності ЛДГ на 21,6% та зростанням активності КФК на 94,6%, також мало місце 
зменшення на 25,9% активності ферменту цитолізу АсАТ відносно нелікованих тварин 
(р≤0,05). 

Таким чином, терапія експериментальної ДКМП у щурів шляхом внутрі-
шньом’язового введення вінборону (5 мг/кг) сприяє нормалізації енергетичного обміну та 
активності ферментів ЛДГ, КФК, АсАТ, що можна розцінити, як ознаки послаблення препа-
ратом некротично-дистрофічних процесів в серці, визваних доксорубіцином.  

Отримані дані свідчать про наявність у досліджуваного препарату вираженого кардіо-
протекторного ефекту, що дає підставу для подальшого вивчення впливу вінборону на енер-
гетично-вуглеводний обмін при ДКМП.  
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ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ  
Каплаушенко А.Г., Пругло Є.С., Гоцуля А.С., Кремзер О.А. 

Запорізький державний медичний університет 
 
В теперішній час спостерігається стійка тенденція росту серцево-судинних захворю-

вань, які мають різноманітні соціальні та економічні наслідки.  
Статистичні дані ВООЗ свідчать про широку розповсюджуваність атеросклерозу в 

усіх країнах світу, причому за останні 50 років його частота значно зросла і продовжує зрос-
тати по мірі старіння працездатного населення.  

Сучасна концепція атеросклерозу виходить із того, що це багатофакторне захворю-
вання, в розвитку якого важливу роль відіграють специфічні зміни ліпідного обміну, стану 
судинної стінки, гіпертонічна хвороба та багато інших факторів. 

Для фармакокорекції захворювань, що викликані порушенням ліпідного обміну 
останнім часом застосовують досить широкий арсенал лікарських засобів в тому числі з ан-
тиоксидантними (вітаміни С, Е), гіполіпідемічними (статини), діуретичними (тіазидні, пет-
льові, калійсберегаючі) властивостями.  

Метою нашого дослідження є пошук нових високоефективних і не токсичних засобів 
серед похідних 1,2,4-тріазолу, які б мали в комплексі високі показники вищезазначених фар-
макологічних параметрів дії. 

Для досягнення поставленого завдання у щурів лінії Вістар за методом Yousufzai-
Siddiqi моделювалася гіперліпідемія. Досліджувані похідні 1,2,4-тріазолу вводили у вигляді 
водних розчинів, або у вигляді суспензії.  

При цьому фіксувались показники антиоксидантної, діуретичної дії, вміст загального 
холестерину, тригліцеридів, в-ліпопротеїдів та ін. 

За результатами дослідження були відмічені закономірності «структура-
фармакологічна активність».  

Серед нових 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону знайдені нетоксичні 
сполуки, що значно перевищують дію еталонних препаратів з гіполіпідемічною активнісю – 
атервастатину, фенофібрату, антиоксидантів – альфа-токоферолу, кислоти аскорбінової, а 
також мають високі показники діуретичної дії.  

Проводиться подальше визначення антиішемічної, нейротропної, гепатопротекторної 
активностей найбільш активних речовин 1,2,4-тріазолового ряду. 
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ВЛИЯНИE ПРОИЗВОДНОГО АЗАКРАУН-ЭФИРА 
С НООТРОПНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ОБМЕН БЕЛКОВ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 

ПРЕНАТАЛЬНО АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫХ КРЫС 
Карасева Т.Л., Цапенко Ж.Н. 

Физико-химический институт им. А.В.Богатского НАН Украины 
 
Многочисленные клинические исследования показывают, что внутриутробное воз-

действие этанола является одной из причин эмбрио- и фетопатий. Внутриутробная алкоголи-
зация отражается на состоянии белкового метаболизма и приводит к нарушениям синтеза 
отдельных групп белков в структурах мозга. Аза-15-краун-5, содержащий в качестве фарма-
кофорного фрагмента остаток ГАМК (КЭ), обладает выраженными ноотропными свойства-
ми, улучшает память и обучение, обладает антиамнестическим и антигипоксическим дейст-
вием и способен изменять метаболизм белков мозга интактных животных. 

Целью данного исследования является изучение влияния краун-эфира на обмен бел-
ков в различных структурах головного мозга алкоголизированного потомства крыс. 

Опыты проводили на самках белых крыс массой 150-180 г. Крысы с 5-го по 20-й день 
беременности получали этанол в дозе 6-8 г/кг/день, контрольные крысы – изокалорический 
раствор сахарозы. Потомству алкоголизированных крыс в течение 25 дней внутрибрюшинно 
вводили КЭ (25 мг/кг), контролю – физиологический раствор. Скорость синтеза белков оце-
нивали радиоизотопным методом с использованием в качестве предшественников 3Н-лейцин 
и 35S-метионин в суммарные белки на приборе «Ракбетта» (ЛКБ, Швеция). 

Проведенные исследования показали, что инъекции макроцикла экспериментальным 
животным, подвергшихся внутриутробному действию этанола, устраняют нарушения белок-
синтезирующей системы в постнатальном периоде, что выражается в увеличении содержа-
ния белков и его фракций, активации белкового синтеза в большинстве отделов мозга. Дей-
ствие краун-эфира на метаболизм белков ЦНС обнаруживается спустя 2 месяца после пре-
кращения его введения. Такой «отставленный эффект» может свидетельствовать о глубоких 
изменениях регуляторных нейрохимических механизмов при действии КЭ в постнатальном 
онтогенезе  

Результаты исследований свидетельствуют о важной роли фармакологической кор-
рекции посредством краун-эфира нарушений белкового метаболизма мозга в патогенезе ал-
когольной эмбриопатии. 
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ДОКЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ БІОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ НЕЙТРОПЕНІЇ ТА АНЕМІЇ 

Карацуба Т.А., Бондаренко Л.Б., Коваленко В.М. 
Державна установа «Інститут фармакології та токсикології»,  

Національної Академії медичних наук України 
 
Оптимізація застосування лікарських засобів може бути досягнута лише за умови по-

вного розуміння їх специфічних фармакологічних ефектів на організм.  
Ситуація ускладнюється ще й тим, що інтенсивний розвиток геноміки і протеоміки 

веде до надходження останнім часом на фармацевтичний ринок принципово нових лікарсь-
ких засобів біогенного походження, здатних потужно та цілеспрямовано впливати на гли-
бинні процеси функціонування клітин.  

Серед таких препаратів значне місце належить регуляторам процесів кровотворення 
для лікування анемій та нейтропеній.  

У зв’язку з цим особливо актуальним є пошук нових і вдосконалення існуючих in vivo 
моделей для відтворення даних станів. Метою даної роботи була розробка нової моделі ней-
тропенії та анемії і вивчення з її допомогою фармакологічної активності прераратів-
стимуляторів еритропоезу та лейкопоезу.  

Дослідження проводились на білих мишах-самицях. Їх розподіляли на 4 групи,  
(по 15 тварин). Для моделювання нейтропенії та анемії, тваринам груп 1-3 вводили внутріш-
ньоочеревинно вінкристина сульфат (ЗАО „Біолік”, Україна) у дозі 1/10 LD50 - 0,52 мг/кг,  
2 рази, на 1 та 8 день експерименту. Тваринам групи 2 на тлі вінкристину вводився підшкір-
но епобіокрин - 3780 МО/кг, 8 ін’єкцій з інтервалом 48 год, мишам 3 групи вводився також 
підшкірно нейпоген (Роше, Швейцарія) 0,126 мг/кг маси тіла, щоденно, 14 діб.  

Миші групи 4 були інтактним контролем. На 1, 6 та 15 добу експерименту у 5 мишей 
кожної з груп була взята кров та селезінка. Вивчення складу крові проводилось на гематоло-
гічному аналізаторі MYTHIC 22 (C2Diagnostics,Франція).  

В результаті експериментів була розроблена нова модель нейтропенії та анемії з вико-
ристанням вінкристину сульфату в дозі 1/10 ЛД50 (0,52 мг/кг), що за ступенем вияву патоло-
гічного процесу та статистичною вірогідністю змін кількості нейтрофілів не поступається 
вже існуючим моделям, однак вигідно відрізняється від них значно меншою кількістю пре-
парату і можливістю досягати різного ступеня вияву патології за рахунок змін числа введень.  

Із застосуванням нашої нової комбінованої моделі анемії з нейтропенією як епобіок-
рин, так і нейпоген виявили здатність до паралельного стимулювання як еритропоезу (під-
вищення кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну, масового коефіцієнту селезінки) та лей-
копоезу (підвищення рівня нейтрофілів) у порівнянні з групою 1.  

Таким чином обидва препарати є регуляторами і еритропоезу, і лейкопоезу, що необ-
хідно брати до уваги при їх застосуванні у онкології при призначенні коригуючого лікування 
після курсів хіміотерапії. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПНЕВМОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 
«БРОНХОФИТ, НАСТОЙКА СЛОЖНАЯ» В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

АЛЬВЕОЛИТА, ВЫЗВАННОГО КОБАЛЬТА ХЛОРИДОМ 
Кишинец Н.В., Маслова Н.Ф. 

ГП «Государственный научный центр лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения» 

 
В настоящее время, одной из актуальных проблем медицины и биологии является по-

иск новых эффективных лекарственных средств для патогенетической терапии острых и 
хронических заболеваний легких, оказывающих не только секретолитический, бронхолити-
ческий и противокашлевой эффекты, но и протекторное действие в отношении сурфактант-
ной системы легких.  

Известно, что в обеспечении нормального функционирования альвеолярного аппарата 
легких и эффективного газообмена большое значение отводится постоянству химического 
состава и структурированности легочного сурфактанта. В этой связи, исследовано влияние 
препарата «Бронхофит, настойка сложная», производства ООО «НПФК «ЭЙМ» и референс-
препарата «Бронхикум®, элексир», производства фирмы "Nattermann" (Германия) на струк-
турно-функциональные показатели бронхолегочной системы крыс в условиях эксперимента-
льного альвеолита, вызванного интоксикацией кобальта хлоридом. Установлено, что интрат-
рахеальное введение кобальта хлорида вызывает развитие острого альвеолита, о чем свиде-
тельствовало значительное возрастание абсолютной и относительной массы легких крыс, 
увеличение общего количества клеток бронхоальвеолярного смыва, сдвиг соотношения кле-
ток в сторону увеличения содержания свободных альвеолярных макрофагов и уменьшения 
количества лимфоцитов и макрофагов-моноцитов, увеличение общего количества фосфоли-
пидов в лаваже.  

При микроскопическом исследовании гистоструктуры легких и бронхов крыс, через 7 
дней после воздействия кобальта хлорида, выявлено утолщение межальвеолярных перегоро-
док за счет пролиферации макрофагов, десквамация альвеолоцитов, дистелектаз и ателектаз 
со значительным содержанием макрофагов, увеличение периваскулярной лимфоидной ин-
фильтрации, что позволяет классифицировать процесс по патоморфологическим признакам 
как подострый фиброзирующий альвеолит. 

В результате проведенных исследований показано, что препараты «Бронхофит, на-
стойка сложная», производства ООО «НПФК «ЭЙМ» и «Бронхикум®, элексир» в значитель-
ной степени уменьшают вышеперечисленные проявления острого токсического альвеолита: 
снижают абсолютную и относительную массу легких до значений физиологического контро-
ля, уменьшают общее количество клеток бронхо-альвеолярного лаважа, уменьшают количе-
ство альвеолярных макрофагов, нормализуют общее количество фосфолипидов в смыве. От-
мечались некоторые различия в интенсивности влияния препаратов на некоторые изучаемые 
структурно-функциональные показатели бронхолегочной системы, в частности, количество 
фосфолипидов и макрофагов-моноцитов в лаваже крыс с острым токсическим альвеолитом, 
леченных препаратом «Бронхофит, настойка сложная», был несколько выше, чем у крыс, ле-
ченных препаратом «Бронхикум®, элексир».  

Наблюдались незначительные различия в интенсивности проявления патоморфологи-
ческих признаков острого альвеолита в экспериментальных группах, леченных этими препа-
ратами. По лечебному эффекту препарат «Бронхофит, настойка сложная» также превосходит 
препарат «Бронхикум®, элексир». 
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ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ ФІТОАДАПТОГЕНІВ 
Ковальчук І.В. 

Одеський державний медичний університет 
 
Одним з ефективних і безпечних шляхів посилення противірусного захисту при віру-

сних інфекціях могло б бути застосування рослин-адаптогенів (женьшень, елеутерокок, ки-
тайський лимонник, родіола рожева, аралія манчжурська та інші), здатних підвищувати рези-
стентність організму до дії екстремальних факторів передусім шляхом активації природних 
неспецифічних механізмів захисту. Проте механізми впливу фітоадаптогенів на фактори 
противірусної резистентності вивчені недостатньо, що звичайно обмежує їхнє профілактичне 
застосування в умовах поширення вірусної інфекції. Метою дослідження було вивчення ста-
ну противірусної резистентності організму у інтактних і вірусінфікованих тварин на фоні 
попереднього курсового уведення фітоадаптогенів. Дослідження проводили на мишах лінії 
СВА вагою 18-20 г. Досліджувалась противірусна активність відварів, виготовлених з підзе-
мної частини аралії маньчжурської (Aralia mandshurica), елеутерококу колючого 
(Eleutorococcus senticosus), женьшеня (Panax Ginseng L.) родини Аралієвих (Araliacea); родіо-
ли рожевої (Rhodiola rosea L.) родини Товстянкових (Сrassulaceae); та левзеї сафлоровидної 
(Rhaponticum carthamoides) родини Айстрових (Asteraceae). Сировина культивована і загото-
влена на території України. Приготування відварів регламентовано Державною Фармакопе-
єю України. Серією експериментів була встановлена мінімальна доза фітопрепаратів – 1,0 
г/кг (0,2 мл відвару на 1 тварину), пероральне уведення якої протягом 10 діб не змінювало 
морфо-функціонального стану стрес-компетентних органів. Фітопрепарати протягом 10 діб у 
зазначеній дозі вводили тваринам через зонд о 10 годині ранку. Контрольні тварини отриму-
вали аналогічний об’єм дистильованої води. Противірусну резистентність оцінювали за ак-
тивністю К-клітин крові та інтенсивністю вірусіндукованого інтерфероноутворення, яке мо-
делювали інтраназальним зараженням тварин сублетальною дозою патогенного штаму віру-
су грипу А 3,5 lg ЕІД50 (0,2 мл). Відповідна доза вірусу грипу А була визначена серією попе-
редніх дослідів з зараженням тварин різними дозами збудника інфекції з наступною реєстра-
цією загибелі інфікованих мишей протягом 14 діб. Рівень α-інтерферону в сироватці крові 
визначали через 2, 4 і 7 діб після інфікування шляхом титрування його противірусної актив-
ності. Встановлено, що уведення протягом 10 діб досліджуваних фітоадаптогенів інтактним 
тваринам не супроводжується індукцією α-інтерферону і достовірно не змінює активності К-
клітин крові. Зараження інтактних тварин сублетальною вірусною інфекцією призводить до 
активації противірусних механізмів захисту. При цьому вірусіндуковане інтерфероноутво-
рення максимально активується вже на початкових етапах після зараження інтактних тварин, 
в той час як цитопатогенна активність К-клітин інтактних мишей досягає максимальної ак-
тивності лише через 4 доби після їх зараження, коли активність інтерфероноутворення вже 
починає знижуватися. Летальність тварин, яку оцінювали через 14 діб після їх зараження 
склала 20%. У мишей, які перед інфікуванням профілактично отримували адаптогени, спо-
стерігалась більш виразніша активація механізмів резистентності порівняно з інтактною гру-
пою. Найпотужніший захисний вплив був виявлений у фітозасобу родіоли рожевої, попере-
днє уведення якого додатково на 43,5% збільшувало титри інтерферону, на 3 доби пролонгу-
вало тривалість інтерфероноутворення та сприяло максимальній додатковій активації К-
клітинної цитотоксичності (+28,3%) вже з першої доби після вірусного інфікування. Як на-
слідок – летальність інфікованих тварин знижувалась більш ніж утричі. Отже, досліджувані 
фітоадаптогени в умовах профілактичного уведення не впливають на противірусну резистен-
тність інтактних мишей, але сприяють її активації на більш ранніх етапах після зараження, а 
також посилюють дію і пролонгують термін напруження факторів резистентності, знижуючи 
тим самим летальність від вірусної інфекції. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОЛУК  
ІЗ РЯДУ ІМІДАЗО[2,1- B]ТІАЗОЛІВ 

Козар В.В., Яременко Ф.Г. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМНУ» 

 
У зв’язку з важливою роллю імунної системи у розвитку та прогресуванні ряду хво-

роб людини, актуальним завданням медицини залишається подальший пошук ефективних та 
безпечних лікарських засобів (ЛЗ), які б чинили селективний вплив на стан імунної системи, 
зокрема за умов лікування ендокринних захворювань. 

В лабораторії синтезу гормоноподібних сполук ДУ «Інститут проблем ендокринної 
патології ім. В. Я. Данилевського, АМН України», синтезовано п’ять сполук, похідних лева-
мізолу (ПЛ): ПЛ-109, ПЛ-209, ПЛ-308, ПЛ-309, ПЛ-409. 

Мета роботи. 
Порівняльна оцінка впливу левамізолу та його похідних на деякі імунологічні показ-

ники в умовах in vitro.  
Матеріали та методи. 
Синтез досліджуваних хімічних сполук ПЛ, очищення розчинників здійснювали із за-

стосуванням традиційних методів органічної хімії. Індивідуальність сполук контролювали 
методом ТШХ (тонкошарової хроматографії) на пластинах ”Silufol” ( Чехія). Ідентифікація і 
індивідуальність сполуки здійснювали за допомогою ПМР спектрів (протонного магнітного 
резонансу) у ДМСО.  

Досліджували вплив сполук ПЛ-109, ПЛ-209, ПЛ-308, ПЛ-309, ПЛ-409 на фагоцитар-
ну активність нейтрофілів (ФІ – фагоцитарний індекс) та їх поглинаючу здатність (ФЧ – фа-
гоцитарне число) по відношенню до тест-культури (дріжджі); метаболічну активність нейт-
рофілів в НСТ-тесті; загальну кількість Т-лімфоцитів у тесті розеткоутворення з еритроцита-
ми барана (Т-РУК) та В-лімфоцитів у тесті розеткоутворення із зімозаном (В-РУК); мігра-
ційну здатність лейкоцитів у тесті РГМЛ (реакції гальмування міграції лейкоцитів) [4].  

Результати та їх обговорення. 
Встановлено, що похідні левамізолу за впливом на досліджені імунологічні показники 

мали як властиві левамізолу, так і відмінні ефекти.  
Найближчою до левамізолу за дією виявилася сполука ПЛ-308. Проте, на відміну від 

левамізолу, ПЛ-308 в більшій мірі підвищувала поглинаючу активність нейтрофілів, вірогід-
но зменшувала кількість В-РУК та помірно стимулювала міграцію лейкоцитів. ПЛ-109 та 
ПЛ-209, які мали схожі між собою властивості, на відміну від левамізолу збільшували кіль-
кість В-РУК, міграційну здатність лейкоцитів, знижували фагоцитарну активність гранулоци-
тів та істотно підвищували метаболічну активність нейтрофілів. ПЛ-409, як і сполука ПЛ-308, на 
ряд досліджених показників чинила схожий із левамізолом вплив: знижувала кількість В-
РУК, стимулювала фагоцитарну і метаболічну активність нейтрофілів та міграцію лейкоци-
тів.  

Проте, ця сполука за стимулюючим впливом на метаболічну активність гранулоцитів 
переважала левамізол в 1,5 рази (р<0,05) та суттєво знижувала кількість Т-РУК (в 1,6 рази, 
р<0,05). ПЛ-309 за дією подібна сполукам ПЛ-109 та ПЛ-209, проте проявляла токсичні вла-
стивості по відношенню до ксеногенних еритроцитів. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про перспективність подальшого ви-
вчення дії похідних левамізолу, у тому числі на моделях імунодефіцитних станів в умовах in 
vivo. 
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ВПЛИВ БІЛКОВО-ПОЛІСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛИСТЯ ЯГЛИЦІ 
ЗВИЧАЙНОЇ НА ВИЖИВАНІСТЬ МИШЕЙ В УМОВАХ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЕВОЇ 

ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
Койро О.О., Товчига О.В., Степанова С.І., Штриголь С.Ю. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Гостра ниркова недостатність (ГНН) – досить поширений і небезпечний синдром, 

який призводить до прогресуючого погіршення функцій нирок. Такий стан звичайно потре-
бує медикаментозного втручання. Раціональним є застосування у комплексній терапії пору-
шення функцій нирок препаратів із лікарських рослин, оскільки вони відрізняються значною 
широтою терапевтичної дії та відносно невеликою кількістю побічних ефектів. Одним із пе-
рспективних об`єктів досліджень є багаторічна трав’яниста рослина родини селерових – яг-
лиця звичайна (Аegopodium podagraria L.). Вона містить велику кількість фенольних сполук 
(флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, кумарини), амінокислот, вітамінів та мінеральних ре-
човин. Яглиця здавна застосовується як харчова та в народній медицині для лікування захво-
рювань нирок та обміну речовин.  

У попередніх дослідженнях на мишах нами встановлено, що екстракт листя яглиці 
звичайної у дозі 1 г/кг чинить виражену захисну дію в умовах ГНН, спричиненої етиленглі-
колем у дозі 10 мл/кг введеним підшкірно. Інтегральним критерієм нефропротекторної акти-
вності обрано виживаність мишей. Введення етиленгліколю тваринам групи модельної пато-
логії призводило до тяжкої інтоксикації. В ранні стадії розвивалася макрогематурія, далі пе-
реважали симптоми ураження ЦНС. Більшість тварин впадали у кому. При цьому вижива-
ність на тлі екстракту в дозі 1мг/кг склала 77,8% проти 8,33% в групі модельної патології. 
Подальше збільшення дози екстракту до 5 мг/кг не призводило до підсилювання нефропро-
текторного ефекту (виживаність 50%). Із метою визначення внеску окремих компонентів у 
нефропротекторну дію екстракту проведені фармакологічні дослідження білково-
полісахаридного комплексу (БПСК) листя яглиці.  

БПСК отримано з водного екстракту листя яглиці шляхом висадження спиртом. Ви-
значено вміст білка в ньому, який склав 28,5±3 %. За допомогою хроматографії на папері гі-
дролізату БПСК досліджено мономерний склад його вуглеводів. Ідентифіковано глюкозу, 
галактозу, фруктозу, арабінозу, ксилозу, рамнозу. Фармакологічні досліди проведено на ран-
домбредних мишах-самцях. Досліджуваний препарат – БПСК листя яглиці – у дозах 200 
мг/кг та 400 мг/кг у вигляді водного розчину вводили внутрішньошлунково протягом 5 днів 
до введення нефротоксину. При цьому менша доза досліджуваного препарату обрана як екві-
валентна дозі екстракту 1 г/кг за вмістом БПСК. Більша доза обрана для простеження дозоза-
лежності можливого нефропротекторного ефекту.  

Більш висока нефропротекторна активність була виявлена у меншої з досліджуваних 
доз БПСК, відсоток виживаності мишей сягнув 50%, для дози 400 мг/кг цей показник склав 
лише 14,3%. При цьому у тварин, що отримували БПСК, була відсутня анурія, в перші годи-
ни спостерігалася макрогематурія. На тлі БПСК у дозі 200 мг/кг було відсутнє глибоке ура-
ження ЦНС, більшість мишей навіть не впадали в кому. Таким чином, для БПСК листя ягли-
ці просліджується аналогічна екстракту дозозалежність нефропротекторної активності. Зва-
жаючи на досить високу виживаність тварин на меншій дозі БПСК, можна зробити висновок 
про його значний внесок у нефрозахисну дію екстракту. 

Отримані дані дають підставу для поглибленого вивчення БПСК з листя яглиці зви-
чайної як перспективної нефропротекторної субстанції. 
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АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТЬ ПОХІДНИХ 2-ОКСОІНДОЛІН-3-
ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ ГОСТРОМУ СТРЕСІ 
Колісник С.В., Луценко Р.В*., Болотов В.В., Дев’яткіна Т.О.*  

Національний фармацевтичний університет, 
*Вищий державний навчальний заклад України, 
“Українська медична стоматологічна академія” 

 
Стрес – це системна реакція організму на вплив надзвичайних факторів зовнішнього 

середовища, яка за певних умов призводить до функціональних і структурних розладів у 
ЦНС та периферичних органах. При стресі змінюється функціональна активність органів, 
порушується вуглеводний, енергетичний і білковий обмін, підвищується перекисне окиснен-
ня ліпідів (ПОЛ).  

Наукові дослідження свідчать, що велика кількість лікарських препаратів, у різній мі-
рі, володіє стреспротективними властивостями при різних за силою і тривалістю впливах 
стресорних чинників на організм. Однак досить ефективного стреспротективного засобу, 
який міг би корегувати поведінкові, біохімічні і структурні зміни в організмі поки що не іс-
нує. До числа нових перспективних нейротропних засобів, які мають антигіпоксичну, анти-
радикальну та антиоксидантну (АО) активність у дослідах in vivo та in vitro належать похідні 
2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти. Однак вплив цих субстанцій на процеси ПОЛ і АО за-
хист за умов гострого стресу не досліджений. Мета роботи – дослідити вплив похідних 2-
оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на процеси пероксидації в різних органах при гострому 
стресі. Експерименти виконані на 50 безпородних білих щурах-самцях масою 200-250 г. Тва-
рин утримували в стандартних умовах віварію. Для моделювання стресорного ушкодження у 
щурів була обрана класична модель гострого іммобілізаційного стресу за Сел’є, яку відтво-
рювали шляхом жорсткої іммобілізації щурів на спині протягом трьох годин. Сполуки зага-
льної формули:  
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, де R – 1-нафтил (субстанція № 18), 4-гідрокси-1-нафтил (субстанція 
№ 18-4), 5-гідрокси-1-нафтил (субстанція №18-5)  

ex tempore суспендували у воді для ін’єкцій, використовуючи емульгатор “Твін-80” (1 крапля 
на 25 мг досліджуваної речовини) і вводили тваринам у дозі 12 мг\кг маси тіла внутрішньо-
очеревинно за 30 хв до початку гострого стресу. Евтаназію щурів здійснювали під тіопента-
ловим наркозом (50 мг/кг маси тіла, внутрішньоочеревинно) через 1,5 год після завершення 
стресорного впливу шляхом забору крові з серця до його зупинки. Вивчали вплив біологічно 
активних речовин на процеси ПОЛ, досліджували вміст ТБК-активних продуктів і активність 
АО ферментів супероксиддисмутази (СОД) і каталази в тканинах головного мозку, міокарду, 
печінки і сім’яних залоз. Одержаний цифровий матеріал обробляли за допомогою програми 
Microsoft Statistika з використанням критерію t Стьюдента. Розвиток стрес-синдрому супро-
воджувався активацією процесів пероксидації і порушенням антиоксидантного захисту в усіх 
досліджуваних органах. Про це свідчило вірогідне зростання в тканинах головного мозку 
вмісту ТБК-активних продуктів у 1,63 рази (р<0,001), зниженням активності каталази у 1,56 
рази (р<0,02) і активності СОД у 2,09 рази (р<0,001). У гомогенатах печінки вміст проміжних 



68 
 

продуктів ПОЛ зріс у 2,28 рази (р<0,001), активність каталази збільшилась у 1,79 рази 
(р<0,001) і вірогідно знизилась активність СОД. У міокарді при стресі відбувалось збільшен-
ня ТБК-активних продуктів у 1,66 рази (р<0,01), зменшення активності каталази у 1,72 рази 
(р<0,001) і активності СОД у 2,44 рази (р<0,001). Перебіг стрес-синдрому характеризувався 
порушенням процесів пероксидації в сім’яних залозах, на що вказувало вірогідне зростання 
ТБК-активних продуктів і підвищення активності АО ферментів. Запобіжне введення суб-
станції №18 сприяло зниженню в гомогенатах головного мозку вмісту ТБК-активних проду-
ктів у 1,37 рази порівняно з показниками при стресі (р<0,05). Це супроводжувалось нормалі-
зацією активності антиоксидантних ферментів (СОД і каталази) в органі. Речовина №18-4 
також вірогідно попереджала порушення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в ор-
гані. При цьому субстанція №18-5 вірогідно попереджала накопичення проміжних продуктів 
ПОЛ в головному мозку при стресі і викликала тенденцію до нормалізації активності АО фе-
рментів в органі порівняно зі стресом без корекції. В тканині печінки досліджувані сполуки 
виявляли антиоксидантну дію на фоні модельної патології. Субстанція №18 попереджала 
зростання ТБК-активних продуктів у 1,43 рази (р<0,01), викликала тенденцію до нормалізації 
активності каталази і вірогідно збільшувала активність СОД порівняно зі стресом без уве-
дення речовин. Похідне 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з умовним позначенням №18-4 
при стресі у тканині печінки вірогідно запобігало підвищенню проміжних продуктів ПОЛ, 
знижувало активність каталази в 1,67 рази (р<0,001) і нормалізувало активність СОД порів-
няно з таким без уведення субстанцій. В той же час речовина №18-5 знижувала активність 
каталази в 1,55 рази (р<0,001) і вірогідно не впливала на інші показники ПОЛ у гомогенатах 
печінки при стресі. У тканині міокарду фармакологічно активні представники похідних 2-
оксоіндоліну з умовними позначеннями №18 і 18-4 рівною мірою і вірогідно знижували 
вміст ТБК-активних продуктів та попереджали зниження активності АО ферментів (СОД і 
каталази) порівняно зі стресом без введення біологічно активних речовин. Профілактичне 
введення субстанції №18-5 при гострому стресі у тканині міокарду сприяла зниженню ТБК-
активних продуктів у 1,40 рази (р<0,05) і вірогідно не впливала на активність каталази і СОД 
порівняно зі стресом без корекції. Субстанція №18 за умов модельної патології у сім’яних 
залозах зменшувала вміст ТБК-активних продуктів у 1,45 рази (р<0,01), знижувала збільше-
ну при стресі активність каталази у 1,52 рази (р<0,02). Аналогічним чином впливала на про-
цеси пероксидації субстанція №18-4. Профілактичне введенні речовини №18-5 активно запо-
бігало порушенням прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у сім’яних залозах при гос-
трому стресі. Це проявлялось зменшенням вмісту ТБК-активних продуктів у 2,07 рази 
(р<0,001), зменшенням активності каталази у 1,84 рази (р<0,01) і нормалізацією активності 
СОД порівняно зі стресом без корекції.  

Отримані дані свідчать, що похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з умовними 
позначеннями №18, 18-4 і 18-5 при гострому стресі виявляли АО активність, яка реалізува-
лась шляхом попередження підвищення ТБК-активних продуктів, нормалізації активності 
АО ферментів (СОД і каталази) у головному мозку і периферичних органах (печінка, міо-
кард, сім’яні залози). При цьому похідні 2-оксоіндоліну більш активно попереджали накопи-
чення проміжних продуктів ПОЛ, тобто зменшували у органах вміст ТБК-активних продук-
тів і меншою мірою корегували порушення активності АО ферменту СОД у досліджуваних 
органах. У результаті проведеного аналізу виявлена певна органоспецифічність змін проок-
сидантно-антиоксидантного гомеостазу у органах при гострому стресі на тлі якої проявляли 
свою АО дію похідні 2-оксоіндоліну.  
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТЕКТИВНОЇ ДІЇ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ  
«ПОЛІФІТОЛ-1» ЗА ІНТОКСИКАЦІЇ СОЛЯМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

Косуба Р. Б., Гордієнко В. В., Перепелиця О.О. 
Буковинський державний медичний університет 

 
Проблема шкідливого впливу на організм солей важких металів (ВМ) є надзвичайно 

актуальною, оскільки ВМ сьогодні займають перше місце в світі за пріоритетністю забруд-
нення довкілля. Поряд з пошуком засобів лікування і профілактики шкідливого впливу по-
лютантів на організм завдання медичної екології включають очищення організму від ксено-
біотиків, підвищення його стійкості до впливу токсикантів. Серед ВМ особливу екологічну 
небезпеку становлять солі кадмію і свинцю.  

Мета роботи - з’ясувати можливу протекторну дію вітчизняного фітопрепарату «По-
ліфітол-1» (ПФ-1) за токсичного впливу солей кадмію і свинцю. Металотоксикоз викликали 
тривалим (30 діб) щоденним внутрішньошлунковим уведенням малих доз солей ВМ – кад-
мію хлориду (0,03 мг/кг), свинцю ацетату (0,3 мг/кг) статевонезрілим (СНЗ) і статевозрілим 
(СЗ) щурам-самцям. З профілактичною метою тварини отримували ПФ-1 (ДКП «Фармацев-
тична фабрика», м. Житомир). Поєднане з сіллю металу застосування ПФ-1 стримувало га-
льмівний вплив токсикантів на фізіологічний приріст маси тіла тварин. На фоні кадмієвої ін-
токсикації завдяки ПФ-1 приріст маси тіла СНЗ тварин збільшився в 2,5 раза (Р<0,001), СЗ – 
в 3,4 раза (Р<0,01) порівняно з дією солі металу. За свинцевої інтоксикації у СЗ тварин при-
росту маси тіла не відбувалося, спостерігали падіння маси, в той час як за поєднаного надхо-
дження свинцю ацетату і ПФ-1 маса тіла зросла на 8,1% (Р<0,01) проти вихідного рівня, у 
СНЗ тварин приріст маси тіла склав 46% (Р<0,001) чим наблизився до відповідного показни-
ка контрольних тварин. ПФ-1 коригував змінені за дії токсикантів коефіцієнти маси органів-
мішеней (нирки, печінка, серце) в залежності від ступеня і характеру їх змін. Під впливом 
ПФ-1 значно зменшилось накопичення ВМ в органах тварин. Так у нирках СНЗ, де накопи-
чення кадмію було найвищим, вміст металу зменшився в 1,7 раза (Р<0,001), у СЗ тварин – в 
2,5 раза (Р<0,001). За свинцевої інтоксикації накопичення металу в нирках тварин зменшило-
ся в 1,8 раза (Р<0,001). Ще одним органом, де накопичення ВМ було високим, виявилася пе-
чінка. Завдяки ПФ-1 у печінці СНЗ тварин вміст кадмію зменшився в 1,8 раза, свинцю – в 2,7 
раза (Р<0,001), у СЗ тварин, відповідно, - в 2,3; 2,6 раза (Р<0,001). За умов оксидативного 
стресу ПФ-1 коригував порушений рівень показників про- та антиоксидантного гомеостазу, 
про що засвідчили середньодобові рівні і структура хроноритмів окисно-модифікованих біл-
ків та ферментів антиоксидантного захисту. ПФ-1 повністю запобіг морфологічним змінам у 
нирках. Поширеність дистрофічних змін у печінці СЗ тварин зменшилася більш як наполо-
вину, у СНЗ тварин – на 12,6% (Р<0,001). Тривале уведення з солями металів ПФ-1 значно 
зменшило нефротоксичну дію солей ВМ, запобігало ретенційній азотемії. Концентрація кре-
атиніну у плазмі крові тварин знизилася удвічі (P<0,001) і наближалась до контрольних зна-
чень, залишаючись дещо вищою у СНЗ тварин. Помітно зменшена за дії токсикантів клубоч-
кова фільтрація (КФ) завдяки ПФ-1, зростала. У СНЗ тварин нормалізувався мезор КФ. Про-
філактичне введення ПФ-1 суттєво запобігало протеїнурії як за кадмієвої, так і, особливо, 
свинцевої інтоксикації. Поєднане з токсикантом уведення ПФ-1 активізувало транспорт іонів 
натрію в проксимальному відділі нефрону тварин, що сприяло збільшенню реабсорбції та 
затримці іонів натрію в організмі. Отже, проведені дослідження свідчать про зменшення ток-
сичної дії солей кадмію і свинцю під впливом «Поліфітолу-1», яке виразніше проявляється у 
статевозрілих тварин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ АНТИГІПЕРГЛІКЕМІЧНОЇ ДІЇ 
ЗБОРУ «ФІТОГЛЮНОР» 

Кошова О.Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Серед ендокринних патологій цукровий діабет (ЦД) займає перше місце за розповсю-

дженістю. Майже 90% випадків припадає на ЦД 2 типу. На сьогодні, найбільш доцільним 
вважається патогенетичний підхід до лікування цього захворювання, який передбачає засто-
сування антидіабетичних засобів з різними механізмами дії. Проте, незважаючи на досить 
широкий арсенал сучасних засобів, проблема реальної компенсації ЦД 2 типу залишається 
невирішеною, що обґрунтовує пошук та створення нових ефективних і водночас малотокси-
чних антидіабетичних засобів, які поєднують у своїй фармакодинаміці декілька видів актив-
ностей. З цієї точки зору викликає інтерес дослідження антидіабетичних засобів на основі 
лікарських рослин, які у сучасній фармакотерапії ЦД 2 типу використовують як доповнення 
до основної терапії. Завдяки вмісту багатьох біологічно-активних сполук (БАС) ці рослини 
виявляють різноманітні фармакологічні властивості: знижують рівень глюкози у крові, нор-
малізують білковий та ліпідний обміни речовин, підвищують неспецифічну резистентність 
організму, позитивно впливають на функцію печінки, шлунково-кишкового тракту та нирок, 
вегето-судинну збудженість. Механізм антидіабетичної дії рослин різноманітний та до кінця 
не з’ясований. Ряд з них містять інсуліноподібні за дією сполуки, похідні гуанідину (галегін), 
аргініну, активні левульози, сполуки гіпоглікемічної дії, до складу яких входить сірка, інулін 
тощо. Галегін, що є проміжним продуктом біосинтезу сечовини й діє подібно бігуанідам, є 
основною БАС таких рослин як галега лікарська, квасоля, горошок посівний. Під впливом 
деяких фітопрепаратів (льон посівний) відбувається регенерація α- та β-клітин. Застосування 
рослинних препаратів збагачує організм хворого лужними радикалами, що сприяє більш по-
вному застосуванню глюкози тканинами та зниженню глікемії. Вживання рослин, збагачених 
вітамінами, особливо групи В, сприяє підвищенню та нормалізації метаболізму речовин.  

Метою роботи стало вивчення динаміки антигіперглікемічної дії нового збору «Фіто-
глюнор» на моделі дексаметазонового діабету. Досліди проведені на білих нелінійних щурах 
самцях масою 250-280 г. Гіперглікемію викликали щоденними підшкірними ін’єкціями дек-
саметазону у дозі 5 мг/кг протягом 3-х діб. На 4-ту добу визначали вихідний рівень глікемії 
та антигіперглікемічну активність збору «Фітоглюнор» в динаміці: через 1, 2, 3, 4 і 6 годин 
після введення. Як препарат порівняння використовували збір «Арфазетин». Збори застосо-
вували у вигляді настоїв: збір «Фітоглюнор» у співвідношенні 1:10, збір «Арфазетин» – 1:40, 
вводили однократно вранці натще внутрішньошлунково у дозі 18 мл/кг. Рівень глікемії ви-
значали глюкозооксидазним методом на аналізаторі глюкози «Ексан-Г» у зразках крові, 
отриманих з хвостової вени щурів.  

Згідно з отриманими даними, введення дексаметазону викликає у щурів помірну гі-
перглікемію: рівень глюкози у крові збільшується у середньому в 2,4 разу (до 8,86±0,67 
ммоль/л у контрольних тварин, у інтактних – 3,60±0,24 ммоль/л). Збір «Фітоглюнор» при од-
нократному введенні виявляє виразну антигіперглікемічну активність протягом всього тер-
міну дослідження, яка у середньому склала 42,4%. Збір «Арфазетин» чинить меншу актив-
ність – на рівні 23%. Отже, збір «Фітоглюнор» переважає за антигіперглікемічною дією пре-
парат порівняння, офіцинальний антидіабетичний збір «Арфазетин», що обумовлює доціль-
ність подальшого вивчення збору з метою впровадження його в промислове виробництво і 
застосування як антидіабетичного засобу. 
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ДІУРЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ АЛКІЛАМІДІВ 4-ГІДРОКСИ-1-(2-КАРБОКСИЕТИЛ)-2-
ОКСО-ДИГІДРОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ 

Кравченко В.М., Андреєва К.В., Моспанова О.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Пошук та розробка нових лікарських засобів є актуальним напрямком розвитку су-

часної фармакології. Лікарські засоби з діуретичним ефектом насьогодні досить широко ви-
користовуються при різних видах патології: серцево-судинної системи, нефротичному синд-
ромі, гіпертензії, затримці рідини при ожирінні, нецукровому діабеті, глаукомі та ін. захво-
рюваннях.  

Арсенал цих засобів не дуже великий, окрім того для них відмічаються також різні 
небажані побічні ефекти, які обмежують їх використання в практичній медицині. Отже, по-
шук нових субстанцій серед синтезованих сполук, зокрема, з діуретичними властивостями, є 
актуальним завданням фармації і медицини.  

На кафедрі фармацевтичної хімії НФаУ під керівництвом проф. Українця І.В. прово-
диться цілеспрямований синтез хімічних сполук, похідних 2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-
карбонової кислоти. В попередніх дослідженнях були вивчені діуретичні властивості арила-
лкіламідів 4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти.  

Метою нашого дослідження стало вивчення діуретичної активності алкіламідів 4-
гідрокси-1-(2-карбоксиетил)-2-оксо-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти.  

Було досліджено 15 похідних з наступними алкільними замісниками: метил-, етил-, 
аліл-, гексил-, пропіл-, ізопропіл-, бутил-, ізобутил-, вторинний бутил-, аміл-, ізоаміл-
,циклопропіл-, циклоаміл-, циклогексил- та вихідна сполука без замісника.  

Скринінг на діуретичну активність зазначених сполук проведено на білих нелінійних 
щурах масою 160-200 г за методом Є. Б. Берхіна. Досліджувані сполуки вводили однократно 
внутрішньошлунково у вигляді водної суспензії, стабілізованої твіном-80, в дозах 10 мг/кг. 
Щурам з контрольної групи давали водне навантаження з розрахунку 3% маси тіла. Препара-
том порівняння слугував широко вживаний в клінічній практиці гіпотіазид, який вводили в 
ефективній дозі. Показником діуретичної активності була кількість сечі, яку виділяли твари-
ни кожну годину протягом 4 годин спостереження. При вивченні водного діурезу щурів 
утримували на постійному раціоні при вільному доступі до води. 

За результатами проведених експериментів встановлено, що не всі досліджувані спо-
луки впливають на видільну функцію нирок. Найбільше виразний сечогінний ефект на рівні 
88% та 80% зафіксований у сполук з замісниками ізоаміл- та аліл- в порівнянні з групою ко-
нтрольних тварин, що перевищує ефект гіпотиазиду на 60% і 45% відповідно. На рівні гіпо-
тіазиду та дещо нижче виявлена діуретична активність у сполук з замісниками: аміл-, ізобу-
тил-, метил-, гексил- та циклопропіл-. Для вихідної сполуки (без алкільного замісника) вста-
новлено збільшення діурезу за період спостереження лише на 16% в порівнянні з контроль-
ними тваринами. Введення замісників пропілу-, бутилу-, вторинного бутилу, циклоаміну- та 
циклогексилу- також не вплинуло на підвищення діуретичного ефекту. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили виявити серед алкіламідів 4-гідрокси-
1-(2-карбоксиетил)-2-оксо-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти 2 найбільш активні сполуки 
з алкільними замісниками (ізоаміл- та аліл-), які суттєво впливають на видільну функцію ни-
рок та перевищують ефект референс-препарату гіпотіазиду. Ці сполуки можуть бути рекоме-
ндовані для подальшого всебічного фармакологічного дослідження з метою створення на їх 
основі лікарських препаратів. 
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ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ НОВОСТВОРЕНОЇ ВІТАСОЛОВОЇ  
МАЗІ ПРИ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОМУ ПАРОДОНТИТІ 

Кравченко Л.С., Солоденко Г.М., Фізор Н.С. 
Одеський державний медичний університет 

 
Запальні захворювання пародонта – багатофакторна патологія, яка обумовлена не-

сприятливою дією загальних та місцевих факторів. В патогенезі запальних процесів в ткани-
нах пародонта прослідковується перш за все невідповідність факторів захисту (місцевих та 
загальних) і ушкоджуючих факторів. Тому слід зазначити актуальність пошуку та застосу-
вання в лікуванні пародонтита нових ефективних засобів, здатних впливати на ланцюги па-
тологічного процесу. 

Метою дослідження було вивчення впливу новоствореної вітасолової мазі на біохімі-
чні показники слини при експериментальному пародонтиті. 

Відтворення експериментального пародонтиту у 34 щурів супроводжувалося змінами 
біохімічних показників у слині.  

У слині щурів з «перекисним пародонтитом» вірогідно підвищувалися відносно конт-
ролю маркери запалення – білок та загальна протеолітична активність. Рівень цих показників 
визначався в середньому майже в 2 рази більшим ніж у інтактних щурів. Застосування аплі-
кацій з вітасоловою маззю у тварин з пародонтитом приводило до гальмування росту цих 
показників.  

В кінці експеримента після проведення лікування впродовж двох тижнів кількість бі-
лка та ЗПА у щурів з модельованою патологією знижувалися в 1,6 рази, досягаючи нормаль-
них значень. 

Результати проведення досліджень визначили нормалізуючий вплив вітасолової мазі 
на показники запалення в слині щурів, яким моделювали пародонти. Це можна зв’язати з 
протекторною роллю прополісу в ротовій порожнині на фоні надмірного постачання переки-
сей ліпідів. Крім того, екстракт личинок великої воскової молі володіє сильною антибактері-
альною дією.  

Речовини, які входять до складу прополіса та огньовки, спроможні дифундировати в 
тканини та чинити безпосередній вплив на обмін речовин, трофику та регенерацію, що пе-
решкоджає розвитку запалення в тканинах пародонта і організма в цілому. 

Отримані дані дають підставу рекомендувати вітасолову мазь для клінічних випробу-
вань в стоматології. 
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РІВЕНЬ ПОРФІРИНІВ У НЕЛІНІЙНИХ ЩУРІВ-САМЦІВ В НОРМІ ТА 
ПРИ ПОРУШЕННІ ПОРФІРИНОВОГО ОБМІНУ 

Крижна С.І.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Порфірини поділяють на еритропоетичні та печінкові в залежності від локалізації ос-

новного ураження. Еритропоетичні порфірії зустрічаються вкрай рідко. У зв’язку з цим, для 
вивчення кількості порфіринів ми обрали печінкову форму означеної патології.  

Метою роботи стало: встановити рівень порфіринів у щурів в нормі та при порушенні 
порфіринового обміну. 

Матеріали та методи. Експерименти проведені на 20 нелінійних білих щурах масою 
200-220 г, розподілених на 2 групи. Дослідній групі один раз на добу протягом місяцю вво-
дили бензол із розрахунку 1,0 мл на 1 кг маси тіла тварин.  

У всіх щурів визначали в еритроцитах, плазмі крові, сірій тканині головного мозку і в 
печінці рівень ð-амінолевулінової кислоти (АЛК) та порфобіліногену (ПБГ), рівень копропо-
рфірину (КП) і протопорфірину (ПП) уропорфірину (УП) за допомогою іонообмінної хрома-
тографії та на спектрофотометрі «Specord UV VIS» (Германія, 1999).  

У інтактних щурів і щурів з бензольною інтоксикацією визначали активність гемсин-
тетази мітохондрій головного мозку за методикою Nishida, Labbe (1959) у модифікації 
Vonejama з співавторами (1965). Статистичну обробку даних проводили з використанням па-
раметричних методів статистики за t-критерієм Стьюденту.  

Результати та їх обговорення. Нами встановлено, що в сечі рівень АЛК при перераху-
нку в мкг на 1 г креатинину дорівнює в середньому 3,82 ±0,62, ПБГ 1,28 ±0,3, КП 203 ±21. В 
еритроцитах рівень УП з перерахунку в мкг на 100 мл еритроцитів в середньому дорівнює 
1,4 ±0,3, КП – 3,8 ±0,6, ПП 19,2 ±2,0.  

Нами також вивчено такий показник як біосинтез порфіринів з АЛК еритроцитів. До-
казано, що в мкг на 100 мл еритроцитів УП складають в середньому 60,0 ±113,0, КП 1133 
±110, ПП 531 ±35,0. При цьому активність гемсинтетази мітохондрій печінки складала в се-
редньому 1,77 ±0,1.  

Внаслідок бензольної інтоксикації всі показники біосинтезу порфіринів значно погір-
шилися. Насамперед, сповільнюється дія дегідрази АЛК, синтезуючої ПБГ і активність гем-
синтетази, синтезуючої протопорфірини. Наслідком цього є збільшення рівня АЛК в сечі ек-
спериментальних тварин.  

При збільшенні дози введеного щурам бензолу, збільшується рівень сечі АЛК, а нас-
лідком уповільнення активності гемсинтетази є підвищення рівню в еритроцитах ПП. 

Висновок. При порушенні порфіринового обміну у щурів значно збільшується рівен 
АЛК в сечі та сповільнюється активність гемсинтетази. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ 
ЧИСТОТИ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

Кукіна В.М., Дмитриєвський Д.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Поява високорезистентних до антибактеріальних препаратів штамів мікроорганізмів - 

збудників інфекційних уражень шкіри обумовлює необхідність раціонального використання 
тих, що є і пошуку нових ефективних місцевих антимікробних засобів. 

Одним із перспективних джерел пошуку нових антимікробних речовин є препарати 
рослинного походження. В останні роки в Україні набуває популярності, завдяки своєї ком-
плексній дії, густий екстракт із листя дуба черешчатого, який виробляється ЗАО «Фіторія» 
під торговою маркою «Фітор». Препарати на основі екстракту листя дубу мають капіляроз-
міц-нюючу, антиоксидантну, імуномоделюючу, радіопротекторну, протионкологічну та ін. 
дії. 

Для дослідження був використаний «Фітор», який отримують шляхом екстракції в ав-
токлаві. В якості препаратів порівняння були обрані «Мірамістин-Дарниця» та «Левосін» ви-
робництва ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка». Антимікробну активність зазначених пре-
паратів вивчали за методом дифузії в агар у модифікації «колодязів». В якості тест-культур 
були використані наступні штами мікроорганізмів: Staphylococcus aureus АТСС 6538, 
Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 27853, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida 
albicans ATCC 885/653. В результаті проведених досліджень було встановлено, що «Фітор» 
переважав за антимікробною активністю відносно штамів стафілококу препарати порівнян-
ня, що свідчить про його виражену антистафілококову дію. Активність досліджуваних пре-
паратів відносно штамів Е.соli та паличок синьо-зеленого гною виявилась приблизно на од-
ному рівні, крім препарату «Левосін», який виявив дещо меншу активність. «Фітор» та мазі 
«Мірамістин-Дарниця», «Левосін» виявили низьку активність по відношенню до спороутво-
рюючої культури - Bacillus subtilis. Найбільшу протигрибкову дію виявила мазь з антисепти-
ком мірамістином, «Левосін» не проявив протигрибкової дії. Екстракт листя дуба черешча-
того виявив помірну протигрибкову дію. 

Таким чином проведені дослідження свідчать, що густий екстракт листя дуба має ви-
ражені антимікробні властивості відносно грампозитивної мікрофлори (стафілококи) та гра-
мнегативної (кишкова та синьогнійна палички). 

Оскільки досліджуваний екстракт є перспективною субстанцією для створення на її 
основі нових високоефективних лікарських засобів, метою подальшою роботи було дослі-
дження мікробіологічної чистоти густого екстракту листя дуба черешчатого та валідація ме-
тодики підготовки проби. В якості критерію мікробіологічної чистоти були обрані вимоги 
ДФУ. Для валідації методики підготовки проби нами були використані наступні тест-штами 
мікроорганізмів: Staphylococcus aureus АТСС 6538, Staphylococcus aureus АТСС 25923, 
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027, Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida albicans ATCC 885/6. На основі проведення 
валідації підготовки проби для визначення мікробіологічної чистоти густого екстракту листя 
дуба черешчатого встановлено, що для дослідження мікробіологічної чистоти екстракт листя 
дуба повинен використовуватись в розведенні 1:25. Експериментально встановлено, що гус-
тий екстракт листя дуба за критерієм мікробіологічної чистоти відповідає вимогам ДФУ, ка-
тегорія 2. 
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ДИУРЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОКСАМОИЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ 4-АМИНОМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФАМИДА 

Кулиев В.Р. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Важной проблемой современной фармацевтической науки является создание новых 

более эффективных и менее токсичных препаратов для лечения заболеваний почек и моче-
выводящих путей. Анализ результатов компьютерного прогноза выполненного по программе 
ОРАКУЛ показал впервые синтезированных веществ в ряду оксамоильных производных 4-
аминометилбензолсульфамида вероятность проявле-ния диуретической активности исследу-
емыми соединениями, что послужило основанием для включения их в программу фармако-
логического скрининга по оценке их влияния на выделительную функцию почек.  

Влияние оксамоильных производных 4-аминометилбензолсульфамида на функцию 
почек изучено в опытах на нелинейных белых крысах-самцах массой 160-175г по методу 
Е.Б.Берхина в условиях водной нагрузки 3% от массы тела. Результаты изучения влияния 
оксамоильных производных 4-аминометилбензолсуль-фамида показали, что большинство 
соединений проявили умеренную диуретическую активность. Наиболее выраженный диуре-
тический эффект (165%) среди оксамоильных производных оказало соединение 5, содержа-
щее в молекуле бензолсульфамида изопропильный (соед. 8) радикал. Замена в молекуле бен-
золсульфамида изопропильного (соед. 8) радикала на бутильный (соед. 7), метильный (соед. 
12), метоксильный (соед. 4) приводят к снижению выделительной функции почек у крыс. 
Введение в молекулу 4-аминометилбензолсульфамида нитрогруппы (соед. 6) и атома брома 
(соед. 7) приводит к проявлению антидиуретического эффекта синтезированых веществ. Бо-
льшинство замещенных N-алкиламидов-β-[2-(4H-3,1-бензоксазинон-4-ил)]-оксами-новой ки-
слоты (соед. 13-18) оказывают диуретическую активность. Наибольший мочегон-ный эффект 
проявили соединения 10 и 11, которые вызывают увеличение диуреза за 4 часа на 88,9 и 
95,1% соответственно. Замена бутильного (соед. 14) и циклогексильного (соед. 15) радикалов 
на изобутильный (соед. 17) заместители приводит к проявлению антидиуре-тического эффе-
кта.Среди замещенных N-алкиламидов-β-[2-(3,4-дигидрохиназолинон-4-ил)]оксаминовой 
кислоты (соед. 19-24) выраженное антидиуретическое действие оказали соединения 14-16, 
которые уменьшали выделение мочи в интервале от 16,1 % до 33,7 %. Введение в молекулу 
3,4-дигидрохиназолинона, циклогексильного (соед. 17) и бензильного (соед. 18) замести-
телей приводит к усилению диуреза на 159,1 и 97,6 % , соответственно. В ряду исследован-
ных замещенных N-(R-метоксалиламино)-бензолсульфонилокса-миновой кислоты (соед. 25-
52) большинство веществ способствует усилению выделительной функции почек на 27,6-
185,4 %. Наибольший диуретический эффект оказывает соединение 50, которое в дозе 14,5 
мг/кг вызывает увеличение диуреза на 185,4 % (р<0,001). Замена фурилметильного (соед. 50) 
заместителя на циклометилпентилметильный (соед. 51), пирролидинильный (соед. 52) и цик-
логексильный (соед. 45) приводит к уменьшению диуретического эффекта данных веществ. 
Антидиуретический эффект проявили соединения, содержащие оксиэтильный (соед.43), ок-
сипропильный (соед.44), β-фенилэтильный (соед.47) и нитрогруппу (соед.49), которые уме-
ньшали выделение мочи на 29,6-43,5%. Таким образом, проведенные експериментальные ис-
следования показали, что среди изученных оксамоильных производных 4-
аминометилбензол-сульфамида наиболее актив-ным оказалось соединение 50, диуретическая 
активность которого превосходит мочегонный эффект гипотиазида и является перспектив-
ным для дальнейших исследований специфической диуретической активности. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНАЦІЇ ВОДНО-
ПРОПІЛЕНГЛІКОЛЕВИХ ЕКСТРАКТІВ  

Курт-Аметова Г.С., Мамчур В.Й. 
Дніпропетровська державна медична академія 

 
Біль - складний психофізіологічний феномен, який включає механізми регуляції і фо-

рмування емоцій, гуморальні і гемодинамічні реакції, та є симптомом багатьох гострих і 
хронічних захворювань. 

Лікування больового синдрому - одна з найбільш складних проблем, яка стоїть перед 
всією медичною наукою. Раціоналізація застосування нових методів, підходів та засобів бо-
ротьби з болем потребують чітких уявлень про біохімічні, фізіологічні і психофізіологічні 
механізми формування болю. 

Вивчення механізмів розвитку болю і пошук ефективних засобів знеболення завжди 
були і залишаються перспективними аспектами сучасної медицини. Це обумовлено в першу 
чергу їх клінічним значенням, а також великою кількістю побічних ефектів, які викликають 
класичні анальгетики Ми сподіваємося, що можна буде уникнути цих ефектів у анальгетиків 
рослинного походження.  

Метою нашої роботи є вивчення можливої болетамуючої дії комбінації водно-
пропіленгліколевих (ВПГЕ) екстрактів таких рослин як звіробій звичайний, м`ята перцева, 
ромашка лікарська, нагідки лікарські, хміль звичайний. 

Анальгетичну активність комбінації досліджували на білих мишах масою 20-26 г на 
моделі “гарячої пластинки” та на моделі «оцтовокислі корчі». Визначали початковий поріг 
больової чутливості у всіх тварин під впливом відповідного ноцицептивного подразника: при 
вивченні досліджуваних речовин на моделі “гаряча пластина” як подразник використовува-
лась укріплена в ультратермостаті металева пластина з t=54,6°С і обчислювався час відпові-
дної реакції в секундах (облизування лапок, виплигування, писк).  

Корчі викликали внутрішньоочеревинним введенням 0,6% розчину оцтової кислоти з 
розрахунку 0,1 мл/10 г маси мишей через 60 хвилин після внутрішньошлункового введення 
ВПГЕ. За тваринами спостерігали протягом 20 хв і підраховували кількість корчів. Анальге-
тичну активність оцінювали за здатністю лікарського засобу зменшувати кількість корчів у 
дослідній групі тварин порівняно з контрольною і виражали у відсотках. 

Проводили введення досліджуванної комбінації внутрішньошлунково за допомо-
гою металевого зонду в 5 дозах – 50 мг/кг, 100 мг/кг, 250 мг/кг, 500 мг/кг, 750 мг/кг. 
Препарати порівняння диклофенак натрію та анальгин – в дозах 10 та 50 мг/кг для мо-
делі “ гарячої пластинки” та кеторолак (5 мг/кг) – «оцтовокислі корчі» відповідно. 

Аналіз отриманих результатів комбінації на моделі “гарячої пластинки” показав, що 
найбільша активність комбінації спостерігалась в дозі 250 мг/кг, на 60 хвилині і становила 
(+45,40%) ( Р< 0,05). Диклофенак натрію та метамізол викликають підвищення больвого по-
рогу на (+78,26%)( Р< 0,05) та (+64,24%)( Р< 0,05) відповідно. А на моделі "оцтовокислі кор-
чі" комбінація показала підвищення анальгезії на 57,4% (P<0,05) по відношенню до контро-
лю. У порівнянні з класичним неопіоїдним анальгетиком кеторолаком (5 мг/кг) виявлено 
анальгетичний потенціал 100% (P<0,05). 

Таким чином, можна зробити висновок, що досліджена ВПГЕ комбінація екстрактів 
звіробою звичайного, м`яти перцевої, ромашки лікарської, нагідків лікарських, хмілю зви-
чайного проявляє помірний анальгетичний ефект та може додатково використовуватися у 
комбінованій терапії болю різного ґенезу. 



77 
 

ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОТИВИРАЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ 
ЕКСТРАКТУ БРОККОЛІ ВОДНОГО 

Куценко Т.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Загальновідомо, що пошук та створення нових ефективних та безпечних противираз-

кових засобів, в тому числі рослинного походження, на сьогодні все ще залишається актуа-
льною проблемою. Зацікавленість з цього приводу викликає можливість створення препа-
ратів на основі біологічно активних речовин капусти брокколі (Brassica oleracea), зокрема 
надземної її частини.  

Ця рослина містить багато корисних речовин, серед яких замінні та незамінні аміно-
кислоти, сіркомісні сполуки, макро- та мікроелементи, вітаміни, холін, органічні кислоти, 
флавоноїди, дубільні речовини, гідроксикоричні кислоти тощо. З огляду на фітохімічний 
склад капусти брокколі можна припустити наявність у неї репаративної, антиоксидантної 
та мембранопротекторної дії, що є дуже важливим для лікування виразкових уражень шлу-
нку.  

Саме тому метою даної роботи стало дослідження противиразкової активності та 
встановлення умовно-терапевтичної дози нового сухого екстракту надземної частини капу-
сти брокколі (одержаного водною мацерацією у відношенні 1:10), розробленого на кафедрі 
хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету (завідуюча - профе-
сор В.С.Кисличенко). Препаратом порівняння в даному досліді був обраний альтан. Скри-
нінгове фармакологічне дослідження противиразкової активності екстракту капусти брок-
колі водного проводили в широкому діапазоні доз (1, 15, 25, 50 мг/кг) з метою встановлен-
ня умовно-терапевтичної дози на моделі спирто-преднізолонової виразки шлунка у щурів, 
яку відтворювали згідно з Методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України. Досліджува-
ний фармакологічний препарат у різних дозах та препарат порівняння (альтан у дозі 1 
мг/кг) вводили внутрішньошлунково в лікувально-профілактичному режимі.  

По закінченні досліду тварин виводили з експерименту в умовах евтаназії, згідно з 
вимогами біоетики, забирали шлунки і проводили їх макроскопічне вивчення, оцінюючи 
показники інтенсивності утворення виразкових дефектів у слизовій оболонці шлунка 
(СОШ): відсоток тварин з виразками в групі, середню площу виразок, виразковий індекс, 
що дало змогу розрахувати інтегральний показник терапевтичного ефекту препаратів – 
противиразкову активність. 

Аналізуючи здатність екстракту брокколі зменшувати площу виразок в умовах спир-
то-преднізолонової виразки шлунку у щурів, слід відзначити, що у діапазоні доз 15-50 мг/кг 
вона достовірно скорочувалася, що свідчить про противиразковий ефект досліджуваного за-
собу. Найбільший терапевтичний ефект екстракт брокколі водний чинив у дозі 15 мг/кг, 
оскільки саме у цій дозі була зафіксована найбільша противиразкова активність, яка склала 
73,47%. Препарат порівняння альтан чинив досить виражену противиразкову активність на 
даній моделі, яка становила 63,03%, достовірно зменшуючи площу виразок у групі щурів, 
яких лікували. 

Таким чином, проведене скринінгове вивчення противиразкової активності водного 
екстракту з надземної частини капусти брокколі при експериментальному ураженні шлунка у 
широкому діапазоні доз дозволило встановити у нього наявність вираженої противиразкової 
активності та визначити умовно-терапевтичну дозу яка складає 15 мг/кг для подальшого по-
глибленого вивчення даного екстракту, як потенційного противиразкового засобу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТІВ АРОНІЇ ЧОРНОПЛІДНОЇ  
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ КОЛІТІ 

Куценко Т.О., Семенів Д.В.* 
Національний фармацевтичний університет, 

* Івано-Франківський державний медичний університет 
 
Відомо, що виразкові ураження ШКТ, зокрема виразкова хвороба шлунку та виразкові 

ураження кишечника (коліти, проктити), є одними з провідних у структурі гастроентерологі-
чних захворювань. Також відомо, що застосування фітотерапевтичних засобів для лікування 
вказаних захворювань є доцільним. В раніше проведених нами дослідах встановлено проти-
виразкову активність нових фармакологічних препаратів плодів аронії (субстанції аронії гід-
рофільної та ліпофільної) на різних моделях виразкового ураження шлунку.  

Враховуючи це, цікавим було дослідити вплив названих препаратів аронії на перебіг 
виразкового ураження кишечнику, що й стало метою нашої роботи. 

Для цього було проведене вивчення ефективності субстанції аронії гідрофільної 
(САГ) та субстанції аронії ліпофільної (олії аронії) на моделі ацетатного коліту у щурів. Для 
експерименту були відібрані безпородні білі щури вагою 160-200г. Всього в експерименті 
було використано 6 груп щурів: 1 група - інтактний контроль, 2 група - контрольна патоло-
гія, 3, 4, 5, 6 групи - тварини, яких лікували олією аронії, САГ та референс-препаратами: олі-
єю обліпихи і кверцетином, в дозах 0,1 г/кг, 2 мл/кг, 0,1 г/кг, 5 мг/кг, відповідно. Досліджу-
вані препарати застосовували у лікувальному режимі щоденно одноразово протягом 8 днів.  

Оцінку інтенсивності виразкового ураження кишечника і активності препаратів про-
водили за макроскопічними показниками стану слизової оболонки кишечника (СОК) (наяв-
ність і інтенсивність гіперемії, набряку, геморагій) і інтенсивності утворення виразкових де-
фектів в ній (довжина ураженої ділянки кишечника і середня площа виразок та некрозів у 
групі). 

В результаті проведеного експерименту встановлено, що розвиток ацетатного коліту у 
щурів порівняно з інтактними тваринами супроводжується значною запальною реакцією, що 
виражається в розвитку набряку і гіперемії СОК, утворенні множинних крововиливів, а та-
кож звиразкуванням стінки кишечника.  

Введення одного з досліджуваних препаратів - олії аронії - привело до значного при-
гнічення перебігу експериментального запально-виразкового процесу, що проявилося змен-
шенням запалення та виразкоутворення у СОК так: інтенсивність набряку, гіперемії, утво-
рення геморагій; площа виразок та довжина ураженої ділянки кишки достовірно скоротилися 
на 27,63%-58,21% в порівнянні з групою контрольної патології.  

При лікуванні щурів за допомогою САГ також встановлено зменшення вищеназваних 
показників на 26,29%-40,36%, що дещо поступається дії олії аронії.  

Препарати порівняння – олія обліпихи та кверцетин – також чинили позитивний 
вплив на лікування експериментального ацетатного коліту, але поступалися ефекту дослі-
джуваних препаратів, особливо олії аронії.  

Таким чином, в результаті проведеного експерименту встановлено, що на моделі колі-
ту, викликаного оцтовою кислотою, всі використані препарати чинили терапевтичний ефект. 
Найефективнішою за сукупністю визначених показників є олія аронії. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ОКСИДА АЗОТА, АКТИВНОСТИ 
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В ТКАНЯХ КРЫС И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

ПАРАФАРМАЦЕВТИКОМ " ВИН-ВИТА"  
Лазарчук О.А. 

Луганский государственный медицинский университет 
 
Недостаточная эффективность антиоксидантной системы с возрастом приводит к то-

му, что клетки постоянно подвергаются окислительному стрессу. Усиление окислительных 
процессов сопровождается индукцией оксида азота (NO), который выполняет разнообразные 
функции, выступая в качестве как цитопатогенного, так и цитопротективного агента.  

В последнее время возрос интерес к природным антиоксидантам, как средствам, спо-
собным противодействовать процессам старения по механизму ингибирования свободно-
радикального окисления. Биофлавоноиды кожицы и косточек красного винограда являются 
мощными антиоксидантами. Анализ полученных на сегодня экспериментальных данных по-
зволяет обосновать целесообразность применения в качестве геропротекторного средства 
парафармацевтика растительного происхождения "Вин-Вита", обладающего выраженным 
антиоксидантным действием. 

Цель работы: изучить влияние геропротекторного средства «Вин-Вита» на уровень 
метаболитов оксида азота, активность супероксиддисмутазы (СОД) в тканях, внеклеточную 
СОД, уровень NO в плазме и общую оксидантную (ООА) и антиоксидантную активность 
(ОАА) плазмы крыс разного возраста. Исследования проводили на белых крысах двух групп: 
14-недельные (молодые) и 30-недельные (взрослые). Экспериментальную группу составили 
взрослые крысы, которые получали парафармацевтик на протяжении 30 дней, суточная доза 
– 5 мл концентрата с питьевой водой (1:4). Группами контроля служили 14-недельные и 30-
недельные интактные крысы. Уровень метаболитов оксида азота (NO2

-, NO3
-) определяли с 

помощью реактива Грисса, активность СОД – по аутоокислению адреналина, ООА, ОАА 
плазмы – по общепринятой методике.В тканях печени, почек, сердца, мозга 30-недельных 
интактных крыс не наблюдалось достоверных изменений активности СОД, по сравнению с 
группой молодых животных. Возможно, что c возрастом (при инициации свободно-
радикального окисления) антиоксидантная система позволяет компенсировать эти изменения 
с минимальным увеличением ферментативной активности. Была отмечена позитивная кор-
реляция активности внеклеточной СОД с общей антиоксидантной и оксидантной активнос-
тью плазмы. Достоверным оказалось увеличение количества стабильных метаболитов оксида 
азота (NOx) у интактных взрослых крыс, по сравнению с молодыми, как в тканях, так и плаз-
ме крови. Применение парафармацевтика "Вин-Вита" привело к снижению уровня NOх, уве-
личению активности цитозольной СОД во всех исследуемых тканях. Наблюдался достовер-
ный рост ОАА плазмы, а ООА приближалась к нулевому уровню. Для всех тканей экспери-
ментальной группы было характерно увеличение доли NO2

- и снижение процентного содер-
жания NO3

-. Следовательно, парафармацевтик "Вин-Вита" как мощный антиоксидант 
выполняет не только функцию "ловушек" свободных радикалов (в основном, за счет биофла-
воноидов), но и повышает ферментативную активность СОД.  

Таким образом, нами установлены возрастные изменения уровня стабильных метабо-
литов оксида азота, как в тканях, так и в плазме крыс. Активность цитозольной СОД, внекле-
точной СОД, общая оксидантная и общая антиоксидантная активность не изменялась. Выяв-
лена возможность коррекции данных показателей парафармацевтиком с геропротекторным 
действием "Вин-Вита".  
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ІНКЛЮЗИВНІ КОМПЛЕКСИ ПОХІДНИХ 1,4-БЕНЗДІАЗЕПІНУ 
З ββββ-ЦИКЛОДЕКСТРІНОМ: ФАРМАКОКІНЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Ларіонов В.Б., Борисюк І.Ю., Овчаренко Н.В. 
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України 

 
Використання комплексів включення різноманітних лікарських засобів із 

β-циклодекстріном вже зарекомендувало себе, як один з перспективних шляхів у фармацев-
тичній практиці створення генеричних лікарських препаратів. Однак можливість передозу-
вання, що особливо важливе при використанні високоактивних нейротропних сполук (зок-
рема, похідні 1,4-бенздіазепіну), обумовлює необхідність визначення параметрів біоеквіва-
лентності та особливостей фармакокінетичного профілю цих сполук. Метою роботи було ви-
значення впливу утворення комплексу β-циклодекстріну з препаратами – проліками ряду 1,4-
бензідазепіну – гідазепамом та Леваною.  

Досліди виконано на мишах-самцях, яким вводили 14С-мічені аналоги гідазепаму та 
Левани або їх комплекси з β-циклодекстріном перорально у твіновій емульсії. Вміст загаль-
ного радіоактивного матеріалу (після попереднього гідролізу мурашиною кислотою) та інди-
відуальних сполук (рідинна екстракція гомогенатів органів та препаративна тонкошарова ра-
діохроматографія) визначали методом рідинної сцинтиляційної фотометрії. 

Встановлено, що введення комплексу збільшує кількість похідних 1,4-бенздіазепіну, 
що надходять до системного кровообігу. Максимальна концентрація у плазмі крові збільшу-
ється у 1,5-1,7 рази. Також спостерігається збільшення площі під фармакокінетичною кри-
вою, але не відмічено достовірного зсуву часу досягнення максимальної концентрації, що 
обумовлено, ймовірно, всмоктуванням з шлунково-кишкового тракту не комплексу, а вільної 
речовини. Введення гідазепаму у вигляді комплексу з β-циклодекстріном значно підвищує 
його концентрацію у головному мозку (у 2-2,7 рази). Практично незмінне співвідношення 
його концентрацій «мозок/плазма» та «печінка/плазма» також свідчить не про зміну ступеню 
його метаболізму, а про поліпшення всмоктування у шлунково-кишковому тракті. У випадку 
Левани відмічено протективну дію комплексоутворення з β-циклодекстріном відносно есте-
рного зв’язку, який здатний до гідролізу. 

Так, вміст активного метаболіту – 3-гідроксипохідного – у печінці зменшується у ~1,6 
рази (у порівнянні з введенням субстанції без β-циклодекстріну), тоді як вміст активної ре-
човини підвищується у такій же кількості. У той же час, вміст активного метаболіту у голо-
вному мозку збільшується внаслідок різних фізико-хімічних властивостей його та вихідної 
речовини. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОХІДНИХ ПІД ШИФРАМИ „VAZ-10”, „L486-0021” ТА 
ПРЕПАРАТУ ПОРІВНЯННЯ „ КСЕФОКАМ” НА МОДЕЛІ АД’ЮВАНТНОГО 

АРТРИТУ У ЩУРІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК 
Литвиненко Г.Л., Ковальова Є.О. 

ЦНДЛ Національного фармацевтичного університету 
 
У хворих на ревматоїдний артрит найбільш частим і тяжким серед інших системних 

проявів є ураження нирок. За даними літератури ниркову патологію виявляють у 20–60% па-
цієнтів з ревматоїдним артритом, з яких у 17,0% діагностують гломерулонефрит, у 5,3% — 
амілоїдоз, у 35,1% — тубулоінтерстиційні порушення, у 21,3% — хронічну ниркову недоста-
тність. Нестероїдні протизапальні препарати залишаються незамінними засобами фармако-
терапії суглобового синдрому. Об’єкти дослідження у попередніх дослідах мали виразні вла-
стивості, характерні даній групі лікарських засобів. 

Метою даної роботи було оцінити безпеку застосування похідних під шифрами ″VAZ-
10″, ″L486-0021″ у дозі - 10 мг/кг та препарату порівняння ″Ксефокам″ у дозі - 0,3 мг/кг, ви-
вчивши їхній вплив на функціональний стан нирок 35 нелінійних щурів самців з 
ад’ювантним артритом. Для моделювання патології використовували загальноприйняту ме-
тодику, яку відтворювали за даними А.І. Венгеровського та А.С. Саратикова. Лікування роз-
починали з моменту введення ад'юванта Фрейда та продовжували протягом 30-ти діб. Дослі-
дження функціонального стану нирок проводили по закінченню досліду за допомогою клі-
ренс-методу оцінки судинно-клубочкового і канальцевого відділу нефрону в умовах 3-х го-
динного діурезу з водним навантаженням.  

Результати дослідження засвідчили, що відтворена патологія ад′ювантного артриту у 
щурів, окрім запально-деструктивного ураження суглобів, супроводжувалась порушенням 
функції нирок. У тварин групи контрольної патології та тварин, що на тлі патології отриму-
вали лікування похідними ″VAZ-10″, ″L486-0021″ і препаратом порівняння ″Ксефокам″ спо-
стерігали статистично значуще збільшення діурезу в 2 рази відносно інтактного контролю. 
Дослідні групи, що отримували лікування, за показником діурезу не відрізнялися від контро-
льної патології. На тлі значного збільшення діурезу екскреція креатиніну та білка знаходи-
лась на рівні інтактного контролю, що свідчить про нормальну екскреторну функцію нирок 
та відсутність пошкоджень клубочково-канальцевої системи. Таким чином, зміни викликані 
патологією мають тимчасовий та зворотній характер, можливо за рахунок адаптивних мож-
ливостей тварин, у той час як у людей ураження органів має системний аутоімунний харак-
тер та більш тяжкий перебіг. Визначення показників у сироватці крові щурів показали, що 
концентрація креатиніну у тварин, які отримували похідні під шифрами ″VAZ-10″, ″L486-
0021″ та препарат порівняння ″Ксефокам″ статистично не відрізнялась від інтактного конт-
ролю, що свідчить про відсутність гіперазотемії. У тварин контрольної патології спостеріга-
ли тенденцію до збільшення рівня креатиніну сироватки крові, у наслідок чого, дещо збіль-
шувалась швидкість клубочкової фільтрації, чого не було встановлено у дослідних груп, що 
отримували лікування.  

Таким чином, отримані результати свідчать, що відтворена патологія ад′ювантного 
артриту у щурів супроводжується функціональною дисфункцією нирок. Застосування дослі-
джуваних зразків ″VAZ-10″, ″L486-0021″ та препарату порівняння ″Ксефокам″ не мало ви-
раженого впливу на нирки, але й не погіршувало стан тварин відносно групи контрольної 
патології. Що вказує на недостатню силу монотерапії при наявності супутньої патології ни-
рок та необхідність застосування додаткових засобів з нефропротерною дією. 
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ВИВЧЕННЯ АНТИЕКСУДАТИВНОЇ ДІЇ  
ПОХІДНИХ 1,5 – ДИГІДРОПИРОЛ-2-ОНІВ 

Литвиненко Г.Л., Таран С.Г., Зубков В.О., Кизь О.В. 
ЦНДЛ Національного фармацевтичного університету 

 
Враховуючи те, що сучасні напрямки фармацевтичної науки спрямовані на створення 

високоефективних і безпечних лікарських засобів, пошук нових біологічно активних речо-
вин, в тому числі і синтетичного походження, триває. З метою вирішення цієї задачі вченими 
каф. медичної хімії НФаУ під керівництвом проф. Таран С.Г., аспірантом Кизь О.В. був про-
ведений синтез 10-ти похідних 1-феніл-4-R-аміно-1,5-дигідропропірол-2-онів під шифром 
„VAZ”.  

Результати дискрипторного аналізу цього ряду похідних свідчать про потенційну на-
явність у них протизапальної, анальгетичної та жарознижувальної активності, що є характе-
рними властивостями препаратів групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Актуа-
льність вивчення цієї групи похідних обґрунтовується також тим, що НПЗЗ поряд з позитив-
ними ефектами проявляють ряд характерних побічних ефектів, які обмежують їх застосуван-
ня в клініці.  

Завданням цієї роботи стало вивчення впливу хімічних сполук під шифрами „VAZ-4”, 
„VAZ-5”, „VAZ-6”, „VAZ-7”, „VAZ-8”, „VAZ-9”, „VAZ-1 0”, „VAZ-11”, „VAZ-12”, „VAZ-13” 
на перебіг гострого ексудативного карагенінового запалення лапи у щурів. Досліджувані ре-
човини вводили внутрішньошлунково в діапазоні доз 0,1, 0,5, 1,0, 5,0, 10,0 та 20,0 мг/кг. Ре-
ферентним препаратом був обраний високоефективний засіб - диклофенак натрію під торго-
вою назвою „Ортофен“ (ВАТ „ФК „Здоров'я”). 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що на моделі ексудативного 
карагенінового запалення лапи у щурів виражену антиексудативну дію проявили референт-
ний препарат “Ортофен“ (ЕД50=8 мг/кг), хімічна сполука під шифром „VAZ-10” у дозі 10 
мг/кг (60,67%). Помірну антиексудативну активність проявили сполуки під шифрами „VAZ-
4” у дозі 1 мг/кг (30,89%), „VAZ-8” у дозі 5 мг/кг (31,14%), „VAZ-9” у дозі 10 мг/кг (32,51%) 
та „VAZ-12” у дозі 10 мг/кг (33,03%). Решта похідних 1,5-дигідропропірол-2-онів під шиф-
рами. „VAZ-5”, „VAZ-6”, „VAZ-7”, „VAZ-11” та „VAZ-13” антиексудативного ефекту не ви-
явили. 

Таким чином, результати проведених скринінгових досліджень впливу 10 похідних 1-
феніл-4-R-аміно-1,5-дигідропропірол-2-онів на перебіг гострого ексудативного карагеніново-
го запалення лапи у щурів свідчать про те, що для подальшого фармакологічного вивчення з 
метою пошуку нового НПЗЗ представляє інтерес речовина під шифром „VAZ-10” 
(ЕД50=1,4мг/кг), яка за величиною ЕД50 має перевагу над препаратом порівняння ортофеном 
(ЕД50=8 мг/кг) у 5,7 разів. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОТЕЛИОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  
НОВОГО МЕТАБОЛИТОТРОПНОГО КАРДИПРОТЕКТОРА «ЛИЗИНИЙ» 

Мазур И.А., Беленичев И.Ф., Колесник Ю.М., Кучеренко Л.И,  
Абрамов А.В, Бухтиярова Н.В. 

Запорожский государственный медицинский университет, НПО «Фарматрон» 
 
Несомненные перспективы в клинической практике имеют препараты, способные 

прервать или уменьшить каскад неблагоприятных метаболических реакций, вызванных 
ишемией миокарда - метаболические кардиопротекторы, которые не только нормализуют 
энергетический метаболизм миокарда, тормозят проявление оксидативного стресса, ограни-
чивают инициацию аппотоза, но и влияют на формирование эндотелиальной дисфункции.  

В клинической практике широкое применение нашли триметазидин, милдронат, энер-
гостим и др. Однако, у этих препаратов не обнаружено эндтелиопротективное действие, что 
уменьшает их кардиопротективный эффект.  

В этой связи на НПО «Фарматрон» был создан препарат под рабочим названием «Ли-
зиний», представляющий собой соль L-лизина и 1,2,4-триазолилкарбоновой кислоты и про-
являющий кардиопротективную, противоишемическую, противовоспалительную и антиок-
сидантную активность (Пат. № 86668). Целью настоящего исследования – провести оценку 
эндотелиопротективного действия «Лизиния» в условиях ишемии миокарда.  

В исследованиях было установлено, что курсовое назначение «Лизиния» (50 мг/кг) 
белым беспородным крысам с экспериментальной ишемией миокарда приводило к увеличе-
нию плотности эндотелиоцитов в коронарной нисходящей артерии, увеличению в них соде-
ржанию РНК, уменьшению плотности апоптически измененных клеток по сравнению с гру-
ппой нелеченных животных (p<0,05).  

В миокарде животных, получавших «Лизиний», обнаружено увеличение содержания 
восстановленного глутатиона на фоне более высокой активности глутатионредуктазы, глута-
тионпероксидазы и NO-синтазы, а также снижение маркеров оксидативного стресса – карбо-
нилированных белков.  

Таким образом, разработанный нами метаболитотропный кардиопротектор «Лизи-
ний» проявляет выраженные эндотелиопротективное действие направленное на сохранение 
эндотелиоцитов коронарных сосудов, нормализацию тиол-дисульфидной системы, ограни-
чение оксидативного стресса, что является обоснованием для егоприменения в качестве ле-
карственного препарата при ряде сердечно-сосудистых заболеваний.  
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ЗМІНИ РІВНЯ NO У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ  
МФТП-ІНДУКОВАННОГО ПАРКІНСОНІЗМУ НА ФОНІ ОТРИМАННЯ  

АМАНТАДИНУ СУМІСНО З МЕЛОКСИКАМОМ 
Макаренко О.В., Мамчур В.Й. 

Дніпропетровська державна медична академія 
 
Хворобу Паркінсона (ХП) традиційно розглядають як захворювання, котре переважно 

уражає моторну сферу. В клініці найчастіше зустрічається «змішана» - акінетико-ригідно-
треморна форма паркінсонізму – 65-70% випадків ХП.  

Проте, крім моторних симптомів (акінезія, ригідність та тремор), у клінічній практиці 
ХП мають місце і немоторні прояви. Більш того, по мірі прогресування захворювання деякі з 
них набувають домінуючого клінічного значення, виявляючи негативний вплив на якість 
життя пацієнтів, приводячи до їх інвалідизації та скорочення тривалості життя. Немоторні 
прояви ХП включають вегетативні, психічні, дисомнічні, сенсорні, а саме, больовий синдром 
та деякі інші розлади.  

Нашу увагу привертає проблема знеболення больового синдрому при паркінсонізмі на 
фоні антипаркінсонічної терапії амантадином. Так, в попередніх дослідженнях встановлено, 
що найбільш безпечним та ефективним болетамуючим засобом на фоні терапії амантадином 
паркінсонічного синдрому є мелоксикам [О.В. Макаренко, 2009 р]. 

Метою роботи стало визначення знеболюючої активності досліджуваної комбінації та 
змін рівня NO у сироватці крові щурів з експериментальним еквівалентом «змішаної» форми 
паркінсонізму (МФТП-індукованним паркінсонізмом) 

Дослідження проведені на 18 щурах, масою 280-300 г. з МФТП-індукованим паркін-
сонізмом, котрий викликали системним введенням нейротоксину МФТП в дозі 30 мг/кг. Зне-
болюючу активність вивчали на моделі термоподразнення кореня хвоста у щурів [Доклінічні 
дослідження лікарських засобів / Стефанов О.В., 2001 р], в сиворатці крові визначали рівень 
стабільних метаболітів NO за методом Гриса [Л.А. Данилова, 2003 р].  

При аналізі болетамуючої активності досліджуваної комбінацій (амантадин 50 мг/кг 
сумісно з мелоксикамом 1 мг/кг) та моноантипаркінсонічної терапії амантадином у щурів з 
МФТП-індукованим паркінсонізмом відповідна реакція на термоподразнення (вода 60°С) в 
групі контроль знизилась до 2,25±0,26 с (р≤0,05), проте на фоні отримання амантадином 
майже не змінилась у порівнянні з показниками вихідного стану. Анальгетичний потенціал 
комбінації амантадину з мелоксикамом у 6,6 (р≤0,05) рази вищим у порівнянні з показника-
ми групи контролю на 90 хвилині експерименту.  

За умов експериментального паркінсонізму показано зниження рівня стабільних 
метаболітів NО в сироватці крові у 1,78 (р≤0,05) рази, а також відмічено, що при введенні 
антипаркінсонічного засобу спостерігалось статистично значиме зниження рівня NО на 
39,2% (гр. амантадину) у порівнянні з показниками інтактних тварин. При додаванні до ама-
нтадину мелоксикаму зафіксовано збільшення вісту стабільних метаболітів на 52,12% 
(р≤0,05) у порівнянні з показниками групи контролю.  

Таким чином, за умов експериментального еквіваленту «змішаної форми» ХП аманта-
дин сумісно з мелоксикамом сприяли підвищенню рівня стабільних метаболітів оксиду азоту 
у сироватці крові та збереженню знеболюючих властивостей мелоксикаму на фоні терапії 
амантадином.  
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НЕЙРОТРОПНА АКТИВНІСТЬ ІЗОМЕРНИХ СЕЧОВИН 
Мамчур В.Й.*, Зленко О.Т.*, Кас’ян Л.І.**, Бондаренко Я.С.** 

*Дніпропетровська державна медична академія, 
** Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

 
Однією з головних задач сучасної медицини є пошук доступних ефективних препара-

тів, здатних перевершити терапевтичні якості існуючих лікарських засобів. Крім того важли-
вим питанням залишається дослідження впливу структурних змін в молекулах на характер та 
силу біологічної дії. 

Метою даного дослідження є вивчення нейротропної (анальгетичної, протисудомної, 
та транквілізуючої) активності сечовин (1, 2), що містять в своїй структурі каркасний біцик-
лічний фрагмент. 

 
 

 
 
 
Досліди проводилися на білих мишах. Сполуки вводилися внутрішньоочеревинно у 

дозі 1/10 LD50. Активність розраховувалася у відсотках стосовно контрольної групи тварин, 
що одержали ізотонічний розчин хлориду натрію в тім же об’ємі. 

Дослідження гострої токсичності виконували за методом Літчфильду та Вілкоксону в 
модифікації В.Б. Прозоровського. Протисудомну активність визначали за допомогою тесту 
«коразолових судом», транквілізуючу – за часом збільшення тривалості гексеналового сну. 

Аналіз результатів дослідження сечовин однакового складу, але з різним розташуван-
ням структурних фрагментів показав, що вивчені сполуки є малотоксичними (LD50 склало 
1028 та 1900 мг/кг відповідно для 1 та 2). Володіючи досить низкою токсичністю, ці речовини 
продемонстрували досить високий ступінь анальгетичної дії (81 і 108 %). 

Виразна транквілізуюча дія (125 %) характерна лише для сполуки 2, для сечовини 1 
вона значно нижча (19 %). 

З іншого боку, вивчення протисудомної дії виявило досить низький рівень останньої 
(40 %) для першого зразку (сполука 1) і навпаки проконвульсантну активність сполуки 2 
(-50 %). 

Таким чином, отримані дані свідчать про визначальну роль структури ациклічного 
фрагменту в здійсненні нейротропних ефектів вивчених препаратів. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ АНАЛЬГЕТИЧНОГО ТА СПАЗМОЛІТИЧНОГО  
КОМПОНЕНТІВ ДІЇ НЕОПІОЇДНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Мамчур В.Й., Нефьодов О.О., Шепетько М.В., Дронов С.М. 
Дніпропетровська державна медична академія 

 
Проблема фармакологічного регулювання болю залишається актуальною у сучасній 

медицині. Різноманітність та багатогранність патогенетичних механізмів формування ноци-
цептивної перцепції, неповне вивчення способів їх тамування призводить до значної розпо-
всюдженості больових синдромів. Найчастішим симптомом безлічі захворювань є біль, зок-
рема той, що супроводжуються спастичними реакціями. Препарати, що нівелюють спазм, 
усувають ноцицептивне вогнище у внутрішніх органах і тим самим реалізують свій ефект як 
знеболюючі засоби. Відомо, що неопіоїдні анальгетики мають цілу низку фармакологічних 
ефектів, серед яких є протизапальна, анальгетична, антипіретична та антиагрегантна дія. 

Проведені нами експериментальні дослідження дійсно виявили здатність НПЗЗ чини-
ти міорелаксуючу дію на гладеньку мускулатуру. При порівняльному вивченні міотропної 
активності ненаркотичних анальгетиків встановлено, що всі досліджувані препарати мають 
спазмолітичну дію різного ступеню виразності. При використанні методу міографічної ре-
єстрації на ізольованих сегментах грудної аорти щурів, активність анальгетиків (ЕС50) роз-
поділялася таким чином: піродазол > кеторолак > мелоксикам > лорноксикам > парекоксиб > 
диклофенак натрію > метамізол > декскетопрофен. За спазмолітичною ефективністю дослі-
джені препарати розподілилися наступним чином: мелоксикам > декскетопрофен > диклофе-
нак натрію > метамізол > піродазол > кеторолак > парекоксиб > лорноксикам.  

Ми порівняли анальгетичну активність неопіоїдних анальгетиків використовуючи ма-
ксимальний антиноцицептивний потенціал, отриманий на моделі больового подразнення 
«hot plate» із спазмолітичною активністю досліджених НПЗЗ (за величиною ефекту при 
ЕС50). За обома групами даних був вирахуваний умовний коефіцієнт, який відображав ефек-
тивність того чи іншого досліджуваного лікарського засобу. Після цього, ми співвіднесли 
отримані дані та вивели загальний коефіцієнт, який показав доволі цікаві результати. Отри-
мані нами дані свідчать про те, що антиноцицептивний та спазмолітичний потенціал вивче-
них неопіоїдних анальгетиків не залежить від анти-ЦОГ-селективності, що також підтвер-
джують літературні дані. Аналіз даних свідчить про відсутність чіткої певної відповідності 
між вираженністю анальгетичного (супрасегментарного) та міолітичного ефектів. З одного 
боку, лорноксикам, у якого антиноцицептивна активність була найбільш низькою, є також і 
найбільш слабким спазмолітиком. Однак, найбільш потужні анальгетики кеторолак, дикло-
фенак натрію, метамізол володіють або слабкою, або помірною спазмолітичною активністю. 
Особливості болезаспокійливої та спазмолітичної дії неможна підпорядкувати і приналежні-
стю до класифікаційної групи інгібіторів ізоферментів ЦОГ. Відповідний взаємозв’язок ви-
являється при співставленні спазмолітичних властивостей з інтенсивністю кількості метабо-
літів оксиду азоту. Найбільш активні спазмолітики мелоксикам та декскетопрофен виклика-
ють більш значне накопичення похідних NO. Найменш виразна спазмолітична активність у 
лорноксикама, парекоксиба, кеторолака супроводжується низьким рівнем стабільних мета-
болітів. Саме цей показник вказує на необхідність корекції окремих препаратів, що забезпе-
чує посилення інгібуючого впливу на спастичні процеси. На перше місце в цьому ряду ви-
ступають кеторолак, лорноксикам, піродазол та парекоксиб.  

Цей факт може бути цікавим в фармакотерапії патологічних станів, що супроводжу-
ються больовим синдромом та спастичними реакціями різного ґенезу.  



87 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВПЛИВ ПОХІДНОГО 1,2,4-ТРИАЗИНО-ХІНАЗОЛІНУ ТА 
ВІНПОЦЕТИНУ НА АКТИВНІСТЬ NSE У НАРКОТИЗОВАНИХ КОТІВ З 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
Маринич Л.І., Степанюк Г.І., Берест Г.Г.,* Коваленко С.І.* 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 
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Відомо, що глибина та важкість ішемічного пошкодження головного мозку в значній 

мірі визначає ступінь вираженості та тривалість збереження вогнищевих неврологічних сим-
птомів (R.A.Crisostomo, 2003). Для подальшого прогнозу перебігу даного патологічного ста-
ну велике значення має визначення розміру некрозу мозкової тканини в гострому періоді 
ішемічного інсульту (В.И. Скворцова, 2001). Одним із методів, який дозволяє оцінити сту-
пінь пошкодження мозкової тканини є визначення рівня нейрон-специфічної енолази (NSE), 
яка являється нейронспецифічним маркером. В попередніх дослідженнях нами встановлено, 
що похідне 1,2,4–триазино-хіназоліну з лабораторним шифром МТ-279 в дозі 10 мг/кг сти-
мулює кровопостачання головного мозку у наркотизованих котів з гострим порушенням мо-
зкового кровообігу (ГПМК) (Л.І. Маринич, Г.І. Степанюк, 2010). Ці дані дають підставу спо-
діватись на наявність у вказаної сполуки церебропротекторного ефекту, що і стало підгрун-
тям для проведення даного дослідження. 

Мета: дати порівняльну оцінку впливу сполуки МТ-279 та вінпоцетину на активність 
NSE на моделі ГПМК для визначення перспективності даної речовини для подальших дослі-
джень в якості церебропротекторного засобу. 

Матеріали та методи: ГПМК моделювали у 15 наркотизованих котів-самців (3,2 – 
5,0 кг) шляхом однобічної оклюзії загальної сонної артерії. Експериментальних тварин було 
розділено на 3 групи по 5 у кожній: перша група – тварини з ГПМК, яким в/в вводили фізіо-
логічний розчин NaCl (контрольна група), друга група – тварини з ГПМК, яким вводили спо-
луку МТ-279 в дозі 10 мг/кг в/в, третя група – тварини з ГПМК, яким вводили вінпоцетин в 
дозі 5 мг/кг в/в. Кожну речовину вводили тричі протягом доби: перше введення здійснювали 
через 40 хв після моделювання ГПМК, решта – з інтервалом у 8 годин. Активність NSE ви-
значали за допомогою імуноферментного аналізу до моделювання ГПМК та через 8 годин 
після останнього введення речовин. 

Результати та їх обговорення: Аналіз отриманих даних показав, що після в/в вве-
дення сполуки МТ-279 котам з ГПМК так само, як і вінпоцетину спостерігається вірогідне 
гальмування активності NSE. Так, після останнього введення речовин активність NSE зросла 
відносно фонових показників відповідно на 670 і 588% проти 1018% у контролі. Тобто, під 
дією МТ-279 та вінпоцетину активність NSE у котів з ГПМК була вірогідно меншою, ніж у 
контролі відповідно у 1,5 та 1,7 рази. Зазначені зміни активності NSE у ішемізованому мозку 
на тлі сполуки МТ-279 та вінпоцетину може бути ознакою спроможності обох речовин зме-
ншувати глибину та важкість ішемічних пошкоджень мозкової тканини. 

Таким чином, в/в введення похідного 1,2,4-триазино-хіназоліну з лабораторним шиф-
ром МТ-279 в дозі 10 мг/кг в такій же мірі як і вінпоцетин в дозі 5 мг/кг зменшує активність 
NSE у сироватці крові котів з ГПМК, що може бути свідченням наявності у них церебропро-
текторної дії. За величиною вказаного ефекту сполука МТ-279 практично прирівнюється до 
референс-препарату. Отримані дані вказують на доцільність поглибленого вивчення фарма-
кологічних властивостей похідного 1,2,4-триазино-хіназоліну з лабораторним шифром  
МТ-279.  
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Діуретичні засоби широко застосовують при периферичних набряках, хронічній недо-

статності кровообігу, гіпертонічній хворобі та ін. захворюваннях. Особливу увагу в практич-
ній медицині привертають діуретики, які поряд з діуретичною дією проявляють інші супутні 
види активності, у тому числі - антиексудативну.  

Однак, номенклатура вищеназваних сечогінних засобів досить обмежена. У зв'язку з 
цим, пошук нових діуретичних засобів з протизапальними властивостями є актуальною про-
блемою. Перспективною щодо цього є група ацильованих похідних 2- оксоіндоліну, відомос-
тей про яку у доступній нам літературі ми не зустріли. 

Метою даної роботи є вивчення антиексудативної активності ацильованого похідного 
2 –оксоіндоліну з умовною назвою індолінорен, який за попередніми скринінговими дослі-
дженями проявив виражену діуретичну активність. 

Матеріали та методи дослідження. Досліди проведені на 30 білих нелінійних щурах-
самцях масою 200±20 г., розподілених на 3 групи: 1-ша – контрольна, 2-га - щури, яким уво-
дили індолінорен, 3-я - щури, яким уводили препарат порівняння.  

Антиексудативну активність індолінорену вивчали на моделі гострого карагенінового 
запалення, викликаного субплантарним введеням у задню лапу щурів 0,1 мл 1% розчину ка-
рагеніну. Індолінорен уводили одноразово внутрішньошлунково за 1 годину до моделювання 
запалення у вигляді тонкодисперсної водної суспензії, стабілізованої твіном-80.  

В якості препарату порівняння використовували вольтарен (Novartis Pharma / Швей-
цария) у ефективній дозі (8 мг/кг).  

Контрольна група тварин отримувала дистильовану воду у відповідному об'ємі. Анти-
ексудативну активність досліджуваної речовини оцінювали за здатністю гальмувати розви-
ток набряку лапки на момент максимального його прояву за методикою А.С.Захаревського і 
розраховували у відсотках відносно контролю за формулою:  

 
А=100%-((Voe-V3e):(Vok-V3k))х100, 

 
де А- антиексудативна активність, %; 
Voe- об’єм набряклої лапки в експерименті; 
V3e- об’єм здорової лапки в експерименті; 
Vok- об’єм набряклої лапки в контролі; 
V3k- об’єм здорової лапки в контролі. 
 
Результати дослідження. Нами була вивчена антиексудативна активність індоліно-

рену - ацильованого похідного 2 –оксоіндоліну. Експериментально встановлено, що індолі-
норен вірогідно зменшує запальний набряк у щурів на 35%, одна поступається препарату по-
рівняння – вольтарену, який пригнічує запальний набряк на 54% порівняно з контрольною 
групою щурів. 

Висновки. Нова сполука індолінорен, як потенційний діуретичний засіб проявляє ви-
ражену антиексудативну активність. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО  
ПРЕПАРАТУ ЦУКРОЗНИЖУЮЧОЇ ДІЇ 

Марченко М.В., Крутських Т.В., Загайко А.Л. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Цукровий діабет (ЦД) – це група обмінних захворювань, які проявляються гіпергліке-

мією, і виникають у результаті порушення секреції інсуліну, його дії або обох цих факторів. 
В Україні захворюваність на цукровий діабет, як і в інших країнах світу, щорічно зростає. 
Епідеміологічні дослідження, які проводяться у світі, дозволяють стверджувати, що наведені 
показники розповсюдженості цукрового діабету ІІ типу є заниженими як мінімум на третину: 
більшість хворих навіть не підозрюють про наявність даного захворювання та не отримують 
адекватної терапії. Діагноз у пацієнтів цієї категорії, в кращому випадку, ставиться випадко-
во, в гіршому – лише при розвитку тієї чи іншої макроваскулярної катастрофи, що закінчу-
ється у багатьох хворих фатально. З огляду на сказане, стає очевидним виключне значення 
проблеми пошуку та створення нових препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу. 
Сучасні монопрепарати, які використовуються для лікування ЦД 2 типу, спрямовані на при-
гнічення метаболічних процесів механізму інсулінорезистентності та є ефективними протя-
гом нетривалого часу (5-6 років).  

В подальшому виникає необхідність комбінації з двох або більшої кількості препара-
тів з різним механізмом дії. Особливий інтерес викликають субстанції для лікування ЦД 2 
типу, які розроблені вченими НФаУ – діакамф і глісульфазид. Діакамф проявляє цукрозни-
жувальну та антиоксидантну активність, збільшує чутливість до інсуліну, покращує толеран-
тність до вуглеводів, пригнічує глюкогенез, сприяє зниженню функціональної напруги клі-
тин, які продукують інсулін, та відновленню морфологічної структури панкреатичних острі-
вців. Він пригнічує початкові реакції неферментативного гликозилювання і оксидативний 
стрес, знижує гіпертриглицеридемію, рівень вільних жирних кислот та атерогенної фракції 
холестерину. Глісульфазид, у свою чергу, стимулює секрецію інсуліну шляхом зниження по-
рогу чутливості β-клітин підшлункової залози до глюкози, підвищує чутливість до інсуліну і 
ступінь його зв’язування з клітинами-мішенями, збільшує вивільнення інсуліну, посилює 
вплив інсуліну на поглинання глюкози мязами і печінкою, гальмує ліполіз у жировій тканині, 
діє на другій стадії секреції інсуліну.  

На сьогоднішній день на кафедрі біологічної хімії під керівництвом завідуючої кафе-
дри професора Вороніної Л.М. були проведені експерементальні дослідження з виявлення 
можливості сумісного використання діакамфу та глісульфазиду. Дослідження проводили на 
самцях щурів лінії Wistar масою 200-230 г, які утримувалися на стандартному раціоні віва-
рію. Тварини були поділені на дві групи: 1 – контрольні тварини, 2 – тварини з експеримен-
тальною інсулінорезистентністю. Модель інсулінорезистентності у експериментальної групи 
тварин викликали утриманням на раціоні з високим (близько 60% замість 11% у контрольних 
тварин) вмістом ліпідів. Глісульфазид, діакамф та їх комбінації вводили у шлунок тваринам з 
експериментальною інсулінорезистентністю. Вміст глюкози у периферичній крові тварин 
визначали глюкозооксидазним методом за допомогою стандартних наборів реактивів. Дослі-
дження показали, що при одночасному введенні експериментальним тваринам вищезазначе-
них субстанцій у значно нижчих дозах, ніж при монотерапії, вміст глюкози у крові піддослі-
дних тварин знижувався за менший час. Тому, для забезпечення дефіциту вітчизняних цук-
рознижуючих препаратів на фармацевтичному ринку України є перспективним створення 
нової лікарської форми на основі комбінації глісульфазиду та діакамфу. 
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ВЛИЯНИЕ КОРВИТИНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕОЛОГИИ И  
ГЕМОСТАЗА КРОВИ КРЫС С ИШЕМИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ МИОКАРДА 

Маслова Н.Ф., Крамаренко Е.А.,Суховецкая Л.Ф., Шаломай А.С.* 
Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств», 

* НПЦ «Борщаговский ХФЗ», г. Киев 
 
Одной из наиболее важных проблем современной медицины является поиск и созда-

ние эффективных средств, действующих на многие звенья патогенеза заболеваний и сочета-
ющих различные виды фармакологического действия, прежде всего, антиоксидантное и ан-
тикоагулянтное. Указанное обусловлено общеизвестной ролью оксидативного стресса в кли-
нической манифестации более 100 заболеваний, развитие которых ведет к тяжелым ослож-
нениям, связанным с нарушением системы гемостаза – активацией свертывающей системы 
крови. В этой связи интерес представляют данные о фармакологических свойствах природ-
ных биофлавоноидов, в частности, кверцетина, который проявляет антиоксидантную, мем-
бранстабилизирующую, цитопротекторную, противовоспалительную, антигипоксическую, 
гемореологическую и другие виды активности, и может рассматриваться как потенциальное 
средство антикоагулянтного действия.  

Цель работы – изучение влияния препарата Корвитин на некоторые реологические 
показатели и систему гемостаза у крыс с ишемическим повреждением миокарда сравнитель-
но с Ацелизином-КМП. Ишемическое повреждение сердца моделировали с помощью по-
дкожных инъекций изадрина в дозе 100 мг/кг с интервалом в 24 ч. О состоянии животных 
судили по показателям ЭКГ, которые регистрировали в динамике, а также их выживаемости. 
Действие препарата оценивали по его влиянию на вязкость крови, что включает: время свер-
тывания крови по Моравицу, концентрацию фибриногена, активированное частичное (пар-
циальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое и тромбиновое время, кото-
рые определяли на гемокоагулометре CGL-2110 фирмы «Солар». а фибринолитическую ак-
тивность - по Astrup. На моделях изадринового некроза миокарда у экспериментальных жи-
вотных Корвитин в терапевтической дозе проявляет гемореологический и незначительный 
гипокоагуляционный эффекты. Указанное выражается в восстановлении до уровня нормы 
показателя вязкости крови и нормализации времени свертывания крови животных; его при-
менение ослабляет признаки гиперкоагуляции, что выражается в тенденции к удлинению по-
казателей АЧТВ, тромбинового и протромбинового времени, снижению концентрации фиб-
риногена и к повышению общей фибринолитической активности крови животных. Сравни-
тельные исследования препаратов показали, что Корвитин в дозе 30 мг/кг в отличие от Аце-
лизина-КМП достоверно снижает вязкость крови до уровня интактного контроля. В тоже 
время, Ацелизин-КМП в отличие от Корвитина достоверно увеличивает протромбиновое 
время, превышая уровень нормы. Оба препарата в равной степени нормализуют время свер-
тывания крови и проявляют одинаковую тенденцию к снижению повышенной концентрации 
фибриногена и увеличению сниженной фибринолитической активности крови при экспери-
ментальной ишемии миокарда у животных. Следует отметить, что у животных с эксперимен-
тальным некрозом миокарда Корвитин оказывает более выраженный противоишемический 
эффект, чем Ацелизин-КМП, что выражается в отсутствии смещения сегмента SТ выше изо-
линии. Вероятно, защитное действие Корвитина в условиях изадринового повреждения мио-
карда обеспечивается не только его антиоксидантным, мембраностабилизирующим и карди-
опротекторным действиями, а также его способностью повышать адаптацию к гипоксии, что 
является необходимым при ишемическом поражении сердца.  
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БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ СУЛЬФОНІЛОКСАМІДУ 
Матвійчук А.В., Таран А.В., Самура Б.А., Кириченко О.А. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Пошук біологічно активних речовин і створення наукових основ цілеспрямованого 

синтезу лікарських засобів являє собою одну із найважливіших задач сучасної фармацевтич-
ної та фармакологічної науки. 

У ряду похідних щавлевої кислоти були одержані ефективні лікарські засоби і протя-
гом багатьох років вони залишаються об’єктом інтенсивних досліджень. Під керівництвом 
професора Банного В.П. на базі 4-амінобензолсульфонілоксамідів був виконаний цілеспря-
мований синтез нових груп біологічно активних сполук: бензоїльних, етоксалільних, аренсу-
льфонільних, – похідних сульфаніламідів. 

Результати фармакологічних досліджень показали, що нові групи сполук проявляють 
гіпоглікемічну і діуретичну активність. 

Значний гіпоглікемічний ефект показали метилові ефіри 4-N-R-сульфамідооксамі-
нових кислот та аміди 4-(метоксаліламіно)-бензолсульфонілоксаміновой кислот, які у дослі-
джуваних дозах знижували рівень цукру у крові на 3,85-6,14%. 

Помірну гіпоглікемічну активність проявили також 4-(N-R-оксамідосульфоніл)-
оксанілати 1-адамантиламонію, які знижували рівень глюкози у середньому на 2,8-5,8%. 
Найменший цукрознижувальний ефект проявила більшість 4-N-R-амідів 4-(N-R-оксамідо-
сульфоніл)-оксанілових кислот, які у дозах, що вивчалися, зменшували кількість глюкози у 
плазмі крові на 3,7-4,8%. 

Об’єднання в одній молекулі двох оксамоїльних радикалів приводить до значного 
зниження токсичності сполук і пролонгування цукрознижувального ефекту.  

Вивчення впливу досліджуваних речовин на видільну функцію нирок проводили на 
білих щурах-самцях масою 120-160 г за методом Е.Б.Берхіна. При вивченні було використа-
но по 7 тварин у кожній серії дослідів.  

При вивченні водного діурезу щурів тримали на постійному раціоні при вільному до-
ступі до води. До водного навантаження тварин тримали впродовж 2 годин без їжі та води. 
Потім їм вводили за допомогою зонду у шлунок дослідні речовини у виді водної суспензії, 
одночасною з водним наваантаженням у кількості 3 мл на 100 г маси тіла тварини. Сечі зби-
рали через кожну годину протягом 4 годин.  

Визначення вмісту креатиніну у сечі проводили за методом Фоліна на фотоелектроко-
лориметрі із зеленим фільтром. Аналіз одержаних експериментальних даних проводили у 
порівнянні з еталонними діуретиками - гіпотіазидом і фуросемідом. 

Виражену діуретичну дію виявили бутилоксаміди 4-(аренсульфамідо)-бензолсульфо-
нілоксамінових кислот і метилові ефіри 4-N-R-сульфамідооксанілових кислот. Вони викли-
кають збільшення діурезу на 27,3-126,0%.  

Заміщені аміди аренсульфонілоксамінових кислот викликають збільшення діурезу на 
9,6-141,5%. Найбільш активною виявилася речовина, яка містить 4-амінофенільний і карбок-
сиамільний замісники у молекулі амідів аренсульфонілоксаміновой кислоти. 

Таким чином, серед досліджуваних речовин найбільший діуретичний ефект проявив 
гідразид 4-(γ-оксипропілоксамідосульфоніл)-оксанілової кислоти, який за діуретичною акти-
вністю перевищує гіпотіазид, але поступається фуросеміду. Дана сполука є перспективною 
для подальшого дослідження з метою створення нового препарату. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ АНТИЕКСУДАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ 
ЕКСТРАКТІВ ЛИСТЯ ТА КОРЕНЯ ЛОПУХА НА МОДЕЛІ 

КАРАГЕНІНОВОГО НАБРЯКУ У ЩУРІВ 
Мохамад Махмуд Ассаф, Щокіна К.Г.  

Національний фармацевтичний університет 
 
Незважаючи на велику кількість протизапальних засобів, проблема ефективної та без-

печної терапії запалення досі не вирішена. Тому для корекції запальних захворювань постій-
но проводиться пошук нових схем лікування та препаратів з нетрадиційним механізмом дії 
та мінімальними побічними ефектами. Одним з перспективних напрямків створення безпеч-
них та ефективних протизапальних препаратів є фітотерапія.  

В останні роки інтерес до препаратів рослинного походження підвищився. Їх перева-
гою перед синтетичними засобами є м`яка фізіологічна дія, мінімальна токсичність, відсут-
ність звикання та пригнічення імунітету, можливість тривалого використання тощо. 

Однією з лікарських рослин, які багато років використовуються в народній медицині 
при лікуванні запальних захворювань суглобів, є лопух великий. В якості лікарської сирови-
ни використовуються як корені, так і листя лопуха. Тому є актуальним провести поглиблене 
дослідження протизапальної активності екстрактів кореня та листя лопуха великого, що до-
зволить розширити асортимент протизапальних засобів та дозволить оптимізувати протиза-
пальну терапію. 

При проведенні досліджень фармакологічної активності потенційних протизапальних 
засобів одним з адекватних і інформативних критеріїв їх активності є антиексудативна дія. 
Тому метою дослідження стало експериментальне дослідження протизапальної дії екстрактів 
кореню та листя лопуха великого на моделі гострого асептичного запалення - карагенінового 
набряку у щурів. В якості препарату порівняння було обрано кверцетин, який є препаратом 
рослинного походження з доведеною у попередніх дослідженнях антиексудативною активні-
стю. Досліджувані препарати вводили внутрішньошлунково в профілактичному режимі про-
тягом п`яти діб. Екстракти кореню та листя лопуха великого вводили в дозах 25 мг/кг, квер-
цетин – в умовно-ефективній дозі за протизапальною активністю, яка складала 5 мг/кг. Гост-
ре асептичне запалення відтворювали введенням 1%-ного розчину карагеніну, який вводили 
щурам субплантарно в об`ємі 0,1 мл на тварину через 1 годину після введення досліджува-
них препаратів.  

Вимірювання величини набряку лап у щурів при гострому ексудативному запаленні 
проводили за допомогою механічного онкометра за А.С. Захаревським в динаміці через 1, 2, 
3, 4 і 6 годин після введення флогогенного агента. Антиексудативну активність досліджува-
них речовин визначали за здатністю зменшувати розвиток набряку у порівнянні з групою ко-
нтрольної патології, розраховували та виражали у відсотках.  

За результатами, отриманими на даній моделі запалення, за значенням середньої (за 6 
годин) антиексудативної активності обрані препарати можна розташувати таким чином: екс-
тракт листя лопуха великого (57,4%) > екстракт кореню лопуха великого (30,4%) ≥ кверце-
тин (24,8%).  

Отримані дані свідчать про наявність у екстракту листя лопуха вираженої антиексуда-
тивної активності, за якою він в 2,2 раза переважає препарат порівняння. Екстракт кореню 
лопуха в 1,9 раза поступається екстракту листя лопуха за антиексудативною дією, тобто мо-
жна стверджувати, що екстракт кореню лопуха має помірну антиексудативну активність, яка 
достовірно не відрізняється від дії кверцетину.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ МЕМБРАНОПРОТЕКТОРНОЇ  
АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТІВ ЛИСТЯ ТА КОРЕНЯ ЛОПУХА  

Мохамад Махмуд Ассаф, Щокіна К.Г.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Незважаючи на велику кількість протизапальних засобів, проблема ефективної та без-

печної терапії запалення досі не вирішена. Тому для корекції запальних захворювань постій-
но проводиться пошук нових схем лікування та препаратів з нетрадиційним механізмом дії 
та мінімальними побічними ефектами. Одним з перспективних напрямків створення безпеч-
них та ефективних протизапальних препаратів є фітотерапія.  

В останні роки підвищився інтерес до препаратів рослинного походження, яким при-
таманна м`яка фізіологічна дія, мінімальна токсичність, відсутність звикання та пригнічення 
імунітету, можливість тривалого використання тощо. 

Однією з лікарських рослин, які багато років використовуються в народній медицині 
при лікуванні запальних захворювань суглобів, є лопух великий. В якості лікарської сирови-
ни використовуються як корені, так і листя лопуха. Тому дослідження протизапальної актив-
ності екстрактів кореня та листя лопуха великого дозволить розширити асортимент протиза-
пальних засобів та дозволить оптимізувати протизапальну терапію.  

Відомо, що вивільнення медіаторів запалення при ексудації сприяє підвищенню про-
никності клітинних мембран, що призводить до подальших мембранодеструктивних проце-
сів. Оскільки мембраностабілізувальні властивості є однією з важливих складових протиза-
пальної дії, доцільним було визначити мембраностабілізувальну активність екстрактів коре-
ня та листя лопуха великого. 

Визначення мембранопротекторної дії вищесказаних екстрактів проводили на 25 без-
породних білих щурах масою 180-220 г на моделі спонтанного гемолізу за методом F.C. 
Jager, який базується на визначенні протягом години екстинції позаеритроцитарного гемо-
глобіну, який надходить до міжклітинного середовища внаслідок спонтанного лізісу мем-
бран еритроцитів та активації перекисного окиснення ліпідів.  

Екстинція визначається при 540 нм. Як препарат порівняння був обраний кверцетин, 
який є антиоксидантним препаратом з виразною мембранозахисною та протизапальною ак-
тивністю. Досліджувані препарати вводили внутрішньошлунково в профілактичному режимі 
протягом п`яти діб. Екстракти кореню та листя лопуха великого вводили в дозах 25 мг/кг, 
кверцетин – в умовно-ефективній дозі за протизапальною активністю, яка складала 5 мг/кг. 

Аналіз даних експериментального дослідження виявив, що у щурів контрольної групи 
протягом години ступінь гемолізу склала 28,7%. Профілактичне застосування кверцетину та 
препаратів лопуха великого привело до достовірного зменшення ступеня гемолізу, що свід-
чить про наявність мембранопротекторних властивостей. За вираженістю мембраностабілі-
зувальної активності обрані препарати можна розташувати наступним чином: екстракт листя 
лопуха великого (39,5%) = кверцетин (37,1%) > кверцетин (28,6%).  

Отримані дані свідчать про наявність у екстрактів лопуха помірної мембраностабілі-
зувальної активності, за якою екстракт листя лопуха не поступається препарату порівняння. 
Екстракт кореню лопуха в середньому 1,3-1,4 раза поступається за антиексудативною дією 
екстракту листя лопуха та кверцетину.  

У дослідженнях антиексудативної та мембраностабілізувальної активності екстрактів 
кореня та листя лопуха великого була визначена їх умовно-ефективна доза, яка складає 25 
мг/кг і буде використана в подальших дослідженнях.  
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ПОШУК АНАЛЬГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ СЕРЕД АЛКІЛАМІДІВ  
ДИГІДРОХІНОЛІН–3−КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ 

Набока О.І., Воронін C.М., Мігаль А.В. 
Національний фармацевичний університет  

 
Вступ. Нестероїдні протизапальні засоби - одна з найширше вживаних фармакологіч-

них груп в терапії болю. В переважній більшості випадків в первинній ланці охорони здо-
ров’я препаратами вибору для лікування больового синдрому будь-якого ступеня виражено-
сті залишаються саме вони, не дивлячись на рекомендації експертів ВОЗ використовувати 
цю групу препаратів в лікуванні легкого болю. У розвинених країнах ці препарати отриму-
ють 20-30% осіб літнього віку. Застосування НПЗЗ постійно збільшується. Велика «популяр-
ність» цієї групи препаратів пояснюється тим, що вони володіють протизапальним, анальге-
зіруючим і жарознижуючим ефектами і приносять полегшення хворим з відповідними симп-
томами (запалення, біль, лихоманка), які супроводжують багато захворювань. Разом з тим, 
різні представники групи ненаркотичних анальгетиків володіють низкою побічних ефектів, у 
зв’язку з чим зацікавленість до пошуку нових і достатньо ефективних засобів не послаблю-
ється.  

Впродовж багатьох років увага вчених Національного фармацевтичного університету 
(НФаУ) зосереджена на синтезі, пошуку і розробці альтернативних препаратів на основі по-
хідних дигідрохінолін-3-карбонової кислоти, які мають широкий спектр фармакологічної ак-
тивності: протизапальну, анальгетичну, жарознижуючу, мембраностабілізуючу тощо.  

Мета. У зв’язку з викладеним, метою даної роботи став пошук анальгетичних сполук 
в ряду алкіламідів дигідрохінолін-3-карбонової кислоти. Субстанції синтезовані на кафедрі 
фармацевтичної хімії НФаУ під керівництвом професора І.В.Українця. 

Матеріали та методи дослідження. Досліди виконані на нелінійних білих мишах 
обох статей масою 18,0-22,0 г. Лабораторних тварин отримували з віварію центральної нау-
ково-дослідної лабораторії НФаУ (зав. лабораторією – д.фарм.н., професор Л.В. Яковлєва), 
яка сертифікована ДФЦМОЗ України (посвідчення №34 від 29.12.2005 р.). До щурів стави-
лися згідно правил «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використо-
вуються в експериментальних та наукових цілях». Вплив сполук на периферичну ноцицеп-
тивну систему вивчали на моделі оцтово-кислих корчів. Досліджувані речовини і препарат 
порівняння вольтарен уводили внутрішньошлунково в дозі 5 мг/кг Результати дослідження 
обробляли статистично, з використанням t-критерію Ст’юдента.  

Результати дослідження та їх обговорення. Вивчено 30 нових похідних дигідрохі-
нолін-3-карбонової кислоти на перебіг ноцицептивної реакції у білих мишей, що дозволяє 
визначити здатність речовин інгібувати медіатори болю та розвиток больової реакції. Ре-
зультати скринінгу свідчать про виражену анальгетичну активність сполук під шифрами: 
ОА16, ОА18-20, ОА22-24, ОА26, ОА27. Анальгетичний ефект у сполук під шифрами: ОА9, ОА21 і 
ОА29 можна оцінити як слабкий і помірний. Решта похідних під шифрами: ОА1-8, ОА10-11, 
ОА12-15, ОА17, ОА25 і ОА30 не виявили анальгетичної дії. Найбільш активно пригнічували бо-
льову реакцію сполуки ОА19-20, ОА24, ОА26 і ОА27. Для подальшого вивчення, на рівні скрині-
нгу, відібрана субстанція ОА26. 

Висновки: алкіламіди дигідрохінолін-3-карбонової кислоти – перспективний клас 
анальгетичних засобів. Із 30 синтезованих сполук виявлено 9 сполук, що представляють ін-
терес для пошуку нових фармакологічних речовин із властивостями ННА або НПЗЗ. 
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ВИВЧЕННЯ ДІУРЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ХІНОКАРБУ  
Набока О.І., Вороніна Ю.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Вступ. Діуретики – одна з груп лікарських засобів, яка найбільш широко використо-

вується в медичній практиці при самих різних захворюваннях. Це лікарські препарати, які, 
блокуючи транспортні системи ниркових канальців, сприяють виведенню з організму над-
лишку електролітів і води, нормалізації внутрішнього середовища. Вони усувають набряки, 
зменшують вміст рідини в порожнинах тіла. Поряд із цим, у зв'язку з виділенням з організму 
іонів Nа+ і води під впливом сечогінних засобів знижується артеріальний тиск. Це викорис-
товується для лікування гіпертонічної хвороби. В останні два десятиліття на стрінках науко-
вих видань з’явилися повідомлення про розширення показань у медичній практиці для діуре-
тиків. В той же час за останні 30 років на світовому фармацевтичному ринку не з’явилось 
жодного нового класу діуретиків, хоча необхідність в таких препаратах очевидна. Тому, по-
шук більш ефективних і нешкідливих, з достатньою сировинною базою діуретичних засобів, 
залишається актуальною проблемою сучасної фармакології. На кафедрі фармацевтичної хімії 
НФаУ, під керівництвом професора І.В. Українця, синтезований новий ряд хімічних сполук – 
похідних хінолін-2-карбонової кислоти, що проявляє сечогінну дію. Дані, накопичені в ре-
зультаті вивчення нових сполук серед похідних хінолін-карбонових кислот, дозволяють спо-
діватись на перспективу створення на їх основі лікарських препаратів. Хінокарб – нове похі-
дне хінолін-2-карбонової кислоти, діуретична дія якого в літературі не описана.  

Мета: вивчити діуретичну активність, відібраної на етапі скринінгу субстанції, умов-
но названої «хінокарб».  

Матеріали та методи дослідження. Специфічна фармакологічна активність хінокар-
бу вивчена на нелінійних білих щурах масою 200,0-220,0 г. за методом Є.Б.Берхіна. Під час 
досліду тварини знаходились у віварії при t◦ − 18-22◦С, вологості 50-60%, природному світ-
ловому режимі «день-ніч», в стандартних пластикових клітках, на стандартному харчовому 
раціоні. До щурів ставилися згідно правил «Європейської конвенції щодо захисту хребетних 
тварин, які використовуються в експериментальних та наукових цілях». За 16 годин тварин 
не годували, залишаючи вільний доступ до води. Досліджувану субстанцію хінокарб (жов-
тий порошок без запаху, який добре розчинюється у воді) уводили внутрішньошлунково в 
дозах 1, 3, 5, 10, 15, 20 і 30 мг/кг у вигляді водного розчину. Гіпотіазид (препарат порівнян-
ня) щурам уводили в дозі 40 мг/кг у вигляді тонкодисперсної водної суспензії, стабілізованої 
твіном-80. Лабораторні тварини контрольної групи отримували адекватну кількість води (з 
розрахунку 25 мл/кг маси) з додаванням твіну-80. Збирання сечі здійснювали в спеціальних 
індивідуальних клітках фірми «Simax» (Чехословаччина) через 4 год. і через 24 години після 
введення субстанції. Електроліти визначали за допомогою біохімічного набору DAC - 
Spectromed S. R. L. (Молдова). Результати обробляли статистично з використанням t-
критерію Ст’юдента. 

Результати та їх обговорення. Результати проведених досліджень свідчать про те, 
що хінокарб у дозах 5 і 10 мг/кг проявляє виражений діуретичний ефект, який перевершує 
аналогічну дію гіпотіазиду в дозі 40 мг/кг у 1,5 і 1,2 рази відповідно. Аналіз концентрації 
електролітів в сечі показав, що у хінокарба також виражена салуретична активність у вище-
зазначених дозах. При цьому натрійуретичний ефект перевершує калійуретичну активність.  

Висновки. Хінокарб має виражену діуретичну дію. Як потенційний діуретик, пред-
ставник нового ряду хімічних речовин, буде підлягати глибокому доклінічному вивченню із 
з’ясуванням механізмів діуретичної активності. 
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ПОШУК ДІУРЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ СЕРЕД ПОХІДНИХ 
ХІНОЛІН–2−КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ  
Набока О.І., Вороніна Ю.В., Хохлова Н.О. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Вступ. Лікування і профілактика серцево-судинної недостатності, особливо ускладне-

ної набряками та гіпертонічною хворобою, є однією з актуальних проблем сучасної фарма-
кології та медицини. Для її розв’язання широко застосовується група діуретиків, які разом із 
позитивним лікувальним впливом виявляють і небажану побічну дію, що проявляється змі-
ною електролітного складу крові, серцевими аритміями, порушенням вуглеводного обміну 
тощо. Тому увага вчених постійно спрямована на пошук, фармакологічне вивчення та вико-
ристання в медичній практиці нових, менш токсичних і більш ефективних лікарських засо-
бів.  

Перспективною щодо цього є група похідних хінолін-2-карбонової кислоти, які синте-
зовані на кафедрі фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету 
(НФаУ) під керівництвом д.хім.н., професора Українця І.В.  

Мета. У зв’язку з викладеним, метою даної роботи став пошук діуретиків в ряду похі-
дних хінолін-2-карбонової кислоти. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведені на 150 нелінійних щурах 
масою 180,0-230,0 г. Лабораторних тварин отримували з віварію центральної науково-
дослідної лабораторії НФаУ (зав. лабораторією – д.фарм.н., професор Л.В. Яковлєва), яка 
сертифікована ДФЦМОЗ України (посвідчення №34 від 29.12.2005 р.). До щурів ставилися 
згідно правил «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовують-
ся в експериментальних та наукових цілях». Діуретичну активність визначали за методом 
Є.Б. Берхіна [1977], удосконаленим авторами (інформаційний лист МОЗ №131-2002). Сполу-
ки, що вивчалися уводили внутрішньошлунково у вигляді тонкодисперсної водної суспензії 
в дозі 10 мг/кг, препарат порівняння гіпотіазид – у дозі 40 мг/кг. Результати дослідження об-
робляли статистично, з використанням t-критерію Ст’юдента.  

Результати дослідження та їх обговорення. Нами вивчено 51 нове похідне хінолін-
2-карбонової кислоти під шифрами: ND1−ND51. Аналіз результатів проведених досліджень 
свідчить, що найбільш активно впливали на видільну функцію нирок у лабораторних щурів 
сполуки під шифрами: ND7; ND17; ND20; ND29; ND41; ND42; ND43 та ND44. Практично весь ряд 
посилював діурез у щурів на рівні, що наближається до гіпотіазиду або перевершують акти-
вність останнього в 1,2-1,8 разів. Вказані сполуки можна розглядати як перпективні. В на-
ступних дослідженнях їх вплив на видільну функцію нирок у щурів буде вивчено в широко-
му діапазоні доз. 

Також встановлено, що сполуки під шифрами: ND1; ND2; ND3; ND4; ND5; ND27; ND31; 
ND34; ND46 і ND51 в дослідах проявили антидіуретичний ефект, який був найбільш вираже-
ний у сполуки ND5 . 

У субстанцій ND7; ND17; ND20; ND29; ND41; ND42; ND43 і ND44 сечогінна дія у вичаємій 
дозі не зареєстрована. 

Для подальшого вивчення, на рівні скринінгу, відібрана субстанція ND41 (умовна на-
зва «хінокарб»). 

Висновки: похідні хінолін-2-карбонової кислоти – перспективний клас сечогінних за-
собів.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА ВИРОТЕК, (РАСТВОР 0,02% и 0,05%) 

Никитина Н.С., Андрющенко Я.В., Леонтьева Т.Л., Котляр В.А., Губарь Т.В. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения» 
 
Одной из острейших проблем современной медицины, приобретающих большую ме-

дицинскую и социальную значимость, является проблема профилактики и лечения внутри-
больничных инфекций. Увеличение числа гнойных осложнений в послеоперационном пери-
оде, учащение генерализации инфекции, снижение эффективности традиционно используе-
мых групп антибактериальных препаратов и антисептиков свидетельствуют о нерешенности 
многих ключевых вопросов терапии гнойной инфекции. 

В комплексном лечении этих заболеваний показана местная терапия антисептиками. 
Одним из наиболее используемых антисептиков широкого спектра действия является бенза-
лкония хлорид, который под различными торговыми названиями выпускается рядом фарма-
цевтических предприятий.  

Препарат Виротек (раствор 0,02% и 0,05%) разработан ООО «Универсальная агенция 
«Про-Фарма», Украина , действующим веществом которого является эффективный широко 
применяемый в медицинской практике антисептик бензалкония хлорид. Целью данных исс-
ледований являлось изучение токсичности этого препарата в остром эксперименте на крысах 
при накожном, влагалищном и уретральном путях введения.  

Исследования проведены на белых беспородных крысах обоего пола массой тела 
235,0-255,0 г. При накожном и уретральном путях введения экспериментальные группы жи-
вотных насчитывали по 5 самцов и 5 самок крыс; при вагинальном введении – 6 самок крыс. 
Всего в эксперименте использовано 26 крыс (10 самцов и 16 самок). 

Исследуемые препараты изучали в двух концентрациях: в концентрации 0,05% при 
накожном и вагинальном путях введения, а в концентрации 0,02% - при уретральном пути.  

Исследования проведены на лабораторных животных с соблюдением требований 
«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для исследовате-
льских и других научных целей». 

Накожный путь.  
Аппликации исследуемого препарата в концентрации 0,05% проводили на 50% повер-

хности тела по 0,5 мл/на крысу через каждые 20 минут в течение 5 часов. Доза в среднем со-
ставляла 31 мл/кг.  

Вагинальный путь.  
Орошение влагалища крыс изучаемым образцом в концентрации 0,05% проводили по 

0,5 мл/на крысу через каждые 20 минут в течение 5 часов. Доза в среднем составляла 
30 мл/кг.  

Уретральный путь. 
Уретру самцов и самок крыс орошали 0,02% раствором антисептика по 0,5 мл/на кры-

су через каждые 30 минут в течение 5 часов. Доза препарата в среднем составляла 20 мл/кг. 
Критериями суждения о токсичности препаратов служили клиническая картина инто-

ксикации и выживаемость крыс, масса тела, оценка функционального состояния печени, ма-
кроскопическая оценка внутренних органов животных.  

Результаты проведенных исследований показали, что многократное нанесение препа-
рата Виротек (раствор 0,05%) на кожу крыс в дозе 31мл/кг не оказывало токсического влия-
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ния на общее состояние и поведение животных. Во время нанесения исследуемого антисеп-
тика животные были малоподвижны, дыхание учащенное. Спустя 15-30 минут после послед-
него нанесения средства животные начинали активно передвигаться по клетке, пить воду и 
принимать пищу.  

В течение всего периода наблюдения состояние кожи в местах аппликаций препарата, 
поведение животных, потребление пищи и воды соответствовало норме. В течение периода 
наблюдения гибели животных не отмечено. В течение опыта крысы прибавляли в массе тела. 

Анализ биохимических данных показал, что однократное воздействие препарата не 
изменяет содержание общего белка, альбумина и показатель тимоловой пробы в сыворотке 
крови животных по сравнению с исходными данными. При макроскопическом изучении 
внутренних органов и кожи никаких отклонений от нормы обнаружено не было. 

Результаты исследования показали, что при вагинальном введении исследуемого пре-
парата у самок крыс отмечалась кратковременная естественная реакция на введение. При-
знаков токсического воздействия исследуемого средства не наблюдалось, самки активно пе-
редвигались по клетке, пили воду и принимали корм. 

В течение всего периода наблюдения состояние слизистой влагалища всех опытных 
самок крыс, их поведение, потребление пищи и воды соответствовало норме. В течение пе-
риода наблюдения гибель животных отсутствовала, самки крыс достоверно прибавляли в ма-
ссе тела. Функциональное состояние печени опытных самок не отличалось от интактных жи-
вотных. Патоморфологическое исследование внутренних органов и слизистой влагалища не 
выявило отклонений от нормы. 

Препарат при уретральном применении в течение первого часа вызывал у всех крыс 
естественную реакцию на введение. В дальнейшем самцы и самки на введение реагировали 
более спокойно, однако были малоподвижны. Через час после последнего введения крысы 
стали более активными. Гибель животных в течение периода наблюдения отсутствовала. Все 
экспериментальные крысы достоверно прибавляли в массе тела.  

Проведенные биохимические исследования не выявили токсического влияния анти-
септика на содержание общего белка, альбумина и показателя тимоловой пробы в сыворотке 
крови животных по сравнению с исходными данными. Макроскопическое исследование 
внутренних органов крыс и видимых слизистых оболочек уретры свидетельствует об отсут-
ствии на них негативного влияния исследуемого препарата. 

Выводы: 
По результатам исследования острой токсичности можно сделать выводы, что препа-

рат Виротек (раствор 0,05% и 0,02%): 
• не вызывает гибели крыс при нанесении на кожу в дозе 31 мл/кг, при введении во влагали-

ще в дозе 30 мл/кг и при уретральном введении в дозе 20 мл/кг;  
• не проявляет видовую и половую чувствительность;  
•не оказывает токсического влияния на общее состояние, потребление пищи и воды, прирост 

массы тела крыс;  
•не изменяет основных биохимических показателей, характеризующих функциональное сос-

тояние печени; 
•не оказывает негативного влияния на макроскопическую характеристику и относительную 

массу внутренних органов крыс. 
Препарат в исследуемых концентрациях при данных путях введения можно отнести к 

практически нетоксичным веществам. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ТИОКТОВУЮ КИСЛОТУ  

Никитина Н.С., Котляр В.А., Леонтьева Т.Л., Деева Т.В., Губарь Т.В. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения» 
 
В регуляции метаболических процессов в печени существенная роль принадлежит α-

липоевой (тиоктовой) кислоте. Последняя в качестве кофермента участвует в углеводном и 
белковом обмене, является одной из важных составляющих антиоксидантной системы орга-
низма. Липоевая кислота является неотъемлемой составляющей в реакциях окислительного 
декарбоксилирования α-кетокислот, включая превращение пировиноградной кислоты в аце-
тил-КоА – исходное соединение в цикле Кребса.  

В медицинской практике для лечения метаболических заболеваний печени нашли ши-
рокое применение препараты липоевой кислоты (Эспа-липон, Берлитон, Тиоктацид, Диали-
пон, Тиогамма). 

Цель исследования – сравнительное изучение острой токсичности препаратов на ос-
нове α-липоевой (тиоктовой) кислоты в различных лекарственных формах. 

Объектом наших исследований являлись следующие препараты: таблетки (0,3 г тиок-
товой кислоты на таблетку массой 0,78 г), раствор для инфузий (холина тиоктата в пересчете 
на тиоктовую кислоту 3,0 %), раствор для инъекций (тиоктовой кислоты трометамоловая 
соль в пересчете на тиоктовую кислоту 2,5 %). 

Объем исследования определялся в соответствии с общепринятым подходом к оценке 
токсичности лекарственных средств. 

Исследования проведены на белых беспородных мышах обоего пола.  
Экспериментальные животные содержались в соответствии с правилами «Европейс-

кой конвенции по защите позвоночных животных, используемых для эксперимента и науч-
ных целей». 

Таблетки изучали при внутрижелудочном пути введения в дозе 2 г/кг по тиоктовой 
кислоте; раствор для инфузий изучали при внутривенном пути введения в диапазоне доз 96-
150 мг/кг по действующему веществу; раствор для инъекций изучали при внутрибрюшинном 
пути введения в диапазоне доз 125-250 мг/кг по действующему веществу. 

После внутрижелудочного введения животным таблеток наблюдались некоторые 
симптомы интоксикации (учащенное дыхание, угнетение двигательной активности), которые 
исчезали через 3-4 часа. Гибель животных не наблюдалась. 

Внутривенное введение раствора для инфузий вызывало у животных симптомы кли-
нической интоксикации (угнетение двигательной активности, тремор, прострация, учащение 
дыхания, саливация, гибель), которые носили дозозависимый характер. ЛД50 составляла 
119,5 мг/кг для самцов и 127,7 мг/кг для самок. 

Внутрибрюшинное введение раствора для инъекций вызывало у животных симптомы 
клинической интоксикации (возбуждение, сменяющееся угнетением, торможением, состоя-
ние прострации, учащение дыхания, тремор, клонические и тонические судороги, гибель), 
которые носили дозозависимый характер. Состояние выживших животных нормализовалось 
на следующие сутки. ЛД50 составляла 211,1 мг/кг. 

Согласно общепринятой классификации таблетки можно отнести к практически нето-
ксичным веществам, раствор для инфузий – к умеренно токсичным веществам, раствор для 
инъекций – к малотоксичным веществам. 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО ПРЕПАРАТА 
НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ЧЕРНИКИ 

Никитина Н.С., Котляр В.А., Леонтьева Т.Л., Деева Т.Н. Губарь Т.Н., 
Андрющенко Я.В. Датукишвили Г. 

ГП «Государственный научный центр лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения», 

«ГМ Фармацевтикалс», Грузия 
 
Фармацевтическим предприятием «ГМ Фармацевтикалс» (Грузия) на основе экстрак-

та плодов черники в комбинации с другими веществами природного происхождения разра-
ботан новый оригинальный фитопрепарат «Синте», капсулы. Препарат показан для приме-
нения в офтальмологии в качестве средства, повышающего резистентность зрительного ана-
лизатора в условиях повышенной нагрузки. 

Нами проведено изучение безвредности (острой, подострой и хронической токсичнос-
ти, местнораздражающего, эмбриотоксического, гонадотоксического, сенсибилизирующего 
и иммунотоксического действия) лекарственного средства «Синте», на различных видах жи-
вотных, с использованием различных уровней доз препарата.  

Острая токсичность исследуемого препарата изучена на трех видах животных: крысы, 
мыши, морские свинки. Подострая токсичность исследовалась в опытах на кроликах, хрони-
ческая токсичность – на крысах. 

Результаты изучения острой токсичности показали, что введение препарата «Синте» 
мышам и крысам в дозе 5000 мг/кг, а морским свинкам в дозе 2000 мг/кг не вызывает гибели 
животных, не оказывает токсического влияния на общее состояние, поведение, массу тела 
животных, потребление пищи и воды; не изменяет показатели, характеризующие функцио-
нальное состояние печени крыс, не влияет на абсолютную и относительную массу внутрен-
них органов мышей и крыс, не вызывает видимых изменений их внутренних органов. 

При исследовании подострой и хронической токсичности установлено, что препарат 
«Синте» при пероральном введении кроликам ежедневно в течение месяца (в дозах 14 и 280 
мг/кг) и крысам ежедневно в течение 3-х месяцев (в дозах 23, 115 и 500 мг/кг) не влияет на 
общее состояние и поведение, потребление пищи и воды, динамику массы тела животных, на 
функциональное состояние ЦНС и электрофизиологическую активность миокарда, гематоло-
гические показатели, а также на биохимические показатели, характеризующие функциональ-
ное состояние печени и почек животных.  

Патоморфологическими исследованиями в подостром и хроническом экспериментах 
показано, что лекарственное средство «Синте» в исследуемых дозах не оказывает влияния на 
относительную массу внутренних органов кроликов и крыс. После длительного воздействия 
препарата отсутствуют морфологические признаки кардиотоксического и гепатотоксическо-
го действия на организм экспериментальных животных.  

Препарат не вызывает видимых сдвигов в морфофункциональном состоянии центра-
льного (тимус) и периферического (селезенка) звена иммуногенеза. «Синте» не вызывает пе-
рестройки в различных участках коры надпочечников и связанные с этим изменения харак-
тера минералокортикоидного синтеза.  

Новое лекарственное средство «Синте» не оказывает эмбриотоксического, тератоген-
ного, гонадотоксического и мутагенного действий. Препарат не обладает аллергизирующим 
действием, не оказывает иммунотоксического влияния на клеточный и гуморальный имму-
нитет. 
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КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ МЕТАБОЛІТНИХ КАРДІОТОНІКІВ З БІОЛІГАНДАМИ 
Ніженковська І.В. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ 
 
З метою корекції біохімічних та структурно-функціональних змін в міокарді тварин з 

серцевою недостатністю було вивчено більше 60 сполук з потенційною кардіотропною акти-
вністю, переважна більшість яких були похідними одного з головних субстратів циклу три-
карбонових кислот сукцинату та попередника в синтезі нікотинамідних нуклеотидів НАД∗ і 
НАДФ∗ амінокислоти триптофану. 

Серед досліджених ФАС найбільш перспективними виявилися сполука суфан і краун-
ефір похідне урацилу карбіцил. Суфан - дикалієва сіль N-сукциніл-D,L-триптофану, a карбі-
цил - 1,3-біс-(2-гідроксиетил)урацил. 

В якості препаратів порівняння використовувалися такі референтні препарати: β-
адреноміметик добутамін, глікозидний кардіотонік строфантин-К. 

В наведених експериментальних дослідженнях було показано, що суфан і карбіцил 
проявляють виразливий позитивний інотропний ефект, в основі якого може бути їх взаємодія 
та комплексоутворення з компонентами біомембран і метаболітами, що модулюють інотроп-
ну активність фізіологічно-активних сполук (ФАС) через вплив на відповідні іон-
транспортуючі та регуляторні системи кардіоміоцитів.  

Для вивчення цього питання були кількісно оцінені комплексоутворюючі властивості 
суфану і карбіцилу методом УФ-спектроскопії з визначенням констант стійкості утворених 
комплексів (Кст) та розрахунково, квантово-хімічними методами, з комп'ютерним моделю-
ванням молекул ФАС, розрахунками їх структурних та енергетичних характеристик і визна-
ченням виграшу енергії (Евзаєм) при взаємодії ФАЗ з біолігандом.  

Результати вивчення комплексоутворення суфану вказують на високе значення  
Кст комплексів суфану з основним ліпідним компонентом біомембран фосфотидимхоліном 
(Кст =34,5 л/м) і низьке (8,3 л/м) – при взаємодії з холестеролом. 

Був проведений кореляційний аналіз залежності Кст суфана від структурних (геомет-
рія, розподіл електронної щільності π (пі)-і σ (сігма) – електронів та заряду) і фізико-хімічних 
властивостей молекул біолігандів.  

Отримані результати свідчать, що суфан утворює комплекси з компонентами біомем-
брани за рахунок наявності в його молекулі вільної аміногрупи і ароматичної π-системи. 
Встановлені залежності між параметрами комплексоутворення суфану і структурною біолі-
гандів мають значення в реалізації молекулярних механізмів дії цього препарату. 

При порівнянні середніх значень Кст у двох досліджуваних ФАС з кардіотонічною ак-
тивністю було показано, що карбіцил (Кст середнє=30,97 л/м) утворює значно міцніші ком-
плекси з більшістю лігандів, ніж суфан (Кст середнє=12,72 л/м), що пов'язане з наявністю в 
молекулі карбіцилу двох гідроксиетильних груп.  

Виконані квантово-хімічні розрахунки вказують на участь у механізмах взаємодії су-
фану та карбіцилу з молекулою мембранного фосфоліпіду – диміристоїлфосфатидилхоліну 
водневих, електростатичних та гідрофобних зв'язків.  

Висловлене припущення, що взаємодія з бічними радикалами амінокислотних залиш-
ків в молекулах мембранних білків та полярними ділянками поверхневих фосфоліпідів сар-
колеми кардіоміоцитів може бути первинним механізмом реалізації кардіотропної активності 
вивчаємих фізіологічно активних речовин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИГІПОКСИЧНОЇ АКТИВНОСТІ  
У РЯДУ ПОХІДНИХ Α-АМІДІВ КАМФОРНОЇ КИСЛОТИ 

Ніколаев В.О., Самура Б.А., Цапко Є.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Гіпоксію характеризують як невідповідність енергопотреби клітини, вона може ви-

кликати розвиток різноманітних захворювань людини. Тому пошук нових фармаколо-гічно 
активних речовин які покращують енергопродукцію у системі мітохондріального окислюва-
льного фосфорилювання є важливою проблемою сучасної фармакології. 

Важливим джерелом для пошуку ефективних і безпечних фармакологічно активних 
речовин є цілеспрямований синтез органічних сполук. 

Під керівництвом професора І.С. Гриценко на кафедрі органічної хімії Національного 
фармацевтичного університету вперше здійснен синтез 8 сполук у ряду похідних α-амідів 
камфорної кислоти. Структура синтезованих речовин була доказана методом тонкошарової 
хроматографії та за допомогою фізико-хімічних методів аналізу. Згідно ком’ютерного про-
гнозу ймовірних фармакологічних активностей за програмою PASS похідні α-амідів камфор-
ної кислоти можуть виявляти антигіпоксичну активність. 

В зв’язку з цим метою даного дослідження було вивчення антигіпоксичної активності 
серед вперше синтезованих похідних α-амідів камфорної кислоти у дослідах на лаборатор-
них тваринах. 

Експериментальні дослідження були проведені на білих безпорідних щурах, які утри-
мувались на звичайному харчовому та водному раціоні. Антигіпоксична активність була до-
сліджена на моделі гострої нормобарічної гіпоксії, яку викликали за допомогою поміщення 
тварин у герметичні камери об’ємом 1000 мл. Досліди проводили на щурах масою 140-180 г. 

Досліджувані речовини вводили лабораторним тваринам внутрішньоочеревинно, за 
допомогою зонду у дозі 25 мг/кг у виді 3-5% тонкодисперсної водної суспензії, стабілізова-
ної твіном-80. Як препарат порівняння був вибраний антигіпоксант аміналон (виробництво 
Київський вітамінний завод), який вводили у дозі 25 мг/кг. При проведенні експерименталь-
них досліджень тварини знаходились у стандартних умовах згідно з нормами та принципами 
Директиви Ради ЄС з питань захисту хребетних тварин, яких використовують для експери-
ментальних та інших наукових цілей. 

Встановлено, що α-аміди камфорної кислоти виявляють антигіпоксичну активність. 
Найбільш активною була сполука (±)-цис-1,2,2-триметил-3-(2-(4-(2-гидрокси-3-метокси-
феніл))-4-оксо-1,2,3,4-тетрагідрохіназолін-3-ілкарбо-моїл)циклопентакарбонова кислота (ГЦ-
14) яка збільшує тривалість життя дослідних тварин до 32,14 хвилини і перевищує тривалість 
життя тварин контрольної групи на 29,3%.  

Відщеплення гидрокси-3-метоксифенільного радикалу у другому положенні хіназолі-
нового фрагменту та його заміна на фурильний (ГЦ-10), індоліновий (ГЦ-8), пентаметилено-
вий (ГЦ-20), 4-диметиламінофенільний та метальний і фенольний призводить до зменшення 
антигіпоксичної активності. Тривалість життя тварин контрольної групи дорівнювала 24,86 
хвилин, а тривалість щурів якім давали аміналон складала 44,35 хвилин. 

Таким чином, більшість вивчаємих похідних імідів камфорної кислоти збільшували 
тривалість життя щурів поміщених у герметичні камери і представляють інтерес для пода-
льшого цілеспрямованого синтезу з метою пошуку більш ефективної та менш шкідливої фа-
рмакологічної речовини, яка володіє антигіпоксичною активністю. 
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КОМБІНОВАНЕ ВВЕДЕННЯ АНТИКОНВУЛЬСАНТІВ ТА  
ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРІВ ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ  

СУДОМНІЙ ГОТОВНОСТІ МОЗКУ 
Опришко В.І., Шастун Н.П., Іванов А.В. 

Дніпропетровська державна медична академія 
 
Відомо, що епілептичні напади, які повторюються, супроводжуються стійкими пору-

шеннями обміну речовин в головному мозку і значними дисгемінічними порушеннями. В 
той же час порушення мембрани або метаболізму нейрону, призводить до змін його чутливо-
сті і підвищенню нейронного збудження.  

Полярність мембрани нейронів підтримується за рахунок діяльності йонного насосу, 
який потребує адекватного енергетичного забезпечення, у зв'язку з чим тенденція до деполя-
ризації мембран нейронів, в тому числі пароксизмальний деполяризаційний зсув мембранно-
го потенціалу, може посилюватись при розладі метаболічної генерації енергії.  

Цей процес в певній мірі пов'язаний з виникаючим і прогресуючим дисбалансом між 
обмеженими можливостями кровообігу і підвищеним енергетичним попитом при судомах. 
Тому доцільно комбінувати антиепілептичні препарати з препаратами, які впливають на оки-
сно-відновні процеси, нормалізацію метаболізму ЦНС, та підвищують енергозабезпеченність 
тканин Такими препаратами є нейрометаболічні засоби, які мають здібність захищати мозок і 
підвищувати резистентність організму до екстремальних дій, а також знижувати неврологіч-
ний дефіцит, відновлювати мнестичні функції і процеси мислення. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дослідження проведені на 96 білих 
нелінійних щурах різної статі вагою 180-220 г. Тваринам вводили ентроп, пірацетам, олатро-
піл, ноофен. Ноотропи вводили інтрагастрально протягом 20 днів до тестування, карбамазе-
пін – одноразово за 40 хв. до створення судомної патології. Судоми моделювались за мето-
дикою максимального електрошоку (МЕШ), який викликали за допомогою вушних електро-
дів, використовуючи надпорогове подразнення постійною напругою (50 Гц, 50 мА, 0,2 с). 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Наші результати показали, що під впливом макси-
мальної електрошокової дії у всіх тварин контрольної групи розвивались судоми, тривалість 
яких складала 49,0 + 2,89 с при тривалості тонічної екстензії задніх кінцівок 25,5 + 2,5 с . 

Серед комбінацій ноотропів з антиконвульсантами найбільшу активність проявив ен-
троп (600 мг/кг) з карбамазепіном в підпороговій дозі 10 мг/кг.  

При цьому тривалість електрошокових судом знижувалась на 78% (р<0,05) відносно 
контрольної групи тварин, а тривалість тонічної екстензії задніх кінцівок щурів ставала ко-
ротше на 80% (р<0,05). Також добре себе проявило комбіноване введення ноофену (500 
мг/кг) с карбамазепіном (10 мг/кг), коли тривалість судом і тривалість тонічної екстензії зад-
ніх кінцівок зменшилась вдвоє. Олатропіл (500 мг/кг), введений разом з карбамазепіном (10 
мг/кг), знижували тривалість електрошокових конвульсій на 70% (р<0,05), тонічну екстензію 
задніх кінцівок – на 66% (р<0,05). Перераховані вище комбінації рівнозначні за силою дії 
монопрепарату карбамазепіну в середній ефективній дозі 15 мг/кг. Пірацетам (500 мг/кг), ен-
троп (300 мг/кг) і олатропіл (250 мг/кг) не змінювали антипароксизмальну активність карба-
мазепіну. 

Таким чином, найбільш ефективною в плані протисудомного ефекту виявилась ком-
бінація карбамазепіну з ентропом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
8-АМИНОПРОИЗВОДНЫХ 3-МЕТИЛКСАНТИНА НА КРОЛЯХ 

Остапенко А. А., Белай И. М., Романенко Н. И. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Распространенность коронарного атеросклероза составляет в развитых странах 30-40 

тысяч больных на 1 млн. душ населения, причем эти цифры в течении последнего десятиле-
тия имеют тенденцию к росту. Следует отметить, что имеет место коморбидность различных 
проявлений атеросклероза и артериальной гипертензии. 

Существующие на сегодня в мире гиполипидемические препараты не удовлетворяют 
всем требованиям современной фармакотерапии и, кроме того, имеют ряд побочных эффек-
тов (гепатотоксичность, рабдомиолиз, холелитогенность). В свете представленных фактов 
перед современной фармакологией стоит задача по поиску веществ с комплексным антиате-
росклеротическим действием. Учитывая, что механизм действия ксантинов связан с регуля-
цией содержания внутриклеточного цАМФ путем воздействия на разные типы фосфодиэсте-
раз, можно предположить мультиорганную фармакодинамику указанных соединений. С этой 
целью был синтезирован ряд 8-аминопроизводных 7-β-гидрокси-γ-изопропоксипропил-3-
метилксантина, общая формула которых представлена ниже:  
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где R – алкил-, арил-, гетероарилрадикал. 
Парциальная гиполипидемическая активность (определялось содержание в сыворотке 

крови общего холестерола, триацилглицеролов и β-липопротеидов) изучалась на модели экс-
периментальной гиперлипидемии у кроликов, которую вызывали по методике Н.Н. Аничко-
ва ежедневным скармливанием холестерина в дозе 250 мг/кг в подсолнечном масле. Водную  
суспензию производных 8-бромксантинов (в дозе 50 мг/кг ), а также эталонный препарат 
аторвастатин (в дозе 14 мг/кг ) вводили животным через 1 час после приёма атерогенной 
смеси.  

На модели гиперлипидемии у кроликов действие препаратов исследовали в лечебном 
режиме, когда препараты назначались при наличии гиперлипидемии на фоне продолжающе-
гося холестеринового кормления ( 1,5-месячное введение холестерина, а затем 1,5-месячное 
введение препаратов на фоне холестерина). На 90 день всех кроликов забили под этаминал-
натриевым наркозом воздушной эмболией и взяли у них аорты для биохимического опреде-
ления содержания холестерина и кровь. 

Было показано, что ряд изученных производных ксантина обладают как комплексным 
гиполипидемическим эффектом, снижая уровни 1-3 показателей липидного обмена в крови, 
так и парциальным аналогичным действием. 

Нами показана перспективность дальнейшего поиска среди аналогов изученных ве-
ществ гиполипидемических препаратов в контексте антиатеросклеротического действия. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТУ АРТИШОКУ 
ПОЛЬОВОГО НА МОРФОСТРУКТУРУ ПЛАЦЕНТИ ЩУРІВ В УМОВАХ 

ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 
Павленко Н.Я., Риженко І.М., Зайченко О.С.  
Національний фармацевтичний університет 

 
В Україні залишається негативна демографічна ситуація, яка потребує звернення осо-

бливої уваги на проблеми акушерства та перинатології. Аналіз даних літератури свідчить про 
збереження тенденції до збільшення кількості жінок з плацентарною дисфункцією (ПД), яка 
зустрічається у кожної другої вагітної. Однією з патологічних ланок ПД є порушення матко-
во-плацентарного кровотоку на рівні мікроциркуляції, яке обумовлено змінами реологічних і 
коагуляційних властивостей крові. Для лікування та профілактики ПД призначають лікарські 
препарати різних фармакологічних груп, але найбільш ефективними є гравідопротектори. Ця 
група препаратів не тільки нормалізує функції плаценти, але й забезпечує оптимальні умови 
для розвитку плоду. Тому пошук нових гравідопротекторів є актуальною проблемою сучас-
ної репродуктивної фармакології.  

Метою роботи було дослідження гравідопротекторної дії фітопрепарату з екстракту 
листя артишоку польового (Cynara scolymus L.) – хофітолу (Laboratoires rosa – phytopharma, 
Франція) і вивчення впливу його на морфоструктуру плаценти щурів на моделі ПД, спричи-
неної гемореологічними порушеннями. Експериментальні дослідження проводили на 40 бі-
лих нелінійних самках щурів масою 190-210 г. Плацентарну дисфункцію викликали шляхом 
введення серотоніну гідрохлориду з 13-го по 17-й день гестації, підшкірно в дозі 2,5 мг/кг. 
Досліджуваний препарат – хофітол вводили у лікувально-профілактичному режимі внутріш-
ньошлунково у дозі 50 мг/кг з 11-го по 19-й день гестації. Препарат порівняння солкосеріл 
(Valeant Pharmaceuticals, Швейцарія) вводили внутрішньовенно за аналогічною схемою, у 
дозі 0,56 мл/кг. Ефективність дії досліджуваних препаратів на фоні ПД, спричиненої серото-
ніном гідрохлоридом, оцінювали за морфологічними дослідженнями плаценти самок щурів. 
Результати дослідження встановили, що введення серотоніну гідрохлориду призводить до 
запальних і деструктивно-дистрофічних процесів у материнській і фетальній плацентах у 
100% спостережень. Це супроводжується різким розладом материнського та плодового кро-
вотоку: спостерігаються тромби в материнських і плодових судинах, внаслідок цього відбу-
ваються крововиливи, відзначаються пусті судини, периплацентит. Подібний стан можна ви-
значити як декомпенсовану ПД. Під впливом хофітолу на фоні викликаної ПД зменшуються 
порушення у структурі плаценти, більш ніж у 75% спостерігається нормальний материнсь-
кий і плодовий кровообіг. Морфометричні показники плаценти наближені до інтактної групи 
тварин. Жодного випадку периплацентиту не було відмічено. Вміст глікогену по інтенсивно-
сті не поступається групі інтактних тварин, що свідчить про нормальний метаболізм плацен-
ти. Референс-препарат на фоні введення токсиканту призводить до деякого покращення якіс-
них і кількісних показників. Порушення у морфоструктурі плаценти виявлені у 64,7% спо-
стережень. Відзначається різний ступінь порушення материнського та плодового кровотоку. 
Зустрічаються осередками тромбовані судини, периплацентит. Вміст глікогену дорівнює рів-
ню у групі інтактного контролю.  

Висновок: на моделі серотонінової ПД, що супроводжується потужною вазоконстрік-
цією, в тому числі судин плаценти і в наслідок цього значними гемореологічними порушен-
нями, встановлена виражена гравідопротекторна дія хофітолу, яка перевищує дію референс-
препарату. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВОГНИЩЕВОЇ ЕПІЛЕПТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ, ЩО ВИКЛИКАНА 
ЕПІЛЕПТОГЕНАМИ З РІЗНИМ МЕХАНІЗМОМ НЕЙРОТРОПНОЇ ДІЇ, ЗА УМОВ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕПТІДАМІДОБЕНЗОФЕНОНУ (ПАБФ) 
Погорєла І. 

Одеський державний медичний університет 
 
Метою дослідження було вивчення показників патологічного збудження мозку щурів, 

викликаного шляхом створення вогнищ збудження в структурах гіпокампу введенням натрі-
євої солі бензілпеніциліну, NMDA та каїнової кислоти, за умов системного застосування 
ПАБФ, який є пролікарською сполукою, що здійснює вплив завдяки активації бензодіазепі-
нової системи мозку. 

Встановлено, що через 30 хв з моменту застосування ПАБФ (1,5 мг/кг в/очер) внутрі-
шньогіпокампальна мікроін’єкція розчину пеніціліну (100 МО) викликала формування вог-
нищ, латентний період виникнення яких був більшим, ніж у щурів досліджуваної групи на 
18,5%, потужність епілептичної активності - меншою на 11,7%, а тривалість існування вог-
нищ меншою ніж в контролі на 20,3% (P<0,05). В той же час, мікроін’єкція розчину NMDA 
(1,0 мкг) викликала у щурів досліджуваної групи розвиток спайкових потенціалів, латентний 
період появи яких був на 62,1% більшим, ніж в контролі (P<0,01).  

В 3-х із 10-ти спостережень впродовж 3- 10 хв спостерігалось збільшення частоти та 
амплітуди розрядів, і у тварин виникакли іктальні потенціали. Потужність вогнищевої акти-
вності, яка була вимірена до початку іктальної активності, була меншою, ніж у щурів конт-
рольної групи в 2,07 рази (P<0,001).  

Тривалість існування вогнищ також була в 1,85 рази меншою, ніж в контролі 
(P<0,001). Внутрішньогіпокампальна мікроін’єкція розчину каїнової кислоти (0,1 мкг) спро-
воджувалась розвитком перших спайкових потенціалів, латентний період появи яких був бі-
льшим від такого в контролі на 31,2% (P<0,05).  

Тривалість існування епілептичних вогнищ також була меншою, ніж в контролі на 
55,8% (Р< 0,01). За умов введення ПАБФ у щурів спостерігалось суттєве зниження середньо 
ефективної дози ED50 каїнової кислоти, яка викликала клонічні судоми – в 2,1 рази у порів-
нянні до відповідного показника в групі інтактних щурів (0,63+ 0,05 мкг) (P<0,05). 

Таким чином, ПАБФ викликає протиепілептичні ефекти на вогнищевих моделях епі-
лептичного синдрому, які індуковані внутрішньогіпокампальним застосуванням бензілпені-
циліну натрію та агоністів збуджуючих амінокислот- NMDA та каїнової кислоти. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІУРЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
АМІДІВ 2,8-ДИМЕТИЛХІНОЛІН-4-ІЛОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 

Подольський І.М., Гриценко І.С., Самура Б.А., Зубков В.О., Ніколаєв В.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Сучасний стан речей стосовно використання діуретиків в клінічній практиці вимагає 

від фармацевтичної галузі рішучих кроків в напрямку пошуку принципово нових високо-
ефективних лікарських субстанцій діуретичної дії. 

В попередніх дослідженнях нами було показано, що заміщені аміди 2-метилхінолін-4-
ілоксиоцтових кислот є досить цікавими об’єктами пошуку нових біологічно активних суб-
станцій. Серед похідних зазначеного класу сполук були знайдені речовини, що проявляють 
анальгетичну, нейролептичну та інші види активності. Враховуючи наявність в структурах 
молекул вказаних амідів залишку арил(гетерил)оксиоцтової кислоти, який також можна ви-
ділити в структурі такого відомого ефективного діуретика як етакринова кислота, можливо 
припустити у даного класу сполук наявність діуретичної активності. Отже, логічним продо-
вженням дослідження фармакологічних властивостей амідів 2-метилхінолін-4-ілоксиоцтових 
кислот є вивчення їх впливу на видільну функцію нирок. 

В якості об’єктів даного дослідження були обрані алкіл- та ариламіди 2,8-диметил-
хінолін-4-ілоксиоцтової кислоти, які синтезували алкілуванням 2,8-диметилхінолін-4-ону 
відповідними амідами хлороцтової кислоти. 

N CH3

O

O

NHR

CH3

R= CH3; C6H5; 2'-CH3C6H4; 4'-CH3C6H4; 2'-CH3OC6H4; 4'-BrC6H4.
 

Вивчення діуретичної активності було проведено в дослідженнях на білих щурах лінії 
Вістар за методом Є.Б. Берхіна. Водні розчини досліджуваних сполук з додаванням твіну-80 
вводили в еквімолярних дозах по відношенню до препарату порівняння гіпотіазиду. 

Аналіз результатів дослідження діуретичної активності синтезованих (2,8-диметил-
хінолін-4-іл)оксиацетамідів свідчить, що майже всі досліджувані сполуки через 2 години до-
сліду впливали на діурез піддослідних тварин на рівні контролю. 

Цікавою особливістю зазначеного класу сполук є те, що найбільш виразний діуретич-
ний ефект зазначені сполуки проявили через 4 години дослідження. Особливу увагу серед 
досліджуваних похідних привертає N-(2'-метоксифеніл)-2-[(2,8-диметилхінолін-4-
іл)окси]ацетамід, який в дозі 17,2 мг/кг через 4 години досліджень збільшував водний діурез 
піддослідних тварин на 61,8%, тобто на рівні препарату порівняння гіпотіазиду. Слід відмі-
тити, що хоча досліджені сполуки за абсолютними показниками діуретичної активності не 
перевищують препарат порівняння, але зазначений ефект може бути цінною додатковою 
властивістю при використанні даних речовин за іншим профілем фармакологічної дії. 

Таким чином, результати представлених та попередніх досліджень свідчать, що аміди 
2,8-диметилхінолін-4-ілоксиоцтової кислоти є багатогранним і перспективним класом спо-
лук для пошуку нових біологічно активних субстанцій з мультивекторною спрямованістю 
фармакологічної дії. 
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ВПЛИВ СУБСТАНЦІЇ АРОНІЇ ЧОРНОПЛІДНОЇ НА СТАН ФЕРМЕНТІВ  
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ 

Подплетня О.А., Соколова Л.В., Монатко К.В., Дорофєєва Т.В., Слєсарчук В.Ю. 
Дніпропетровська державна медична академія 

 
Вплив малих доз радіації призводить до виникнення променевої хвороби, яка розвива-

ється в процесі деструкції клітинних мембран і деградації клітинних елементів. За таких 
умов спостерігається дестабілізація оксидант-антиоксидантної рівноваги, накопичення про-
дуктів перекисного окиснення ліпідів, ініціація вільнорадикального окиснення.  

Використання антиоксидантів зумовлюється тим, що ці біологічно активні сполуки 
виступають природними агентами обміну речовин та регуляторами резистентності тканин 
печінки до токсико-дистрофічних пошкоджень.  

Серед природних фенольних сполук увагу привернув комплекс біофлавоноїдів аронії 
чорноплідної. Флавоноїди є складовою частиною антиоксидантної системи клітин, а також 
приймають участь в окисно-відновних процесах, що може бути використано з метою підви-
щення резистентності організму під впливом іонізуючої радіації. 

Мета роботи. Визначити протекторний вплив субстанції аронії чорноплідної на орга-
нізм, що зазнав опромінення радіацією з метою підвищення його резистентності. 

Методи. В досліді були використані 60 статевозрілих білих щурів-самців масою 180-
200 г, які зазнали одноразового тотального опромінення гамма-квантами 7,0 Гр. Спостере-
ження проводили на протязі 30 діб після опромінення.  

Протягом цього періоду щурам перорально вводили субстанцію аронії 4г/кг, препарат 
порівняння унітіол 100мг/кг, для порівняння, результатів використали групу інтактних тва-
рин та групу контролю (опромінені щури без лікування, які отримували дистильовану воду в 
еквівалентному об’ємі). Визначали активність ключових ферментів антиоксидантної системи 
– супероксиддисмутази, каталази, а також тіолдисульфідної системи – глутатіонпероксидази 
спектрофотометрично. 

Результати. В умовах активізації процесів вільнорадикального окиснення при моде-
лювання променевої хвороби було відмічено різке падіння активності ферментів антиокси-
дантної систем – супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази.  

Дія унітіола та аронії чорноплідної на досліджувані показники була односпря-
мованою, проте різної інтенсивності.  

При введенні аронії чорноплідної статистично вірогідних змін відносно досліджува-
них показників не було встановлено, а при введенні унітіолу активність супероксид-
дисмутази, каталази, глутатіонпероксидази підвищувалась на 30%, 29%, 63% відповідно 
(Р≤0,05), відносно контрольної групи.  

Висновки. Проведені дослідження підтверджують наявність у аронії чорноплідної 
здатності підвищувати антиокислювальний потенціал організму.  

В ході дослідження виявлено певний протекторний ефект на стан клітинних мембран 
тканин печінки. Антирадикальні властивості гранульованого порошку аронії чорноплідної 
підтверджують знижені показники, у порівнянні з контролем, ферментативної активності ок-
сидант-антиоксидантної рівноваги.  

Тому, є доцільним використання субстанції з метою підвищення резистентності орга-
нізму, що зазнав опромінення радіацією. 
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ВПЛИВ ІНДОМЕТАЦИНУ ТА КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ «ІНДОТРИЛ»  
НА РОБОТУ НИРОК У ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Подплетня О.А., Слєсарчук В.Ю. 
Дніпропетровська державна медична академія 

 
Не дивлячись на високу частоту і тяжкість ускладнень нестероїдні протизапальні за-

соби (НПЗЗ) продовжують залишатися найбільш поширеними лікарськими засобами, а індо-
метацин – одним із наймогутніших їх представників. Виразкові ураження шлунково-
кишкового тракту, нефро- та гепатотоксичність є найбільш небезпечними ускладненнями в 
терапії індометацином, крім того, застосування препарату при ревматоїдному артриті та ос-
теоартриті обмежене хондротоксичністю препарату.  

Якість протизапальної та анальгетичної терапії індометацином підвищується за допо-
могою перспективного вітчизняного антиоксиданту – тіотриазоліну, який проявляє протиза-
пальну та імуномодулюючу активність, покращує мікроциркуляцію, є сильним інгібітором 
перекисного окиснення в тканинах, підсилює процеси репаративної регенерації в кістковій 
тканині, дозволяє зменшити дозу НПЗЗ на 50 % і добитися тривалої ремісії при ревматоїдно-
му артриті та остеоартриті.  

У зв’язку з цим метою дослідження було вивчення хронічної токсичності індометаци-
ну (5 мг/кг), його комбінації з тіотриазоліном (1:3) – таблеток «Індотрил». Препарати вводи-
ли щурам внутрішньошлунково впродовж місяця. Пролонговане введення препарату здатне 
призвести до розвитку інтоксикації внаслідок його накопичення в організмі, метаболічних 
змін, порушення гомеостазу.  

Після закінчення місяця введення препаратів визначали біохімічні показники крові і 
сечі, тканина нирок тварин підлягала морфологічному дослідженню. Про стан реабсорбую-
чої та секретуючої функції нирок судили за концентрацією сечовини в сечі і сироватці крові, 
натрію і калію в сироватці крові. 

Наші результати демонструють нефротоксичну дію індометацину, який підвищує кі-
лькість сечовини в сироватці крові на 98,5% (р<0,05), тоді як в комбінації з тіотриазоліном у 
вигляді таблеток «Індотрил» підвищує вміст сечовини на 73,4% (р<0,05). Проте треба відзна-
чити, що індометацин на відміну від індотрилу збільшує кількість сечовини і в сечі (індоме-
тацин – на 253,5% (р<0,05), «Індотрил» - на 40,6% (р<0,05)), що свідчить про його вплив на 
механізми реабсорбції в ниркових канальцях. Достовірна гіперкаліємія і відсутність впливу 
на рівень натрію в крові при використанні індометацину та препарату «Індотрил» свідчить 
про розвиток інтраренальної ниркової недостатності, що підтверджується іншими показни-
ками.  

Встановлено, що індометацин проявляє нефротоксичну дію, на що вказують результа-
ти гістоморфологічних досліджень. Однак, як і в попередніх дослідах, в даному випадку 
продемонстрована низька реабсорбуюча та секреторна функція нирок при використанні ком-
бінованого засобу «Індотрил», але на відміну від індометацину морфологічна картина стану 
нирок під тривалим впливом нового комбінованого препарату свідчить про відсутність гост-
рого нефриту. Так, при введенні тваринам індометацину у тканинах нирок зустрічалися осе-
редкові межуточні лимфоцитогістіоцитарні інфільтрати, повнокрів’я. «Індотрил» не викли-
кав розвитку дистрофічних змін епітелію ниркових канальців та запальних інфільтратів. 

Таким чином, у разі застосування нового препарату «Індотрил» можемо констатувати, 
що він впливає на механізми реабсорбції і секреції, але не має впливу на тканину гломеруля-
рного апарату і ниркових канальців. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПРОСТАГЛАНДИНСИНТЕТАЗИ У МИШЕЙ ПІД ВПЛИВОМ 
НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

Поета О.М., Коваленко О.Ю. 
Дніпропетровська державна медична академія 

 
Не зважаючи на великий вибір нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ), всі «ста-

ндартні» препарати цього класу володіють як загально позитивними, так і негативними влас-
тивостями. Це пов’язано з універсальним молекулярним механізмом їхньої фармакологічної 
активності, а саме інгібіцією ферменту циклооксигенази (ЦОГ), котра регулює синтез прос-
тагландинів (ПГ). Відомо, що анальгетичні ефекти НПЗЗ визначаються пригніченням ферме-
нту ЦОГ-2, тобто біль, котра пов’язана з розвитком запалення (так звана запальна гіпералге-
зія) залежить від периферичної та центральної експресії саме ЦОГ-2. Виникнення побічних 
ефектів (ураження шлунково-кишкового тракту, порушення функції нирок та агрегації тром-
боцитів), навпаки, пов’язано з інгібіцією ЦОГ-1.  

Тому метою нашої роботи було дослідження простагландин - синтетазної активності 
(PGH) ферменту спектрофотометричним методом за допомогою СФ-56 ЛОМО – спектр у 
гомогенатах тканин мозку та тромбоцитарній масі мишей. Реакцію ініціювали додаванням 
спиртового розчину 0,19 мМ арахідонової кислоти (“ALDRICH”, Germany).  

Результати експериментів показали наступні зміни активності ЦОГ в тканинах мозку 
та тромбоцитарній масі. Відмічено вірогідне зниження активності ЦОГ у тканинах мозку на 
фоні введення диклофенаку натрію у 3,9 рази та індотрилу у 4,9 рази, серед досліджуваних 
засобів саме на фоні введення цих засобів визначені найнижчий рівень ЦОГ- активності у 
мозку (саме ізоформа ЦОГ-2 знаходиться у ЦНС). Більш селективні інгібітори ЦОГ-2, а саме, 
мелоксикам, рофекоксиб та целекоксиб зменшували активності ЦОГ у мозку на 45,2% 
(р≤0,05), 57,2% (р≤0,05) та 46,9% (р≤0,05) співвідносно у порівнянні з показниками групи 
інтактних тварин.  

Відомо, що у тромбоцитарній масі реєструється ЦОГ-1, при пригніченні якої порушу-
ється синтез індукторів їх агрегації (простагландинів G2, Н2 та тромбоксану А2) з арахідоно-
вою кислотою. Тому при визначенні активності PGH – синтетази у тромбоцитарній масі вона 
умовна прийнята за ЦОГ І типу. Аналізом отриманих результатів зафіксовано зниження ак-
тивності умовної ЦОГ-1 на фоні введення досліджуваних засобів у порівнянні з показниками 
групи інтактних тварин. Найбільш виражені зміни спостерігались на фоні введення дикло-
фенаку натрію, індотрилу та тіоаспікарду: зменшення активності умовної ЦОГ-1 складало у 
1,8 (р≤0,05), у 2,3 (р≤0,05) та у 1,9 (р≤0,05) рази у порівнянні з показниками групи контролю. 
Також вірогідне зниження активності простагландинсинтетази у тромбоцитарній масі спо-
стерігалось за умов введення мелоксикаму (-27,04%) та рофекоксибу (-30,84%). Під впливом 
целекоксибу та вінборону нами відмічено незначне зниження ферментативної активності 
умовної-ЦОГ-1 на 16,07% та 14,74%, але ці дані мали характер тенденції. 

Таким чином, враховуючи той факт, що у патофізіологічних механізмах розвитку бо-
льового синдрому (особливо гострого больового синдрому) приймають участь обидві ізофо-
рми ЦОГ, найбільш доцільним представляється використання засобів для знеболювання зі 
збалансованою активністю пригнічення по відношенню до ЦОГ-1 та ЦОГ-2.  

Тому при призначенні селективних ЦОГ-2 НПЗЗ слід використовувати мінімальні 
ефективні дози протягом можливого найкоротшого часу, залежно від завдання лікування в 
кожній конкретній клінічній ситуації. 
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ВИВЧЕННЯ ПРОТИВИРАЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ СИРОПА З ПОЛІФЕНОЛЬНИМ 
ЕКСТРАКТОМ ІЗ СУЦВІТЬ ЛИПИ СЕРЦЕЛИСТОЇ 

Позднякова А.Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогодняшній день проблема фармакологічної корекції виразкової хвороби та ви-

разкових уражень шлунку і дванадцятипалої кишки залишається не до кінця вирішеною. 
Останніми роками особлива увага експериментаторів і клініцистів привернута до проблеми 
створення та впровадження в медичну практику ефективних та безпечних противиразкових 
засобів, в тому числі рослинного походження. Зацікавлення з цього приводу викликає мож-
ливість застосування при виразкових ураженнях шлунка біологічно активних речовин (БАР) 
такої відомої лікарської рослини як липа серцелиста, яка здавна застосовується в медицині та 
чинить протизапальну, мембраностабілізувальну, антиоксидантну, противиразкову та репа-
ративну активності. Нами у ході раніше проведених досліджень встановлено противиразкову 
активність поліфенольного комплексу з суцвіть липи серцелистої та створено на основі дано-
го екстракту лікарську форму у вигляді сиропу. Сироп із екстрактом суцвіть липи серцелис-
тої, який містить поліфенольний комплекс БАР, був одержаний в Національному фармацев-
тичному університеті під керівництвом професора В.Г. Дем’яненка. 

Фармакологічне дослідження противиразкової активності сиропу з поліфенольним ек-
страктом із суцвіть липи серцелистої проводили на моделі спирто-преднізолонової виразки 
шлунка у щурів, яку відтворювали згідно з Методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ Украї-
ни. Препаратом порівняння був обраний альтан (новий вітчизняний препарат, отриманий із 
суплідь вільхи клейкої, що виявляє гастропротекторні, противиразкові властивості та засто-
совується при виразковій хворобі). Спирто-преднізолонову суміш вводили внутрішньошлун-
ково одноразово безпородним білим щурам. Досліджуваний фармакологічний препарат та 
препарат порівняння вводили внутрішньошлунково в добовій умовно-терапевтичній дозі 
(сироп з поліфенольним екстрактом з суцвіть липи – 25 мг/кг (у перерахунку на екстракт), 
альтан – 1 мг/кг) в лікувально-профілактичному режимі.  

По закінченні досліду тварин виводили з експерименту в умовах евтаназії, забирали 
шлунки і проводили їх макроскопічне вивчення. Оцінку інтенсивності виразкового ураження 
і противиразкової активності досліджуваного об’єкту проводили за показниками інтенсивно-
сті утворення виразкових дефектів у слизовій оболонці шлунка (СОШ): відсотком тварин з 
виразками в групі, середньою площею виразок, виразковим індексом, що дало змогу розра-
хувати інтегральний показник терапевтичного ефекту препаратів – противиразкову актив-
ність. Аналіз даних макроскопічного вивчення патологічних змін СОШ тварин в різних гру-
пах показав, що в умовах спирто-преднізолонової виразки частота виникнення виразок була 
у всіх групах однаковою і дорівнювала 100%. Здатність препаратів зменшувати площу вира-
зок у СОШ більшою мірою виявилася у сиропу з поліфенольним екстрактом з суцвіть липи, 
тобто при використанні даного препарату спостерігалася менша площа виразок і значення 
виразкового індексу в порівнянні з референс-препаратом – альтаном (6,50 та 7,50, відповід-
но). В умовах даної моделі противиразкова активність сиропу з поліфенольним екстрактом з 
суцвіть липи склала 71,11%, що не поступалося противиразковій активності препарату порі-
вняння альтану (66,67%), а навіть дещо перевищувало її. 

Таким чином, встановлено наявність противиразкової дії сиропу з поліфенольним ек-
страктом із суцвіть липи серцелистої, який можна вважати перспективним для подальшого 
вивчення як противиразкового засобу. 
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ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОТИВИРАЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ 
ПОЛІФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З СУЦВІТЬ ЛИПИ СЕРЦЕЛИСТОЇ 

НА МОДЕЛІ СПИРТО-ПРЕДНІЗОЛОНОВОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ 
Позднякова А.Ю., Давішня Н.В., Войтенко Ю.С., Полинкова Д.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки як і раніше знаходиться у 

центрі уваги теоретичної та практичної гастроентерології, не дивлячись на велику кількість 
публікацій з цієї проблеми в нашій країні та за кордоном. Актуальним є застосування препа-
ратів рослинного походження при виразковій хворобі, які відрізняються різноспрямованістю 
дії та високою безпечністю. Зацікавлення з цього приводу викликає можливість застосування 
біологічно активних речовин такої відомої лікарської рослини як липа серцелиста, яка здавна 
застосовується в медицині. З огляду на це, увагу привертає екстракт з суцвіть липи серцелис-
тої, одержаний в Національному фармацевтичному університеті під керівництвом професора 
В.Г. Дем’яненка, що містить поліфенольний комплекс біологічно активних речовин. 

Тому метою нашої роботи стало проведення скринінгового фармакологічного дослід-
ження противиразкової активності поліфенольного комплексу з суцвіть липи серцелистої 
(ПФКСЛ) при експериментальному ураженні шлунка у щурів в широкому діапазоні доз (5-
100 мг/кг).  

Фармакологічне вивчення противиразкової активності поліфенольного комплексу з 
суцвіть липи проводили при гострому виразковому ураженні шлунку на моделі спирто-
преднізолонової виразки у щурів. Дана модель була відтворена згідно з вимогами Методич-
них рекомендацій ДФЦ МОЗ України. 

Досліджуваний ПФКСЛ у різних дозах (5 мг/кг, 10 мг/кг, 25 мг/кг, 50 мг/кг, 100 мг/кг) 
вводили внутрішньошлунково один раз на день щоденно протягом 5 днів, у лікувально-
профілактичному режимі, включаючи 3 дні до формування патології, день її відтворення та 
наступний день, у який закінчували експеримент. По закінченні досліду тварин виводили з 
експерименту в умовах евтаназії, вилучали шлунки та проводили їх макроскопічне дослід-
ження. 

В результаті проведеного експерименту встановлено, що досліджуваний екстракт чи-
нить противиразкову активність в різних дозах. За величиною противиразкової активності 
різні дози ПФКСЛ можна розташувати в такій послідовності: 5 мг/кг (6,25%) < 10 мг/кг 
(18,75%) < 25 мг/кг (75,00%) ≈ 50 мг/кг (75,71%) ≤ 100 мг/кг (79,88%). При цьому виражена 
противиразкова активність досліджуваного екстракту липи при лікувально-профілактичному 
режимі введення спостерігалася в діапазоні доз 25-100 мг/кг. 

Також необхідно відзначити, що достовірне зменшення відносно скорочення площі 
виразок викликали тільки дози 25 мг/кг, 50 мг/кг і 100 мг/кг. 

Максимальну противиразкову активність проявив екстракт липи в дозі 100 мг/кг. 
Проте, оскільки різниця в активності доз 25 мг/кг і 100 мг/кг є абсолютно несуттєвою (менше 
5%), а різниця у величині даних доз істотна (в 4 рази), для подальших поглиблених дослі-
джень доцільно рекомендувати дозу 25 мг/кг як умовно-терапевтичну. 

Таким чином, в ході дослідження визначена умовно-терапевтична доза для подальшо-
го поглибленого вивчення противиразкової активності даного екстракту, яка становить 25 
мг/кг. Отримані результати дозволяють вважати ПФКСЛ в дозі 25 мг/кг перспективним про-
тивиразковим засобом для подальшого дослідження, а створення лікарських форм на його 
основі доцільним. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА КОРДОВОЙ КРОВИ В  
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  

АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА 
Прокопюк В.Ю., Зайченко А.В., Трифонов В.Ю., Фалько О.В. 

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины 
Национальный фармацевтический университет 

 
Акушерский антифосфолипидный синдром (АФС) является новым, малоизученным 

заболеванием, осложнением которого являются невынашивание, гестозы, плацентарная дис-
функция, синдром задержки развития плода. Особенностью антифосфолипидных антител 
является способности взаимодействовать как с клетками беременной, так и с эндометрием и 
эмбрионом до имплантации, что определяет необходимость профилактики осложнений АФС 
до беременности. Препарат кордовой крови Криокорд содержащий как имуносупресивные 
факторы, так и вещества, способствующие пролиферации эндометрия, может быть использо-
ван в комплексном лечении АФС.  

Целью работы было изучение возможности прегравидарной профилактики АФС.  
Материалы и методы: АФС моделировали на мышах BALB/c внутривенным введе-

нием кардиолипинового антигена по 30 мкг четырёхкратно 1 раз в 2 недели. выделяли 5 
групп животных: 1 группа с АФС, 2 – АФС, получали прегравидарную профилактику препа-
ратом Криокорд втечении недели до беременности, 3 – АФС получали прегравидарную про-
филактику и лечение по стандартной схеме аспирином и гепарином с 5 по 15 день беремен-
ности, 4 – получали только лечение по стандартной схеме аспирином и гепарином, 5 – конт-
рольная группа. На 19 день беременности животные выводились из эксперимента. Исследо-
вали количество, вес плодов, плацент, количество мёртвых плодов, мест резорбции, прово-
дили гистологическое исследование плацент. 

Результаты: В каждой группе забеременело от 6 до 8 животных из 10, наибольшее 
количество забеременевших в группе здоровых, наименьшее – в группе с АФС без лечения. 
У 2 животных из группы с АФС произошли роды до 19 дня беременности. Количество пло-
дов в группах с 1, 2, 4 было достоверно ниже, чем в группе здоровых и группе 3, где прово-
дили прегравидарную профилактику и лечение во время беременности. Резорбции плодов (1-
2 на животное) наблюдались так же в группах 1, 2, 4 но не в группах 3 и 5. Мертвые плоды 
(1-2 на животное) наблюдались только в группах с АФС, при любом лечении или профилак-
тике мёртвых плодов не было найдено ни у одного животного. Средний вес плодов был до-
стоверно снижен в 1 и 2 группах. Средний вес плацент не изменялся ни в одной из групп. 
При гистологичекском исследовании плацент в группах с АФС без лечения наблюдали мик-
ротромбозы, инфаркты плаценты. В случае внутриутробной гибели плодов наблюдали гемо-
ррагический некроз и тромбозы в ткани плаценты. После проведенного комплексного лече-
ния встречались единичные микротромбозы. 

Выводы. Применение в комплексе как прегравидарной подготовки с использованием 
криокорда, так и традиционного лечения с использованием аспирина и гепарина позволяет 
избежать репродуктивных потерь при АФС, в то время как применение отдельно лечения 
или профилактики не является достаточно эффективным. Применение в отдельности лечения 
аспирином и гепарином или прегравидарной профилактики снижает перинатальную гибель 
плодов, но не позволяет избежать прерывания беременности на ранних сроках. 
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ВИВЧЕННЯ ГІПОХОЛЕСТЕРИНЕМІЧНОЇ ДІЇ ЗАМІЩЕНИХ 2-(4-R-5-R1-4-H- 
1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛТІО)ОЦТОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ СОЛЕЙ 

Пругло Є.С., Білай І.М., Щербина Р.О., 
Каплаушенко А.Г., Парченко В.В., Гоцуля А.С., Красько М.П. 

Запорізький державний медичний університет 
 
В теперішній час повсемісно спостерігається стійка тенденція росту серцево-

судинних захворювань, які мають різноманітні соціальні та економічні наслідки. Статистичні 
данні ВООЗ свідчать про широку розповсюджуваність атеросклерозу в усіх країнах світу, 
причому за останні 50 років його частота значно зросла і продовжує зростати по мірі старін-
ня працездатного населення. 

Таким чином, хворим з клінічними проявами атеросклерозу чи високим ризиком його 
розвитку призначаються гіполіпідемічні засоби, найбільш вивченими із яких являються ста-
тини (інгібітори 3-гідрокси-3-метилглутарил коензиму А редуктази (ГМГ КоА редуктази)), 
але враховуючи присутність побічних ефектів вони не здатні вирішити проблему терапії гі-
перліпідемій. 

Враховуючи важливість сучасної корекції порушень ліпідного метаболізму в лікуван-
ні пацієнтів з ІХС, вважаємо за необхідне пошук альтернативних лікарських засобів для те-
рапії, які б проявляли в однаковій мірі високий гіпохолестеринемічний ефект та відповідно 
відзначалися високою безпечністю дії. 

Метою роботи є вивчення гіполіпідемічних властивостей похідних 1,2,4-тріазолу на 
показники обміну загального холестерину в сироватці крові щурів лінії Вістар при експери-
ментальній гіперліпідемії. 

Експериментальну гіперліпідемію моделювали за методикою описаною Yousufzai-
Siddiqi на білих щурах лінії Вістар двох статей масою 220-280 г. Сполуки вводили перораль-
но 1 раз на добу через годину після введення атерогенної суміші, тобто в лікувально-
профілактичному режимі. 

Таким чином, було досліджено гіпохолестеринемічну дію 10 сполук – заміщених 
1,2,4-тріазолу. Найбільш суттєвою гіпохолестеринемічною дією володів морфолінію 2-(5-(4-
піридил)-4-(2-толіл)-1,2,4-тіразол-3-ілтіо)ацетат. 

Встановлені закономірності відносно будови і гіпохолестеринемічної дії досліджува-
них речовин. 

Пошук нових гіполіпідемічних засобів серед цього класу гетероциклічних систем 
продовжується та має не лише теоретичну, а й практичну значимість. 
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ВИВЧЕННЯ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОЇ ДІЇ МАЗІ З ЛІПОФІЛЬНИМ ЕКСТРАКТОМ 
КОРИ ТОПОЛІ КИТАЙСЬКОЇ НА ПЕО-ОСНОВІ НА МОДЕЛІ ПЛОЩИННИХ РАН 

ШКІРИ У ЩУРІВ 
Рибак В.А., Кузнєцова В.М., Іванова О.О. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Лікарська рослинна сировина широко використовується у фармації для одержання лі-

карських засобів. Мазі - як засоби для зовнішнього лікування шкіри відіграють важливу роль 
у дерматології. Біологічно активні речовини лікарських рослин позитивно впливають на 
симптоми різних шкірних захворювань, проявляючи антиексудативну, анальгетичну, раноза-
гоювальну, репаративну дії тощо.  Серед номенклатури лікарських засобів України, які ши-
роко використовуються в дерматології, представлені комплексні лікарські препарати рос-
линного походження у вигляді м'яких лікарських засобів: мазь «Гевкамен», «Ефкамон», «Ес-
пол», «Армон», «Вундехіл», «Алором», «Анавенол», крем «Таліта», Камістад-гель, мазь Ка-
лендули Др. Тайса, мазь Живокосту Др. Тайса, мазь Арніки Др. Тайса, мазь Альтанова та ін. 
До сьогоднішнього дня проблема лікування порушень цілісності шкірного покриву залиша-
ється однією з актуальних задач сучасної медицини. Механічні травми шкіри, опіки, обмо-
роження, опромінення, трансплантація шкірних покривів, порушення мікроциркуляції при-
водять до активації процесів вільно радикальної деструкції, цитолізу та створення умов, які 
обмежують нормальні функції енергетичного метаболізму тканини (гіпоксія, недостатність 
субстрату) і до підвищення енергетичної потреби тканини (заживання, регенерація). При лі-
куванні ран різної етіології, коли за якихось причин уповільнена репаративна регенерація, 
необхідне призначення лікарських препаратів, які спричиняють прискорення цього процесу. 
Об’єктом фармакологічного дослідження була мазь з ліпофільним екстрактом кори тополі 
китайської на ПЕО-основі, що розроблена на кафедрі фармакогнозії НФаУ під керівництвом 
професора В.М. Ковальова. Метою дослідження стало вивчення ранозагоювальної дії мазі з 
ліпофільним екстрактом кори тополі китайської на моделі площинних ран шкіри на 18 білих 
нелінійних щурах масою 180-200 г. Депільовані ділянки шкіри спини щурів обробляли 5% 
спиртовим розчином йоду і під барбаміловим наркозом в асептичних умовах відтворювали 
площинні рани діаметром 3,0-3,1 см2. Після моделювання ран тварини 1-ї групи були конт-
ролем (без лікування). Протягом сімнадцяти діб тваринам 2-ї групи наносили мазь «Вунде-
хіл», тваринам 3-ї групи – мазь з ліпофільним екстрактом кори тополі китайської. Площу ран 
виміряли кожного дня до повного загоєння. Клінічні спостереження проводили щоденно. У 
всіх дослідних тварин на другу добу експерименту спостерігалися сухі рани і незначно був 
виражений набряк, а у групі нелікованих тварин були вологі рани і її набряклі краї. П'ята до-
ба досліду вказувала на зменшення площі рани. У щурів, які не отримували лікування, заго-
єння йшло повільніше, ніж у щурів дослідних груп. Отримані дані дають уявлення про те, що 
на тринадцяту добу площа ран у тварин без лікування зменшилась на 2,35 см2, тоді як при 
застосуванні мазі з ліпофільним екстрактом кори тополі китайської площа ран зменшилась 
на 2,60 см2. В ті самі терміни, мазь «Вундехіл» сприяла зменшенню площі ран на 2,45 см2. 
Остаточне загоєння ран у щурів при використанні мазі з ліпофільним екстрактом кори тополі 
китайської відбувалось у середньому на п'ятнадцяту добу дослідження, при використанні ма-
зі «Вундехіл» - на сімнадцяту добу, а в групі нелікованих тварин – на 20 добу. Таким чином, 
мазь з ліпофільним екстрактом кори тополі китайської на ПЕО-основі при лікуванні пло-
щинних ран шкіри у щурів проявила виражену ранозагоювальну ефективність у 3,7 разів бі-
льшу, ніж при використанні мазі «Вундехіл», і в 5,0 разів більшу за показники в контролі. 
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ВПЛИВ КАЛІЄВОЇ СОЛІ 2-ГЛІЦИНО-3-ХЛОР-1,4-НАФТОХІНОНУ НА  
БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В СКЕЛЕТНИХ М`ЯЗАХ ЩУРІВ ТА КРОВІ  

НА ТЛІ ЩОДЕННОГО ТРЕНУВАННЯ БІГОМ 
Руда Н.В., Степанюк Г.І., Новіков В.П*., Марінцова Н.Г.* 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 
*Національний університет „Львівська політехніка” 

 
Пошук та поглиблене вивчення нових хімічних сполук з актопротекторними власти-

востями придатних для створення лікарських препаратів із вказаною дією, є актуальною за-
дачею фармакології. В попередніх дослідженнях нами встановлено, що калієва сіль 2-
гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону (сполука VI) при введенні в організм щурів проявляє актоп-
ротекторну дію. На це вказувало, як і у референс-препарату бемітилу, підвищення фізичної 
витривалості тварин в нормальних та ускладнених (гіпо- та гіпертермія) умовах експеримен-
ту (Г.І. Степанюк та ін., 2009).  

Мета дослідження: охарактеризувати вплив калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-
нафтохінону на перебіг біоенергетичних процесів в скелетних м`язах щурів в умовах щоден-
ного фізичного навантаження для з`ясування можливого механізму актопротекторного ефек-
ту вказаної сполуки. 

Матеріали та методи. Досліди проведено на 56 щурах-самцях масою тіла 180-220 г, 
розподілених на 4 групи по 14 особин у кожній. Три групи тварин протягом 14 днів тренува-
ли бігом у третбані по 10 хв щоденно при швидкості руху бігової доріжки 30 м/хв, кут нахи-
лу дорівнював 10˚. На 15 добу тварин тренували по 10 хв при швидкості бігової доріжки 42 
м/хв. При цьому щурам 1-ої та 2-ої групи за 60 хв до фізичного навантаження щоденно внут-
рішньоочеревинно вводили відповідно сполуку VI (7,4 мг/кг) та бемітил (34 мг/кг) в дозах, 
які відповідали їх ЕД50 за плавальним тестом.  

Тварини 3-ої групи (контроль) отримували еквівалентну кількість 0,9% розчину NaCl. 
Біохімічне дослідження проводили на 15 добу експерименту. Ефективність досліджуваних 
речовин оцінювали за вмістом у гомогенатах скелетних м'язів аденілових нуклеотидів, гліко-
гену та глюкози, в крові визначали рівень лактату. 

Результати. Встановлено, що превентивне введення щурам сполуки VI, як і бемітилу, 
перед тренуванням тварин у третбані сприяло нормалізації порушених біоенергетичних про-
цесів. Під дією обох речовин спостерігалось зростання у скелетних м`язах вмісту АТФ (від-
повідно на 23,1 та 27,4%) при певному зниженні рівня АДФ та АМФ.  

Це супроводжувалось підвищенням величини показника енергетичного заряду відно-
сно контрольних щурів. Разом з цим під дією сполуки VI та бемітилу в скелетних м`язах від-
мічено збільшення вмісту глікогену та глюкози в порівнянні з щурами, у яких фізичне наван-
таження проводилось без фармакологічної корекції.  

Паралельно з цим у сироватці крові під дією калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-
нафтохінону, як і бемітилу, відмічено вірогідне зниження вмісту лактату, показник якого 
практично досягав рівня інтактних тварин. Це може бути ознакою спроможності обох речо-
вин усувати лактоацидоз, який є лімітуючою ланкою патогенезу фізичного перевтомлення. 

Таким чином, спроможність калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону, як і ета-
лонного актопротектору підвищувати фізичну витривалість організму обумовлена інтенси-
фікацією енергозабезпечуючих процесів у скелетних м`язах та усуненням лактоацидозу. 
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СКРИНІНГ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗНЕБОЛЮЮЧИХ ЗАСОБІВ 
У РЯДУ ПОХІДНИХ ХИНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

Савченкова Л. В., Янкович С. І. 
Луганський державний медичний університет 

 
Як відомо невід'ємним компонентом багатьох патологічних станів є біль, яка не тільки 

важко переноситься сама по собі, але й безсумнівно погіршує перебіг основного захворю-
вання.  

В Україні на сьогодні склалася неблагоприємна ситуація щодо забезпечення населен-
ня безпечними та високоефективними знеболюючими лікарськими засобами. Ненаркотичні 
анальгетики використовуються для зменшення болю і є одними з найважливіших груп лікар-
ських речовин. Це обумовлено, в першу чергу тим, що вони мають велику кількість побічних 
дій. Основною негативною властивістю останніх є високий ризик розвитку небажаних реак-
цій з боку шлунково-кишкового тракту (у 30-40% хворих виявляються діспептичні розлади, 
у 10-20% - ерозії і виразки шлунку, у 2-5% - кровотечі і перфорації).  

Нефротоксичність є другою за значущістю групою небажаних реакцій. Гематологічні 
ускладнення виявляються розвитком гіпохромної мікроцитарної анемії, гемолітичної анемії, 
тромбоцитопенії. Вельми багатообразні прояви з боку шкіри і слизових оболонок, які скла-
дають 12-15% всіх побічних реакцій. 

Саме тому, можна без перебільшення стверджувати, що проблема боротьби з болем 
займає одне з центральних місць в сучасній медицині і є актуальною проблемою фармаколо-
гічних досліджень. 

Виходячи з цього, пошук нових ненаркотичних анальгетиків вели серед щойносинте-
зованих похідних хинолін-3-карбонових кислот. 

Дослідження проводили на білих мишах вагою 18-23 г, які знаходились в умовах віва-
рію Луганського державного медичного університету. Експериментальною моделлю вивчен-
ня знеболюючої дії були оцтовокислі корчі, які відтворювали внутрішньоочеревинним вве-
денням 0,6% розчину оцтової кислоти з розрахунку 0,1 мл на 10 г маси тварини через 1 годи-
ну після перорального введення досліджуваних речовин.  

У дослідах in vіvo було показано, що з 46 вивчених похідних хинолін-3-карбонових 
кислот найбільш високу анальгетичну активність проявили сполуки під лабораторними ши-
фрами ВО-1, ВО-3, ВО-15, ВО-27, анальгетична активність яких дорівнює відповідно 
69,87%, 65,4% , 64,2% , 60,4%.  

Отримані дані вказують на перспективність подальшого вивчення вказаних похідних 
хинолін-3-карбонових кислот, як високоефективних анальгетичних засобів на інших моделях 
болю. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ РОСЛИННИХ  
ЗБОРІВ ІЗ ВІВСОМ ПОСІВНИМ 

Самура Б.А., Добра О.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Важливою проблемою сучасної клінічної медицини залишається лікування запальних 

процесів, які є частими симптомами багатьох хвороб в Україні. Тому пошук ефективних та 
безпечних лікарських засобів з протизапальною дією залишається актуальним завданням су-
часної експериментальної фармакології. 

Лікарські рослини за вмістом діючих речовин ближче до організму людини, ніж син-
тетичні лікарські засоби. Застосування лікарських рослин з подібними видами фармакологі-
чної дії є актуальним для людей з індивідуальною непереносимістю, алергічними захворю-
ваннями, виразковою хворобою шлунку. Лікарські рослини, що містять флавоноїди, можуть 
справляти протизапальний ефект та впливати на різні сторони патогенезу при наявності за-
пальних процесів у хворих. Крім того, вони покращують реологічні властивості крові, мікро-
циркуляцію та обміні процеси у судинах. Збори лікарських рослин більш активні, і знаходять 
своє місце в комплексному лікуванні хронічних захворювань, що супроводжуються запаль-
ними процесами.  

На підставі проведеного аналізу літературних даних були відібрані 14 лікарських рос-
лин, що мають належні властивості та досить широко розповсюджені в Харківському регіоні. 
З лікарської сировини цих рослин ми скомпонували 4 збори із вівсом посівним та вивчали їх 
протизапальну активність. 

Дослідження проведені на моделі гострого запального набряку, який викликається су-
бплантарним введенням у задню лапку щурів 0,1 мл 1% розчину формаліну. Експерименти 
проведені на білих щурах лінії Вістар масою 145 – 180 г. Вимірювання об’єму лапки здійс-
нювали за допомогою онкометру до початку дослідження та у момент максимального набря-
ку (через 4 години). Настої зі зборів, що вивчались, вводили внутрішньошлунково за 30 хви-
лин до введення флогогенного агенту. Контрольній групі внутрішньошлунково вводили во-
ду. Розмір набряку розраховували за різницею між об’ємом здорової лапки та лапки з запа-
ленням. Протизапальну активність настоїв визначали за ступенем зменшення експеримента-
льного набряку у піддослідних тварин у порівнянні з контрольними та виражали у відсотках. 
У якості препарату порівняння використовували настій із квіток календули лікарської, при-
готовлений 1:10.  

Виражену антиексудативну активність проявив настій зі збору № 2, який складається 
з вівсу посівного, глоду одноматочкового, волошки синьої, календули лікарської, ортосифо-
ну, пирію повзучого, хвощу польового. Протизапальна активність збору № 2 дорівнює 41,9 
%. При заміні у зборі № 2 глоду одноматочкового, календули лікарської, пирію повзучого, 
хвощу польового на кукурудзу звичайну, грицики звичайні, розторопшу та смородину чорну 
(збір №1) спостерігали зниження протизапальної активності на 24,7 %. При заміні у зборі № 
1 волошки синьої на календулу лікарську, пирій повзучий, причепу трироздільну та квасолю 
звичайну (збір № 4) протизапальна активність знизилась на 11,6 %. При заміні у зборі № 4 
календули лікарської, кукурудзи звичайної, грициків звичайних, ортосифону, пирію повзучо-
го, смородини чорної, причепи трироздільної, квасолі звичайної на волошку синю та ромаш-
ку лікарську (збір №3 ) спостерігали зростання протизапальної активності на 24,7 %.  

Таким чином, найбільш виражену протизапальну активність проявив збір №2, актив-
ність якаго перевищує активність препарату порівняння на 15 %. 
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АНТИЭКССУДАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ  
С ЛИСТЬЯМИ ЛОПУХА БОЛЬШОГО 
Самура Б.А, Кашута В.Е., Матвийчук А.В. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Важной проблемой клинической медицины является лечение заболеваний в патогене-

зе которых имеет воспалительный процесс. Противовоспалительное действие оказывают ле-
карственные препараты группы нестероидных противовоспалительных средств. Однако, они 
могут угнетать кроветворение, оказывать слабое ульцерогенное действие, вызывать кожные 
аллергические реакции, что ограничивает их применение в практическом здравоохранении. 
В связи с этим поиск новых менее токсичных противовоспалительных остается актуальной 
проблемой современной экспериментальной фармакологии.  

Целью данного исследования явилось изучение антиэкссудативной активности новых 
составов растительных сборов с листьями лопуха большого. Объектом исследования были 8 
растительных сборов, в состав которых входили следующее лекарственное растительное сы-
рье: листья лопуха большого, листья грецкого ореха, цветочные корзинки ноготков лекарст-
венных, цветочные корзинки с цветоносами ромашки лекарственной, листья смородины чер-
ной, листья подорожника большого, листья мать-и-мачеха, листья березы бородавчатой и 
трава тысячелистника обыкновенного. Из взятого растительного сырья готовили раститель-
ные сборы № 1-5 с которых приготовляли настои по методике ГФ ХI. Противовоспалитель-
ную активность растительных сборов с цветочными корзинками ноготков лекарственных 
изучили на модели острого воспалительного отека, вызванного субплантарным введением в 
заднюю лапку крыс 0,1 мл 1% раствора карагенина. Объем лапки измеряли через 4 часа с 
помощью онкометра до начала опытов и в момент максимального развития отека. Получен-
ные экспериментальные данные изучения противовоспалительной активности растительных 
сборов № 1-8, обрабатывали с помощью компьютерных программ "Microsoft Excel 2000". 

Установлено, что все исследуемые растительные сборы № 1-8 с цветочными корзин-
ками ноготков лекарственных обладают противовоспалительной активностью (табл.1), кото-
рая находилась в интервале от 19,7% до 38,7%. Выраженная противовоспалительная актив-
ность была обнаружена в настоя со сбора № 3, в состав которого входят листья лопуха боль-
шого, цветочные корзинки ноготков лекарственных, цветочные корзинки с цветоносами ро-
машки лекарственной, листья смородины черной и листья березы бородавчатой. Настой из 
этого сбора вызывал угнетение экспериментального отека лапки у крыс в среднем на 45,21% 
(p<0,05). Замена листьев смородины черной (сбор № 4) на цветочные корзинки с цветоноса-
ми ромашки лекарственной (сбор № 6), привела к уменьшению антиэкссудативной активно-
сти в среднем на 9%. Замена листьев мать-и-мачехи и травы тысячелистника обыкновенного 
(сбора № 3) на листья лопуха большого и листья подорожника большого (сбор №4) способс-
твовала уменьшению противовоспалительной активности на 16,7% по сравнению с настоем 
из растительного сбора №2. Растительный сбор № 7 в состав которого входили листья грец-
кого ореха, цветочные корзинки ноготков лекарственных, листья смородины черной, листья 
подорожника большого и трава тысячелистника обыкновенного снижал развитие экспериме-
нтального отека лапок у крыс в среднем на 18,9% (p<0,05).  

Таким образом, выраженную противовоспалительную активность проявил настой из 
сбора № 3 в состав которого входят листья лопуха большого, цветочные корзинки с цветоно-
сами ромашки лекарственной, листья смородины черной, листья березы бородавчатой дейст-
вие которого сопоставимо с антиэкссудативным эффектом метамизола натрия. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АНТИОКСИДАНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 
З ПРОТИВИРАЗКОВОЮ ДІЄЮ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ 

ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ 
Сейфеддин Мохамад Сейфеддин, Куценко Т.О. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Останніми роками для лікування хворих з гастродуоденальними виразками все часті-

ше рекомендують застосовувати різні антиоксидантні препарати. Однак, дані літератури що-
до їх порівняльної ефективності здебільшого відсутні або суперечливі. Відомо, що при до-
слідженні противиразкових засобів доцільним (для з`ясування механізму їх противиразкової 
дії, уточнення показань до застосування або виявлення можливих побічних ефектів) є ви-
вчення їх дії на секреторну та моторну функції ШКТ. Саме тому метою даної роботи стало 
порівняння впливу традиційних та нових антиоксидантних препаратів з доведеною противи-
разковою дією на функціональні показники роботи ШКТ: секрецію шлунку та моторику ки-
шечнику у інтактних тварин. 

Для цього нами з номенклатури антиоксидантів для порівняльного вивчення були ви-
брані чотири препарати: мексидол, рексод, токоферол та кверцетин, у яких вже доведено на-
явність противиразкової активності та встановлено умовно-терапевтичну дозу.  

Дані препарати були обрані нами тому, що вони відрізняються механізмом антиокси-
дантної дії, походженням, «стажем» клінічного застосування, спектром фармакодинаміки. 
Так, рексод – препарат рекомбінантної Cu,Zn-супероксиддисмутази, яка є представником 
ферментативної ланки антиоксидантної системи організма, що діє на початковій стадії утво-
рення активних форм кисню, є одним з найбільш перспективних сполук-антиоксидантів. То-
коферол – вітамін, мембранопротектор та представник неферментативної ланки антиоксида-
нтної системи організму людини. Ще одним неферментативним антиоксидантом є кверце-
тин, який входить до складу біологічно активних речовин багатьох лікарських рослин. Мек-
сидол – синтетичний неферментативний антиоксидант, похідне 3-оксипіридина.  

Вивчення впливу препаратів на секрецію шлункового соку у здорових тварин прово-
дили за методом Н.І. Андреєвої та С.А. Шарової. По закінченні експерименту у тварин вимі-
рювали шлунковий вміст та оцінювали інтенсивність кислотоутворення у ньому. Вивчення 
впливу препаратів на моторно-евакуаторну функцію ШКТ проводили за методом J.S. Stick-
ney та співавторів. Інтегральним показником, що характеризує перистальтику ШКТ, був від-
соток довжини кишечнику, пройдений контрастною масою, по відношенню до абсолютної 
довжини останнього. Всі експерименти проведені в адекватних та ідентичних умовах, що до-
зволяє провести порівняльну оцінку одержаних даних та визначити особливості застосування 
препаратів при виразкових ураженнях ШКТ. 

Аналізуючи отримані експериментальні дані, можна зробити висновок, що порівню-
вані препарати чинять різний вплив на функціональні показники роботи ШКТ, що повинно 
бути враховане при визначенні тактики їх раціонального вибору при виразкових ураженнях 
шлунку та кишечнику.  

Так, кверцетин має як помірний антисекреторний, так і спазмолітичний ефект, та мо-
же бути рекомендований при виразкоутворенні з підвищеною кислотністю, а також як спаз-
молітичний засіб. Використання ж решти препаратів (рексод, мексидол, токоферол) не зале-
жить від інтенсивності кислотоутворення у шлунку або тонусу кишечнику, а повинно визна-
чатися іншими патогенетичними ланками захворювання.  
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ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ СУБСТАНЦІЙ  
АРОНІЇ ЧОРНОПЛІДНОЇ 

Семенів Д.В., Бєлік Г.В., Куценко Т.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
За даними медичної статистики поширеність патологій гепатобіліарної системи, зок-

рема гепатити, надзвичайно висока. Для патогенезу цих захворювань характерні загальні 
процеси: запальна реакція, порушення цілісності і регенерації, мікроциркуляції та ішемія-
реперфузія тканини печінки, активація вільно-радикального окиснення і пригнічення актив-
ності ендогенної антиоксидантної системи, зміна трофіки і метаболізму ураженої ділянки пе-
чінки, больовий синдром. Для корекції гепатитів застосовується широкий асортимент лікар-
ських препаратів, проте сьогодні все ще існує необхідність пошуку нових засобів для ефек-
тивної і безпечної фармакологічної корекції патологій печінки. Враховуючи поліетіологіч-
ність і поліпатогенетичність патологій печінки, доцільним є призначення препаратів із бага-
тофункціональною дією на всі перераховані ланки патогенезу. Досвід фітотерапії і особливо-
сті фітопрепаратів дозволяють виділити їх із загальної номенклатури ліків як препарати з 
широким спектром фармакодинаміки. Доведено, що проведення при захворюваннях печінки 
полівалентної терапії з включенням фітопрепаратів підвищує її ефективність і покращує пе-
реносимість препаратів. Це пов'язане з тим, що фітотерапія забезпечує високий рівень ефек-
тивності та безпеки при тривалому лікуванні хронічних хвороб, особливо в дитячій практиці 
і геронтології. Гранично низька токсичність переважної більшості лікарських рослин дозво-
ляє призначати їх тривалими курсами в період протирецидивного або реабілітаційного ліку-
вання.  

Враховуючи фітохімічний склад БАР аронії чорноплідної і дані літератури про гепа-
топротекторну дію багатьох фенольних сполук, вітамінів, каротиноїдів нами було проведене 
порівняльне дослідження гепатопротекторної дії субстанцій аронії: гідрофільної (САГ) та 
ліпофільної (олії аронії) на моделі гострого токсичного тетрахлорметанового гепатиту у щу-
рів. Оцінку терапевтичної дії фармакологічних об'єктів, що вивчали, на печінку здійснювали 
за комплексом показників, що включають ваговий коефіцієнт печінки, активність АлАТ у 
сироватці крові, рівень МДА, ВГ, швидкість секреції жовчі, рівень холестерину, жовчних ки-
слот, загального білка і глікогену в печінці. Перераховані показники відображають актив-
ність цитолітичних, вільно-радикальних, запально-ексудативних процесів у печінці, інтенси-
вність білоксинтезуючої, жовчоутворювальної і метаболічної функцій печінки і дозволяють 
зробити висновок про функціональний стан органу в цілому. 

Тому, інтегральний показник гепатопротекторної дії розраховували як суму балів, які 
одержали за кожен маркер стану печінки окремо, який у свою чергу є відсотком поліпшення 
тієї або іншої функції печінки по відношенню до групи контрольної патології. Перерахунок 
процентів у бали здійснений таким чином: в межах 0 – 10% - 1 бал; 11 – 20% - 2 бали; 21 – 
30% - 3 бали; 31 – 40%- 4 бали; 41 – 50% - 5 балів; 51 – 60% - 6 балів; 61 – 70% - 7 балів; 71 – 
80% - 8 балів; 81 – 90% - 9 балів; 91 – 100% - 10 балів, відповідно.  

Таким чином, у ході проведених експериментальних досліджень встановлено, що 
САГ і олія аронії володіють гепатопротекторною дією, проте, вона набагато більш виражена 
у САГ (53 бали), ніж в олії аронії (35 балів). Особливо за показниками рівня МДА, де САГ 
діяла достовірно краще олії аронії, а також АлАТ, ВГ, секреції жовчі, холестерину, жовчних 
кислот, глікогену. Дані результати передбачають у подальшому перспективність застосуван-
ня препаратів аронії чорноплідної для лікування захворювань печінки. 
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ЗМІНА ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ  
ПОХІДНОГО 2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ 

Сидоренко А.Г., Луценко Р.В., Дев’яткіна Т.А. 
Вищий державний навчальний заклад України  
“Українська медична стоматологічна академія” 

 
Гліоксилова кислота та її похідні – це біологічно активні речовини, які маловідомі й 

практично не вивчені. Однак в останні роки ця група сполук поглиблено досліджується, 
встановлена антигіпоксична активність на різних моделях гіпоксії, яка проявлялась у збіль-
шенні тривалості життя експериментальних тварин і зменшенні накопичення недоокиснених 
продуктів метаболізму. На моделях скополамінової амнезії у сполук цієї групи виявлена ноо-
тропна активність, яка характеризувалась покращенням сприйняття, зберігання і відтворення 
інформації. Також при іммобілізаційному гострому стресі похідні 2-оксоіндоліну попере-
джали розвиток тріади Сельє, активацію процесів перекисного окиснення ліпідів і нормалі-
зували антиоксидантний захист. Позитивний вплив субстанцій на ЦНС за умов модельних 
патологій може бути передумовою для модифікації похідними 2-оксоіндолінів етіологічних 
реакцій у щурів. Метою нашого дослідження було вивчити вплив похідного 2-оксоіндолін-3-
гліоксилової кислоти (субстанція 1407) на емоційно-поведінкові реакції щурів у тесті “від-
крите поле”. Експерименти виконані на 30 білих статевозрілих щурах-самцях масою 200 - 
250 г. До експерименту тварин утримували в стандартних умовах віварію. Речовину 1407 су-
спендували ex tempore у воді для ін’єкцій, з емульгатором ”Твін-80” і вводили у дозі 12 мг на 
кг маси тіла внутрішньоочеревинно. Контрольній групі уводили розчинник (вода для 
ін’єкцій з емульгатором) і піддавали такому ж впливу, як і дослідних тварин. Через 1 годину 
після уведення субстанції психотропну активність вивчали в тесті “відкрите поле”. 

Для аналізу поведінки реєстрували такі нейрофізіологічні показники: латентний пері-
од першого перемішення (сек.), кількість виходів до центру (горизонтальна активність), кі-
лькість стійок (вертикальна активність), показники вегетативного балансу: кількість актів 
грумінгу і актів дефекації. Обробку отриманих результатів проводили за програмами Micro-
soft Statistika 6.0 з використанням критерію t Стьюдента. У контрольній групі тварин вірогід-
них змін досліджуваних параметрів не відмічалось порівняно з показниками інтактних щу-
рів. Уведення похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти за 1 годину до вивчення пове-
дінки тварин у тесті “відкрите поле” вірогідно не впливало на латентний період першого пе-
реміщення порівняно з контрольними значеннями. Застосування субстанції 1407 зменшувало 
кількість виходів до центру в 5,1 рази (p<0,001) та зменшувало кількість пересічених квадра-
тів у 3,8 рази порівняно з контролем (p<0,001). Також досліджувана речовина зменшила кіль-
кість стійок у 3,8 рази порівняно з тваринами без уведення похідного 2-оксоіндоліну (p<0,001). 
Субстанція 1407 модифікувала емоційну сферу щурів, про що свідчило зменшення кількості бо-
люсів у 2,2 рази порівняно з контрольною групою (p<0,05). Досліджувана речовина також змен-
шувала кількість актів грумінгу в 2,1 рази порівняно з контрольною групою тварин (p<0,02). 
Отримані дані свідчать, що субстанція 1407 модифікувала емоційно-поведінкові реакції щурів 
у тесті “відкрите поле”, а саме: зменшувала кількість пересічених квадратів, амбуляцій, ви-
ходів до центру, болюсів і актів грумінгу. 

На основі комплексного аналізу отриманих даних можна дійти висновку, що похідне 
2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, попереджає розвиток відчуття тревоги, зменшує вер-
тикальну і горизонтальну активність і пригнічує емоційну сферу тварин, тобто виявляє тран-
квіло-седативну активність. 
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ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ МОЗКОВОЇ КРЕАТИНФОСФОКІНАЗИ В  
УМОВАХ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ  

НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КВЕРЦЕТИНУ 
Слєсарчук В.Ю., Подплетня О.А. 

Дніпропетровська державна медична академія 
 
Гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) є одним із найпоширеніших захво-

рювань у сучасній неврології та клінічній медицині.  
Актуальним питанням є вивчення активності ферментів, що приймають участь в ме-

таболізмі основних енергетичних та пластичних матеріалів в організмі людини на протязі 
гострого періоду церебрального ішемічного інсульту та регуляція їх активності.  

В останній час активно проводиться пошук нових церебропротекторів з метаботроп-
ним ефектом. Доцільним є включення в комплексну терапію мозкових інсультів антиоксида-
нтів.  

Нами була вивчена активність ферменту ВВ-креатинфосфокінази (ВВ-КФК) – основ-
ного астрогліального ферменту енергетичного обміну - у гомогенатахї головного мозку екс-
периментальних щурів з ГПМК під впливом препаратів кверцетину. ГПМК моделювали 
шляхом незворотної двобічної оклюзії загальних сонних артерій.  

Препарати кверцетину – ліпофлавон (ліпосомальна форма) та корвітин (водорозчинна 
форма) вводили через 60 хвилин після операції, внутрішньоочеревинно в дозі 5 мг/кг у пере-
рахунку на кверцетин (на протязі 4 діб).  

Контрольній групі вводили фізіологічний розчин у еквівалентному об’ємі.  
Результати досліджень підтвердили дані літератури, що в умовах ГПМК відмічається 

підвищення активності мозкового ізоферменту КФК: в контрольній групі активність ВВ-
КФК вища на 193 % у порівнянні з групою інтактних тварин.  

На тлі застосування корвітину в дозі 5 мг/кг відмічається зменшення активності ізо-
ферменту ВВ-КФК на 30,95 % (р<0,05) відносно контрольної групи тварин.  

Про результат позитивного впливу ліпофлавону у щурів з ГПМК свідчить зниження 
активності мозкового ізоферменту КФК на 47,6 % (р<0,05) відносно ішемізованої групи тва-
рин.  

Зниження активності ВВ-КФК вказує на збереження цілісності нейроцитів. Введення 
тваринам з ГПМК антиоксиданту ліпофлавону призводило до вірогідного збільшення синте-
зу АТФ у 1,8 разів по відношенню до контрольної групи.  

Енерготропний механізм дії ліпофлавону в умовах ГПМК може бути пояснений його 
відомою антиоксидантною дією – зменшенням патологічної дії активних форм кисню на мі-
тохондрії.  

Таким чином, застосування препаратів кверцетину, дає можливість на основі нормалі-
зації обмінних процесів в тканинах головного мозку зберігати цілісність нейронів при 
ГПМК.  
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АРИЛПИПЕРАЗИНИНБУТИЛДИГИДРО- И ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИНЫ,  
ОБЛАДАЮЩИЕ АНКСИОЛИТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
Соболева С.Г.**, Карасёва Т.Л.*, Замковая А.В.*, Андронати С.А.* 
* Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины,  

** Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова 
 
Ранее нами было показано, что арилпиперазинилбутилбарбитуровые кислоты явля-

ються лигандами 5-НТ1А серотониновых рецепторов (5-НТ1АR) и проявляют выраженные ан-
ксиолитические и снотворные свойства [1, 2] 

С целью изучения связи структура-свойства лигандов 5-НТ1АR в настоящей работе 
синтезированы производные дигидро- и тетрогидропиримидинов 1-6. Соединения 1-6 полу-
чены алкилированием соответствующих производных дигидро- и тетрогидропиримидина 
арилпиперазинилбромидами с последующим превращением полученных оснований в гидро-
хлориды. 
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Фармакологическое изучение веществ проводилось in vivo на белых беспородных 
крысах самцах массою 180 – 200 г. Опытные препараты и рефренс-препарат буспирон (бус-
пар ″Bristol Myers Comp.″, С.Ш.А) вводили внутрибрюшинно в эмульсии с TWIN – 80, живо-
тным контрольных групп - физиологический раствор. 

Анксиолитическую активность изучали по методу “Конфликтная ситуация”, седатив-
ные свойства по методу “Открытое поле”, острую токсичность по методу Литчфилда-
Уилкоксона [1] 

Практически все изученные соединения, за исключением соединения 5 проявили анк-
сиолитическую активность, по сравнению в контролем, и одно из них, соединение 2, (73,25 ± 
7,4 наказуемых взятий воды), что на 26 % выше, чем у препарата сравнения буспирона, об-
ладало анксиолитической активностью на уровне буспрона. и соединение 1 (63,3 ± 7,5 нака-
зуемых взятий воды) с активностью на уровне буспирона (рис.1). 

Соединения не токсичны, их LD50 ≥ 150 – 250 мг/кг. 
Литература. 
Андронати С.А., Макан С.Ю., Колодеев Г.Е., Бережной Д.С. Синтез и аффинитет к 5-

НТ1А рецепторам арилпиперазинилбутильных производных 5,5-дизамещенной барбитуровой 
кислоты // Хим. - фарм. журн.- 2001. – Т. 35, № 11. – С. 11– 14. 

Карасева Т.Л., Голтуренко А.В., Макан С.Ю., Колодеев Г.Е., Андронати С.А. Нейро-
фармакологические свойства фенилпиперазинилбутилбарбитуровых кислот // Вопросы би-
ол., мед. и фарм. химии.- 2005. – № 3. – С. 25– 26. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПЕЛОИДОВ 
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ КЕРАТИТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Сотникова Е.П., Фесюнова Г.С., Абрамова А.Б., Лотош Т.Д., Салдан В.И. Соколова Б.Н. 
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМНУ», г. Одесса 

 
Создание глазных лекарственных форм на основе лечебных пелоидов, изучение их 

фармакологических свойств, особенностей механизма действия, лечебной эффективности 
имеет важное практическое значение для фармакотерапии заболеваний конъюнктивы и рого-
вицы.  

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что до настоящего времени 
не существует глазных лекарственных форм, изготовленных на основе биостимуляторов по 
В.П. Филатову и, в частности, на основе лечебных пелоидов. 

В состав биопелоидов входят 14 высших карбоновых кислот предельного и непре-
дельного ряда, фенолкарбоновые кислоты, амины (диэтиламин, триметиламин, пропиламин, 
дипропиламин). 

В лаборатории фармакологии и тканевой терапии изучена лечебная эффективность 
биопелоидов при моделировании травматического кератита у кроликов.  

Лечебные инстилляции биопелоидов при травматическом кератите оказывают выра-
женное противовоспалительное, противоотёчное действие, предотвращают развитие грубых 
помутнений роговицы, в 1,6 раза ускоряют процессы регенерации роговицы по сравнению с 
контролем. 

Биохимические исследования показали, что многократные инстилляции биопелоидов 
не влияют на активность ферментов лактатдегидрогеназы, каталазы, щелочной и кислой 
фосфатаз в слёзной жидкости в норме. На фоне травматического кератита наблюдалось по-
вышение активности лактатдегидрогеназы в 1,5 раза, каталазы в 6 раз, кислой фосфатазы в 
2,4 раза и снижение щелочной фосфатазы в 1,3 раза. 

Установлено, что инстилляции биопелоидов при травматическом кератите приводят к 
снижению активности ферментов лактатдегидрогеназы, каталазы, кислой фосфатазы и по-
вышению щелочной фосфатазы в слёзной жидкости практически до уровня исходных дан-
ных, а также нормализации окислительно-восстановительной системы глутатиона в рогови-
це, что способствует ускорению репаративных процессов.  

Таким образом, полученные результаты являются экспериментальным обоснованием 
для клинической апробации глазных капель биопелоидов в комплексном лечении травмати-
ческих кератитов.  

С учётом полученных данных по механизму действия биопелоидов целесообразно 
продолжить изучение фармакологической активности и эффективности лечения при других 
заболеваниях глаза и его придатков. 
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ВИВЧЕННЯ РЕПАРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ НОВИХ КОМБІНОВАНИХ 
СУПОЗИТОРІВ «КЛІМЕДЕКС» 

Степанова К.О., Должикова О.В., Малоштан Л.М., Левачкова Ю.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Незважаючи на стрімкий розвиток медичної та фармацевтичної галузі, запальні захво-

рювання жіночих статевих органів (ЗЗЖСО), а саме вагініти, й досі залишаються однією з 
актуальних проблем сьогодення.  

За даними ВООЗ ЗЗЖСО займають одне з перших місць серед захворювань, що зу-
стрічаються у хворих гінекологічного профілю.  

Частота виникнення вагінітів становить 60-70% від загального числа жінок, що звер-
нулися за лікуванням у жіночі консультації та спеціалізовані центри і 30% від госпіталізова-
них пацієнтів у гінекологічні відділення стаціонарів.  

Частота захворювань росте, відбувається їхнє омолодження, несвоєчасне та неадеква-
тне лікування цих захворювань призводить хронізації процесу, виникненню безплідності, 
позаматкових вагітностей і тазових болів. 

Проведені численні дослідження, присвячені проблемі лікування вагінітів, але і до 
сьогодні триває пошук ефективних методів терапії, що направлені на зменшення кількості 
ускладнень та рецидивів, покращення репродуктивної функції. 

Тому, актуальною задачею медицини та фармації є розробка нових та оптимізація су-
часних підходів до фармакотерапії запальних захворювань жіночих статевих органів. 

Метою нашої роботи стало вивчення впливу нових комбінованих вагінальних супози-
торіїв (песаріїв) на основі природної та синтетичної сировини умовно названих «Клімедекс», 
розроблених на кафедрі ТЛ НФаУ під керівництвом професора Т.Г.Ярних на активізацію ре-
паративних процесів, як одного з факторів, що обумовлюють виникнення вагінітів. 

Вивчення репаративної активності проводили на моделі лінійних ран у щурів масою 
200-210 г.  

Препаратом порівняння слугували «Супозиторії з обліпиховою олією» (в дозі 60 
мг/кг). Дози досліджуваних песаріїв та препарату порівняння вводили в перерахуванні за за-
гальновживаним в експериментальній фармакології коефіцієнтом видової стійкості Риболов-
лева Ю.Р. 

На шостий день досліду тварин виводили з експерименту методом евтаназії. За допо-
могою ранотензіометру проводили випробування міцності зрощування країв рани. Результа-
ти експерименту статистично обробляли з використанням загальноприйнятих методі. 

Як свідчать експериментальні дані, за значенням показника ранотензіометрії, песарії 
«Клімедекс» достовірно зміцнювали зрощування країв лінійних різаних ран відносно конт-
рольної патології. Репаративна активність песаріїв «Клімедекс» дорівнювала 48,74%, але по-
ступалася репаративній активності референс-препарату «Супозиторії з обліпиховою олією» 
(72% відповідно). 

Таким чином можна зробити висновок, що супозиторії «Клімедекс» виявляють вира-
жену репаративну активність, стимулюючи та прискорюючи процеси репарації тканин, та 
можуть бути рекомендовані для подальшого вивчення в якості перспективного репаративно-
го засобу для лікування запальних захворювань жіночих статевих органів. 
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БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЖОВЧІ 
Стремоухов О.О., Барсук Д.О., Хоменко О.В., Ковальов В.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Жовч (лат. bilis) - секрет полігональних клітин гепатобілярної системи, що безперерв-

но виробляється в печінці хребетних тварин. Вона є не лише секретом, але і екстрактом. 
Жовч запасається у жовчному міхурі і концентрується в ньому через усмоктування іонів на-
трію і води в капіляри. Найбільш досліджена жовч людини, добова секреція якої становить 
500-1200 мл. У клінічних дослідженнях людини розрізняють: 1. жовч дуоденальну (жовч А), 
зразки якої отримують за допомогою дуоденального зонда перед стимуляцією жовчного мі-
хура, 2. міхурову жовч (жовч Б), її утворення залежить від активної секреції гепатоцитами в 
жовчні канальці; впродовж певного часу вона затримується в міхурі перед надходженням в 
кишку; міхурову жовч отримують після стимуляції скорочення жовчного міхура звичайно 
сульфатом магнезії, 3. печінкову (жовч С) отримують з дуоденального зонда після того, як 
спорожнився жовчний міхур. Далі ми характеризуємо лише міхурову жовч. 

Об'єктами нашого дослідження були середні проби трьох зразків жовчі: бичача – Bos 
taurus L. (ВРХ), свиняча – Sus scrofa domesticus L. та куряча жовч – Gallus gallus L. Нативну, 
сертифіковану за вимогами нормативної документації, жовч ВРХ (ЖBt), свиней (ЖSs) і ку-
рей (ЖGg) заготовляли на м’ясопереробних підприємствах. 

Біохімічними показниками жовчі є вміст жовчних кислот, загальних ліпідів, ліпопро-
теїдів високої (ЛПВГ) та низької густини (ЛПНГ), вільних жирних кислот, фосфоліпідів, хо-
лестерину, білірубіну, загального білку. Сумарну кількість цих показників визначали на біо-
хімічному аналізаторі «Stat-fax 1904» з використанням стандартних реагентів фірм «Ольвекс 
діагностікум» та «Фелісіт-діагностіка». Результати визначення цих показників у зразках ЖBt, 
ЖSs і ЖGg наведено в табл. 

 

Показник ЖBt ЖSs ЖGg 
Загальний білок, г/л 24,28±0,73 14,41±0,43 57,92±1,75 
Білірубін загальний, мкмоль/л 303,03±9,13 479,41±14,45 362,58±10,93 
Білірубін вільний, мкмоль/л 268,19±8,08 408,38±12,31 341,77±10,30 
Загальні ліпіди, г/л 9,30±0,28 9,76±0,29 11,75±0,35 
ЛПНГ, г/л 4,76±0,14 5,97±0,18 4,56±0,14 
ЛПВГ, г/л 9,30±0,28 6,12±0,18 4,39±0,13 
Вільні жирні кислоти, ммоль/л 12,32±0,37 13,46±0,41 9,25±0,28 
Холестерин загальний, ммоль/л 4,89±0,15 6,12±0,18 3,12±0,09 
Жовчні кислоти, ммоль/л 23,13±0,70 31,40±0,95 21,36±0,64 

 

Одержані результати ще раз довели відмінності у складі жовчі тварин. При цьому 
найбільші розбіжності були між жовчю, що дозволена до медичного застосування, та жовчю 
птиці. За вмістом ліпідів лідером була куряча жовч: загальні ліпіди склали 11,75 г/л (ЖBt – 
9,3 г/л; ЖSs – 9,76 г/л); серед них на ЛПНГ припадає 4,56 г/л, на ЛПВГ – 4,39 г/л. Слід відмі-
тити, що у ЖGg кількість ліпопротеїнів високої та низької густини була приблизно однакова, 
тоді як у жовчі ВРХ і свині перебільшували ЛПВГ у 1,95 і 1,03 разу відповідно. ЛПНГ вмі-
щують до 45% холестерину, 10% тригліцеридів та 20% фосфоліпідів, тоді як ЛПВГ навпаки 
вміщують менш холестерину та більше білка і фосфоліпідів (приблизно 50%), та є транспор-
том холестерину від різних органів до печінки тварин. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРОПРОТЕКЦИИ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 
Супрун Э.В.*, Громов Л.А.** , Ищенко А.М.*** , Пиминов А.Ф*., Супрун А.С.* 

* Национальный фармацевтический университет, 
** Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины, 

*** ФГУП «Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов», г. Санкт-Петербург 
 
Геморрагический инсульт (ГИ) является наиболее тяжелой формой острого наруше-

ния мозгового кровообращения. В последние десятилетия отмечен рост показателей его рас-
пространенности, поэтому актуальным остается поиск средств коррекции геморрагических 
инсультов. Ишемическое повреждение ткани мозга при ГИ сопровождается формированием 
митохондриальной дисфункции, энергетического дефицита, развитием глутамат-кальциевого 
и цитокинового каскадов. Повышается продукция интерлейкина-1 (ИЛ-1), развивается ло-
кальная воспалительная реакция, индуцируются гены раннего реагирования и активируются 
механизмы гибели клеток. В ответ на экспрессию ИЛ-1 секретируется антагонист рецепто-
ров ИЛ-1 (АРИЛ-1). Он ингибирует действие ИЛ-1 путем конкурентного связывания рецеп-
торов мембранного типа, что приводит к блокированию эффектов ИЛ-1. Это способствует 
выживаемости нейронов и уменьшает процессы постишемического рубцевания. Целью рабо-
ты явилось изучение влияния антагониста рецептора интерлейкина-1 на динамику показате-
лей показателей энергообеспечения тканей головного мозга крыс с экспериментальным ГИ. 
Антагонист рецепторов интерлейкина-1 (АРИЛ-1) получен в Санкт-Петербургском НИИ 
особо чистых биопрепаратов путем генной трансформации бактерий E.coli.  

Материалы и методы. Исследования проводили на белых нелинейных крысах массой 
180-200 г. Внутримозговое кровоизлияние (ВМК) вызывали введением аутокрови во внут-
реннюю капсулу головного мозга под этаминал-натриевым наркозом. АРИЛ вводили внут-
римышечно 1 раз в сутки в дозе 7,5 мг/кг (ранее определенная доза ЕД50 по церебропротек-
торной активности). По истечении острого периода ишемии (4 дня) и фазы восстановления 
(18 дней) в гомогенате мозга биохимическими методами определяли открытие митохондри-
альной поры (МП) после инициации циклоспорином-А, уровень адениловых нуклеотидов 
(АТФ, АДФ, АМФ), а также пируват, лактат, малат. 

Результаты. В условиях острой мозговой гипоксии снижение поступления в нейроны 
молекулярного кислорода стимулирует образование активных форм кислорода и окисли-
тельный стресс, что приводит к развитию митохондриальной дисфункции. Нами установле-
но, что введение АРИЛ посредством блокирования эффектов ИЛ-1 препятствовало развитию 
митохондриальной дисфункции – отмечено торможение открытия митохондриальной цик-
лоспорином-А-зависимой поры уже на 4 сутки экспериментального ГИ. Окислительный 
стресс в условиях геморрагического инсульта приводит к подавлению аэробного синтеза 
макроэргических фосфатов и энергозависимых функций клеток. Способность АРИЛ стаби-
лизировать функциональную активность митохондрий привела к нормализации энергетиче-
ского обмена – увеличению продукции АТФ и значительному снижению продукции лактата 
и лактат-ацидоза.  

Заключение. Полученные результаты подтверждают позитивное влияние АРИЛ на 
функциональную активность митохондрий мозга и нормализацию энергетического обмена 
после ишемического повреждения. Это свидетельствует о метаболической церебропротек-
ции АРИЛ-1 и перспективе применения его в комплексном лечении больных с геморрагиче-
скими инсультами. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СПОЛУКИ ФП-8 НА РІСТ ПУХЛИН 
З ЛІКАРСЬКОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ 

Таніна С.С., Григор”єва Т.І., Хавич О.О., Григор”єва К.В. 
ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України» 

 
Незважаючи на невпинний розвиток сучасних технологій щодо створення нових лі-

карських засобів з передбачуваними властивостями, успіхи хіміотерапії обмежені важливою 
здатністю живих систем, у тому числі ракових клітин, адаптуватися до змін зовнішнього се-
редовища. Лікарська резистентність – універсальна властивість клітин будь-якого походжен-
ня та ступеню диференціювання, для злоякісних новоутворень набуває особливого значення 
та обумовлює складності у лікуванні хворих в умовах, коли пухлина стає нечутливою до хі-
міотерапії незалежно від комбінації препаратів. 

Метою наших досліджень було вивчення протипухлинної активності потенційного 
протипухлинного засобу - сполуки ФП-8 на експериментальних моделях злоякісних пухлин з 
набутою лікарською резистентністю.  

Дослідження проведені на білих щурах з використанням двох моделей експеримента-
льного пухлинного росту - карциносаркома Уокера та лімфосаркома Пліса.  

Для формування лікарської резистентності використовували 5-фторурацил (5-FU), 
який у подальшому застосовували як референтний препарат. 

Формування резистентності на моделі карциносаркома Уокера проводили з поступо-
вою ескалацією доз, які становили 10,0 % від курсових лікувальних доз. Після першого па-
сажу при сформованій пухлині двічі вводили 5-FU у дозах (4,0 - 5,0) мг/кг. Після другого па-
сажу пухлини 5-FU вводили тваринам у дозах (5,0 – 6,0) мг/кг. Формування резистентності 
оцінювали за даними макроскопічного обстеження пухлини – втрачена здатність до васкуля-
різації, характерна для карциносаркоми Уокера, після формування резистентності відновлю-
валась. 

Для дослідження протипухлинної активності сполуки ФП-8 у порівнянні з 5-FU на 
моделі карциносаркома Уокера з набутою лікарською резистентністю до 5-FU застосовували 
оптимальну схему - 80,0 мг/кг та 18,0 мг/кг відповідно, внутрішньоочеревинно, 6 введень че-
рез 24 години. 

Отримані результати свідчать про значну протипухлинну активність сполуки ФП-8 
(відсоток гальмування пухлинного росту дорівнює 99,5). Для 5-FU цей показник дорівнював 
50,0 % (критерій значущості - гальмування росту пухлини більше 50 %).  

Формування резистентності на моделі лімфосаркома Пліса проводили на білих щурах 
з поступовою ескалацією доз 5-FU. При сформованій пухлині 5-FU вводили тваринам двічі 
після першого пасажу в дозі (4,0 - 5,0) мг/кг, після другого пасажу пухлини - (6,0 - 7,0) мг/кг. 

Для порівняння протипухлинної активності сполуки ФП-8 та 5-FU на моделі лімфоса-
ркома Пліса з набутою лікарською резистентністю до 5-FU використовували оптимальні 
схеми - 100,0 мг/кг для сполуки ФП-8 та 30,0 мг/кг для 5-FU, внутрішньоочеревинно, 4 вве-
дення через 72 години. Отримані результати свідчать, що гальмування пухлинного росту на 
моделі лімфосаркома Пліса з набутою резистентністю до 5-FU становить для сполуки ФП-8 
54,7 %, для 5-FU – 63,8 %, що перевищує існуючий критерій значущості - (40,0 – 50,0) % га-
льмування пухлинного росту. 

Таким чином, проведені дослідження виявили виражену протипухлинну активність 
сполуки ФП-8 на моделі карциносаркома Уокера з набутою резистентністю до 5-FU, що сві-
дчить про здатність ФП-8 долати лікарську резистентність на даній моделі. 
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ПРОВЕДЕННЯ ДОКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО OECD ПРИНЦИПІВ GLP 

Таніна С.С., Полешко Ф.Ф., Бондаренко Л.Б. 
ДУ «Інститут фармакології та токсикології  

Національної Академії медичних наук України» 
 
Серед багатьох вимог, яким повинні відповідати доклінічні дослідження, що викону-

ються у відповідності до правил GLP є надійність цих досліджень, можливість їх відтворен-
ня, здійснення контролю, та у подальшому визнання дослідниками інших країн. В якості до-
поміжних заходів для цього існують нормативні документи з чіткими вимогами до дизайну 
досліджень.  

В нашій установі останнім часом проходить впровадження вимог саме OECD принци-
пів GLP в доклінічні дослідження. Тобто, крім ґрунтовних положень належної лабораторної 
практики велика увага приділяється існуючим стандартам щодо обсягу та дизайну доклініч-
них досліджень, що затверджені на рівні країн-членів OECD.  

А саме – OECD Test Guidelines for the testing of chemicals (OECD стандарти дослі-
дження хімічних речовин) та рекомендації, надані в керівництвах ICH (Міжнародної конфе-
ренції з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів, що використовуються 
людиною). Проте, для посилання на такі методичні документи необхідно повністю відтвори-
ти дослідження в нових умовах. 

Під час першого виконання дослідження у відповідності до певного OECD стандарту 
в нашій установі проводиться його валідація. Тобто, підтверджується можливість відтворен-
ня в конкретній установі конкретного методичного підходу.  

Серед стандартів доклінічних досліджень хімічних речовин нами на перших етапах 
були обрані методичні підходи для проведення короткострокових токсикологічних дослі-
джень. Зокрема, в нашій установі були проведені дослідження та оформлені відповідні про-
токоли та звіти щодо валідації методу дослідження гострої токсичності при пероральному 
шляху введення та Up-and-Down-Procedure (UDP) - стандарт № 425 (остання версія перегля-
нута радою експертів OECD 23 березням 2006р.). Аналогічно були проведені дослідження 
гострої токсичності при пероральному шляху введення з фіксованою дозою за стандартом  
№ 420. 

Також, проводилось вивчення токсичності при повторних введення на протязі 28 діб 
на гризунах та вивчення токсичності при повторних введеннях гризунам на протязі 6 місяців 
відповідно до керівництв CPMP/ICH/300/95 та ICH(M3)R2.  

Для вивчення репродуктивної токсичності використовується стандарт № 421, вивчен-
ня канцерогенності та хронічної токсичності виконуються відповідно за 451 та 452.  

Виконання нами цих стандартів під час неклінічних токсикологічних досліджень, з їх 
попередньою валідацією, відповідає принципу максимального обмеження ризику при розро-
бці потенційного лікарського засобу на етапі доклінічного вивчення.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕОХЛОБЕГИДА 
Таран А.В. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Поиск новых фармакологически активных веществ осуществляющих регуляцию из-

менения объема внутрисосудистой жидкости и нарушения электролитного состава организма 
относится к важным проблемам экспериментальной фармакологии.  

Современная клиника располагает обширным арсеналом мочегонных препаратов, 
среди которых наиболее эффективными являются фуросемид, этакриновая кислота, клопа-
мид, гипотиазид, амилорид, спиронолактон и др. Однако, Их применение нередко сопровож-
дается побочными эффектами: метаболический алкалоз, гипокалиемия, гиперлипидемия и 
др.]. В связи с этим важной проблемой фармакологии остается создание новых более эффек-
тивных и менее токсичных лекарственных препаратов, обладающих диуретической активно-
стью. 

Среди различных классов органических веществ наше внимание привлекли производ-
ные 3-метилксантина, которые являются естественными метаболитами и принимают участие 
в важнейших биохимических реакциях живого организма. Малая токсичность, способность 
оказывать нормализующее влияние на выделительную функцию почек производных 3-
метилксантина может быть использована для целенаправленного синтеза биологически ак-
тивных соединений с целью создания на их основе высокоэффективных фармакологических 
веществ обладающих диуретической активностью, На основании проведенного фармаколо-
гического скрининга для доклинического изучения некоторых механизмов диуретической 
активности было отобран 8- (4'-гидрокси-фенил)этиленгидразино-1-(4'-хлорбензил)-
теобромин (условное название – теохлорбегид). 

Исследование влияния просульфабена на функцию почек изучено в опытах на нели-
нейных белых крысах-самцах массой 160-180г по методу Е.Б.Берхина. Исследование влия-
ния однократного введения теохлорбегида на суточное потребление воды, диурез, экскрецию 
креатинина, ионов натрия и калия было проведено в опытах на нелинейных белых крысах-
самцах массой 170-185 г. Животные находились в индивидуальных клетках, приспособлен-
ных для замера количества выпиваемой воды и выделяемой мочи. В моче определяли креа-
тинин по методу Фолина, электролиты - методом пламенной фотометрии. Установлено, что 
теохлорбегид в дозах 10, 15, 20, 25, 30 и 35 мг/кг увеличивает мочеотделение за 2 часа на 
52,1-94,9%, а за 4 часа – на 64,5-175%. На основании проведенных исследований была вычи-
слена ЕД50 теохлорбегида, которая равна 23,0 мг/кг. Препарат сравнения гипотиазид увели-
чивают водный диурез за 2 часа на 76%, а за 4 часа – на 76%. Проведенные исследования по-
казали, что теохлорбегид в 2,3 раза превосходит диуретический эффект гипотиазида. 

Под влиянием теохлорбегида экскреция натрия с мочой увеличилась на 39,8% 
(р<0,05). и калия – на 2,8%. Гипотиазид увеличил экскрецию натрия 35,6% (р<0,05) и калия 
на 25,2% (р<0,05). В субхроничном эксперименте теохлорбегид при ежедневном внутриже-
лудочном введении в течение 14 суток вызывает усиление экскреторной функции почек и 
увеличивает мочеотделение в пределах от 95,8% до 180,2% (p < 0,05), выведение креатинина 
повышает в диапазоне от 12% до 24%, что свидетельствует об усилении фильтрационой фу-
нкции почек в опытных животных. 

Таким образом, теохлорбегид по диуретической активности превосходит гипотиазид в 
1,73 раза, а преимуществом является то, что он меньше выводит калий из организма по срав-
нению с гипотиазидом и фуросемидом. 
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АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ И АНТИЭКССУДАТИВНА АКТИВНОСТЬ  
ЗАМЕЩЕННЫХ 3-МЕТИЛКСАНТИНА 

Таран А.В., Самура Б.А., Романенко Н.И, Евсеева Л.В., Иванченко Д.Г., Юрченко Д.Н.  
Национальный фармацевтический университет 

 
Фундаментальные открытия патофизиологических механизмов боли явилось мощным 

стимулом в создании новых обезболивающих и противовоспалительных средств. Несмотря 
на значительное количество методов медикаментозного обезболивания, терапия острой боли 
остается актуальной проблемой. В связи с этим, важной задачей современной фармацевтиче-
ской и фармакологической наук является создание новых более эффективных и менее токси-
чных фармакологических веществ обладающих анальгетической и антиэкссудативной акти-
вностью. Целью работы явилось изучение анальгетической и антиэкссудативной активности 
синтезированных производных 3-метилксантина. Исследования анальгетической активности 
проведены на модели «уксусных корчей» на белых крысах (М.А.Мохорт, Л.В.Яковлева, 
2001), а антиэкссудативную активность изучили на модели острого карагенинового отека ла-
пки у белых крыс (М.А.Мохорт, 2001). Уменьшение количества корчей в опытных по срав-
нению с контрольной группами, служило показателем анальгетической активности исследу-
емых веществ. Изучаемые вещества вводили внутрижелудочно за 30 минут до введения фло-
гогенного агента. Установлено, что синтезированные замещенные 3-метилксантина умень-
шают количество «уксусных корчей» на 28,1-52,6%. Наиболее активными оказались вещест-
ва, содержащие в положении 7 ксантинового ядра производных 3-метилксантина п-
метилбензильный, а 8 п-метилбензилиденгидразиновый (соед.2), гидразиновый (соед. 5), п-
метоксибензилиденгидразиновый (соед. 6), о-гидроксибензилиденгидразиновый и тетр-
абутиламиновый (соед.15) заместители, которые снижают порог болевой чувствительности 
ноцицепторов в пределах от 32,4% до 42,5%. Замена п-метилбензильного радикала в поло-
жении 7 ксантинового ядра производных 3-метилксантина на фторбензильный (сод. 8) или 
хлорбензильный (сод. 9), а в 8 положении на 4'-метоксибензильный, 4'-гидрокси-
бензилиденгидразиновый (соед.21), п- нитробензилиденгидразиновый (соед. 14) п- гидрокси-
бензилиденгидразиновый (соед.15), п- фторобензилиденгидразиновый (соед. 19), заместите-
ли приводит к снижению анальгетического эффекта. 

Установлено, что большинство замещенных 3-метилксантина проявили умеренную 
антиэкссудативную активность которая находится в пределах 18-34,3 %. Наиболее активным 
в этой группе соединений оказалось вещество, содержащее в 7-положении молекулы 3-
метилксантина п-метилбензильный, а 8 п-метилбензилиденгидразиновый (соед.2) радикалы, 
антиэкссудативное действие которого равно 34,3%. Замена п-метилбензильного радикала в 
положении 7 ксантинового ядра производных 3-метилксантина на фторбензильный (сод. 8) 
или хлорбензильный (сод. 9) другие заместители приводит к снижению противовоспали-
тельной активности. Среди изученных 1,8-дизамещенных теобромина активным оказалось 
соединение 18 – 8-(4'-гидроксифенил)этилендигидразино-1-(4''-метилбензил)теобромин, ко-
торое уменьшает порог болевой чувствительности на химический раздражитель в среднем на 
39,6%, но уступает обезболивающей активности метамизолу натрия, а антиэкссудативное 
действие проявляет соединение 19, но по активности уступает и диклофенаку. 

Таким образом, проведенные исследования в ряду замещенных 3-метилксантина по-
казали перспективность дальнейшего проведения синтеза с целью создания на их основе ма-
лотоксичных фармакологических субстанций обладающих анальгетической и антиэкссу-
дативной активностями. 
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АНТИЭКССУДАТИВНАЯ И ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
НОВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СУБСТАНЦИЙ  

Тищенко И.Ю. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Нами были изучены новые сухие экстракты Нута, листа и корневища Iris Pseudacarus. 
Материалы и методы. Исследование антиэкссудативной активности проводили на 

модели каррагенинового отека. Опыты проводились на 30 белых беспородных крысах весом 
160-170 г. Воспаление вызывали путем субплантарного введения в правую заднюю лапу 0,1 
мл 1% раствора каррагенина. Изучаемые вещества вводили внутрижелудочно в дозе 150 
мг/кг, предварительно растворив сухие экстракты в 1,5 мл дистиллированной воды на 1 жи-
вотное за час до инъекции раствора каррагенина. Антиэкссудативную активность исследуе-
мых субстанций учитывали через 4 часа при помощи онкометра. Степень угнетения отека 
определяли в % по формуле: А=(Ук –Уо)/Ук*100%, где А – антиэкссудативная активность; 
Уо – объем отечности лапы в опыте минус объем лапы этого же животного до отека; Ук – 
объем отечности лапы в контроле минус объем лапы этого же животного до отека. Препара-
том сравнения был выбран альтан. Всего было 5 групп животных, по 6 крыс в каждой. 1 гру-
ппа получала экстракт корневища ириса, 2 группа – экстракт листьев ириса, 3 группа – экст-
ракт нута, 4 группа – альтан, 5 группа – контрольная (вводили 1,5 мл дистиллированной во-
ды). 

Гемостатическую активность субстанций изучали на модели кровотечений из кончика 
хвоста крысы. Исследуемые сухие экстракты вводили внутрижелудочно через зонд в количе-
стве из расчета 150 мг/кг, предварительно растворив в 1,5 мл дистиллированной воды на 1 
животное. Препарат сравнения (жидкий экстракт тысячелистника) вводили внутрижелудоч-
но через зонд из расчета 300 мг/кг массы животного, что соответствует количеству сухого 
вещества 150 мг/кг. Животным контрольной группы вводили внутрижелудочно дистиллиро-
ванную воду из расчета 1,5 мл на 1 животное. Через 1 час после введения субстанций живот-
ных помещали в станок для фиксации мелких лабораторных животных и срезали кончик 
хвоста. Полученную каплю крови наносили на предварительно обезжиренное спиртом пред-
метное стекло. При ярком освещении через каплю с интервалом 2 секунды проводили остри-
ем иглы до появления первой нити фибрина. Время от появления капли крови до появления 
первой нити фибрина фиксировали в секундах при помощи секундомера. Гемостатическое 
действие оценивали по формуле: А=(tконт-tэксп)/tконт*100%+100%, где tконт – среднее время до 
появления нити в контрольной группе, tэксп - среднее время до появления нити фибрина в 
группах, получавших субстанции. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что антиэкс-
судативную активность проявляют сухой экстракт листьев ириса – 28,5% и сухой экстракт 
корневища ириса – 17,1% (по отношению к контролю), однако оба вещества уступают по ан-
тиэкссудативной активности препарату сравнения. Активность альтана – 32,6%. Сухой экст-
ракт нута антиэкссудативное действие не оказывает, но проявляет выраженную гемостатиче-
скую активность на уровне жидкого экстракта тысячелистника (препарат сравнения) – 38%. 
Сухие экстракты листа и корневища ириса проявляют незначительную гемостатическую ак-
тивность – 12% и 18% соответственно (в сравнении с интактным контролем), и уступают по-
казателям препарата сравнения и нута. 

Выводы. Дальнейшее фармакологическое изучение сухого экстракта нута и ириса яв-
ляется перспективным и целесообразным. 
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ВЛИЯНИЕ МЕДГЕРМА НА ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ИНТАКТНЫХ КРЫС 

Тымчишин О. Л.  
Одесский государственный медицинский университет 

 
Соединениям германия с дифосфоновыми кислотами свойственны разнообразные фа-

рмакологические эффекты, в том числе и гепатотропные. Многолетние исследования фарма-
кодинамических и фармакокинетических свойств координационных соединений германия с 
разными биолигандами (никотиновая кислота, никотинамид, магний, кальций и др.) установ-
лено, что они, наряду с низкой токсичностью, оказывают значительное влияние на функцию 
печени и обладают выраженным гепатопротекторным и антитоксическим действием. Все это 
обусловило наш интерес к тому, каким фармакологическим влиянием на основные функции 
печени обладает новое координационное соединение германия с медью – медь-
оксиэтилидендифосфонатогерманат, под шифровым названием медгерм. 

Исследование выполнено на 24 крысах линии Вистар обоих полов массой от 180 до 
220 г. Все животные были распределены на четыре группы (n = 6). Крысы I (контрольной) 
группы получали 0,9% раствор хлорида натрия, крысы II, III и IV групп получали медгерм 
соответственно в дозах 1/40, 1/80 и 160 ЛД50. Все соединения вводились внутрибрюшинно, 
ежедневно, на протяжении 14 дней в объеме соответствующем пути введения и виду живот-
ных.  

Влияние медгерма на белковообразующую и пигментную функции печени оценивали 
соответственно по изменению содержания общего белка и общего билирубина. По содержа-
нию общего холестерина и глюкозы оценивалось состояние липидного и углеводного обме-
нов, в регуляции которых велика роль печени. Изучаемые показатели определялись на авто-
матическом биохимическом анализаторе Cobas Mira Plus (Швейцария) при помощи наборов 
фирмы BioSystems S.A. в сыворотке крови интактных крыс.  

Полученные результаты свидетельствуют, что медгерм оказывает значительное влия-
ние на изучаемые интегральные показатели функции печени интактных крыс. Наиболее вы-
раженное и однонаправленное влияние медгерм оказывает на содержание общего белка, хо-
лестерина и глюкозы. Причем, в дозе 1/40 и 1/80 ЛД50 медгерм вызывает значительное, ста-
тистически достоверное, снижение содержания этих показателей в сыворотке крови у интак-
тных крыс.  

У крыс, получавших медгерм в дозе 1/40 ЛД50, содержание билирубина в сыворотке 
крови статистически достоверно увеличивалось, а у крыс, получавших медгерм в дозе 1/80 
ЛД50, содержание билирубина достоверно снижалось. Медгерм в дозе 1/160 ЛД50 не оказывал 
статистически достоверного изменения данных показателей.  

Таким образом, новое координационное соединение германия с медью – медь-
оксиэтилидендифосфонатогерманат (медгерм) оказывает выраженное статистически досто-
верное дозозависимое влияние на такие показатели как содержание общего белка, холесте-
рина и глюкозы. В то же время большие дозы медгерма увеличивают содержание общего би-
лирубина, а малые – уменьшают, по сравнению с животными контрольной группы.  

Учитывая, что печень принимает большое участие в регуляции белкового, липидного, 
углеводного и пигментного обменов можно предположить, что изменение изученных интег-
ральных показателей печени крыс связано с гепатотропным действием медгерма.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВЕНОТОНІЧНОГО РОСЛИННОГО ЗАСОБУ НА  
РУХОВУ АКТИВНІСТЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА НА СЕКРЕТОРНУ 

ФУНКЦІЮ ШЛУНКА ВЕНОТОНІЧНОГО РОСЛИННОГО ЗАСОБУ 
Томашевська Ю.О. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Висока розповсюдженість, чимала вартість діагностики та лікування, втрата працезда-

тності через хронічну венозну недостатність призводять до того, що вартість ХВН становить 
від 1 до 3% загального бюджету галузі охорони здоров’я європейських країн.  

Як перспективну сировину для створення нового вітчизняного венотонічного рослинного 
засобу (ВРЗ) було вибрано нативний порошок рослинного збору, який включає: плоди гірко-
каштану звичайного; траву гадючника в’язолистного, листя гамамелісу віргінського, траву 
буркуна лікарського, траву золотушника звичайного, плоди вівса посівного; супліддя софори 
японської.  

Метою даного дослідження стало вивчення впливу засобу на секреторну функцію шлунка та 
на рухову активність ШКТ у порівнянні з таблетками „Ескувіт” виробництва „Київмедпрепа-
рат”, Україна.  

Дослідження на секрецію шлункового соку проводили на безпорідних білих щурах 
самцях масою тіла 180-200 г білих щурів за методом Н.І. Андрієвої. Тварин виводили з екс-
перименту шляхом декапітації, у них збирали вміст шлунка і вимірювали об’єм шлункового 
соку. Визначали загальну, вільну кислотність та зв'язану кислотність. 

Дослідження впливу на рухову активність ШКТ проводили на безпорідних білих ми-
шах масою тіла 20-22 г за методом J.S. Sticknay із співавт. Через 1 годину після введення ТЗ 
та РЗ тваринам внутрішньошлунково вводили контрастну масу (10% суспензію активованого 
вугілля). Як інтегральний показник, що характеризує силу перистальтики ШКТ, використо-
вували % довжини кишечника, пройдений контрастною масою стосовно абсолютної довжи-
ни останнього. 

Тварини (щури та миші) були поділені на 3 групи по 6 голів у кожній: 1 група (конт-
роль); 2 група - . тварини, що одержували ВРЗ у дозі: щури 150 мг/кг (умовнотерапевтична 
доза, одержана в попередніх скринінгових дослідженнях); миші в дозі 210 мг/кг (яка відпові-
дає ефективній дозі для щурів, що встановлена при дослідженні специфічної активності 
ВРЗ); 3 група - тварини, що одержували таблетки „Ескувіт” у дозі: щур 50 мг/кг, миши 70 
мг/кг (в перерахунку з добової дози людини за Риболовлевим). 

На підставі отриманих результатів, досліджень на рухову активність ШКТ одноразо-
вого введення ВРЗ та таблеток „Ескувіт” можна зробити висновок, що ВРЗ та таблетки „Ес-
кувіт” не впливають на рухову активність ШКТ, тобто не підсилюють перистальтику кишеч-
ника.  

Аналіз результатів дослідження на секрецію шлункового соку свідчить про те, що на 
тлі введення ВРЗ та таблеток „Ескувіт” не відбувається зниження секреції шлункового соку. 
В той же час спостерігається невірогідне зменшення загальної, вільної та зв'язаної кислотно-
сті на 25, 20 та 16% відповідно у тварин, що одержували ВРЗ та вірогідне зменшення цих по-
казників на 53, 39 та 47% у тварин, що одержували таблетки „Ескувіт” щодо контрольної 
групи. Таблетки „Ескувіт” виявляють більш виражений антацидний ефект.  

Отже, за одержаними результатами, можна зробити висновок, що ВРЗ„ не зменшує 
об'єм шлункового соку на відміну від таблеток „Ескувіт”, а виявляє тільки тенденцію до ан-
тацидної дії.  
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ХРОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ДОКЛИНИЧЕСКОМ И  
КЛИНИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

Уланова В.А., Бухтиярова И.П., Дроговоз С.М. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Деятельность сердечно-сосудистой системы (ССС) имеет определенную ритмичность, 

проявляя колебания в широком диапазоне частот. Согласно современной классификации, 
выделяют ультрадианные - с периодом меньше 20 часов, инфрадианные с периодом более 28 
часов, циркадные (околосуточные) ритмы с периодом колебаний около 24 часов. Циркадный 
ритм, как наиболее изученый, присущ всем показателям функционирования ССС – частоте 
сердечних сокращений (ЧСС), структуре ритма сердца, объемной скорости кровотока, арте-
риальному давлению (АД). В течение суток изменяется не только деятельность отдельных 
звеньев системы кровообращения, но и их реактивность, чувствительность к различным воз-
действиям – физическим нагрузкам, вазоактивным веществам. Гипертоническая болезнь (ГБ) 
– является одной из наиболее распрастраненных патологий ССС. Это обусловило интерес 
многих ученых к данной проблеме, в трудах которых доказаны преимущества хронотерапии 
ГБ по сравнению с обычным режимом дозирования лекарственных препаратов. 

Хронотерапия является одним из оптимальних методов лечения, позволяющих учи-
тывать суточные и сезонные ритмы больного с целью повышения чувствительности органи-
зма к фармакологическому воздействию. Главной задачей хронотерапии является коррекция 
патологических изменений во временной организации организма, а также достижение мак-
симально благоприятного эффекта препаратов при минимальных потенциально возможных 
побочных эффектах. 

Методы хронотерапии можно разделить на превентивные, имитационные и метод 
«навязывания» ритма. В большинстве исследований по хронотерапии ГБ в основе лежит 
превентивный метод, который основан на адаптации сроков введения препаратов ко времени 
достижения акрофазы – максимальной активности, исследуемого параметра.  

Уровень АД на протяжении суток характеризуется закономерными колебаниями с 
двухфазной периодикой «день-ночь» и отчетливым снижением АД во время сна. Для норма-
льного циркадного ритма АД характерна степень его ночного снижения от 10 до 20%, анализ 
данных суточного мониторирования АД позволил выделить несколько типов суточных кри-
вих (суточный индекс): 

Dippers – лица с нормальным ночным снижением АД (на 10-22%), что составляет 60-
80% больных с эссенциальной АГ. 

Non-dippers – лица с недостаточным снижением АД (менее чем на 10%) – до 25% бо-
льных с АГ. 

Over-dippers – лица, с чрезмерным ночным снижением АД (более чем на 22%) – до 
20% больных с эссенциальной АГ. 

Night-peakers – лица с ночной гипертензией, у которых ночное АД превышает днев-
ное, 3-5% больных с эссенциальной АГ. 

Суточный индекс является важным критерием, который необходимо учитывать при 
клиническом изучении перспективных гипотензивных средств, что позволит добиться экви-
валентного по выраженности эффекта с использованием меньших доз препарата, улучшив 
при этом переносимость, в чем несомненное преимущество хронотерапевтического подхода 
по сравнению с традиционными режимами дозирования. 
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ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КВЕРЦЕТИНУ У  
КОМБІНАЦІЇ З МОДИФІКАТОРОМ РОЗЧИННОСТІ ПЕКТИНОМ 

Усенко В.Ф. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Кверцетин – один з найпоширеніших рослинних біофлавоноїдів, що проявляє найріз-

номанітніші фармакологічні ефекти, які є цінними при лікуванні захворювань серцево-
судинної, опорно-рухової, дихальної, травної й інших систем організму. Довгий час викорис-
тання численних цінних властивостей кверцетину обмежувалося внаслідок низької біодосту-
пності пероральних лікарських форм даного флавоноїду, що обумовлено поганою розчинніс-
тю його у воді й біологічних рідинах організму.  

У зв’язку з цим, увагу вчених привертає пектин, як потенційний модифікатор роз-
чинності кверцетину, тобто речовина, що внаслідок особливостей фізико-хімічної взаємодії 
при розчиненні у водному середовищі шлунково-кишкового тракту може сприяти значному 
підвищенню всмоктування флавоноїду і, як наслідок, посиленню його фармакологічної дії. 
Таким чином, актуальним є порівняльне дослідження фармакокінетичних властивостей кве-
рцетину при використанні у комбінації з пектином, що й стало метою даної роботи. 

Дослідження проведено на 10 безпородних кролях обох статей вагою 2,5-3,0 кг. Суб-
станцію кверцетину та його комбінацію з пектином вводили внутрішньошлунково одноразо-
во у дозі 10 мг/кг. Забір крові проводили через 0,25, 0,5, 1, 2, 4 та 8 годин після введення 
препаратів. Концентрацію кверцетину та його метаболітів у біозразках визначали методом 
ультраефективної рідинної хроматографії з мас-селективним детектором. 

Аналіз отриманих даних свідчить, що при застосуванні чистої субстанції кверцетину, 
діюча речовина з’являлась у крові кролів на 2-4 годину після введення та набувала максима-
льних концентрацій на 8 годину, тобто всмоктування відбувалось повільно. В середньому 
концентрація кверцетину та його метаболітів у плазмі крові тварин протягом 1 години утри-
мувалась у межах 340-440 нг/мл. 

У разі комбінування кверцетину з пектином динаміка всмоктування флавоноїду була 
значно вищою. Так, при аналізі середніх значень виявлялося, що пікові концентрації кверце-
тину та його метаболітів утворювались у плазмі крові тварин протягом перших 15 хв, дося-
гаючи при цьому значень 4 700 нг/мл, і далі поступово зменшувались. При цьому, в інтервалі 
часу 2-4 год, утворювалось чітко виражене „плато” на рівні 2300-2400 нг/мл. Тобто у порів-
нянні з чистою субстанцією кверцетину спостерігалося значне підвищення всмоктування ді-
ючої речовини, але без пролонгації даного процесу.  

Крім того, спостерігалось збільшення константи елімінації у 1,9 разу (з 0,14 до 0,26 
год-1), та відповідне зменшення періоду напіввиведення у 1,8 разу (з 4,8 до 2,7 год) у порів-
нянні з чистою субстанцією. Показник площі під кривою AUC 0–8 склав 16968,1 нг*год/мл, 
що у 10 разів перевищує рівень даного показника у тварин, які отримували чистий кверцетин 
(1731,8 нг*год/мл) та свідчить про значне збільшення відносної біодоступності по його суб-
станції. Це дозволяє заключити, що при поєднанні кверцетину з пектином посилюється гас-
троінтестинальна адсорбція даного флавоноїду і 10-кратно більша доза досягає системного 
кровообігу тварин ніж при використанні чистої субстанції. 

Таким чином, комбінування кверцетину з модифікатором розчинності пектином у лі-
карських формах для перорального застосування дозволяє значно покращити розчинні влас-
тивості даного флавоноїду та скоректувати його фармакокінетичні параметри у відповідності 
до терапевтичної мети. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ИММУНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ 

Филимонова Н.И, Мохамед Мофтах Елаати 
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. Использо-
вание бактериофагов в качестве основы для создания профилактических препаратов, не ока-
зывающих побочного действия на макроорганизм, является перспективным направлением. 
Одной из основных задач создания живых вакцин является аттенуация вирулентных свойств 
выбранного штамма. С этой точки зрения особое внимание заслуживают аттенуирующие ас-
пекты мутагенного потенциала УФ-облучения. Установлены компенсаторные механизмы 
исходной резистентности бактерий-мишеней к деструктивному действию УФ-облучения. 
Доказано, что в противостояние повреждающему действию определенных режимов УФ-
облучения бактерии-мишени проявляют на основе мутагенного ответа способность частично 
или полноценно восстанавливать поврежденные структуры ДНК с приданием атипичных би-
ологических свойств УФ-мутанту. В плане вирусологической интерпретации следует пред-
полагать, что при определенных режимах УФ-облучения вирулентные бактериофаги способ-
ны также трансформироваться в умеренные профаги. В качестве микробиологической моде-
ли использована биомасса референтной культуры золотистого стафилоккока и разработка 
умеренного профага на модели исходного вирулентного 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. Эффекты фаговой инфицированности осуще-
ствлены методом контактного совмещения биомассы облученных бактериофагов и чувстви-
тельных бактерий-мишеней. При константных значениях мощности источника в основу раз-
рабатываемого режима облучения положена вариативность экспозиционного воздействия в 
интервале 20-15 секунд. Установлено, что в режиме 20-5 секунд эффект УФ-облучения соп-
ровождался 100%-ным вирулицидным действием, что подтверждалось отсутствием фагоза-
висимых изменений в характеристике бактерий-мишеней и отрицательных значений агглю-
тинационных тестов. Установлено, что в результате инфекционного взаимодействия с мута-
генно активным модификантом стафилококкового бактериофага исходно вирулентная куль-
тура референтного штамма S.aureus существенного понижает исходно заданную патогенную 
активность. Установлено двукратное снижение способности к продукции гемолизина и пла-
змокоагулазы. Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что испы-
танные коммерческие бактериофаги в действующих инфекционных концентрациях способ-
ны к 100% лизису чувствительных бактерий-мишеней. В свою очередь, лизированные виру-
лентными бактериофагами детриты бактерий-мишеней биотехнологически перспективны 
для последующей разработки оригинальных химических вакцин на основе направленного 
бактериохимического использования фаголизатов. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ АНТИГІПОКСИЧНОЇ ДІЇ КОМПОЗИЦІЇ 
ЕХІНАЦЕЇ ТА БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ 

Цокало І.Є., Зайцев О.І., Щокіна К.Г.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Профілактика та лікування наслідків стресу, у тому числі синдрому хронічної втоми 

та неспецифічного адаптаційного синдрому, є однією з актуальних медичних та соціальних 
проблем. На тлі стресу спостерігається підвищена втомлюваність, зниження працездатності, 
дратівливість, порушення сну, пригнічений настрій, втрата життєвих інтересів, немотивовані 
страхи, депресія. Окрім цього, стрес є пусковим механізмом цілого ряду патологічних реак-
цій в організмі та сприяє виникненню більшості захворювань.  

Адаптогенні засоби застосовуються для ліквідації наслідків стресу та профілактично 
при необхідності пристосування до складних умов навколишнього середовища. Вони підви-
щують стійкість до стресових факторів, збільшують захисні сили організму та фізичну ви-
тривалість в умовах навантаження, прискорюють поновлення функціональних резервів орга-
нізму.  

Одним зі стресових факторів, які виявляють негативний вплив на організм людини, є 
гіпоксія. Найбільш чутливими до гіпоксії є клітини головного мозку. Оскільки антигіпоксич-
на дія є однією із важливих складових адаптогенної активності, було проведене вивчення ан-
тигіпоксичної активності композиції ехінацеї та бурштинової кислоти (ехінацея, 200 мг/кг + 
бурштинова кислота, 100 мг/кг) на моделі гіпоксії замкнутого простору у мишей. Склад до-
сліджуваної композиції був визначений у попередніх дослідженнях. Препаратом порівняння 
ми обрали харчову домішку «Ехінацея янтарна» з адаптогенними властивостями, яка містить 
ехінацею в дозі 50 мг/кг та бурштинову кислоту в дозу 100 мг/кг. 

Дослідження проводились на білих мишах самцях масою 18-22 г. Тварин розділили на 
три групи: перша група (n=10) – інтактний контроль, друга (n=8) – миши, які отримували ви-
учувану композицію, третя (n=8) – миши, які отримували референс-препарат ехінацею янта-
рну. Препарати вводили в профілактичному режимі внутрішньошлунково протягом 14 діб 
один раз на добу. Через одну годину після останнього введення препаратів тварин поміщали 
в герметичну камеру об`ємом 0,2 л. Оцінку антигіпоксичної дії проводили за тривалістю часу 
життя тварин в хвилинах до першого агонального вдоху та розраховували порівняно з показ-
ником в групі інтактного контролю. 

Середній час життя інтактних тварин в умовах гіперкапнічної гіпоксії склав 18,6 хв. 
Введення виучуваних препаратів сприяло достовірному подовженню часу життя тварин. Так, 
застосування виучуваної композиції збільшило час життя мишей в 1,8 раза, застосування 
ехінацея янтарної – в 1,4 раза, але за цим показником композиція достовірно переважала ре-
ференс-препарат. Обидві речовини виявили антигіпоксичну дію, яка складала 43,3% та 
27,1% відповідно. 

Таким чином, встановлено, що досліджувана композиція ехінацеї та бурштинової ки-
слоти має антигіпоксичну (43,3%) дію, за якою переважає ехінацею янтарну. Механізм реалі-
зації адаптогенної дії досліджуваної композиції, імовірно, пов`язаний з її мембраностабілізу-
вальними та антиоксидантними властивостями. Все вищезазначене дозволяє вважати, що за-
стосування комплексного препарату, що містить ехінацею в дозі 200 мг/кг та бурштинову 
кислоту в дозі 100 мг/кг, в клінічних умовах здатне підвищувати резистентність організму до 
стресу, гіпоксії, надмірного фізичного навантаження та інших складних умов навколишнього 
середовища. 
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ВИВЧЕННЯ ЗАХИСНОЇ ДІЇ СПІРОЦИКЛІЧНОГО ПОХІДНОГО  
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Цубанова Н.А., Штриголь С.Ю. 
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, 

Національний фармацевтичний університет 
 
Проблема своєчасної патогенетичної терапії церебральної судинної патології є найва-

жливішою в ангіоневрології у зв'язку з її поширеністю, високим рівнем летальності, значною 
інвалідизацією та соціальною дезадаптацією пацієнтів. Щорічно в Україні порушення мозко-
вого кровообігу реєструються в 175 тисяч чоловік. Майже 75% відсотків хворих, що перене-
сли інсульт, повністю втрачають працездатність, адже ця патологія залишає після себе такі 
наслідки як порушення мовлення, координації рухів, паралічі. Сьогодні достатньо детально 
розроблена тактика фармакотерапії наслідків мозкового інсульту. Проте застосування біль-
шості відомих церебропротекторних засобів викликає значні побічні ефекти, існують проти-
показання та негативна взаємодія з іншими лікарськими препаратами. Це суттєво обмежує 
можливості їхнього використання та свідчить про актуальність питань пошуку та розробки 
ефективних лікарських засобів церебропротекторної дії. Метою даного фрагмента роботи 
було дослідження церебропротекторної активності нової біологічно активної речовини, спі-
роциклічного похідного оксіндолу, синтезованого к.ф.н. Редькіним Р.Г. під керівництвом 
проф. Шемчука Л.А. на кафедрі органічної хімії. 

Визначення церебропротекторної активності спіроциклічного похідного оксіндолу, у 
подальшому сполуки (І), проводили на моделі гострої церебральної ішемії у щурів. Сполуку 
(І) вводили в дозі 5 мг/кг у профілактичному режимі протягом трьох діб, в останне за 1 годи-
ну до моделювання церебральної ішемії. Препарат порівняння пірацетам вводили у тому ж 
режимі в дозі 200 мг/кг. Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми 
Statistika 6.0. з використанням критерію Ст'юдента та кутового перетворення Фішера. 

Встановлено, що виживаність тварин групи контрольної патології склала 20%, піраце-
там збільшував цей показник у 2 рази (40%), сполука (І) - в 3 рази (60%), що свідчить про її 
значну церебропротекторну активність. За впливом на показники тесту відкритого поля ре-
єстрували значне зменшення горизонтального та вертикального компонентів локомоції і кі-
лькості обстежених отворів у щурів групи контрольної патології, що свідчить про розвиток 
неврологічного дефіциту. Пірацетам дещо покращував усі досліджувані показники, але це 
зростання не сягнуло вірогідного рівня, а горизонтальна рухова активність була вірогідно 
нижчою, ніж у вихідному стані. Сполука (І) на відміну від пірацетаму відновлювала всі за-
значені показники до рівня інтактного контролю. Механізм церебропротекторної дії сполуки 
(І), ймовірно обумовлено впливом на різні ланки патогенезу модельної патології. Можна 
припустити, що сполука (І) сприяє поліпшенню кровопостачання за рахунок хребетних арте-
рій. У нейропротективному ефекті сполуки (І) можуть брати участь антиоксидантні, мембра-
нопротектроні та антигіпоксичні властивості, вплив на обмін нейромедіаторів. 

Отримані результати свідчать, що сполука (І) виявляє виражену церебропротекторну 
активність за критерієм зменшення неврологічного дефіциту, оскільки на другу добу після 
моделювання ішемії відновлює всі досліджувані показники стану центральної нервової сис-
теми: горизонтальну та вертикальну рухову активність, дослідницьку поведінку (до рівня ін-
тактного контролю та вихідних показників).  

Значна церебропротекторна активність обумовлює доцільність подальшого поглибле-
ного доклінічного дослідження данного спіроциклічного похідного оксіндолу. 
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ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИВНОСТІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ  
У ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ  

ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ЩУРІВ НА ТЛІ МОДЕЛЮВАННЯ  
КАРДІОМІОПАТІЇ ДОКСОРУБІЦИНОМ 

Чернов Є. О., Слесарчук В. Ю. 
Дніпропетровська державна медична академія 

 
Одним з найбільш поширених побічних ефектів такого препарату як доксорубіцин є 

незворотна, кумулятивна, дозозалежна кардіотоксичність. 
Доречним, також, є питання впливу нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) на 

печінку за умов супутніх станів. Це питання постало з розвитком, такої підгрупи представ-
ників цього класу, як коксиби (вибіркові інгібітори циклооксигенази-2 (ЦОГ-2)), що рекоме-
ндовані для довгострокового вживання. 

Вважається, що одним з механізмів пошкоджувальної дії доксорубіцину є активація 
процесів вільнорадикального окиснення, зокрема підвищеної виробки реактивних форм кис-
ню. 

Метою нашого дослідження є визначення засобу з групи НПЗЗ, що має найменшу не-
гативну дію на такі показники активності системи перекисного окиснення ліпідів, як актив-
ність супероксид дисмутази (СОД), каталази та вміст малонового діальдегіду (МДА). 

Дослідження проводили на 60 білих щурах-самцях лінії Вістар, вагою 195-225 г. Тва-
рини булі розділені на 5 груп: 

І – контроль (інтактні тварини, що отримували 0,4 мл фізіологічного розчину внутрі-
шньочеревно, n = 12); 

ІІ група – тварини з експериментальною кардіоміопатією, що отримували доксорубі-
цин (внутрішньочеревно 5 мг/кг, один раз на тиждень, протягом 5-ти тижнів (КМПДК), 
n = 12); 

ІІІ група – тварини, що на тлі кардіоміопатії (КМПДК), отримували кеторолак 
(5 мг/кг, щоденно перорально, n = 12); 

IV група – тварини, що на тлі кардіоміопатії (КМПДК) отримували лорноксикам (1,3 
мг/кг, щоденно, перорально, n = 12); 

V група – тварини, що на тлі кардіоміопатії (КМПДК) отримували целекоксиб (50,0 
мг/кг, щоденно, перорально, n = 12). 

Половину тварин було декапітовано на 21-ий день, другу половину на 35-ий день. 
Тварин виводили з експерименту з дотриманням загальних етичних принципів. 

Активність каталази, супероксиддисмутази та вміст малонового діальдегіда і білка у 
гомогенатах печінки визначали за стандартними методиками (Данилова Л. А., 2003). 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою ПК з викорис-
танням тест-критерію Стьюдента, як показника достеменності різниці. 

Отримані результати досліджень представлені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 

Активність СОД і каталази та вміст МДА у тканинах печінки щурів під впливом НПЗЗ, за 
умов кардіоміоптаії, що моделювалась доксорубіцином 

 
Супероксиддисмутаза 

(од. акт./мг білка) 
Каталаза 
(мкат/л) 

Малоновий діальдегід 
(нмоль/мг білка) 

Група 
Показ-

ник 21-ий 
день 

35-ий 
день 

21-ий 
день 

35-ий 
день 

21-ий 
день 

35-ий 
день 

1 М ± m 
10,09 ± 

0,14 
10,05 ± 

0,34 
14,65 ± 0,6 14,18 ± 0,5 

1,24 ± 
0,059 

1,27 ± 
0,046 

2 М ± m 
6,62 ± 0,19 

* 
6,52 ± 0,35 

* 
10,87 ± 
0,49 * 

10,46 ± 
0,41 * 

1,83 ± 
0,042 * 

1,89 ± 
0,048 * 

3 М ± m 
5,07 ± 0,32 

* , ** 
5,32 ± 0,27 

* , ** 
8,45 ± 0,66 

* , ** 
8,53 ± 0,42 

* , ** 
1,86 ± 
0,109 * 

1,95 ± 
0,096 * 

4 М ± m 
5,2 ± 

0,27 *, ** 
4,97 ± 0,25 

* , ** 
7,83 ± 0,51 

* , ** 
7,61 ± 0,43 

* , ** 
1,96 ± 
0,053 * 

2,04 ± 
0,06 * 

5 М ± m 
5,23 ± 0,32 

* , ** 
5,23 ± 0,32 

* , ** 
8,21 ± 0,47 

* , ** 
8,13 ±  

0,5 *, ** 
1,87 ± 
0,038 * 

1,96 ± 
0,047 * 

 
Примітка: * – Р < 0,05 – достовірно по відношенню до 1-ої групи; 
** - Р < 0,05 – достовірно по відношенню до 2-ої групи. 
 
Висновки: 
 
1. Підвищення вмісту малонового діальдегіда та зниження активності супероксид-

дисмутази та каталази у гемогогенатах тканин печінки свідчать про негативний 
вплив доксорубіцину на ці показники, на всіх етапах експерименту 21-ий день та 
35-ий день. 

2. Лорноксикам спричиняв найбільше підвищення вмісту МДА та зниження актив-
ності каталази, а також значне зниження активності СОД у тканинах печінки за 
умов КМПДК. 

3. Вплив кеторолаку та целекоксибу на активність СОД і каталази та вміст МДА був 
найменшим за умов КМПДК. 
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ВПЛИВ ВІНБОРОНУ ТА КОРВІТИНУ НА АНТИОКСИДАНТНУ ТА 
АНТИРАДИКАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ДИКЛОФЕНАКУ-НАТРІЮ IN VITRO 

Чорноіван Н.Г., Степанюк Г.І., Шаламай А.С., Белєнічев І.Ф., Бухтіярова Н.В. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 

Запорізький державний медичний університет, 
ЗАО НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 

 
Відомо, що серед традиційних нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) одним з 

найбільш уживаних лікарських препаратів є диклофенак-натрію, оскільки він в найбільшій 
мірі задовольняє потреби клініцистів завдяки поєднанню достатньо виразного анальгетично-
го та протизапального ефектів з помірною токсичністю.  

Широке та, особливо, тривале використання в клінічних умовах диклофенаку, як і ін-
ших НПЗЗ, обмежене низкою побічних реакцій, обумовлених антипростогландиновою дією 
препаратів цієї групи, перш за все, пригніченням синтезу простагландинів (ПГ) з вазодила-
туючим та антиагрегантним ефектом - ПГЕ2, та ПГІ2. Це призводить до виникнення дистро-
фічних процесів в шлунково - кишковому тракті, нирках, печінці, серці і, навіть, ЦНС. Чіль-
не місце в патогенезі цих дистрофічних процесів поруч з порушенням мікрогемоциркуляції 
посідає активація вільнорадикального окислення (ВРО), що, в свою чергу, викликає пору-
шення мікроциркуляції крові та трофіки органів. І, таким чином, виникає замкнуте „хибне 
коло”. 

На наш погляд, посилити лікувальну дію диклофенаку та підвищити його безпечність 
можна за допомогою лікарських засобів з поліфункціональними властивостями, серед яких 
провідне місце займає антиоксидантний ефект. Такий підхід теоретично виправданий завдя-
ки уявленням щодо спроможності антиоксидантів гальмувати утворення активних форм кис-
ню та безпосередньо їх „знешкоджувати” . 

До числа лікарських засобів з політропними властивостями можна віднести корвітин 
(розчинний кверцетин) та вінборон, які добре зарекомендували себе в якості гастропротекто-
рів при НПЗЗ-індукованих гастропатіях [Н.Г. Степанюк, 2002; 2006]. Саме наявність антиок-
сидантного ефекту в лікувальній дії зазначених засобів стало підставою для проведення да-
ного дослідження з метою з’ясування питання: чи спроможні вказані засоби оптимізувати 
фармакологічні ефекти диклофенаку-натрію. Об’єктом дослідження нами обрано мозкову 
такинину, ураження якої на тлі НПЗЗ, як і інших внутрішніх органів обумовлене порушен-
нями регіонарного кровотоку та активацією ВРО. 

Мета дослідження: охарактеризувати ступінь антиоксидантного та антирадикального 
ефектів розчинного кверцетину і вінборону та їх поєднання з диклофенаком in vitro для ви-
значення їх спроможності модулювати фармакологічну активність НПЗЗ. 

Матеріали та методи: Ферментативне ініціювання ВРО в модельній системі прово-
дили шляхом додавання надлишку нікотинамідаденіннуклеотиду відновленого (НАДФН) до 
гомогенатів тканин мозку нелінійних щурів (170-200 г.). Антиоксидантну активність оціню-
вали за ступенем зниження (в %) кількості кінцевого продукту ПОЛ – малонового діальдегі-
ду (МДА) в гомогенаті.  

Неферментативне ініціювання ВРО моделювали шляхом додавання солей двовалент-
ного заліза до суспензії яєчних ліпопротеїдів. Метод грунтується на оцінці величини інгібу-
ючої дії (в %) фізіологічно активної речовини на ВРО, яке ініціюється в ліпопротеїдах куря-
чого яйця іонами Fe 2+, що моделює неферментативний процес ліпопереокиснення. 

Антирадикальна активність препаратів за їх здатністю інгібувати активні форми кис-
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ню – зокрема, супероксидрадикала, визначали в реакції аутоокислення адреналіну в аденох-
ром в лужному середовищі.  

Цифровий матеріал обробляли методом варіаційної статистики з використанням t-
критерію Ст’юдента, розбіжності вважали вірогідними при р≤0,05. 

В дослідах використано розчинну лікарську форму кверцетину у вигляді препарату 
«Корвітин» та ін`єкційну лікарську форму вінборону у флаконах по 30 мг. Обидва препарати 
виготовлено Борщагівським ХФЗ. 

Результати дослідження: Проведене дослідження показало, що додавання кверцети-
ну, або вінборону до модельної системи ферментативного ініціювання ВРО викликає зни-
ження рівня МДА відносно контрольного показника відповідно на 60 та 40% (р<0,05). Ана-
логічна картина спостерігалась на моделі неферментативного ініціювання ВРО за допомогою 
Fe 2+: на тлі кверцетину та вінборону рівень кінцевого продукту ПОЛ вірогідно знизився від-
носно контрольного показника відповідно на 65,7 та 54,5%. Отриманні дані вказують на на-
явність у досліджуваних гастропротекторних препаратів достатньо виразної антиоксидантної 
дії.  

У наступному дослідженні встановлено, що лікарські засоби з політропними власти-
востями - кверцетин та вінборон спроможні інгібувати утворення супероксидрадикала, що 
вказує на наявність у них антирадикальної активності. Ступінь інгібування супероксидради-
кала на тлі кверцетину та вінборону становив відповідно 65 та 52,5% (р<0, 05). 

В ході проведенного дослідження встановлено, що диклофенаку також притаманна 
властивість гальмувати утворення МДА як при ферментативному, так і неферментативному 
шляхах ініціювання ВРО відповідно на 28 та 11% в середньому, а також здатність викликати 
незначне інгібування супероксидрадикала.  

Одночасне додавання до модельних систем диклофенаку у поєднанні з кверцетином, 
або вінбороном, супроводжувалось більш інтенсивним гальмуванням утворення МДА, ніж 
окремо взятими препаратами. Аналогічні зміни показників спостерігались при поєднанні 
кверцетину та вінборону з диклофенаком на моделі інгібування супероксидрадикала, що вка-
зує на наявність у них антирадикальної активності. 

Оцінюючи результати проведеного дослідження, можна зазначити, що кверцетин та 
вінборон спроможні посилювати антиоксидантну та антирадикальну активності диклофена-
ку. Це може мати практичне значення в плані посилення вказаними гастропротекторними 
засобами лікувальних ефектів нестероїдного антифлогістика.  

Оскільки певне місце в механізмі лікувальної дії диклофенаку посідають його антиок-
сидантні та антирадикальні властивості можна припустити, що лікарські засоби з поліфунк-
ціональними ефектами кверцетин та вінборон посилюватимуть терапевтичний ефект цього 
НПЗЗ. Ймовірно, що спроможність вінборону й кверцетину модулювати активність дикло-
фенаку є одним із механізмів захисної дії на слизову оболонку шлунка при диклофенак-
індукованій гастропатії.  

Таким чином, результати проведеного дослідження вказують на доцільність поєднан-
ня диклофенаку з препаратами, яким притаманні політропні фармакологічні властивості, а 
саме з кверцетином та вінбороном, оскільки останні спроможні модулювати антиоксидантні 
та антирадикальні ефекти даного НПЗЗ. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ІМУНОТРОПНОЇ ДІЇ КОМПЛЕКСІВ 
ПРОТИПУХЛИННИХ ЗАСОБІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЦИКЛОФОСФАМІД (ХЛОФІДЕН) 

Шарикіна Н.І., Хавич О.О., Скульська Н.Я., Михайлюк Д.П., Романюк В.Л. 
ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України» 

 
У клінічній практиці широко використовується комплекс протипухлинних засобів 

„цисплатин + доксорубіцин + циклофосфамід”, розроблений на основі принципів доказової 
медицини, в якості медичної технології для лікування хворих на рак легенів. 

В ДУ „Інститут фармакології та токсикології АМНУ” створений протипухлинний 
препарат хлофіден, який, як і циклофосфамід, належить до групи фосфорильованих хлорети-
ламінів. 

Нашими дослідженнями було показано, що заміна в комплексі „цисплатин + доксору-
біцин + циклофосфамід” останнього на хлофіден не призводить до зниження протипухлинної 
дії (епідермоїдна карцинома легенів Льюїс, 81,0 %, 83,0 % гальмування пухлинного росту). 
Комплекс з циклофосфамідом та хлофіденом мали однакові дозові режими. Разові дози оде-
ржані шляхом зворотної інтерполяції доз людини на інтактних щурів: цисплатин (3,0 мг/кг) + 
доксорубіцин (3,0 мг/кг) + циклофосфамід (30,0 мг/кг) та цисплатин (3,0 мг/кг) + доксорубі-
цин (3,0 мг/кг) + хлофіден (30,0 мг/кг). 

Було показано, що заміна в комплексі „цисплатин + доксорубіцин + циклофосфамід” 
останнього препарату на хлофіден призводить до значного зменшення загальної токсичності, 
підвищення гематологічних показників, відсутності морфологічних змін. 

Необхідною ланкою порівняння базового і нового комплексів протипухлинних засобів 
було вивчення їх імунотропної дії. Проведена оцінка стану імунної системи після одноразо-
вого введення зазначених комплексів, з інтервалом в 1 годину за 1 добу. 

Показано, що введення комплексу з циклофосфамідом суттєво зменшувало загальну 
кількість лейкоцитів крові. Заміна циклофосфаміду на хлофіден призводила до підвищення 
цього показника на 20,0 %. 

Маса тимусу відповідно комплексу з циклофосфамідом була в 7,5 рази менша, ніж у 
контрольних тварин. В комплексі, що містить хлофіден, цей показник був зменшений лише у 
3 рази. 

Не було суттєвого впливу обох комплексів на фактори уродженого імунітету (фагоци-
тарну та природну цитотоксичну активність клітин периферичної крові). Не спостерігалось 
значної зміни кількості фагоцитуючих клітин та їх активності. Не зменшувався вміст у сиро-
ватці крові циркулюючих імунних комплексів. Обидва комплекси пригнічували процес анти-
тілогенезу (в 3 рази в порівнянні з контролем). 

У цілому, проведені порівняльні дослідження по визначенню імунодепресивного 
впливу комплексів препаратів показали, що обидва комплекси призводять до порушення 
складних кооперативних міжклітинних взаємодій, однак ця дія є більш щадною відносно 
комплексу «цисплатин + доксорубіцин + хлофіден». 
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ВПЛИВ ГЛІОКСИРЕНУ НА ДІУРЕЗ ЩУРІВ ЗА УМОВ БЛОКАДИ  
ПЕРИФЕРИЧНИХ РЕЦЕПТОРІВ ДОФАМІНУ 

Шевцов І.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Гліоксирен (етиловий ефір 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти) є новим потенцій-

ним діуретиком з такими цінними супутніми ефектами, як антиоксидантний, антигіпоксич-
ний, протимікробний та антиексудативний. З метою вивчення механізмів дії гліоксирену ми 
дослідили його вплив на показники діурезу за умов пригнічення периферичних (ниркових) 
рецепторів дофаміну. 

Матеріали та методи. Вплив гліоксирену на діурез в умовах блокади периферичних 
дофамінових рецепторів вивчали в експерименті з використанням домперидону (конкурент-
ний антагоніст дофаміну периферичної дії). В експерименті використані 4 групи щурів по 10 
тварин масою 190,0-200,0 г: 1 гр. - контрольна; 2 гр. - що отримувала гліоксирен; 3 гр. - що 
отримувала домперидон; 4 гр. - що отримувала гліоксирен та домперидон. Домперидон і глі-
оксирен вводили перорально дозами 40 мг/кг і 37,1 мг/кг відповідно в 1,5 мл води. Діуретич-
ну активність визначали за методом Є.Б.Берхіна, удосконаленим авторами (інформаційний 
лист №131-2002). Концентрацію іонів натрію і калію в сечі визначали методом полуменевої 
фотометрії. 

Результати та їх обговорення. У випадку застосування лише домперидону виділення 
з сечею води знижувалось активніше (у 1,78 рази; р<0,05), ніж натрійурез (зменшувався у 
1,64 рази; р<0,05) та калійурез (знижувався у 1,49 рази; р<0,05). Це дозволяє припустити, що 
антидіуретичний ефект домперидону зумовлений переважно зниженням ниркового кровообі-
гу і клубочкової фільтрації, і меншою мірою – пригніченням натрійурезу, тобто субстанція 
діє протилежно дофаміну, який активує нирковий кровообіг і натрійурез. Використання 
окремо гліоксирену призвело до зростання діурезу у 3,26 рази (р<0,05), збільшення екскреції 
іонів натрію у 3,47 рази (р<0,05), зростання калійурезу у 2,85 рази (р<0,05). Одночасне засто-
сування гліоксирену та домперидону викликало збільшення діурезу у 2,57 рази (р<0,05), зро-
стання екскреції іонів натрію у 2,4 рази (р<0,05). Результати свідчать, що за умови пригні-
чення дофамінових рецепторів діуретична активність гліоксирену значно знизилась. Так, у 
порівнянні з даними групи, яка отримувала лише гліоксирен, показники водного діурезу 
зменшились у 1,3 рази (р<0,05), натрійурез знизився у 1,4 рази (р<0,05), калійурез зменшився 
у 2,4 рази (р<0,05).  

На нашу думку, зростання діурезу, яке не супроводжується відповідним підвищенням 
натрійурезу та калійурезу і досягнуте без використання осмотично активних сполук, дозво-
ляє припустити, що діуретичний ефект гліоксирену обумовлений більшою мірою покращен-
ням ниркового кровоообігу і зростанням гломерулярної ультрафільтрації, і меншою мірою – 
пригніченням реабсорбції іонів натрію. Саме такий вплив на нирки властивий ендогенній ді-
уретичній речовині дофаміну. Враховуючи результати експерименту, а також літературні да-
ні про спорідненість гліоксирену з екзогенними агоністами рецепторів дофаміну, можна 
вважати, що гліоксирен викликає ниркові ефекти, властиві дофаміну і пов'язані з активацією 
дофамінових рецепторів. 

Висновок. Оскільки похідні індолу, до яких відноситься гліоксирен, належать до 
прямих агоністів рецепторів дофаміну, можна вважати, що гліоксирен є агоністом ниркових 
рецепторів дофаміну. Також з'ясовано, що гліоксирен при сумісному використанні з інгібіто-
рами дофамінових рецепторів частково зберігає діуретичну активність. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИФЕНІЛУ 
Шнейдер Н.В. 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України 
 
Дифеніл знайшов широке розповсюдження у фармацевтичній хімії, як синтон для си-

нтезу таких лікарських засобів, як лозартан, вальсартан які використовуються як блокатори 
рецепторів ангіотензину ІІ НТ1-рецепторів, та флурбінофену – нестероїдного протизапально-
го препарату.  

Вивчення фармакокінетичних показників дифенілу, як основоположного фрагменту 
молекул зазначених препаратів допоможе чітко з’ясувати механізми всмоктування, розподі-
лу та елімінації сполуки з організму експериментальних тварин. 

Отже метою даної роботи було вивчення фармакокінетики дифенілу в організмі ми-
шей. 

Для проведення досліджень був використаний 4-3Н-дифеніл. Фармакокінетичні дослі-
дження були проведені на нелінійних мишах-самцях масою 20-25 г.  

Для вивчення процесу розподілу дифенілу по органах та тканинах тваринам однора-
зово перорально вводили 4-3Н-дифеніл у дозі 100 мг/кг (у твиновій емульсії). Через 0,25, 0,5; 
1; 2; 4; 6, 8 год, тварин декапитували та відбирали зразки органів (печінка, нирки, селезінка, 
серцеві м’язи, жирова та м'язові тканини, легені, різні відділи кишечника та головний мозок) 
та визначали вміст радіоактивних продуктів у гомогенаті на рідинному сцинтиляційному лі-
чильнику TRI-CARB 2700 TR (Canberra-Packard, USA).  

При вивченні екскреції тваринам одноразово перорально була введена сполука у дозі 
100 мг/кг. Щодобово відбирали зразки сечі та калу. Вміст в екскретах визначали після їх гід-
ролітичного розщеплення мурашиною кислотою (1 см3) на рідинному сцинтиляційному фо-
тометрі.  

Визначення розподілу дифенілу в організмі мишей показало, що він досить швидко 
розподіляється у внутрішніх органах та тканинах. Висока його концентрація спостерігається 
у нирках протягом всього часу експерименту.  

Виведення дифенілу є досить повільним процесом, на що вказує не тільки низьке зна-
чення загального кліренсу (1,02 ± 0,1 та 1,84 ± 0,18 см3/год*кг для плазми крові та головного 
мозку відповідно), але й мала константа елімінації (0,026 ± 0,007 та 0,012 ± 0,005 год-1 відпо-
відно), яка обумовлює високий середній час утримання MRT – від 38 до 84 годин.  

Виходячи з отриманих даних можна говорити, що екскреція дифенілу та його метабо-
літів з організму мишей здійснюється переважно реальним шляхом. 
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ПОШУК ПОТЕНЦІЙНИХ ПРОТИСУДОМНИХ ЗАСОБІВ В РЯДУ ПОХІДНИХ 1-
АРИЛ-5-МЕТИЛ-1,2,3-ТРИАЗОЛУ(1Н) 

Штриголь С. Ю., Георгіянц В. А., Рибальченко Т. Л. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Епілепсія є одним з самих серйозних, непрогнозованих та розповсюджених захворю-

вань центральної нервової системи. У сучасному розумінні епілепсія являє собою хронічне 
поліетіологічне захворювання головного мозку, що виявляється повторними судомними, не-
судомними чи психопатологічними пароксизмами в результаті надмірних нейронних розря-
дів та нерідко змінами особистості. Як відомо, протисудомну активність виявляють речови-
ни, які мають здатність послаблювати процеси збудження чи посилювати процеси гальму-
вання в центральній нервовій системі. Однак, ряд сполук виділяється своєю специфічністю 
та ефективністю при патологічних станах, які супроводжуються судомами (при інтоксикаці-
ях, інфекційних захворюваннях, травмах ЦНС). Оскільки механізми дії переважно є рецепто-
рними, структура хімічної речовини є дуже важливим фактором для прояву протисудомних 
властивостей. В залежності від хімічної будови та фармакологічних властивостей протису-
домні засоби виявляють різну активність при різних формах епілепсії. 

Метою нашої роботи є пошук потенційних протисудомних засобів в ряду похідних 1-
арил-5-метил-1,2,3-триазолу(1Н), здійснення фармакологічного скринінгу синтезованих ре-
човин на протисудомну активність, а також подальше встановлення закономірностей залеж-
ності «будова – активність» та дослідження їх фармакологічної активності. 

Для оцінки впливу нових субстанцій на організм тварин було проведено фармакологі-
чне дослідження на білих безпородних мишах-самцях масою близько 20 г. Експерименталь-
ний судомний синдром моделювали підшкірним введенням тіосемікарбазиду (ТСК) (25 
мг/кг, що становить ЕД97). Антагонізм з ТСК оцінювався за здатністю субстанцій попере-
джувати розвиток судом у мишей. Оцінка протисудомної дії проводилась за латентним пері-
одом до першого судомного пароксизму, кількістю та тяжкістю судомних нападів, часом за-
гибелі, летальністю. Інтенсивність судом оцінювали в балах. Як препарат порівняння вико-
ристовували вальпроєву кислоту у вигляді сиропу “Депакін”. Розчин «Депакіну» вводили 
через зонд у шлунок у дозах 150 мг/кг, 300 мг/кг та 400 мг/кг. Більшість сполук за фармако-
логічною активністю не поступається препарату порівняння, активною речовиною якого є 
вальпроєва кислота, що підвищує концентрацію ГАМК – гальмівного медіатора ЦНС. Стру-
ктурно-фармакологічний аналіз результатів досліджень дозволяє зробити висновок, що серед 
похідних 1-R-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбонової кислоти знайдено біологічно активні 
речовини із значним рівнем антиконвульсивної дії. 

Субстанції виявили неоднакові властивості щодо взаємодії з ТСК. Найбільш активни-
ми протисудомними агентами виявилися аніліди 1-арил-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4-
карбонової кислоти. Для поглиблених фармакологічних досліджень рекомендовано: 3-хлор-
4-метоксіанілід 1-(4'-метилфеніл)-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбонової кислоти, 3-хлор-4-
метоксіанілід 1-(2'-фторфеніл)-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбонової кислоти, 3-хлор-4-
метиланілід 1-(2'-фторфеніл)-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбонової кислоти. 

Отримані результати дозволяють прогнозувати наявність та величину протисудомної 
активності у синтетичних речовин – похідних 5-метил-1,2,3-триазол(1Н), що дозволяє вико-
ристати біологічно активні речовини серед сполук цього ряду для подальшого цілеспрямова-
ного пошуку. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ КАРДІОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ 
РЕКОМБІНАНТНОГО АНТАГОНІСТА РЕЦЕПТОРІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 (АРІЛ-1) 

ТА ЛІПІНУ НА МОДЕЛІ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ У ЩУРІВ 
Щокіна К.Г., Бєлік Г.В.  

Національний фармацевтичний університет 
 
Відомо, що гіпертензія, ішемічна хвороба серця, тахіаритмії є поліетіологічними за-

хворюваннями, але однією з важливих причин цих та інших кардіологічних захворювань є 
емоційний стрес. Сучасні лікарські засоби, які використовуються для лікування серцево-
судинних захворювань, спричинених стресом, не завжди ефективні, не впливають на всі па-
тогенетичні ланки захворювання, здебільшого мають низку серйозних побічних ефектів. То-
му існує значна потреба в безпечних та ефективних препаратах, здатних впливати саме на 
стрес-індуковані серцево-судинні порушення. Проблема розробки та дослідження таких лі-
карських засобів є дуже актуальною. 

Метою дослідження стало експериментальне вивчення впливу рекомбінантного анта-
гоністу рецепторів інтерлейкіну-1 та ліпіну на стан серцево-судинної системи експеримента-
льних тварин в умовах моделі іммобілізаційного стресу. Досліджувані препарати вводили в 
профілактичному режимі: АРІЛ-1 - підшкірно в дозі 3 мг/кг, ліпін – внутрішньовенно в дозі 
50 мг/кг.  

Стан серцево-судинної системи щурів та кардіопротекторну дію препаратів оцінюва-
ли за вмістом лактатдегідрогенази (ЛДГ), глікогену в сироватці крові, рівнем ТБК-активних 
продуктів та відновленого глутатіону (ВГ) в гомогенаті міокарду піддослідних тварин. Фун-
кціональний стан серцевого м`язу оцінювали за показниками ЕКГ (ЧСС, амплитуда зубців R, 
Р, Т, інтервали PQ, QRS, QT, систолічний показник). Електрокардіограму реєстрували у II 
стандартному відведенні на електрокардіографі ЕКIТ-ОЗ М2 через 2 години після завершен-
ня дії стресорного фактора. Після цього щурів виводили з експерименту в умовах евтаназії, 
вилучали серце, брали кров та проводили біохімічні дослідження. 

У групі тварин контрольної патології спостерігався розвиток тахіаритмії, що характе-
ризувався підвищенням ЧСС, збільшенням інтервалів PQ, QRS та систолічного показнику, 
зниженням амплітуди зубців Р та R. Гострий стрес також супроводжувався порушенням ок-
силювального метаболізму. Введення АРІЛ-1 та ліпіну сприяло нормалізації основних елект-
рокардіографічних показників у піддослідних тварин.  

Застосування АРІЛ-1 та ліпіну привело також до поліпшення стану ендогенної АОС: 
рівень ВГ виріс в 1,6 рази під дією АРІЛ-1 та 1,9 рази під дією ліпіну. Вміст ТБК-активних 
продуктів під дією ліпіну знизився в 1,7 разу. Введення АРІЛ-1 також сприяло до зниження 
рівня ТБК-активних продуктів, але ці зміни були недостовірними. Під впливом АРІЛ-1 та 
ліпіну спостерігалось підвищення рівня глікогену в середньому на 15% та зниження актив-
ності ЛДГ в середньому на 20% порівняно з показниками в групі щурів контрольної патоло-
гії. 

Таким чином, на моделі іммобілізаційного стресу у щурів АРІЛ-1 та ліпін сприяють 
нормалізації показників ЕКГ, тобто проявляють кардіопротекторну дію. За вираженістю дії 
на даній моделі АРІЛ-1 переважає ліпін, що можна пояснити стреспротекторними властивос-
тями препарату, визначеними у попередніх дослідженнях. За антиоксидантною дією АРІЛ-1 
декілька поступається ліпіну, який є потужним антиоксидантом. Обидва препарати однако-
вою мірою сприяють відновленню процесів енергоутворення та стабілізації стану вуглевод-
ного обміну в міокарді в умовах іммобілізаційного стресу. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА ГІПОЛІПІДЕМІЧ-
НОЇ ДІЇ РЕКОМБІНАНТНОГО АНТАГОНІСТУ РЕЦЕПТОРІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 

Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Столєтов Ю.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Згідно сучасних уявлень гіперліпідемія та атеросклероз є поліетіологічними захворю-

ваннями, основу яких складають два взаємопов`язаних процеси: порушення метаболізму лі-
підів та запалення судинної стінки. Запальний процес відіграє провідну роль на всіх етапах 
атерогенеза. Інтерлейкін-1 (ІЛ-1) належить до групи прозапальних цитокінів, є індуктором 
запалення та відіграє важливу регуляторну роль на всіх стадіях запального процесу. 

Метою дослідження стало експериментальне вивчення впливу рекомбінантного анта-
гоністу рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) на перебіг гіперліпідемії у щурів. Модельна па-
тологія відтворювалась внутрішньошлунковим введенням холестерину в дозі 0,3 мг/кг та 
5000 МЕ вітаміну D з кормом протягом 3-х тижнів.  

Препаратом порівняння був обраний корвитин, який є потужним ангіопротектором, 
антиоксидантом та широко застосовується в комплексній терапії атеросклерозу. Досліджу-
вані препарати вводили протягом 3-х тижнів в лікувально-профілактичному режимі: АРІЛ-1 
- підшкірно у вигляді ін`єкційного розчину у дозі 3 мг/кг, препарат порівняння корвітин - 
внутрішньом`язово у дозі 5 мг/кг. Протягом дослідження тварин зважували кожні 7 діб, щоб 
визначити динаміку зміни ваги.  

Із закінченням терміну дослідження тварин виводили з експерименту в умовах евта-
назії, вилучали серце, печінку та брали кров на аналіз. Вплив препаратів на перебіг гіперліпі-
демії оцінювали за наступними показниками: маса тіла щурів, масові коефіцієнти серця 
(МКС) та печінки (МКП), рівень загальних ліпідів (ЗЛ), холестерину (ХС), тригліцеридів 
(ТГ), вміст ліпопротеїдів низької (ЛПНЩ) та високої (ЛНВЩ) щільності в сироватці крові, 
рівень аспартатамінотрансферази (АсАТ) та аланінамінотрансферази (АлАТ) в гомогенаті 
печінки піддослідних тварин. Ступінь антиоксидантної активності та перекисного окислення 
ліпідів оцінювали за вмістом ТБК-реагентів (ТБК-Р), стан антиоксидантної системи тварин – 
за рівнем відновленого глутатіону (ВГ) в сироватці крові. 

Застосування АРІЛ-1 достовірно гальмувало зростання маси тіла піддослідних тварин, 
а також сприяло зниженню МКС в 1,4, МКП – в 1,3 раза порівняно з групою контрольної па-
тології. Під впливом АРІЛ-1 вміст ЗГ знизився в 1,2 раза, ЛПНЩ та ХС – в 1,8 раза, ТГ – в 
1,3 раза. Ці показники достовірно не відрізнялись від аналогічних показників інтактних тва-
рин. Рівень ЛПВЩ збільшився в 2,9 раза, що перевищує навіть показник інтактних тварин в 
1,6 раза. Введення корвитину також сприяло нормалізації показників ліпідного обміну, але за 
виключенням ЛПВЩ ці зміни були недостовірними. Введення АРІЛ-1 сприяло нормалізації 
рівня ТБК-Р в крові піддослідних тварин до рівня показника в групі інтактних щурів, та по-
кращувало стан АОС, про що свідчить збільшення рівня ВГ в середньому в 1,3 раза. 

Таким чином, на моделі гіперліпідемії АРІЛ-1 гальмував збільшення маси експериме-
нтальних тварин, сприяв нормалізації всіх показників ліпідного обміну та знижував судинні 
запальні процеси. За антиоксидантною активністю на даній моделі АРІЛ-1 перевершував дію 
класичного антиоксиданта корвитину.  

Можна стверджувати, що АРІЛ-1 виявив достовірну гіполіпідемічну дію, за якою пе-
реважав препарат порівняння. Наявність у АРІЛ-1 протизапальних, антиоксидантних та гіпо-
ліпідемічних властивостей є дуже цінним дляобгрунтування його застосування при атеро-
склерозі та дисліпідеміях. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОТИВИРАЗКОВОЇ ДІЇ 
СКЛАДНОЇ СУБСТАНЦІЇ – «ФАМОБРОК» 

Щукіна Н.М., Гладченко О.М.,.Владимирова І.М 
Національний фармацевтичний університет 

 
Виразкова хвороба шлунку - захворювання, яке характеризується виникненням вираз-

кового дефекту в слизовій оболонці шлунку і/або дванадцятипалої кишки, в основі якого ле-
жить запальний процес, зумовлений зниженням її захисних властивостей, і/або підвищенням 
агресивності шлункового вмісту, у зв`язку з персистенцією гелікобактерної інфекції, а також 
впливом багатьох інших внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Фармакологічне регулювання запального процесу, лежачого в основі виникнення ви-
разкового дефекту, належить до найбільш важливих та складних проблем сучасної медици-
ни. Розширення малого арсеналу противиразкових препаратів рослинного походження, що 
мають протизапальну, антимікробну, антиоксидантну, мембраностабілізуючу, та судинноз-
міцнюючу дію, є перспективним, та робить розробку вітчизняних лікарських засобів актуа-
льним. 

Об’єктом нашого дослідження була складна субстанція з умовною назвою «Фамоб-
рок», що являє собою комплекс фамотидину та сухого екстракту ( 1:5 спиртового) з надзем-
ної частини капусти брокколі. 

Противиразкову активність складної субстанції вивчали на моделі гострих стресових 
шлунково-кишкових виразок. При подразненні різних відділів центральної та периферичної 
нервової системи розвиваються системні поразки травного тракту з виразками. У результаті 
стресу слизова оболонка стає доступна впливу травних ферментів і соляної кислоти, внаслі-
док чого на ній утворюються ерозії з наступним некрозом і некробіозом епітеліальних клі-
тин. 

Вивчення противиразкової дії фамоброка проводили в порівнянні з плантаглюцидом - 
рослинним препаратом вітчизняного виробництва з листя подорожника. Дослідження прово-
дили на білих безпородних щурах з масою 175-200 г. Утворення виразок викликали іммобілі-
зацією в розпластаному стані на верстаті.  

За 1 годину до іммобілізації тварини одержували складну субстанцію в дозі 30 мг/кг і 
плантаглюцид у дозі 500 мг/кг. Через добу тварин декапітували та підраховували кількість 
виразок, відсоток тварин з виразками та виразковий індекс. Виразковий індекс визначали за 
формулою Буркацької О.М., Вейєр В.Ф. і Дегтярьової І.І.(1995).  

У ході експерименту встановлено, що фамоброк на моделі гострих стресових шлунко-
во-кишкових виразок проявив виражену противиразкову активність. 

Під впливом фамоброку кількість виразок у шлунку дослідних тварин суттєво змен-
шувалась (в 7,5 рази) у порівнянні з контролем, а після введення плантаглюциду ураження 
слизової оболонки шлунку зменшувалось у 5 разів.  

Складна субстанція при внутрішньошлунковому введенні щурам в дозі 30 мг/кг, про-
явила виражений противиразковий ефект на моделі стресової виразки, в порівнянні з контро-
льною групою, а також в порівнянні з плантаглюцидом - рослинним препаратом вітчизняно-
го виробництва з листя подорожника.  

Таким чином, фамоброк, на даній моделі стресової виразки, проявляє виражену про-
тивиразкову дію, первищуючи в 1,5 рази препарат порівняння (плантаглюцид). 
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ВИВЧЕННЯ ПРОТИВИРАЗКОВОЇ ДІЇ СУХОГО ЕКСТРАКТУ 
З НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ КАПУСТИ БРОККОЛІ 

Щукіна Н.М., Гладченко О.М,. Малоштан Л.М., Владимирова І.М 
Національний фармацевтичний університет 

 
Метою проведених експериментів було дослідження сухого екстракту з надземної ча-

стини капусти брокколі, як противиразкового засобу, на моделях експериментальних виразок 
у щурів, та вивчення впливу екстракту на моторну функцію шлунково кишкового тракту 
(ШКТ). Такий підхід дозволяє оцінити вплив екстракту на основні функції шлунка, які пов'я-
зані між собою.  

Першим етапом наших досліджень було вивчення противиразкової активності сухого 
екстракту з надземної частини капусти брокколі на моделі гострого виразкового ураження 
шлунка – спирто-преднізолоновій виразці у щурів.  

Наступним етапом було вивчення впливу екстракту з надземної частини капусти бро-
кколі на моторно-евакуаторну функцію ШКТ. Як препарат порівняння на обох моделях був 
використаний відомий противиразковий препарат рослинного походження - «Альтан».  

Встановлено, що введення спирто-преднізолонової суміші тваринам - призводило до 
погіршення загального стану тварин.  

Після розтину щурів та огляду шлунків у групі контрольної патології, у всіх тварин 
спостерігались: вздуття, блідність та набряк слизової оболонки шлунку, порушення зморшок, 
чисельні дрібні крововиливи, виразкові дефекти слизової оболонки.  

Введення досліджуємого екстракту призвело до покращення стану тварин. При мак-
роскопічному розгляді шлунків щурів цієї групи спостерігались: відсутність здуття, складча-
стість та колір слизової оболонки шлунка майже не відрізнялись від таких у групі інтактних 
тварин.  

Однак, все ж таки, спостерігались крапкові крововиделення та виразкові дефекти, але 
вони не були великими та глибокими. У результаті експерименту встановлено, що на моделі 
спирто-преднізолонової виразки екстракт з надземної частини капусти брокколі проявив 
противиразкову активність, яка дорівнює 89%, при середній площі виразок 1,28±0,32 та ви-
разковому індексі 0,64. 

Противиразкова активність препарату порівняння на цій моделі 86%, при середній 
площі виразок 0,95±0,27 та виразковому індексу 0,49. На моделі аспіринової виразки екст-
ракт з надземної частини капусти брокколі також проявив значний ефект (84%), який був на 
рівні противиразкової дії препарату порівняння (85%).  

Вивчення впливу екстракту з надземної частини капусти брокколі на моторно-
евакуаторну функцію ШКТ показало спроможність засобу вірогідно знижувати рухову акти-
вність кишечнику білих мишей. 

Отримані результати, свідчать про спазмолітичні властивості досліджуємого екстрак-
ту, обумовлені вірогідно вираженими протизапальними властивостями екстракту з надземної 
частини капусти брокколі, а також прямим міотропним, спазмолітичним ефектом рослинних 
поліфенолів, що містяться в екстракту з надземної частини капусти брокколі.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОСЛИНИХ СБОРІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ НА ЇЇ РУХОВУ АКТИВНІСТЬ 

Яковлєва Л.В., Геруш О.В., Спіридонов С.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Хронічні захворювання ШКТ займають одне з перших місць в патології як у дорос-

лих, так і у дітей. Незважаючи на успіхи в діагностиці захворювань органів травлення, 15-
20% дорослого населення мають гостру та хронічну ШКТ. 

При лікуванні захворювань ШКТ значну роль відіграють препарати рослинного похо-
дження. Тому особливу актуальність набувають пошук, вивчення та створення нових висо-
коефективних рослинних лікарських препаратів, які призначені для профілактики та ліку-
вання захворювань ШКТ. 

Об’єктом досліджень послужили рослинні збори ШКТ-1, ШКТ-2 та з висівками пше-
ничними призначені для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, що запропоно-
вані вченими НФаУ. Склад ШКТ-1: цмин піщаний (суцвіття), кукурудзяні приймочки, хвощ 
польовий (трава), спориш звичайний (трава), каштан кінський (насіння), солодка гола (ко-
рінь), висівки пшеничні. Склад ШКТ-2: нагідки (квітки), солодка гола (корінь), кропива дво-
домна (листя), валеріана лікарська (кореневища з коренями), шипшина корична (плоди), ро-
машка лікарська (квітки), каштан кінський (насіння), висівки пшеничні. 

Метою дослідження стало дослідження впливу на рухову активність ШКТ висівок 
пшеничних, зборів ШКТ-1 та ШКТ-2 з висівками пшеничним та без них..  

Дослідження впливу на рухову активність ШКТ проводили на безпорідних білих ми-
шах вагою тіла 20-20,5 г. Тварини були поділені на 6 груп по 6 голів у кожній. Тварини, що 
одержували: 1 група (контроль) - суспензію активованого вугілля; 2 група - ШКТ-1 без висі-
вок в дозі 120 мг/кг; 3 група ШКТ- 2 - без висівок в дозі 120 мг/кг; 4 група - ШКТ-1 з висів-
ками в дозі 900 мг/кг; 5 група - ШКТ- 2 з висівками в дозі 900 мг/кг; 6 група - висівки в дозі 
800 мг/кг. 

Тварин протягом 24 годин витримували на голодній дієті без обмеження прийому во-
ди. Через 1 годину після введення зразків тваринам внутрішньошлунково вводили по 0,3 мл 
контрастної маси (10% суспензія активованого вугілля в 1 % крохмальному клейстері). Через 
40 хв. тварин виводили з експерименту дислокацією шийних хребців. У мишей проводили 
вимір у сантиметрах абсолютної довжини кишечника і шляху, пройденого контрастною ма-
сою по кишечнику. Як інтегральний показник, що характеризує силу перистальтики ШКТ, 
використовували % довжини кишечника, пройдений контрастною масою стосовно абсолют-
ної довжини останнього. 

Встановлено, що % довжини кишечника дорівнював: в контрольній групі тварин – 
69,8%; під впливом ШКТ-1 без висівок 27,7%; ШКТ-2 без висівок 55,5%; ШКТ-1 з висівками 
65,7%; ШКТ-2 без висівок 62,71%; висівок 68,3%. Отже ШКТ-1 та ШКТ-2 з висівками та ви-
сівки не впливають на перистальтику кишечнику. У той час як рослинні збори ШКТ-1 та 
ШКТ-2 без висівок вірогідно знижували рухову активність (перистальтику) кишечнику в 2,5 
та 1,3 разу відповідно у порівнянні з показником контрольної групи.  

Таким чином, одержані результати дають змогу зробити висновок про те, що висівки 
пшеничні у складі досліджених рослинних зборів ШКТ- 1 та ШКТ-2 для лікування захворю-
вань шлунково-кишкового тракту підсилюють рухову активність кишечнику. Збори ШКТ-1 
та ШКТ-2 без висівок можна рекомендувати при патології ШКТ, що супроводжуються про-
носами.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУБСТАНЦІЇ 
ЕЛГАЦИНУ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ У ЩУРІВ ПРИ СТАРІННІ 

Яковлєва Л.В., Гладкова Л.В, Коваль О.О., Юдкевіч Т.К. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Клімактеричний період у цілому можна розглядати як період складної вікової перебу-

дови, в першу чергу, нейрогуморальної регуляції пов'язаної із вгасанням репродуктивної фу-
нкції. Клімактеричний період (КП) виникає як у жінок, так ы у чоловіків, але у чоловіків він 
наступає пізніше і розвивається більш повільно.  

У зв'язку з вищенаведеним, пошук нових засобів, що допомогають максимально по-
вно адаптувати пацієнтів до наступаючих змін в організмі та знизити ризик розвитку захво-
рювань, пов'язаних з віком є актуальним. 

Об΄єктом досліджень була обрана субстанція елгацину, синтезована вченими НФаУ, 
яка сьогодні впроваджується у промислове виробництво БХФЗ ЗАТ НВЦ. За хімічною стру-
ктурою елгацин є комплексом гідролізованих дубильних речовин – елаготанінів.  

Метою даної роботи стало дослідження динаміки вікових змін репродуктивної функ-
ції щурів обох статей і визначення, характеру впливу елгацину на функціональні показники 
репродуктивної системи здорових тварин передстаречого та старечого віку. 

У дослідженні використовували щурів самців і самиць віком 6- і 12 місяців. Шури 6-
місячного віку склали групи інтактного контролю репродуктивного віку. Тварин 12-
місячного віку поділили на підгрупи вікового інтактного контролю і дослідних тварин, яким 
у віці 12-ти, 15-ти 18-ти місяців проводили повторні курси введення елгацину у дозі 1 мг/кг 
протягом 1 місяця. Після завершення курсу введення елгацину проводили оцінку функціона-
льної активності репродуктивної системи тварин. Таким чином на момент тестування вік до-
слідних тварин склав 13-ть, 16-ть та 19-ть місяців. Одразу після закінчення введення елгаци-
ну щурів обох статей спарювали з інтактними тваринами репродуктивного віку: самицями та 
самцями.  

Стан репродуктивної системи самців оцінювали за показниками: фертильності – % 
самців, що запліднили самиць, від загальної кількості самців, що спарювалися; плодючості – 
% запліднених самиць у групі, які завагітніли від дослідних самців. Для самиць підраховува-
ли: 1) індекс плодючості – % запліднених самиць від загальної кількості, що спарювалися з 
самцями; 2) індекс вагітності – % вагітних самиць від кількості самиць, що були запліднені 
самцями.  

Протягом експерименту проводили спостереження за розвитком вагітності у самиць 
та їх поведінкою під час та після пологів. Визначали строк вагітності, розмір приплоду (кіль-
кість щурят) та порушення поведінки. Оцінкою фізичного розвитку новонароджених щурят 
проводили за масою тіла, строком відлипання вух, відкриттям очей, прорізанням зубів, по-
явою вовняного покриву. Термін спостереження склав 30 днів (період лактації).  

Проведені дослідження показали, що індекси плодючості та вагітності 6-місячних са-
миць щурів відповідає фізіологічним нормам та дорівнює 100%. У контрольних самиць 13-
місячного віку індекс плодючості знижувався до 75%, також знижувався індекс вагітності до 
63%. Крім того у 40% самиць, що завагітніли, спостерігали випадки канібалізму та відмов-
лення від нащадків. Проте показники кількісті щурят у приплоді та показники фізичного ро-
звитку були на рівні показників щурят, народжених від самиць репродуктивного віку.  

Введення елгацину сприяло збереженню активності репродуктивної системи 13-
місячних тварин: індекс плодючості не відрізнявся від такого в групі інтактного контролю 
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репродуктивного віку та дорівнював 75%. Кількість щурят у приплодах та їх фізичний роз-
виток не відрізнялись від такої у групі самиць репродуктивного віку.  

У самиць 16-місячного віку індекс плодючості дорівнював 75%, але індекс вагітності 
склав 0%. Одержані результати відповідають фізіологічним нормам. Відомо, що менопауза у 
самиць щурів наступає у віці 15-18 місяців (в середньому 450 днів)].  

Введення елгацину тваринам у віці 15-16 місяців чинило позитивний вплив: індекс 
плодючості дорівнював значень тварин репродуктивного віку, але вагітність не розвивалася. 
Отримані дані вказують на деякий стимулюючий ефект елгацину на статеву поведінку тва-
рин. 

Індекс плодючості 19-місячних самиць щурів дорівнював всього 0% проти 100% у са-
миць репродуктивного віку, індекс вагітності також склав 0%.  

Ведення елгацину сприяло збереженню статевої поведінки тварин, на що вказує ін-
декс плодючості – 50%, але на здатність вагітніти засіб не впливав – індекс вагітності склав 
0%.  

Індекси фертильності та плодючості інтактних 6-місячних самців дорівнювали 100%. 
19-місячних тварин - 63%. Крім того, у приплодах самиць, яких спарювали з дослідними са-
мцями, реєстрували вірогідне зменшення кількості щурят у приплоді.  

Введення елгацину підвищувало здатність до запліднення. Індекс плодючості та фер-
тильність щурів самців: дорівнювали 87,5%. Всі запліднені інтактні самиці завагітніли та ви-
носили нащадків. Показники фізичного розвитку щурят, маса тіла відповідали значенням, 
щурят, народжених від інтактних самців репродуктивного віку. Слід зазначити, що під впли-
вом елгацину кількість щурят у приплоді зберігалась на рівні тварин репродуктивного віку.  

У групі 16-місячних тварин спостерігали подальше зниження активності репродукти-
вної системи, що характеризувалося зниженням індексів фертильності та плодючості у 3 і 4 
рази у порівнянні з тваринами репродуктивного віку (100%). Кількість щурят в приплодах, 
які народилися від 16-місячних контрольних тварин, була статистично нижчою у порівнянні 
з показниками самців репродуктивного віку, хоча показники фізичного розвитку щурят, які 
народилися від 16-місячних контрольних тварин, не відрізнялись від показників щурят, яких 
отримали від самців репродуктивного віку. Введення елгацину чинило певну стимулюючу 
дію на статеву поведінку щурів 16-місячного віку.  

Фертильність самців дорівнювала 62%. Крім того у самців підвищувалась здатність до 
запліднення, на що вказує збільшення індексу плодючості майже у 3 рази. Крім цього, пози-
тивний вплив елгацину характеризувався й відновленням кількості щурят у приплоді до рів-
ня інтактних тварин репродуктивного віку.У самців 19-місячного віку встановлено зниження 
індексів фертильності та плодючості майже у 2 рази у порівнянні з показниками щурів ре-
продуктивного віку (100%). При спарюванні тварин цієї групи з інтактними самицями також 
реєстрували достовірне зниження кількості щурят у приплоді, які за фізичним розвитком не 
відрізнялися від таких, що народжені від 6-місячних самців.  

Курс елгацину сприяв збереженню статевої активності і здатності до запліднення, хо-
ча і в дещо нижчому ступені: індекси фертильності та плодючості у дослідній групі переви-
щували показники інтактного вікового контролю на 12%. Слід зазначити, що введення елга-
цину сприяло не тільки відновленню статевої поведінки тварин, а і приводило до підвищення 
кількості щурят у приплоді, народжених від дослідних самців, що відповідала показникам 
репродуктивного контролю.  

Отже, введення елгацину сприяло відновленню репродуктивної функції щурів обох 
статей різного віку. 
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КОРЕКЦІЯ ЕЛГАЦИНОМ ВІКОВИХ ЗМІН ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ 
ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ 

Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю., Коваль О.О. 
Національний фармацевтичний університет, ЦНДЛ 

 
На сьогодні для України проблема постаріння населення є надзвичайно актуальною, 

оскільки відбувається драматичне зменшення тривалості життя населення. Захворювання лі-
тніх людей супроводжуються хронічним характером множинних патологій, ускладненнями 
основного процесу та тривалим періодом одужання. Тому, люди похилого віку більше, ніж 
інші, потребують медичної і соціальної допомоги. Одним з напрямків вирішення проблеми є 
розробка геропротекторів для уповільнення патологічних змін у людей похилого віку. У 
ЦНДЛ НФаУ проводиться дослідження геропротекторних властивостей нового засобу анти-
оксидантної дії таблеток елгацину на основі елаготанінів з шишок вільхи сірої та клейкої. 
Метою роботи стало визначення можливості корекції елгацином вікових змін вуглеводного 
обміну щурів. Досліди проводили на білих нелінійних тваринах віком 6, 12, 18 та 24 місяці. 
Елгацин вводили внутрішньошлунково 1 раз на день у дозі 1 мг/кг протягом 1 місяця. Конт-
рольним тваринам вводили воду. Визначали рівень базальної глікемії, толерантність до глю-
кози (за результатами внутрішньоочеревинного тесту, ВЧТТГ). За допомогою короткого ін-
сулінового тесту оцінювали чутливість периферичних тканин щурів до дії інсуліну. Під час 
проведення ВЧТТГ розраховували площину під глікемічними кривими (AUC). У сироватці 
крові і печінці визначали рівень піровіноградної кислоти (ПВК), у печінці − глікогену. Як 
показало дослідження, з віком базальна глікемія у щурів суттєво не змінюється. Проте, про-
ведення функціональних тестів виявило суттєві зміни вуглеводного обміну інтактних тварин. 
Починаючи з 8-місячного віку у щурів поступово погіршується толерантність до глюкози: 
показник AUC у порівнянні зі значеннями 6-місячних щурів у 14- та 27-місячних тварин збі-
льшився в 1,6 і 1,85 разу відповідно. Одночасно з цим при постарінні у інтактних тварин фік-
сували підвищення коефіцієнту чутливості до інсуліну, яке набуває достовірного характеру 
також у віці 14 та 27 місяців, причому найбільші значення зафіксовані у групі 27-місячних 
тварин. Цей факт є непрямим свідченням розвитку компенсаторної гіперінсулінемії в умовах 
погіршення чутливості до глюкози периферичних тканин внаслідок послаблення регулятор-
ного взаємозв'язку між гормоном та глюкозою та направленим на підтримку нормального 
базального рівня глюкози. Елгацин уповільнював вікові зміни вуглеводного обміну щурів. 
Значення AUC у порівнянні зі значеннями інтактного контролю відповідного віку були до-
стовірно меншими. Динаміка змін чутливості до інсуліну під впливом елгацину була анало-
гічною динаміці інтактних тварин відповідного віку. Проте, збільшення чутливості до інсу-
ліну було більш виразним, що пояснює більш низькі значення показників AUC у 27-місячних 
щурів. При визначенні рівня ПВК у сироватці та печінці тварин встановлено, що елгацин 
суттєво не впливав на розподілення цього показника – як у контрольних, так і дослідних гру-
пах тварин, зміни його були однонаправленими, однаковими за виразністю та мали тенден-
цію до зниження. Дослідження вмісту глікогену у печінці контрольних тварин показало, що 
зміни цього показника не пов'язані з віком і залишаються у межах фізіологічної норми. Під 
впливом елгацину відмічено достовірне накопичення глікогену у печінці 8-ми- і 9-місячних 
щурів, поступове збільшення його запасів у віці 14-15 місяців і відсутність змін – у 25-27-
місячних тварин. Таким чином, отримані дані свідчать про гальмівні властивості елгацину 
щодо розвитку вікових змін вуглеводного обміну, що обумовлює перспективність подаль-
ших досліджень геропротекторних властивостей засобу. 
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ВПЛИВ НОВОГО АДАПТОГЕНУ ПОЛЛЕНТАРУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  
СТАН ТИМУСА У ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ 

Яковлєва Л.В., Міщенко О.Я., Лар’яновська Ю.Б. 
Національний фармацевтичний університет, ЦНДЛ 

 
Різні види стресу та перевантаження є одними з провідних причин розвитку астенії, 

неврозів, хронічного стомлення, серцево-судинних хвороб, виразок шлунково-кишкового 
тракту, порушень мозкового кровообігу, а також зниження імунітету, що в свою чергу при-
зводить до підвищення вразливості організму людини до інфекційних хвороб. У цих умовах 
зростає доцільність використання фармакологічних засобів адаптогенної дії, які виявляють 
стреспротективні властивості, запобігають розвитку ушкоджень органів і систем організму, 
спричинених посиленням катаболічних процесів та підвищують активність імунної системи з 
метою підтримки опірності організму.  

Відомо, що стрес спричиняє розвиток інволюційних процесів у тимусі, функціональ-
ний стан якого визначає активність імунної системи організму. Метою даного дослідження 
було визначення впливу нового адаптогенного засобу, капсул «Поллентар», створеного на 
кафедрі аптечної технології ліків НФаУ під керівництвом проф. Тихонова О.І. з БАР обніж-
жя бджолиного і бурштинової кислоти, на стан тимуса у щурів за умов хронічного стресу 
(щоденної тригодинної іммобілізації щурів протягом 18 діб).  

Встановлено, що після вісімнадцяти сеансів іммобілізаційного стресу у тимусі пере-
важної більшості щурів виникають реактивні зміни значного ступеня вираженості: третьої-
четвертої фази акцидентальної трансформації (інволюції). Часточки органа були зменшені за 
розміром, визначена виражена інверсія шарів, стиралось відмежовування кіркової речовини 
від мозкового шару.  

Субкортикальні зони та іноді і сама часточка місцями були практично позбавлені лі-
мфоцитів, міжчасточкові прошарки виражено поширені, помічена міграція лімфоцитів з час-
точок у оточуючу тканину. Ретикулоепітелій проліферував. Частина артеріол тимуса була у 
стані спазму. Отже, за умов хронічного іммобілізаційного стресу у щурів відмічали ознаки 
імуносупресивних змін: виражене гальмування лімфопоезу у тимусі (третя-четверта фаза ак-
цидентальної трансформації). 

На тлі вісімнадцятиразової іммобілізації поллентар гальмував у більшості щурів про-
яви реактивних морфологічних змін у тимусі. Часточки залозистої тканини були достатні за 
розміром, межа між корою та медулою була чіткою, щільність розташування лімфоцитів – 
велика. Залишалася картина «зоряного неба». Ретикулоепітелій проліферував, утворюючи 
тяжі. Артеріоли були неспазмовані.  

У незначної кількості тварин спостерігали зменшення розміру часточок, інверсію ша-
рів, збільшення сполучнотканинних прошарків, у поодиноких випадках – осередки збіднення 
лімфоцитами. У мозковому шарі ретикулоепітелій проліферував. Подібний стан тимуса від-
повідав акцидентальній трансформації переважно другої фази. 

Отже, поллентар за умов хронічного іммобілізаційного стресу у щурів знижував озна-
ки гальмування лімфопоезу. Акцидентальна трансформація тимуса у тварин, що одержували 
поллентар, не перевищувала першої-другої фази. Після введення поллентару вираженіше, 
ніж у тварин з групи контрольної патології, підсилювалась проліферація ретикулоепітелію, 
що свідчить про посилення вироблення тимусних гормонів, які стимулюють лімфопоез у ко-
рі тимуса. Очевидно, поллентар за умов експериментального хронічного стресу у щурів 
сприяв підвищенню продукції стимуляторів імуногенезу.  
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ВПЛИВ ОРИГІНАЛЬНОГО ДИТЯЧОГО СИРОПУ НА ПЕРЕБІГ ПАТОЛОГІЇ У 
МИШЕЙ З ІМУНОДЕФІЦИТОМ 

Яковлєва Л.В., Немятих О.Д., Кошова О.Ю. 
Національний фармацевтичний університет, ЦНДЛ, 

Луганський державний медичний університет 
 
Розвиток цивілізації та науково-технічного прогресу, погіршення екологічної ситуації, 

зростання числа стресових ситуацій та факторів, що чинять патогенний вплив на імунітет, 
визначають проблему фармакологічної корекції імунологічної реактивності організму, що 
росте, як одну з важливих і актуальних для сучасної медицини та фармації.  

В площині окресленої проблеми особливий інтерес представляють препарати рослин-
ного походження, в першу чергу, на основі рослин з роду Echinacea, що вигідно відрізняють-
ся від синтетичних аналогів біологічною спорідненістю до тканин організму, м′якою дією та 
низькою токсичністю. Проведеними раніше дослідженнями встановлений оптимальний 
склад та розроблена технологія дитячого сиропу на основі рідких екстрактів ехінацеї пурпу-
рової, горобини звичайної та шипшини собачої. 

Метою роботи було вивчити імунотропні властивості оригінального препарату за 
умов імунодефіциту, викликаного гідрокортизоном ацетату (ГК). 

Дослідження проводили на статевозрілих нелінійних мишах самицях масою 16,5-22,0 
г. Імунодефіцит моделювали внутрішньоочеревинним однократним уведенням ГК у дозі 250 
мг/кг. Тварини були розподілені на 5 груп: інтактна, контрольна (ГК); референтна (ГК 
+настойка ехінацеї, 1,0 мл/кг), дослідні (ГК+оригінальний сироп, 1,0 і 1,5 мл/кг). Досліджу-
вані засоби вводили внутрішньошлунково за 5 діб до відтворення імунодефіциту та протягом 
всього періоду експерименту до дня визначення показників імунної відповіді. Імунізацію 
тварин еритроцитами барана (0,2 мл/20 г внутрішньоочеревинно, одноразово) здійснювали 
через добу після введення ГК. Для оцінки ступеня імунодефіциту у тварин та верифікації 
ефективності сиропу на 5-ду добу після імунізації у сироватці крові визначали титри гемаг-
лютинінів (ГА) та масові коефіцієнти (МК) органів імуногенезу (тимуса і селезінки).  

Отримані дані свідчать, що введення ГК мишам реалізується різким (в 4 рази) зни-
женням титрів ГА у сироватці крові та супроводжується чіткою тенденцією до зниження 
приросту маси тіла, МК селезінки (на 20%) і достовірним (майже у 2 рази) зниженням МК 
тимусу, що свідчить про розвиток імунодефіциту у тварин з групи контрольної патології.  

Встановлено, що профілактичне введення сиропу проявляється відновленням імуно-
реактивності у тварин, в першу чергу, антитілогенезу, коли рівні титрів ГА практично не ві-
дрізняються від аналогічного показника у інтактних тварин (р>0,05). Варто зазначити, що на 
фоні застосування досліджуваного засобу реєструвалась виражена тенденція до нормалізації 
МК селезінки та тимусу, а про покращення фізіологічного стану тварин на фоні застосування 
препарату свідчив приріст маси тіла, що перевищував подібний в контролі в 3-5 разів та зна-
ходився на рівні приросту в інтактній групі. При цьому слід підкреслити, що імунокорегуюча 
дія референтного препарату реалізувалась на тлі достовірного зниження МК тимусу та селе-
зінки порівняно з інтактною серією на 40 та 50%, відповідно, що можна ідентифікувати як 
виснаження організму тварин.  

Таким чином, результати проведених досліджень дозволяють дійти висновку про ви-
ражену м’яку та більш фізіологічну імунокорегуючу дію досліджуваного засобу порівняно з 
референтним, що підкреслює доцільність та обґрунтовує перспективність подальших дослі-
джень з метою створення лікарського препарату для корекції імунного статусу у дітей. 
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АНАЛЬГЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ 
З ЛИСТЯ БЕРЕЗИ БОРОДАВЧАСТОЇ 

Яковлєва Л.В., Чорна Н.С. 
Національний фармацевтичний університет, ЦНДЛ 

 
В останні роки в Україні невпинно зростає захворюваність на ниркові патології. Фор-

мування хронічних нефропатій любого генезу зводиться до механізму розвитку хронічного 
запального процесу в нирках і можливості фармакологічної корекції з метою усунення запа-
лення. Похідні арахідонової кислоти, широко відомі як медіатори запалення, відіграють важ-
ливу роль як в реалізації адаптаційних реакцій в нирках, так і в патогенезі розвитку нефропа-
тій, індукованих екстраренальними факторами.  

Препарати з протизапальною дією, впливаючи на запальні процеси, сприяють прояв-
ленню периферичного компоненту анальгетичної дії, спрямованому в основному на перифе-
ричні механізми формування болю і пов’язаного з пригніченням в різній мірі синтезу проста-
гландинів, лейкотриєнів, біогенних амінів та кінінів.  

З літературних джерел відомо про анальгетичну і протизапальну активність біофлаво-
ноїдів, отриманих з різноманітної рослинної сировини. Крім того флавоноїди мають діурети-
чну, салуретичну, гіпоазотемічну і капілярозміцнюючу активність, що засвідчує доцільність 
їх використання у комплексному лікуванні ниркових патологій. 

Об’єктом нашого дослідження був густий екстракт з листя берези бородавчастої зі 
значним вмістом флавоноїдів, розроблений в НФаУ під керівництвом професора В.С. Кисли-
ченко як засіб для лікування патологічних станів нирок. У попередніх дослідженнях проти-
запальних властивостей густого екстракту з листя берези виявлено його антиальтеративну і 
антиексудативну активність на моделях карагенінового і зимозанового набряків. Пригнічен-
ня альтеративних і ексудативних процесів свідчить про вплив дослідної речовини на синтез 
медіаторів запалення.  

Метою даної роботи стало вивчення периферичної анальгетичної дії густого екстрак-
ту з листя берези бородавчастої на моделі „оцтовокислих корчів” у мишей. 

У досліді використовували білих безпородних мишей самців в кількості 32 голови ма-
сою 19-19,5 г по 8 тварин в групі. „Корчі „ – судомні скорочення очеревинних м’язів, що су-
проводжуються витягуванням задніх кінцівок і прогинанням спини, викликали 0,67 % розчи-
ном оцтової кислоти, яку вводили внутрішньоочеревинно з розрахунку 0,1 мл на 10 г маси 
тварини.  

Препаратами порівняння були обрані драже „Канефрон” – аналог дослідного препара-
ту за фармакологічною дією, і таблетки „Ортофен-Здоров’я” – протизапальний засіб, який 
потужно пригнічує циклооксигеназу. Дослідну речовину в дозі 10 мг/кг, драже „Канефрон” в 
дозі 27 мг/кг і таблетки „Ортофен-Здоров’я” в дозі 8 мг/кг вводили внутрішньошлунково за 1 
годину до введення альгогену. Після введення оцтової кислоти за тваринами спостерігали 
протягом 20 хвилин і враховували кількість „корчів”. Густий екстракт з листя берези вірогід-
но знижував кількість „корчів” на 42%, препарати порівняння драже „Канефрон” – на 44% і 
таблетки „Ортофен-Здоров’я” – на 82 %.  

У результаті проведених досліджень виявлено, що густий екстракт з листя берези бо-
родавчастої при одноразовому введенні мишам проявляє анальгетичну активність на рівні 
препарату порівняння драже „Канефрон” і поступається таблеткам „Ортофен-Здоров’я”, що 
вказує на помірне пригнічення синтезу медіаторів запалення під впливом рослинних препа-
ратів у порівнянні з класичним протизапальним препаратом. 
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ДОКЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  
ПРЕПАРАТУ «АЛЬТАБОР, ГЕЛЬ 3%» 

Яковлєва Л.В., Шаламай А.С., Ковальова Є.О., Гращенкова С.А., Леницька О.Б. 
Національний фармацевтичний університет, ЦНДЛ 

 
Все більше привертає до себе особливу увагу проблема рецидивуючого простого гер-

песу, яка дуже поширена у дерматологічній та венерологічній практиці. За висновками екс-
пертів ВООЗ, простий герпес є однією з найбільш розповсюджених неконтрольованих інфе-
кцій людини.  

Герпетичні інфекції є найбільш поширеними вірусними захворюваннями. Згідно з да-
ними ВООЗ, захворювання, які спричиняються вірусами простого герпесу, посідають друге 
місце (15,8%) після грипу (35,8%) як причина смерті від вірусних інфекцій. Генітальний гер-
пес став справжнім лихом сучасної медицини у всьому світі: у Сполучених Штатах щорічно 
реєструється понад 600 тис. нових випадків генітального герпесу, не враховуючи 6-10 міль-
йонів випадків РПГ.  

За деякими оцінками, одна п’ята населення США інфіковані вірусом простого герпе-
су-2, який є найбільш частою причиною генітального герпесу. Лікування полягає у топічно-
му або системному призначенні протигерпетичних хіміопрепаратів (ацикловіру, 
валaцикловіру, фамцикловіру та ін.) або препаратів лейкоцитарного та рекомбінантного ін-
терферону.  

Метою лікування первинного чи рецидивного клінічного прояву є скорочення терміну 
наявності об’єктивних та суб’єктивних симптомів. Як довів клінічний досвід, ацикловір та 
його похідні швидко та ефективно блокують гострі прояви герпетичної інфекції, проте вони 
не попереджають повторного рецидиву герпесу та не знижують частоту рецидивів при коро-
ткостроковому їх вживанні.  

Поліфенольні сполуки здатні проявляти противірусну активність. У більшості з них 
механізм складається із інтерфероніндукуючої активності. Поліфеноли, що містять альдегід-
ні групи, здатні активно інгібувати реплікацію вірусів. Для елаготанінів виявлені виразні ан-
тивірусні властивості, які пов’язані головним чином з індукцією інтерферону, з інгібуванням 
вірусспецифічних ферментів, нейромедініаз, протеаз і ДНК-полімераз.  

Оскільки процеси репродукції вірусів відбуваються саме в клітинах організму, важли-
вим є вибіркове інгібування препаратом вірусної інфекції. Рослинні препарати, що характе-
ризуються доброю переносимістю, можуть успішно використовуватись як з лікувальною, так 
і з профілактичною метою. Але серед противірусних препаратів рослинного походження, 
представлених на ринку України, не має жодного призначеного для місцевого застосування 
при герпетичних інфекціях.  

З метою пошуку більш ефективних шляхів лікування вірусних інфекцій, та водночас 
безпечних лікарських засобів ЗАО НПЦ «БХФЗ» під керівництвом к.х.н. Шаламайя А.С. ро-
зроблено новий лікарський засіб «Альтабор, гель 3%», призначений для застосування при 
герпетичних інфекціях шкіри, оперізуючому лишаї та генітальному герпесі. Препарат «Аль-
табор, гель 3%» містить речовини поліфенольної природи – похідні елаготанінів (галової, 
елагової (гексаоксидифенової) та валонієвої кислот у вигляді моно-, ди- та олігомерів та ін.), 
отриманий із шишок вільхи клейкої – Alnus glutinosa (L.) Gaertn. та вільхи сірої Alnus incana 
(L.) Moench.  

За даними звіту з вивчення противірусної активності, яке проведене в Інституті епіде-
міології та інфекційних хвороб, субстанція альтабору має виразні ефекти: антигрипозний, 
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антигерпетичний та анти–ВІЛ. Встановлені деякі механізми дії субстанції альтабору, які 
включають як прямий вплив (інгібування ферменту репродукції вірусу грипу нейромедіази), 
так і опосередкований - завдяки індукції інтерферону у клітині. 

Необхідним етапом створення нового лікарського засобу є вивчення його токсиколо-
гічних характеристик. Дана дослідна робота була присвячена доклінічному вивченню нешкі-
дливості лікарського засобу «Альтабор, гель 3%»: гострої токсичності при різних шляхах 
введення, хронічної токсичності та алергізуючої дії при нашкірному застосуванні. 

Проведені дослідження гострої токсичності дозволили встановити відсутність токси-
чних ефектів при застосуванні доз шостого класу токсичності на двох видах тварин (щури та 
миші) при трьох шляхах введення: нашкірному (ЛД50>15000 мг/кг), внутрішньошлунковому 
(ЛД50>15000 мг/кг), ректальному (ЛД50>5000 мг/кг). Згідно з класифікацією речовин за ток-
сичністю, лікарський засіб «Альтабор, гель 3%» слід віднести до V класу - відносно нешкід-
ливих речовин. 

В процесі вивчення хронічної токсичності «Альтабор, гель 3%» застосовували в умо-
внотерапевтичній дозі 150 мг/кг та в умовнотоксичній дозі 1500 мг/кг, при тривалому нашкі-
рному введенні щурам та кролям протягом як 2 тижнів, так і 1 місяця. Як критерії токсично-
сті були використані показники, що характеризують різні органи та системи, такі як: перифе-
рична кров (за повним клінічним аналізом крові), функціональний стан печінки та нирок (за 
визначенням діурезу та біохімічних показників в сечі та сироватці крові), масові коефіцієнти 
внутрішніх органів, стан центральної нервової (за інтегральним тестом "відкрите поле") та 
серцево-судинної систем (за показниками ЕКГ).  

Численні біохімічні дослідження проведені з використанням діагностичних наборів 
фірм «РLІVA-Lachema» (Чехія) та «Філісіт-Діагостика» (Україна). Усі показники аналізували 
до початку дослідів, у динаміці та по завершенні експерименту. В результаті тривалого за-
стосування досліджуваний препарат не чинить токсичного впливу на органи, системи та фу-
нкції організму тварин та не проявляє місцевоподразнювальної дії на шкіру експерименталь-
них тварин. 

З метою вивчення можливого впливу гелю на структуру внутрішніх органів експери-
ментальних тварин проводили патоморфологічне дослідження. Препарат «Альтабор, гель 
3%» за умов тривалих нашкірних аплікацій щурам та кролям не викликає у експерименталь-
них тварин морфологічних проявів токсичної дії в печінці, нирках, серцевому м'язі, легенях, 
наднирниках, підшлунковій залозі, тимусі, селезінці, яєчках та яєчниках. 

Вивчення алергізуючих властивостей є обов'язковою вимогою Фармакологічного ко-
мітету МОЗ України при доклінічному вивченні нових лікарських засобів. Як показало про-
ведене тестування після нанесення 20-ти сенсибілізуючих аплікацій, нанесення завершальної 
нашкірної аплікації гелю не викликало явищ гіперемії на шкірі ні в однієї з тварин (мурча-
ків), як у дослідній, так і в контрольній групах. Проведене дослідження свідчить, що застосу-
вання препарату «Альтабор, гель 3%» у мурчаків в умовнотерапевтичній дозі впродовж 20 
діб не супроводжувалося їх сенсибілізацією.  

Таким чином, аналіз результатів проведених досліджень вказує на нешкідливість до-
сліджуваного препарату «Альтабор, гель 3%» як за умов застосування високих доз одноразо-
во, так і при тривалому використанні умовнотерапевтичної та умовнотоксичної доз, що до-
зволяє його рекомендувати до впровадження у медичну практику.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ  
ЗАСТОСУВАННЯ НПЗЗ ІБУПРОФЕНУ В СТАТЕВО НЕЗРІЛОМУ ВІЦІ З БОКУ 

ІМУННОЇ ТА РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМ ДОРОСЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН 
Яковлєва Л.В., Шаповал О.М. 

Національний фармацевтичний університет, ЦНДЛ 
 
За даними Центра медичної статистики МОЗ України (2008 р.) в країні серед дітей ві-

ком 0-17 років поширеність захворювань складає 1879,50 на 1000 дітей. Більшість захворю-
вань у дітей супроводжуються гострим запальним процесом та лихоманкою, для корекції 
яких призначаються НПЗЗ і частіше за інші – ібупрофен. При застосуванні ібупрофену вини-
кають побічні ефекти, пов’язані з його механізмом дії, в тому числі такі, що проявляються 
віддалено та несприятливо впливають на функціонування імунної та репродуктивної системи 
дітей, що може проявитися рядом захворювань у дорослому віці. Зважаючи на широке засто-
сування препарату у педіатрії, це може призвести до погіршення здоров’я та якості життя не 
тільки окремої людини, а і наступних поколінь нації в цілому. Проведений пошук серед нау-
кової літератури свідчить про обмеженість досліджень та відсутність інформації щодо відда-
лених наслідків застосування НПЗЗ ібупрофену у дітей. Але виходячи з механізму дії ібуп-
рофену – пригнічення синтезу та вивільнення простагландинів (ПГ), які є гормоноподібними 
речовинами та беруть участь в регулюванні гомеостазу, в тому числі імунної та репродукти-
вної системи, ми можемо припускати наявність негативних наслідків. Так, відомо, що ПГЕ2 
та ПГI2 пригнічують викликану антигенами проліферацію В-лімфоцитів та їх диференцію-
вання у плазматичні клітини, що призводить до заглушення синтезу імуноглобуліну М. Та-
кож вони пригнічують клональну експансію Т-клітин за рахунок інактивації інтерлейкінів-1 і 
2. Інгібування ібупрофеном цих ПГ може призвести до виникнення порушень імунної систе-
ми, що згодом може проявитися хворобою. Установлено участь ПГ в регулюванні репродук-
тивних функцій як у жінок, так і у чоловіків. Показано, що деякі ПГ сприяють вивільненню 
гормону росту, пролактину, адренокортикотропного, фолікулстимулюючого та лютеїнізую-
чого гормонів, які забезпечують діяльність репродуктивних органів та залоз. Так, у жінок під 
впливом ПГЕ (у лютеїнову фазу) і ПГF2α (у передовуляторну фазу) здійснюється пасаж яй-
цеклітини вздовж маточної труби. Отже, фізіологічна регуляція транспортної функції маточ-
ної труби визначається співвідношенням ПГ Е/ПГ F2α. Зважаючи на те, що однією з причин 
безпліддя у жінок є підвищення концентрації ПГF2α у сироватці крові та в тканині ендомет-
рію, а також на те, що НПЗЗ пригнічують переважно ПГЕ, то можна припустити, що застосу-
вання ібупрофену у дівчаток може призвести до порушення співвідношення ПГ Е/ПГ F2α на 
користь останнього, віддаленим наслідком якого може бути безпліддя в дорослому віці. У 
чоловіків ПГЕ1 сприяють розслабленню гладеньких м’язів печеристих тілець, що є механіз-
мом ерекції. Сперма чоловіків, здатних до репродукції, містить близько 400 мкг/мл ПГЕ і 
ПГF, причому ПГЕ у 20 разів більше, ніж ПГF, хоча їх співвідношення може варіювати. 
Встановлено, що чоловіки, у яких спостерігають низьку концентрацію ПГ в сім’яній рідині, 
хворіють на безпліддя. Враховуючи вищевикладене та дані про пригнічення НПЗЗ синтезу 
ПГ в тому числі Е та F можна припускати, що прийом препаратів цієї групи хлопчиками мо-
же змінювати рівень ПГ та, таким чином, призводити до порушення їх майбутнього репро-
дуктивного здоров’я. Отже, вищевикладені дані свідчать про актуальність, доцільність та не-
обхідність проведення досліджень з визначення можливих віддалених наслідків застосування 
ібупрофену в статево незрілому віці з боку імунної та репродуктивної систем дорослих лабо-
раторних тварин. 
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За даними ВООЗ у промислово розвинутих країнах більшій половині дітей (>50%) 

призначаються лікарські засоби у формах, які розроблені для дорослих людей та не передба-
чені для застосування у дітей, тому актуальним є створення дитячих лікарських форм препа-
ратів, які застосовуються в педіатричній практиці у формах для дорослих. Одним з таких 
препаратів є лікарський засіб метаболічної дії L-карнітин, який входить до складу препаратів 
«Кардонат» та «Триметабол». L-карнітин виявляє нейро-, гепато- та кардіопротекторну дію, 
проявляє антиішемічну дію, сприяє обмеженню інфарктної зони, покращує процеси передачі 
нервового імпульсу у синапсах та аксонах завдяки підвищенню синтезу холіну та глутаміно-
вої кислоти, зменшує концентрацію аміаку за рахунок зниження продукції кетонових тіл із 
вищих жирних кислот, стимулює клітинний імунітет. Метою даної роботи було проведення 
скринінгового дослідження гепатозахисної активності субстанції лівокарнітину у статевоне-
зрілих щурів віком 1 місяць (що відповідає віку дитини 1-5 років) в умовах гострого гепати-
ту, викликаного введенням тетрахлорметану. Гепатопротекторні властивості субстанції ліво-
карнітину визначали в дозах 5, 10, 20, 50 та 100 мг/кг. Як референтний препарат були обрані 
капсули “Кардонат”, до складу яких входять: кобамаміду 1 мг, кокарбоксилази 50 мг, піри-
даксал-5-фосфату 50 мг, лівокарнітину хлориду 100 мг, лізину гідрохлориду 50 мг. Доза ре-
ферентного препарату капсул “Кардонат” склала 15 мг/кг, яку розраховували за допомогою 
коефіцієнту видової стійкості Риболовлєва Ю.Р., виходячи з рекомендованої середньої добо-
вої дози для людини (дитини віком 1-5 років). Досліджуваний препарат та референтний пре-
парат уводили тваринам внутрішньошлунково. Гострий тетрахлорметановий гепатит у щурів 
викликали шляхом одноразового внутрішньошлункового введення 50% масляного розчину 
тетрахлорметану в дозі 0,7 мл/100 г маси тіла за методичними рекомендаціями під ред. 
О.В.Стефанова. Досліджувану субстанцію та референтний препарат вводили в профілактич-
ному режимі протягом 14 днів один раз на день, а в день уведення тетрахлорметану за 1 го-
дину до та через 2 години після його уведення. Через 24 години після введення гепатотокси-
ну тварин піддавали декапітації для визначення масових коефіцієнтів печінки та біохімічних 
показників у сироватці та гомогенаті печінки. У сироватці крові досліджували рівень АлАТ, 
у гомогенаті печінки досліджували стан ПОЛ на вміст ТБК-реактантів, та стан ФАС - на рі-
вень GS-H. Як показник гепатопротекторної активності використовували також відсоток ви-
живаності тварин. За результатами дослідження встановлено, що в групі позитивного конт-
ролю (ПК) через 24 години після введення тетрахлорметану виживаність тварин складала 
87,5%. В групах тварин, яким вводили досліджуваний та референтний препарати, загибелі 
тварин не було зареєстровано. Досліджувана субстанція в усіх дозах та референтний препа-
рат позитивно вплинули на енергетичний потенціал печінки, про що свідчить статистично 
значуще підвищення рівня глікогену в цих групах щодо групи ПК. Найбільш виражені гепа-
топротекторні властивості встановлені для субстанції лівокарнітину при внутрішньошлунко-
вому введенні в дозі 50 мг/кг, яка є перспективною для подальших досліджень. При введенні 
субстанції лівокарнітину в зазначеній дозі спостерігали відновлення енергетичних процесів у 
печінці. Також субстанція лівокарнітину в дозі 50 мг/кг виявила виражені антиоксидантні 
властивості, що сприяло відновленню рівноваги в системі ПОЛ/АОС. За анаболічними та ан-
тиоксидантними властивостями субстанція лівокарнітину в дозі 50 мг/кг достовірно переви-
щувала ефективність референтного препарату капсул “Кардонат”. 
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ВИВЧЕННЯ ГЕМОСТАТИЧНОЇ АКТИВНІСТІ 
«ЗАСОБУ ДЛЯ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ РІДКОГО З КРОПИВОЮ» 

Яценко О.Ю., Виноградець В.В., Мінакова Д.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Понад 80% населення у віці після 35 років мають проблеми пов’язані з запаленням 

ясен, які усе частіше набувають системного й довготривалого характеру.  
Стоматит – це запалення слизової оболонки ротової порожнини. У тих випадках, коли 

запалення виникає на язику, воно називається глосит, на яснах – гінгівіт. Причиною його ви-
никнення є: бактерії, віруси, механічне або термічне пошкодження, недотримання гігієни ро-
тової порожнини, захворювання зубів, зубні камені, дисбактеріоз ротової порожнини; неякі-
сно зроблені або погано встановлені зубні протези; застосування медикаментів, що зменшу-
ють слиновиділення; гормональні коливання (вагітність, перехідний вік та інші), анемія.  

Існують різні форми стоматиту, але усі вони мають загальні ознаки: почервоніння 
слизової оболонки ротової порожнини, набряк якнайближче розташованих тканин, біль, збі-
льшення підщелепних лімфатичних вузлів. Кровоточивість ясен, у більшості випадків, є 
ознакою запалення ясен – гінгівіту. Якщо не лікувати гінгівіт, він може перейти у більш сер-
йозне захворювання – парадонтит.  

Наведені факти свідчать про необхідність профілактики та своєчасного лікування за-
хворювань ротової порожнини. 

При запальних захворюваннях ясен з лікувально-профілактичною метою часто при-
значають розчини й настої з лікарських рослин, у яких кожний з компонентів підсилює ліку-
вальний ефект препарату: протизапальний, регенеруючий, знеболювальний, антисептичний, 
кровоспинний. Ці засоби використовуються у вигляді полоскань, примочок або ванночок. 
Ще не так давно засоби для полоскання ротової порожнини були мало кому відомі і, відпові-
дно, ними мало хто користувався , або дуже рідко і нерегулярно. Це було пов’язано з обме-
женістю виробництва такої продукції та з нестачею інформації про існування засобів профі-
лактики захворювань ротової порожнини для населення. 

Метою наших досліджень було вивчення гемостатичної активності нового «Засобу 
для гігієни ротової порожнини рідкого з кропивою», який містить олію евкаліптову, олію 
м’яти та екстракт кропиви густий. Комплекс біологічно активних речовин, що входять до 
складу «Засобу для гігієни ротової порожнини рідкого з кропивою», має протизапальну, ан-
тимікробну, кровоспинну, репаративну, знеболювальну дію. 

Про наявність гемостатичного ефекту судили за часом згортання крові. Для цього ви-
користовували метод Альтгаузена. Даний метод є одним із широко застосовуваних у доклі-
нічній практиці і заснований на визначенні часу спонтанної появи перших ниток фібрину в 
цільній крові.  

Як препарат порівняння використовували амінокапронову кислоту. Досліджуваний 
«Засіб для гігієни ротової порожнини рідкий з кропивою» виявив виражену гемостатичну 
активність у 10% концентрації та зменшував час згортання в 3,2 рази. При додаванні до крові 
амінокапронової кислоти час згортання зменшується в 3,6 рази. 

Отримані результати вказують на доцільність використання «Засобу для гігієни рото-
вої порожнини рідкого з кропивою» для лікування запальних захворювань ротової порожни-
ни, що супроводжуються підвищеною кровоточивістю, та перспективність подальшого ви-
вчення його фармакологічної активності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ РЕКТАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ 
НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА 

Аверіна Т.В., Березнякова М.Є. 
Національний фармацевтичний університет 

 
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: вивчення впливу нових ректальних супозиторіїв на основі 

продуктів бджільництва на показники загального стану тварин та морфологічний склад сис-
теми периферичної крові при лікуванні формалінового проктиту. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідження було проведено на 40 бі-
лих нелінійних щурах-самцях масою 180,0-200,0 г., яких утримували за стандартних умов 
віварію. Досліджувані препарати (супозиторії на основі продуктів бджільництва) вводили 
ректально через 24 години після введення формаліну і в подальшому один раз на добу протя-
гом всього періоду експерименту, тривалість якого складала 15 днів. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Аналіз результатів експери-
менту показав, що лікування супозиторіями на основі продуктів бджільництва значно по-
кращувало загальний стан тварин: зменшувало ректальну температуру, нормалізувало мор-
фологічні показники периферичної крові, знижувало швидкість зсідання еритроцитів. Зни-
ження маси тіла в гострій фазі проктиту (3-7 доба), яке відбувалося у всіх експерименталь-
них групах, у тварин дослідних груп поверталося до вихідної маси на 11-15 добу, а у неліко-
ваних тварин маса тіла зменшилася на 16-20% від початку експерименту. 

Одним із ключових питань патогенезу запалення є питання про лейкоцитарну інфіль-
трацію осередку запалення, зміни клітинних фаз у ньому, перехід від розгортання процесу до 
його стабілізації і стихання. Лейкоцити, які надійшли до осередку запалення, беруть участь у 
фагоцитозі - розпізнані і транспорті в клітину позаклітинного матеріалу. Якщо нейтрофіли 
гинуть при фагоцитозі, то макрофаги зберігаються в процесі фагоцитозу, резорбують проду-
кти розпаду клітин і міжклітинної речовини, розчищаючи поле для регенерації. Макрофаги 
відіграють важливу роль у сполученні ексудативної і проліферативної фаз запалення, регене-
рації та фіброзу. Вони (разом з нейтрофілами) обмежують уражену ділянку тканини, форму-
ючи нейтрофільно-макрофагальний бар'єр. Спочатку в ньому превалюють нейтрофіли, потім 
клітинний склад цього бар'єру змінюється на переважно макрофагальний, а далі - на макро-
фагально-фібробластичний. 

При дослідженні показників лейкоцитарної інфільтрації повношарової рани шкіри рі-
вень нейтрофільних лейкоцитів на 3-ю добу досліду у тварин, лікованих супозиторіями «Лі-
пропрост», був вірогідно нижчим (на 29%), ніж у тварин без лікування, що свідчить про ін-
тенсифікацію процесів очищення рани. При цьому кількість фібробластів - головних ефекто-
рів репаративної фази - на цей момент вже складала 52,8%, що було вище, ніж у групі конт-
ролю і групі тварин, яких лікували супозиторіями «Пропофен». Початок макрофагальної ре-
акції при лікуванні супозиторіями «Ліпропрост» відбувався раніше (на 3-ю добу) порівняно 
до контролю (на 5у добу). Цитологічні показники грануляційної тканини рани при лікуванні 
супозиторіями «Пропофен» перевершували показники рани без лікування, але поступилися 
показникам супозиторіїв «Ліпропрост». Отже у проявленні протизапальних властивостей су-
позиторіїв «Ліпропрост» має місце їх вплив на розвиток лейкоцитарної інфільтрації осередку 
запалення, що призводить до прискорення початку репаративної фази. 

ВИСНОВОК. Ректальні супозиторії на основі продуктів бджільництва мають вираже-
ну фармакотерапевтичну дію при лікуванні експериментального формалінового проктиту. 



167 
 

ГЕНОТИПИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ  
ЗБУДНИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ЙОГО ІНФОРМАТИВНІСТЬ  

Антоненко П.Б. 
Одеський державний медичний університет 

 
Як відомо, туберкульоз є найпоширенішою інфекційною хворобою. З 1995 р. в Украї-

ні було зареєстровано епідемію туберкульозу. Однією з головних причин росту захворюва-
ності й зниження ефективності лікування туберкульозу є розвиток стійкості мікобактерій до 
протитуберкульозних препаратів. 

Метою дослідження було визначити інформативність генотипичного визначення му-
тацій в гені katG у збудника туберкульозу. 

Матеріали та методи дослідження. На протязі лютого-червня 2006р. був проведений 
ретроспективний аналіз бактеріологічих досліджень на базі лабораторії Одеської клінічної 
протитуберкульозної лікарні (ОКТЛ), а також медичних карт пацієнтів, які знаходились на 
лікуванні в ОКТЛ.  

Для визначення мутацій в гені katG проводили мультіплексну алель-специфічну полі-
меразно-ланцюгову реакцію (МАС-ПЛР) з використанням трьох праймерів. ДНК-ізолят для 
проведення ПЛР виділяли з мокроти хворих на туберкульоз. За умов відсутності мутації в 
кодоні 315 гена ампліфікувався фрагмент з 292-п.н. За умов мутації в цьому кодоні ампліфі-
кується фрагмент, що складається з 435-п.н. Статистичну обробку отриманих матеріалів 
проводили за допомогою пакету програм Microsoft Excel. 

Обгворення результатів дослідження. Було проведено дослідження 30 зразків мокро-
ти. З них 24 зразків містили ДНК M.tuberculosis. Серед 24 зразків 13 (54,2%) мали мутацію в 
кодоні 315 гена katG, тобто були ізоніазид-резистентними, а 11 зразків (45,8%) не мали му-
тації, тобто були ізоніазид-чутливими.  

Серед ізолятів, що мали мутацію кодона 315 гена katG, 84,6 % (або 11 зразків) були 
резистентними до ізоніазиду, згідно даних культурального методу. Серед 15 культур з резис-
тентністю до ізоніазиду, згідно даних культурального методу, 86,7 % мали мутацію в кодоні 
315 гена katG. Отже, специфічність даного методу визначення резистентності до ізоніазиду 
склала 84,6 %, чутливість – 86,7 %. 

Висновок. Наведений експрес-метод визначення резистентності збудника мікобактерії 
туберкульозу відзначається достатньо високою чутливістю і швидкістю отримання результа-
тів, що відіграє вирішальну роль для призначення адекватної фармакотерапії. 



168 
 

ВПЛИВ СУПОЗИТОРІЇВ «ЛІПРОПРОСТ» НА МІЦНІСТЬ  
ПІСЛЯОПРЕРАЦІЙНОГО РУБЦЯ РІЗАНОЇ РАНИ 

Березнякова М.Є., Аверіна Т.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: вивчення репаративних властивостей супозиторіїв «Ліпроп-

рост». 
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Репаративні властивості супозиторіїв 

досліджували на моделях асептичної і інфікованої різаних лінійних ранах. Оцінку проводили 
на підставі ранотензіометрії з обчисленням репаративної активності, планіметричних показ-
ників (площі рани, швидкості епітелізації, термінів загоювання). Як препарат порівняння бу-
ло обрано розм'якшений засіб «Пропофен». 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. На експериментальній мо-
делі плоскої рани шкіри було доведено, що супозиторії «Ліпропрост» впливають на зміну 
площі ранової поверхні, збільшують швидкість епітелізації, значно скорочують терміни по-
вної епітелізації. Як показали результати дослідження супозиторії «Ліпропрост» прискорю-
ють регенерацію тканин у порівнянні з раною без лікування в 1,5 рази і в 1,3 рази в порів-
нянні із супозиторіями «Пропофен». 

У ході досліджень було встановлено, що супозиторії «Ліпропрост» виявляють високу 
репаративну активність: збільшують міцність післяопераційного рубця асептичних ран на 7-
у добу на 91%, інфікованих ран - на 86%. Репаративна активність супозиторіїв «Ліпропрост» 
була вище показників супозиторіїв «Пропофен» в середньому на 13%. 

З метою поглибленого вивчення репаративних властивостей супозиторіїв «Ліпроп-
рост» були проведені дослідження їх впливу на синтез нуклеїнових кислот у грануляційній 
тканині повношарової рани шкіри. Оскільки в основі регенерації лежить синтетична діяль-
ність клітини, і, в першу чергу, синтез нуклеїнових кислот і білків. 

У ході проведеного експерименту встановлене збільшення рівня РНК (показник біо-
синтетичної активності) до 10,12 нг/г тканини і ДНК (показник кількості клітин) до 12,61 
нг/г тканини у грануляційній тканині рани тварин, які одержували супозиторій «Ліпроп-
рост», що було в 1,7 та 1,4 рази вище, ніж у ранах тварин без лікування відповідно. Показник 
РНК/ДНК при лікуванні супозиторіями «Ліпропрост» був вище в 1,2 рази, ніж у тварин без 
лікування, і в 1,1 рази вище, ніж у тварин, що одержували лікування супозиторіями «Пропо-
фен». Показники синтезу нуклеїнових кислот при лікуванні супозиторіями «Ліпропрост» уз-
годжувалися з показниками синтезу загального білка та оксипроліна (92,7 мг/г і 7,44 
мкмоль/г тканини відповідно) і були вище, ніж у тварин без лікування (59,2 мг/г і 5,66 
мкмоль/г тканини відповідно). 

Паралельно були проведені дослідження з визначення оптичної щільності цитоплазми 
епітелію слизової оболонки прямої кишки на РНК на фоні лікування формалінового прокти-
ту супозиторіями «Ліпропрост». Рівень РНК у тварин, що одержували супозиторії «Ліпроп-
рост», був на 17,5% вище, ніж у тварин із проктитом без лікування, і відповідав рівню при 
лікуванні супозиторіями «Пропофен». 

ВИСНОВОК. Супозиторії «Ліпропрост» виявляють виражені репаративні властивості, 
які обумовлені міцністю післяопераційних рубців асептичної лінійної рани. 
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКІВ 

Бліхар В.Є. 
Державний фармакологічний центр МОЗ України 

 
 В Україні значна увагу приділяється системі забезпечення якості лікарських засобів, 

основні елементи якої встановлені законодавством та регулюються на державному рівні. Ре-
гулювання лікарських засобів являє собою сукупність законодавчих, адміністративних, тех-
нічних елементів, які застосовує держава для забезпечення ефективності, безпеки та якості 
лікарських засобів, а також для надання точної та достовірної інформації про препарат ліка-
рю та пацієнту. Державна система регулювання обороту лікарських засобів базується на но-
рмах, стандартах та принципах прийнятих ЄС та рекомендованих ВООЗ. 

По визначенню ВООЗ, регуляторна система повинна мати чотири рівня в які входять 
адміністративні елементи, що включають в себе законодавство, людські ресурси, фінанси, 
інфраструктуру; технічні елементи, такі як стандарти, специфікації, керівництва, процедури, 
а також певні рівні регулювання та регуляторні функції. Ми чудово розуміємо, що без ство-
рення об’єднаної системи, в якій працюють не окремі елементи, а вся система в цілому, коли 
є не тільки законодавство, але є й функції та ресурси для його виконання, неможливо побу-
дувати ефективну систему допуску препаратів на ринок. Можна прийняти дуже серйозну до-
кументацію, перекласти європейські директиви, але працювати система не зможе. 

Однією з важливіших регуляторних функцій, ключовим моментом в системі забезпе-
чення якості лікарських засобів є їх державна реєстрація. Державна реєстрація лікарських 
засобів в Україні – це процедура, яка дає можливість допускати до застосування тільки ті 
препарати, які мають належним чином доведену ефективність, безпеку і якість, та захистити 
фармацевтичний ринок від недоброякісної, небезпечної чи навіть шкідливої продукції. Дер-
жавна реєстрація проводиться у відповідності до Закону України «Про лікарські засоби», по-
станови Кабінету Міністрів № 376 від 26 травня 2005 року та гармонізована з регуляторними 
вимогами, прийнятими в Європейському Союзі. Державну реєстрацію лікарських засобів 
здійснює Міністерство охорони здоров’я на основі результатів експертизи, проведеної Дер-
жавним фармакологічним центром. 

В матеріалах досьє, яке подається при державній реєстрації лікарського засобу, пови-
нна бути інформація щодо основних елементів забезпечення якості препарату протягом всьо-
го життєвого циклу. Наведена інформація має стосуватись діючої речовини (активної суб-
станції), опису фармацевтичної розробки лікарського засобу, його доклінічних досліджень та 
клінічних випробувань, процесу виробництва, контролю якості, стабільності. 

Процес експертизи реєстраційних матеріалів проводиться відповідно до порядку, за-
твердженого наказом МОЗ № 426 від 26.09.2005 року. Основна мета експертизи – пересвід-
читись у тому, що система забезпечення якості виробника лікарського засобу гарантує висо-
ку ймовірність того, що кожна одиниця кожної серії препарату, виробленого серійно, буде 
мати якість, що відповідає планованому застосуванню. Зважаючи на те, що в Україні в осно-
вному реєструються генеричні лікарські засоби (понад 70% від загальної кількості зареєстро-
ваних), основна мета експертизи реєстраційних досьє на такі препарати – достатність дове-
дення еквівалентності генериків оригінальним (інноваційним) лікарським засобам. Адже у 
реєстраційних матеріалах на генеричні препарати власні доклінічні дослідження та клінічні 
випробування не надаються. Законодавча база щодо реєстрації генеричних лікарських засо-
бів повністю адаптована до вимог строгих регуляторних органів як з точки зору проведених 
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досліджень, так і з точки зору вибору об’єктів досліджень. Підходи до вибору лікарських за-
собів в якості референтних відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я. Доведення еквівалентності повинне ґрунтуватись на даних з дослідження біоеквівале-
нтності (фармакокінетики), фармакодинаміки або порівняльних клінічних випробувань, ви-
моги до обсягу яких регламентовані як у європейських керівництвах, так і чинним законо-
давством України. В окремих чітко визначених випадках достатнім може бути наявність по-
рівняльних досліджень in vitro. Процедура відмови від проведення досліджень in vivo назива-
ється біовейвер і базується на Біофармацевтичній системі кваліфікації, яка розроблена в 
США у 90-х роках минулого століття та постійно удосконалюється та розвивається. Завдяки 
такому підходу стала можливою реєстрація лікарських засобів у вигляді твердих дозованих 
форм системної дії без проведення витратних та необґрунтованих з етичної точки зору до-
сліджень на людях. 

 За результатами проведеної експертизи Державний фармакологічний центр 
може рекомендувати або не рекомендувати лікарський засіб до державної реєстрації. Відмо-
ва може бути у випадках, коли доведено, що препарат наносить шкоду здоров’ю за звичай-
них умов застосування, не доведена його терапевтична ефективність, якісний та кількісний 
склад не відповідає тому, що заявлено, реєстраційне досьє надане не в повному об’ємі і по-
требує суттєвих доробок. 

 В період, коли лікарський засіб знаходиться в обігу на території України, важ-
ливу роль в забезпеченні його якості відіграє післяреєстраційний моніторинг, який включає 
моніторинг якості лікарських засобів (проводиться Державною інспекцією з контролю якості 
лікарських засобів) та моніторинг побічних реакцій на лікарські засоби (проводиться Держа-
вним фармакологічним центром).  

Як наслідок післяреєстраційного моніторингу неякісні та неефективні лікарські засо-
би забороняються або вилучаються з обігу, а в окремих випадках Державний фармакологіч-
ний центр надає рекомендації Міністерству охорони здоров’я щодо заборони застосування 
лікарського засобу шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення. 

Однак, забезпечення якості лікарських засобів на етапі державної реєстрації та після-
реєстраційного нагляду – це процес, який перебуває у динамічному розвитку, котрий знахо-
дить і долає певні проблеми та недоліки. Зокрема, вже затверджені накази МОЗ щодо поряд-
ку проведення передреєстраційної перевірки стану виробництва лікарського засобу, який по-
дається на державну реєстрацію, та вимог до кваліфікації експертів, задіяних у проведенні 
експертизи матеріалів реєстраційного досьє. Потребують доопрацювання такі аспекти, як за-
безпечення проведення якісних досліджень еквівалентності як in vivo, так і in vitro; покра-
щення якості лікарських засобів, що вже знаходяться в обігу на фармацевтичному ринку 
України, зокрема, традиційних та рослинних; створення переліків взаємозамінних препара-
тів; впровадження системи раціонального застосування ліків. 

 Таким чином, державна реєстрація лікарських засобів має важливе значення з 
точки зору забезпечення якості лікарських засобів. Основні елементи системи забезпечення 
якості мають наводитись виробником в матеріалах реєстраційного досьє, і виробництво лі-
карського засобу має здійснюватись у повній відповідності з тією інформацією, на основі 
якої прийняте рішення про державну реєстрацію. Вона суттєво впливає на фармацевтичний 
ринок, робить його більш якісним, насиченим та ефективним шляхом посилення вимог як до 
реєстраційних матеріалів, так і до функціонування системи післяреєстраційного нагляду. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ПАЦІЄНТІВ В ОТРИМАННІ 
РАЦІОНАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ 

Бодак В.М. 
«Державний фармакологічний центр» МОЗ України 

 
Державне регулювання системи «пацієнт – охорона здоров’я», засади якого визначені 

Конституцією України, спрямоване на забезпечення високої якості життя громадян. На зни-
ження якості життя суттєво впливають багато факторів, серед яких стан захворюваності по-
сідає провідне місце. Медична допомога, що надається пацієнтам, спрямована на повне або 
часткове відновлення здоров’я, шляхом забезпечення впливу на поточність патологічних 
процесів, на зменшення втрат від тимчасової непрацездатності або попередження стійкої 
втрати працездатності, на соціальну, професійну та побутову адаптацію.  

В комплексі медичних заходів, що надаються пацієнту, провідне місце займає фарма-
котерапія, метою якої є не тільки усунення симптомів та скарг хворого як проявів захворю-
вання, а також запобіганню виникнення необґрунтованої залежності від прийому лікарських 
засобів та постійного медичного контролю.  

На ефективність процесу лікування хворого впливає стан взаємостосунків між пацієн-
том та лікуючим лікарем, основу яких складають вітчизняні та міжнародні стандарти, викла-
дені у відповідних нормативно-правових актах, дотримання яких залежить від правосвідомо-
сті лікаря та пацієнта. Підвищення якості підготовки з питань медичного та фармацевтично-
го права серед медичного персоналу закладів охорони здоров’я сьогодні залишається актуа-
льною проблемою. Правове регулювання взаємостосунків між пацієнтом та лікарем в проце-
сі надання фармакотерапевтичної допомоги передбачає врахування приписів наступних нор-
мативно-правових актів. Так, .пунктами «д» і «е» статті 6 Закону України «Основи законо-
давства України про охорону здоров’я» визначено, що «Кожний громадянин України має 
право на охорону здоров'я, що передбачає: 

д) кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір 
методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я; 

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, 
включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь. 

При призначенні медикаментозної терапії, або інших методів лікування лікар зо-
бов’язаний пояснити пацієнту, що вони проводяться (або із певних причин їх неможливо за-
стосувати) у відповідності із стандартами/протоколами лікування, базованих на засадах до-
казової медицини та затверджених Міністерством охорони здоров’я України і відповідають 
Державній формулярній системі щодо якості, ефективності, безпечності та економічній об-
ґрунтованості і отримати згоду на їх застосування. Такий підхід буде також відповідати при-
писам Лісабонської декларації стосовно прав пацієнта (прийнята 34 Всесвітньою медичною 
асамблеєю, Лісабон, Португалія, вересень/жовтень 1984 р. ), оскільки ними визначено, що 
«пацієнт має право погодитись або відмовитись від лікування після отримання адекватної 
інформації». 

У медичній практиці при виборі лікарських засобів для призначення конкретному па-
цієнту на підставі виявлених симптомів лікар інколи користується численними медичними 
рекомендаціями, тому інколи виникає потреба заміни одних лікарських засобів іншими ана-
логічними. У цих випадках лікар повинен пояснити ситуацію пацієнту та керуватись «Поло-
женням про заміну лікарських засобів з однаковою родовою назвою», яке прийнято 41 Все-
світньою медичною асамблеєю (далі - ВМА), Гонконг, вересень1989 , яким передбачено,що 
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«лікар повинен мати підтвердження офіційної національної влади про біологічну, хімічну та 
терапевтичну ідентичність прописаних лікарських засобів різних фірм-виробників» та відпо-
відати «Регуляторному керівництву щодо взаємозамінності багатоджерельних (генеричних) 
лікарських засобів» (WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations/ - 
WHO Technical Report Series, 937, 2006). 

Прийняті рекомендації 17 –ою (Нью-Йорк, США, 1963) та 35 –ою (Венеціія, Іта-
лія,1983) ВМА «Дванадцять принципів організації для любої національної системи охорони 
здоров’я» передбачають, що «всі особи, які приймають участь в лікуванні пацієнта, або осо-
би, контролюючі це лікування, повинні усвідомлювати та дотримуватись конфіденційного 
характеру взаємовідносин лікаря та пацієнта». При формуванні стосунків з пацієнтом лікар 
повинен також враховувати приписи Гонконгської « Декларації стосовно поганого пово-
дження з людьми похилого віку», Міжнародний документ ВМА від 01.09.1989 р. 

Основним висновком, на підставі вищевикладеного, є те, що дотримання правових 
засад співпраці пацієнта з лікарем в отриманні раціональної фармакотерапії буде забезпечу-
вати підвищенню якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я. 
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Бухтиярова И.П., Жиляев С.А., Уланова В.А., Дроговоз С.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 
 

В настоящее время происходит пересмотр тактики фармакотерапии множества забо-
леваний с учетом развития представлений о биологических ритмах организма и их влияния 
на течение заболевания. Сахарный диабет — одно из наиболее распространенных эндокрин-
ных заболеваний в мире. Лабильность течения, сложность компенсации, раннее развитие ос-
ложнений, которые в последующем приводят к инвалидизации больных, ставят сахарный 
диабет в ряд наиболее сложных и актуальных медико-социальных проблем. 

Хроноструктура эндокринных органов характеризуется множеством ритмических ко-
лебаний функции на всех уровнях: от гипоталамических нейронов до клеток периферических 
тканей-мишеней. Цикличность секреции гипоталамических рилизинг-гормонов — основных 
регуляторов секреции тропных гормонов гипофиза доказана как в экспериментальных ис-
следованиях, так и в клинике.  

При сахарном диабете, как гетерогенном заболевании нарушаются практически все 
виды обмена веществ, возникает десинхроноз, который связан не только с отсутствием сек-
реции эндогенного инсулина, но и с индуцированием искусственного ритма углеводного об-
мена. 

Инсулин играет ключевую роль в этом балансе путем ингибирования синтеза пече-
ночной глюкозы и за счет утилизации глюкозы инсулиночувствительными тканями.  

Из многочисленных и зачастую противоречивых исследований посвященных хроно-
фармакологии сахарного диабета и изменениям регуляции глюкозы у больных с сахарным 
диабетом, можно сделать вывод, что два вида хроноизменений характерны для людей стра-
дающих сахарный диабетом.  

Во-первых, увеличение толерантности к глюкозе с утра до вечера, у больных сахар-
ным диабетом, связано с повышением чувствительности к инсулину. Данный факт находится 
в противоречии с состоянием в здоровом организме, когда толерантность к глюкозе и чувст-
вительность к инсулину является максимальной утром, а не вечером. В данном направлении 
необходимы дальнейшие разработки оптимального как режима питания, так и его качествен-
ного состава у больных с сахарным диабетом.  

Во-вторых, быстрый подъем уровня глюкозы в конце сна, т.е. так называемый фено-
мен «утренней зари», наблюдается у больных с инсулиннезависимом сахарном диабете 
(ИНСД). Существование феномен «утренней зари» наблюдается более часто у пациентов с 
гипергликемией, что должно способствовать продление срока воздержания в приеме пищи 
еды перед сном. Причинно-следственные механизмы в рамках этих хроно изменений лежат в 
хронобиологической регуляции глюкозы у больных с ИНСД и их еще предстоит изучить.  

Можно полагать, что дальнейшее изучение хронопатологических аспектов глюкозо-
толерантности тканевой чувствительности к инсулину и секреции гормональных систем по-
зволит более эффективно проводить терапию сахарного диабета. 
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КОРРЕКЦИЯ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ – ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
Валитова И.А., Налётов С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 
 
В настоящее время всё больше научных доказательств находит представление о том, 

что важным механизмом прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
является инсулинорезистентность (ИР) – одно из наиболее часто встречающихся нарушений 
метаболизма при сердечно-сосудистой патологии. Для ИР характерна гиперинсулинемия 
(ГИ), которая может рассматриваться как реакция адаптации, призванная преодолеть ткане-
вую нечувствительность к инсулину. Несмотря на компенсаторный характер, ГИ приводит к 
целой цепи отрицательных последствий. В частности, ГИ ведет к активации симпато-
адреналовой (САС) и ренин-ангиотензиновой (РАС) систем с повышением содержания в 
крови катехоламинов, ренина, ангиотензина ІІ. Вследствие этого наблюдается повышение 
реабсорбция Na+ в почечных канальцах, пролиферация гладкомышечных клеток в артери-
альных сосудах, а также их спазмирование. Как известно, именно гиперактивация САС и 
РАС в последние годы рассматривается как ведущий патогенетический механизм прогресси-
рования ХСН. Таким образом, фармакотерапевтическая коррекция ИР у таких больных мо-
жет стать важным аспектом патогенетического лечения ХСН. Целью исследования стало 
клиническое обоснование включения в стандартную медикаментозную терапию больных с 
ХСН, ассоциированной с ИР, комплекса фармакотерапевтических мероприятий (метфор-
мин+триметазидин), направленных на коррекцию нарушений метаболизма, приводящих к 
прогрессированию данного синдрома. Известно, что механизм действия метформина связан с 
повышением сродства тканевых рецепторов к инсулину. Установлено, что препарат улучшает 
инсулин-рецепторное взаимодействие путем активации процессов фосфорилирования β-
субединицы инсулинового рецептора. Триметазидин в условиях гипоксии/ишемии миокарда 
перестраивает энергетический метаболизм, повышая его эффективность, т.к. увеличивает об-
щую утилизацию глюкозы за счет окислительного декарбоксилирования и гликолиза, парал-
лельно уменьшая β-окисление свободных жирных кислот. В исследовании приняли участие 
две группы больных (1 гр. – 55 чел., 2 гр. – 53 чел.) с ХСН ІА – ІІБ стадий по классификации 
Украинского научного общества кардиологов (1997), причиной которой явилась ИБС, а так-
же с установленной ИР. В ходе первого этапа исследования (1-2 месяцы лечения) больные 1 
группы получали стандартную фармакотерапию (органические нитраты, ингибиторы АПФ, 
β-адреноблокаторы, мочегонные, статины), а больные 2 группы в составе стандартной фар-
макотерапии получали метформин (500 мг/сут). На втором этапе (3-4 месяцы) больным обе-
их групп в составе стандартной терапии назначали метформин (500 мг/сут), а в ходе третьего 
этапа (5-6 месяцы) больные 2 группы дополнительно к стандартной терапии получали мет-
формин (500 мг/сут)+триметазидин (80 мг/сут). Больные 1 группы продолжали получать 
стандартную терапию+метформин в той же дозе. Полученные нами результаты свидетельст-
вуют, что включение в стандартную фармакотерапию больных с ХСН, ассоциированной с 
ИР, метформина и триметазидина обеспечивает снижение уровня гликемии натощак на 
15,9% (p<0,05) по сравнению с исходным, гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой на 
8,1% (p>0,05) по сравнению с аналогичным показателем до начала лечения, что свидетельст-
вует об уменьшении ИР. Включение метаболитотропных препаратов в стандартную фарма-
котерапию больных с ХСН улучшает сократительную способность миокарда, а именно по-
вышает сердечный выброс и фракцию выброса на 19,0% и 15,6% (p<0,05) соответственно. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АМІНОЦУКРУ ГЛЮКОЗАМІНУ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ  
ТОКСИЧНИХ ЕФЕКТІВ ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ 

Вєтрова К.В., Шебеко С.К., Зупанець І.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогоднішній день проблема онкологічних захворювань у світі одна з найбільш 

глобальних і важливих. За даними ВООЗ, злоякісні пухлини є другою за частотою причиною 
смерті після серцево-судинних захворювань і на них припадає близько 13% всіх смертей. У 
дитячому віці смертність від онкозахворювань посідає друге місце серед усіх причин смерт-
ності, поступаючись лише нещасним випадкам. На даний час Україна за рівнем захворюва-
ності та смертності від онкологічної патології знаходиться на одному з провідних місць у 
світі. В Україні злоякісні новоутворення діагностують майже у кожної 50-ої людини (для по-
рівняння, у світі злоякісні новоутворення виявляють у кожної 270-ї людини). На даний час у 
нашій країні зареєстровано понад 800 тисяч пацієнтів з онкопатологією (за іншими джерела-
ми більше мільйона пацієнтів), щорічно вмирають майже 90 тис. таких хворих. 35% помер-
лих від злоякісних новоутворень – це особи працездатного віку (у розвинених країнах світу 
цей показник не перевищує 30%) і діти. 

Більш ніж половина летальних випадків у онкологічних хворих відбувається не через 
хворобу, а внаслідок побічних ефектів протипухлинних препаратів, які мають високу токси-
чність і дуже низьку вибірковість дії. Паралельно з інгібуючим впливом на пухлину, вони 
діють і на інші тканини й системи організму, що обумовлює їх побічні ефекти. Основними 
побічними ефектами протипухлинних препаратів є токсичний вплив на кроветворні органи, 
кардіо-, нефро-, гепато-, гастро-, ототоксичність, імуносупресивна дія, можливі алопеція, 
свербіж, дерматит, сухість шкіри; організм у цілому – слабкість, анорексія, зниження маси 
тіла, тремор, лихоманка, біль у спині. 

Все це призводить до необхідності пошуку і створення сполук, які могли б при спіль-
ному застосуванні з протипухлинними препаратами максимально знизити побічні ефекти 
останніх та підвищити якість життя онкологічних хворих.  

Детальний аналіз деяких наукових досліджень свідчить про те, що одними з перспек-
тивних сполук, які можуть значно знизити побічні ефекти протипухлинних препаратів, є 
аміноцукор глюкозамін і його похідні. Глюкозамін є природним метаболітом людини, прак-
тично безпечним для організму, входить до складу сполучної тканини, міжклітинної речови-
ни і біомембран. Він має широкий спектр фармакологічної активності, у якій можна виділити 
наступні ефекти: мембранопротекторний, протизапальний, антиоксидантний, хондропротек-
торний, гепатопротекторний, гастропротекторний, пульмопротекторний, кардіопротектор-
ний, нефропротекторний, імуномодулюючий, регенеративний та ін. Даний спектр фармако-
логічної активності є дуже перспективним в плані корекції токсикодинаміки протипухлинної 
терапії. Глюкозамін не тільки захищає мембранні структури тих органів, які у першу чергу 
страждають під час прийому протипухлинних препаратів, а й чинить комплексну антиради-
кальну дію, знижуючи інтенсивність деструктивного впливу з боку протипухлинних препа-
ратів. 

Таким чином, актуальним питанням є протипухлинна активність глюкозаміну та його 
похідних і можливість корекції їм токсичних ефектів протипухлинної терапії, оскільки глю-
козамін має потужну органопротекторну дію, що відкриває перспективи більш широкого йо-
го застосування в онкологічній практиці у поєднанні з протипухлинними засобами. 
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РОЗВИТОК ФАРМАКОНАГЛЯДУ В УКРАЇНІ – ЦЕ РЕВОЛЮЦІЯ ЧИ ЕВОЛЮЦІЯ? 
Вікторов О.П., Матвєєва О.В. 

ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України 
 
Досить довгий період часу поняття побічні реакції (ПР) лікарських засобів (ЛЗ) штуч-

но були відокремлені від реалій їх медичного застосування.  
У певній мірі це було зумовлено заідеологізованістю життя суспільства колишнього 

СРСР. У багатьох поколінь лікарів, керівників та державних службовців галузі охорони здо-
ров’я формувалося штучне розуміння про те, що ПР потенційно властиві ЛЗ, але в найпере-
довішій країні вони не можуть виникати ніколи. Менталітет лікаря та фармацевта був сфор-
мований так, що мотивація стежити за виникненням або проявами ПР та своєчасно інформу-
вати про це керівництво закладу охорони здоров’я чи МОЗ була відсутня, оскільки за це мог-
ли б і покарати. Все це формувало застій, постійне бажання уникати відповідальності, нічого 
не помічати. Сприяло такому підходу до оцінки ПР ЛЗ і відсутність системи належного на-
гляду за безпекою ЛЗ, так званого фармаконагляду. У 60-80 роки у світі відбувалось розши-
рення ринку ліків, навіть у колишньому СРСР, що супроводжувалося і виникненням про-
блем, пов’язаних з безпекою їх застосування, які зумовили необхідність здійснення нагляду 
за ПР ЛЗ. Однак тільки в 80 роки в МОЗ СРСР був створений центр з контролю побічної дії 
ліків, який намагався хоча б активно інформувати нашу медичну спільноту про дані, які на-
копичувались за межами країни. Тобто все рівно працював принцип: в тій альтернативній 
нам системі ПР є, але у нас в ніякому разі. Події початку 90-х років минулого сторіччя поста-
вили вимогу майже в усіх сферах буття суспільства починати усе з чистого аркуша, зокрема, 
стосовно лікарських засобів. У 1996 р. в Україні з’явилось правове поле щодо застосування 
та обігу ліків, а разом з ним розпочалось становлення системи нагляду за ПР ЛЗ при їх меди-
чному застосуванні. Цей процес, за своєю суттю, мав усі ознаки революції, бо, по-перше, ви-
знав що в країні є ПР ЛЗ, по-друге, за ними треба вести нагляд, збирати інформацію, її аналі-
зувати, приймати відповідні регуляторні рішення та офіційно оприлюднювати результати 
цього процесу, відображати інформацію про ПР на ЛЗ у щорічній статистичній звітності 
МОЗ України, по-третє, медичних працівників, майбутніх лікарів і фармацевтів потрібно на-
вчати як це робити відповідно до вимог сучасності. Важливим кроком в революційному про-
цесі було створення регіональних відділень із здійснення фармаконагляду в усіх областях 
України, місті Києві та Севастополі. Минуло близько 7 років, і вперше на міжнародному рів-
ні вітчизняна система фармаконагляду була визнана дієвою, оскільки Україна стала повно-
цінним учасником Міжнародної Програми моніторингу лікарських засобів ВООЗ. Згодом 
підтвердженням цьому став рівень надходження карт-повідомлень від лікарів на мільйон на-
селення, який відповідав критеріям ВООЗ. Можна вважати, що з 2006р., розпочався еволю-
ційний етап розвитку фармаконагляду в Україні. Здійснення нагляду за безпекою ЛЗ почали 
вітчизняні та закордонні виробники ліків, з’явилось підґрунтя для розвитку фармацевтичної 
опіки, розпочалась підготовка та навчання фахівців у цьому напрямку, переддипломна та пі-
слядипломна медична та фармацевтична освіта почала заповнювати білі плями щодо питань 
несприятливих наслідків фармакотерапії, інтегрується діяльність систем фармаконагляду та 
контролю якості ЛЗ щодо безпеки застосування ЛЗ, опановуються та впроваджуються нові 
методи збору інформації про ПР ЛЗ. Разом з тим є ще багато не вирішених питань, але як ві-
домо еволюцію ні в оточуючому нас світі, ні в суспільстві зупинити вже неможливо. Тому 
фармаконагляд буде і далі виконувати свою роль як одна з складових цілеспрямованих зу-
силь, метою яких є повноцінне здоров’я та якість життя наших співвітчизників. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ЗМІН ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕДУРИ  
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОТЯГОМ ДІЇ 

РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВДЧЕННЯ 
Гула Ю.В., Кудрявцева І.Г., Торгун О.П. 

Державний фармакологічний центр МОЗ України 
 
Протягом строку дії реєстраційного посвідчення заявник несе відповідальність за 

ефективність, безпечність та якість зареєстрованого лікарського засобу. З кожним роком збі-
льшується номенклатура лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, а таким чином збіль-
шується і конкуренція, в зв’язку з чим кожний заявник намагається вживати заходів щодо 
підвищення науково-технічного рівня виробництва та гарантії якості зареєстрованих лікар-
ських засобів. 

Згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 426 « Про затвердження По-
рядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на 
державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до 
реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення» від 26 серпня 2005 року, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2005 р. за N 1069/11349 із змінами і 
доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров'я України від 1 березня 
2006 року N 95, від 11 вересня 2007 року N 536, від 25 вересня 2008 року N 543) (далі Наказ 
№ 426 зі змінами) (далі – Наказ № 426) заявник зобов'язаний повідомити Державний фарма-
кологічний центр (далі Центр) про зміни в технології виробництва та/або зміну обладнання, 
виробника діючих та допоміжних речовин з наданням вичерпної інформації про причини цих 
змін та їх можливий вплив на ефективність, безпечність, якість лікарського засобу і внести 
відповідні зміни до реєстраційних матеріалів. Запропоновані заявником зміни стосуються 
зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу.  

Зміни поділяють на: 
1) Зміни І-го типу - незначні зміни (зміни ІА та ІБ типів), що викладені в додатку 

5 Наказу № 426; 
2) зміни типу II – будь-які зміни до реєстраційних документів, які також не по-

требують нової реєстрації лікарського засобу, але не можуть розглядатися як зміни типу I; 
3) зміни, що потребують нової реєстрації – це усі інші зміни (у тому числі зміни, 

викладені в додатку 6 Наказу № 426), які супроводжуються суттєвими змінами характерис-
тик лікарського засобу і потребують його нової реєстрації. 

Для проведення експертизи матеріалів про внесення змін І-го та ІІ-го типів заявник 
подає до Центру заяву встановленого зразка згідно додатку № 7 Наказу № 426, при внесенні 
змін І-го типу надаються матеріали згідно додатку 5 Наказу № 426, при внесенні змін ІІ-го 
типу подаються матеріали, які обґрунтовують унесення змін, та/або відповідні матеріали з 
поправками, унесеними відповідно до заяви, та/або доповнені або оновлені існуючі експертні 
звіти (огляди, висновки) з урахуванням змін.  

До змін, що потребують нової реєстрації, підхід тотожний з процедурою реєстрації лі-
карського засобу. Для проведення експертизи матеріалів про внесення змін, що потребують 
нової реєстрації лікарського засобу заявник подає до Центру заяву встановленого зразка згі-
дно додатку № 7 Наказу № 426. При таких змінах заявник разом з обґрунтуванням потреби 
внесення змін подає до Центру відповідні розділи реєстраційних матеріалів, які обґрунтову-
ють указані зміни і є достатніми для експертизи лікарського засобу. Матеріали реєстраційно-
го досьє можуть надаватись як у форматі ЗТД, так і в частинах. 
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У випадку зміни терапевтичних показань, зміни дозування, способу застосування та 
інших змін, які стосуються безпосередньо клінічної частини, ІІ частина реєстраційного досьє 
або Модуль 3 (формат ЗТД) можуть не надаватись. 

Згідно Наказу № 426 у разі виявлення ризику для здоров'я людини при застосуванні 
зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу заявник повинен повідомити Центр 
про кожну причину, характер і дату передбачуваного введення в дію тимчасових термінових 
обмежень. Зміни подаються у встановленому порядку. Центр приймає рішення щодо запро-
вадження змін протягом 24 годин.  

Стосовно виявлення небезпечних властивостей лікарського засобу для здоров'я або 
життя людини існують наступні шляхи:  

1) якщо заявнику стало відомо такі властивості, що стали підставою для прийняття за-
явником рішення про введення обмежень до його медичного застосування, заявник повідом-
ляє про це Центр у будь-якій спосіб та подає заяву про зміни (згідно додатку №7 Наказу 
МОЗ України № 426 від 26 серпня 2005 р. (із змінами і доповненнями) з відповідною доку-
ментацією щодо цих виявлених проблем з безпеки негайно, але не пізніше ніж через 15 кале-
ндарних днів від дати отримання цієї інформації.  

2) якщо таку інформацію отримав Центр - то Центр повідомляє про це заявника у 
будь-який спосіб не пізніше, ніж через 15 календарних днів. У відповідь заявник повинен по-
дати до Центру заяву про внесення змін. Запропоновані зміни затверджуються відповідним 
наказом МОЗ України, після чого лікарський засіб повинен вироблятися та застосовуватись 
відповідно до оновленої інформації. 

За результатами експертизи матеріалів реєстраційного досьє щодо змін Центр складає 
вмотивовані висновки щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу і рекоме-
ндує або не рекомендує зміни до затвердження. В разі подання на експертизу змін, які погі-
ршують якість лікарського засобу та впливають на ефективність та безпечність препарату 
Центр не рекомендує дані зміни до затвердження. У разі необхідності здійснюються додат-
кові випробування, до яких можуть відноситись: доклінічні дослідження, клінічні випробу-
вання, контроль якості лікарського засобу в уповноваженій лабораторії, апробація методів 
контролю якості лікарського засобу в уповноваженій лабораторії, проведення порівняльних 
досліджень з активності антибіотиків в зв'язку з введенням (або заміною) додаткового виро-
бника діючих речовин лікарського засобу в уповноваженій лабораторії, тощо. 

Особливу увагу слід приділити тому, що виникають складнощі з визначенням та ін-
терпретацією змін ІІ-го типу, які не мають своєї класифікації. Для того, щоб процедура вне-
сення змін надалі стала більш простою та зрозумілою, на даний час розробляється норматив-
но-правова документація з метою конкретизації процедури внесення змін (в тому числі пере-
лік змін ІІ-го типу), як це зроблено в Євросоюзі (Постанова Комісії (ЄС) № 1234/2008 від 24 
листопада 2008 р. по розгляду змін в умови торгівельної ліцензії на лікарські засоби для лю-
дини, що опубліковані в Офіційному Бюлетні ЄС 12 грудня 2008 р.). 

Гармонізація чинного законодавства до європейського шляхом внесення змін безпо-
середньо до Наказу № 426, дозволить уникнути помилок при визначенні типу змін, почина-
ючи від етапу подання заявником заяви про проведення експертизи матеріалів про внесення 
змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб. 
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ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Гусева Г.В., Бодак В.М. Швецов В.С. 

«Державний фармакологічний центр» МОЗ України 
 

Характерною ознакою фармацевтичного ринку України є прогресуюча тенденція до 
збільшення вже існуючого широкого асортименту лікарських засобів, як вітчизняного та іно-
земного виробництва. Лікарські засоби є спеціальним соціальним товаром, потреба населен-
ня в якому зростає з року в рік, завдяки негативним демографічним процесам та інтенсивним 
накопиченням хронічних неінфекційних захворювань, значною поширеністю туберкульозу, 
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Водночас, лікарські засоби, як і продукти харчування, є 
також ринковим товаром, на ціну яких суттєво впливають валютні коливання, оскільки віт-
чизняні лікарські засоби виробляються переважно із імпортних субстанцій. Водночас між 
вітчизняними і іноземними виробниками на фармацевтичному ринку відбувається жорстка 
конкурентна боротьба. Вітчизняні фармвиробники гублять свої позиції на ринку внаслідок 
агресивної позиції іноземних компаній, що проявляється у агресивній рекламній та дис-
триб’юторській компанії, оскільки іноземні виробники мають значні фінансові ресурси для 
проведення роботи з медиками різного рівня. За цих умов інтенсифікація реклами є характе-
рною ознакою маркетингової політики виробників лікарських засобів. За оцінками експертів, 
наприклад, «Першої медичної агенції MARSMEDIA», фармацевтичні компанії на просуван-
ня своїх продуктів на український ринок витрачають щорічно 150 – 200 млн. доларів на рік. 
У засобах масової інформації все частіше активно рекламуються лікарські засоби, які можуть 
тимчасово усунути симптоми, полегшити стан, але не лікують хвороби. Споживачу важко 
самостійно судити про ефективність цих засобів, однак він часто довіряє запевненням рекла-
ми. Водночас, розповсюдженість серед населення самодіагностики та самолікування призво-
дить до того, що змінюється перебіг хвороби з гострої течії на хронічну та виникають серйо-
зні ускладнення. Хоча виявлення хвороби на ранніх стадіях дозволило б спростити лікування 
та уникнути зайвих витрат. На необхідність правового лікування цього хворобливого прояву 
реклами вказує Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/83/ЄС від 6 жовтня 2001 
року «Про Кодекс спільноти відносно лікарських препаратів, призначених для споживання 
людьми»: «Оскільки реклама широкому загалу, навіть лікарських препаратів, які відпуска-
ються без рецепту, може вплинути на здоров’я громадян, якщо їх приймати надмірно та не-
обережно. Тому реклама лікарських препаратів широкому загалу, де це дозволено, повинна 
відповідати певним істотним критеріям, які необхідно визначити». Відповідно до приписів 
цієї директиви підходи до реалізації принципу медицини «Не зашкодь» в країнах Європейсь-
кого Союзу та СНД різнополярні. Так, в Азербайджані, Бельгії, Германії, Данії, Швейцарії 
реклама лікарських засобів заборонена; у Великій Британії, Польщі, Казахстані, Киргистані 
створені органи регулювання реклами; в Російській Федерації розроблено законопроект про 
заборону такої реклами. В Україні правові інструменти державного регулювання реклами 
лікарських засобів недосконалі і потребують гармонізації їз європейським законодавством. 
Оскільки ця проблема належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу, визначених Законом України від 18 березня 2004 року 
№ 1629-IV “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу ” ((охорона здоров‘я та життя людей, тварин і рослин, розділ IV). 
До Верхової Ради України надійшло декілька законопроектів, щодо державного регулювання 
реклами лікарських засобів, змістом яких є різни норми: від часткової корекції статті 21 За-
кону України «Про рекламу» до повної заборони реклами лікарських засобів. На наш погляд, 
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для вирішення цієї проблеми треба користуватись приписами статті 97 Директиви Європей-
ського Парламенту та Ради 2001/83/ЄС від 6 жовтня 2001 р, яка передбачає, що «1. Держави-
члени забезпечують адекватні та ефективні методи моніторингу реклами лікарських препа-
ратів. Такі методи, які можуть ґрунтуватись на системі попередньої перевірки, у будь-якому 
випадку містять правові норми, відповідно до яких особи або організації, що розглядаються 
на підставі державного законодавства як ті, що мають законний інтерес у забороні будь-якої 
реклами, що суперечить цьому розділу, можуть запроваджувати судові справи проти такої 
реклами, або запропонувати таку рекламу на розгляд адміністративного органа, компетент-
ного вирішувати такі скарги або розпочинати відповідні судові переслідування. 

2. Відповідно до правових норм, зазначених в частині 1, держави-члени наділяють су-
ди або адміністративні органи повноваженнями, що дають їм право, у випадках, якщо вони 
вважають такі заходи необхідними, враховуючи всі задіяні інтереси, та зокрема, суспільний 
інтерес: давати накази про припинення, або розпочинати відповідні судові переслідування 
щодо наказу про припинення, оманливої реклами, або якщо оманлива реклама ще не була 
опублікована, але в майбутньому планується її публікація, давати накази про припинення, 
або розпочинати відповідні судові переслідування щодо наказу про припинення, такої публі-
кації, навіть без доказу фактичного збитку, втрати або наміру або халатності зі сторони рек-
ламодавця.» 

На нашу думку заслуговує досвід Європейських країн застосування методу контролю 
над видатками при рекламних акціях щодо просування препаратів на фармацевтичний ринок. 
Зміст якого полягає у встановлені податку з метою скорочення надлишкових видатків при 
проведенні таких акцій, або визначається порядок, за яким встановлюється співвідношення 
видатків на акції пропорційно до обсягу продаж лікарського засобу. При порушенні цих за-
сад регулювання акцій просування препаратів на фармацевтичний ринок на виробників на-
кладаються штрафи. 

На підставі вищевикладеного та в інтересах захисту прав споживачів - пацієнтів зміни 
до статті 21 Закону України «Про рекламу»,на наш погляд, повинні бути наступного змісту: 
реклама лікарських засобів має погоджуватись із спеціально-уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. та мати приписи, щодо визначення 
юридичної відповідальності за непогодження та наслідки такої реклами. 

Внесення таких змін до Закону України «Про рекламу» буде ефективним інструмен-
том захисту пацієнтів, особливо тих, які купують ліки що відпускаються без рецепту, від 
оманливої реклами лікарських засобів, яка переважно орієнтована на продаж дорого вартіс-
них препаратів з метою збільшення прибутків фармацевтичних фірм. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОЗАМИНА И ЕГО КОМБИНАЦИЙ  
С НПВП ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОДАГРЫ 
Деркач Р.В., Шебеко С.К., Зупанец И.А. 

Национальный фармацевтический университет 
 

Подагра – метаболическое заболевание с накоплением мочевой кислоты в организме и на-
рушением пуринового обмена, протекающее с повторными приступами острого артрита, кристал-
линдуцированными синовитами, отложением уратов в тканях. В результате накапливающаяся в 
организме мочевая кислота начинает откладываться в суставах, вызывая болевой синдром.  

Лечение больных подагрой направлено, в первую очередь, на уменьшение содержа-
ния мочекислых соединений, в том числе мочевой кислоты в организме больного. Однако 
же, в связи с тем, что наиболее ярким симптомом подагры является острый артрит, который 
характеризуется внезапно наступающим, резко выраженным воспалением и острой болью, то 
необходимо противовоспалительное лечение. Достаточно часто при артрозах и артритах по-
мимо НПВП, используются препараты хондромодулирующего действия. По химической 
структуре они представлены разными группами, в том числе аминосахарами (глюкозамина 
гидрохлорид, глюкозамина сульфат, N-ацетилглюкозамин). 

На сегодняшний день одним из наиболее популярных и исследованных хондропро-
текторных средств в клинической практике является глюкозамин, который представляет со-
бой естественный метаболит человеческого организма и содержится в больших количествах 
в элементах соединительнотканного происхождения. Несмотря на разнообразие физиологи-
ческих функций глюкозамина, основной из них является пластическая в составе протеогли-
канов соединительной ткани. Он обладает способностью непосредственно стимулировать 
биосинтез гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты, необходимых для формирования 
структурной матрицы сустава, целостность которой определяет биомеханические свойства 
суставного хряща. При развитии в суставном хряще деструктивных процессов большое зна-
чение для сохранения нормального строения хрящевой ткани имеет также антиферментная 
активность глюкозамина, особенно в отношении лизосомальных ферментов, оказывающих 
выраженное разрушающее действие. 

Интересным фармакологическим свойством глюкозамина является потенцирующее 
влияние на противовоспалительные свойства НПВП. В ходе ряда экспериментальных иссле-
дований было доказано, что совместное применение данных лекарственных препаратов по-
зволяет снижать терапевтически эффективные дозы последних в среднем в 2,0-2,5 раза при 
сохранении высокого уровня фармакологической активности, а также в определенной мере 
улучшить их токсикодинамику. 

Многочисленные клинические испытания показали эффективность применения глю-
козамина для увеличения подвижности суставов и снятия болей. Эффект от применения 
глюкозамина менее выражен, но имеет некоторые преимущества по сравнению с НПВП, ко-
торые лишь временно устраняют боль и могут вызывать серьезные побочные реакции (по-
вреждение слизистой желудочно-кишечного тракта, поражение печени и т.д.). К тому же, 
многогранность механизмов действия глюкозамина позволяет предположить позитивное 
влияние аминосахара на обмен пуринов и мочевой кислоты на фоне развития подагры у па-
циентов, что требует углубленного экспериментального и клинического изучения. 

Таким образом, исследование возможностей применения глюкозамина и его комбина-
ций с НПВП для повышения эффективности лечения подагры является перспективной зада-
чей современной фармакологии. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ (І ФАЗА) ТА  
БІОЕКВІВАЛНТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

Доброва В.Є., Зупанець І.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Впровадження оригінальних лікарських засобів у клінічну практику не можливе без 

проведення клінічного дослідження. Клінічне дослідження є найбільш тривалим і відповіда-
льним етапом розробки ЛЗ, який вимагає особливих підходів до планування та забезпечення 
якості при плануванні вимірювальних експериментів, проведенні випробування та оцінки 
його результатів. При цьому об'єктом дослідження є людина. 

Сьогодні фармацевтична промисловість України прагне активно гармонізувати свої 
виробничі регламенти, нормативно-технічну документацію, системи забезпечення якості, 
тощо відповідно до міжнародних рекомендацій і норм. Прийнято ряд нормативних базових 
документів, які добре регламентують організаційні і етичні аспекти проведення клінічних 
досліджень. 

Одним з ключових питань організації клінічних досліджень є вибір вимірювальних 
процедур, планування вимірювальних експериментів, обробка і аналіз отриманих в ході до-
слідження даних. При цьому необхідно забезпечити точність отриманих інформаційних оці-
нок про стан об’єкту дослідження, а також екстраполювати отримані метрологічні і статис-
тичні показники в спеціалізовані медичні висновки щодо ефективності та безпечності лікар-
ського засобу, що вивчається. 

Особливістю клінічних досліджень при визначенні біоеквівалентності або першої фа-
зи є те, що вплив нового препарату випробовується на здорових добровольцях. При цьому 
важливо не пропустити небажані реакції та можливі клінічні ускладнення, які можуть бути 
спровоковані цим лікарським засобом. Враховуючи це, необхідно ретельно визначити меди-
чні критерії за якими буде проводитися оцінка переносимості лікарського засобу, а також 
розробити адекватну математичну методику оцінки показників переносимості. Тому для ви-
значення переносимості було запропоновано оцінювати такі показники: суб’єктивні скарги 
добровольців, які фіксуються в індивідуальних реєстраційних формах (ІРФ); результати фі-
зикального обстеження, клінічні показники, що описують стан пацієнта (артеріальний тиск 
(АД), частота серцевих скорочень (ЧСС), параметри електрокардіограм (ЕКГ), температура 
тіла); показники лабораторних обстежень крові (результати загального та біохімічного аналі-
зу крові, показники коагулограми); загальний аналіз сечі на відповідність або невідповідність 
нормі. Враховуючи важливість оцінки кожного з цих показників та їх вплив на загальну ха-
рактеристику стану добровольця, неможливо відокремити будь-який з них та використовува-
ти у якості головної змінної для оцінки переносимості. Тому було розроблено методику оці-
нки переносимості препарату за величиною сумарного вагового коефіцієнту. 

При оцінці кожного з цих показників запропоновано використовувати параметричні 
та непараметричні методи статистичного аналізу. Для визначення впливу категорійних фак-
торів (доза препарату, стадія дослідження, тощо) та кількісних (випадкових) факторів, а та-
кож оцінки їх взаємодії розроблено математичні моделі на базі дисперсійного та коваріацій-
ного аналізу. За допомогою запропонованих моделей було проведено оцінку клінічних до-
сліджень оригінальних препаратів виробництва ЗАТ НВЦ „Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод” та ряду генериків, що дозволило забезпечити необхідну якість ви-
пробувань ЛЗ та провести адекватну оцінку їх переносимості/безпечності. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УРОЛІТИЧНОЇ ДІЇ 
НОВОГО РОСЛИННОГО ЗАСОБУ «ФЛАРОСУКЦИН» 

Єрмоленко Т.І. 2), Грошева Ю.Ю. 1), Шебеко С.К. 1) 

Національний фармацевтичний університет1), 
Харківський національний медичний університет2) 

 
Сечокам’яна хвороба (СКХ) – одне із найбільш поширених захворювань сечовиділь-

ної системи, для якого не існує будь-якої спеціальної профілактики. Останнім часом кіль-
кість хворих СКХ нестримно зростає, при цьому через гострі больові відчуття якість їх життя 
знаходиться на низькому рівні. 

В сучасній клінічній практиці для лікування хворих на СКХ застосовуються препарати, 
що містять буферні речовини та сприяють утриманню рН сечі у певних межах. Крім того, широ-
ко використовують фітопрепарати та багатокомпонентні трав’яні збори з народної медицині, що 
містять лікарську рослинну сировину. Дані засоби мають діуретичну, протизапальну, антибакте-
ріальну та спазмолітичну активність, а також біологічно активні речовини екстрактів лікарських 
рослин, що сприяють розм’якшенню або розчиненню сечових конкрементів. 

У зв’язку з цим, нашу увагу привернув новий уролітичний засіб Фларосукцин, розроб-
лений на ЗАТ НВЦ „Борщагівський ХФЗ”, що являє собою комбінований препарат рослинного 
походження з буферною сумішшю, що складається із сукцинатів калію, натрію, магнію та екс-
трактів лікарських рослин: астрагалу серпоплідного, листів берези та квіток липи, у формі си-
ропу. Метою дослідження було вивчення впливу Фларосукцину на перебіг експериментально-
го уролітіазу у порівнянні з препаратом Фітолізин виробництва “Herbapol” (Польща). 

Дослідження проводили на білих безпородних щурах масою 220-250 г, яким під нем-
буталовим наркозом проводили лапаратомію і в сечовий міхур стерильно вводили цинковий 
диск вагою 30 мг, а потім рану пошарово зашивали. Після загоєння операційної рани щурам 
щодня внутрішньошлунково вводили літогенну речовину – 1% розчин етиленгліколю у дозі 
6 мл на тварину протягом 18 діб. Для оцінки уролітичної дії визначали рН та питому щіль-
ність сечі, вимірювали вагу введеного диску, вагу нирок та розраховували їх масовий коефі-
цієнт (МКН) на початку та у кінці дослідження.  

Результати проведених досліджень свідчать, що введення на тлі патології препарату 
Фларосукцин у дозі 2,0 мл/кг призводить до підлуження сечі та зсуву її рН до нейтральних 
значень. Також при цьому відбувається нормалізація щільності сечі та наближення її до по-
казників інтактного контролю. На відміну від досліджуваного препарату, Фітолізин, що вво-
дився у еквівалентній дозі, не призводив до утворення у щурів показників, що вірогідно від-
різняються від групи контрольної патології. У контрольних тварин спостерігалось зменшен-
ня ваги на 5,2 %, а також збільшення МКН у 1,7 разу. Фларосукцин за рахунок зсуву рН сечі 
до нейтральних значень, нормалізації питомої щільності сечі більш ефективно (на 13%), ніж 
Фітолізин знижував літогенні властивості етиленгліколю, що проявлялось у збільшенні маси 
щурів та зниженні МКН. Крім того, в ході дослідження було визначено, що внутрішньочере-
вне ведення етиленгліколю викликало статистичне збільшення ваги цинкового диску вдвічі. 
Щодобове введення на тлі патології препарату Фларосукцин сприяло зменшенню ваги міне-
ральної частини диску на 41,2% у порівнянні з групою контрольної патології. При цьому, за-
стосування Фітолізину призводило до зниження маси диску лише на 24%. 

Таким чином, за всіма дослідженими показниками уролітичний засіб Фларосукцин ві-
рогідно перевищує дію препарату порівняння Фітолізин та є перспективним об’єктом для 
подальших експериментальних досліджень у якості засобу лікування СКХ.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ " ФЛАРОСУКЦИН" 
У ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ'ЯНУ ХВОРОБУ 
Жулай Т.С.1), Зупанець І.А.1), Єрмоленко Т.І.2) 
Національний фармацевтичний університет 1), 

Харківський національний медичний університет 2) 
 
У клініці внутрішніх хвороб особливе місце займають патології нирок і сечовидільної си-

стеми, оскільки є однією з найважливіших причин розладу гомеостазу організму людини. Крім 
того, захворювання сечовидільної системи мають велике медико-соціальне значення, у зв’язку з 
частою інвалідизацією хворих та низкою якістю їх життя. Щорічна захворюваність сечокам'я-
ною хворобою (СКХ) у світі становить близько 3% серед дорослого населення. В останні роки в 
Україні реєструється підвищення росту СКХ як у дорослих, так і у дітей. Крім того, відзначаєть-
ся позитивна динаміка росту обструктивних уропатій і СКХ у більшості регіонів України й СНД. 

Причини та умови виникнення каменів різноманітні і збігаються з такими для дисме-
таболічних нефропатій, які можна розглядати як попередню нефролітіазу стадію в єдиному 
патогенезі. Крім того, у розвитку СКХ більшу роль відіграє хронічна сечова інфекція, що 
приводить до розвитку СКХ в 50-70% випадків. 

В лікуванні сечокам'яної хвороби застосовуються лікарські засоби, що відносяться до 
різних фармакологічних груп, у тому числі препарати рослинного походження. 

Враховуючи актуальність даної проблеми, на ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" був ро-
зроблений оригінальний препарат Фларосукцин, призначений для застосування в нефрології. 
Фларосукцин являє собою комбінований препарат рослинного походження з буферною су-
мішшю, що складається із сукцинатів калію, натрію, магнію та екстрактів лікарських рослин: 
астрагалу серпоплідного, листів берези та квіток липи, у формі сиропу, який має протизапа-
льну, діуретичну і спазмолітичну дію. Препарат відновлює фильтраційно-реабсорбційну зда-
тність нирок, збільшує виведення із сечею азотистих шлаків, зменшує рівень азотемії, під-
тримує на фізіологічному рівні баланс електролітів (кальцію та фосфору). Препарат Фларо-
сукцин рекомендований у складі комплексної терапії для розчинення сечокислих, змішаних 
уратно-оксалатних, кальцій-оксалатних конкрементів і попередження їх утворення. Можливе 
застосування в складі комплексної терапії хронічної ниркової недостатності, циститу, спазму 
сечоводів і сечовивідних шляхів. 

Отримані результати доклінічних досліджень препарату Фларосукцин на лаборатор-
них тваринах свідчать про його нешкідливість. Доведена уролітична і нефропротекторна ак-
тивність обумовлює доцільність його подальшого клінічного вивчення з перспективою впро-
вадження в схему лікування і профілактики СКХ. 

На цей час виконується відкрите рандомізоване клінічне випробування на базі Клініко-
діагностичного центру Національного фармацевтичного університету – вивчення переносимості 
(I фаза) різних доз препарату Фларосукцин, сироп 100 мл у флаконах, виробництва ЗАТ НВЦ 
"Борщагівський ХФЗ" при участі здорових добровольців. У процесі випробування у всіх добро-
вольців буде оцінюватися переносимість препарату на підставі критеріїв переносимости: скарги 
добровольців, відхилення при фізикальном огляді, а також клінічно значимі відхилення при ла-
бораторному та інструментальному обстеженні (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 
біохімічний аналіз крові, артеріальний тиск, ЧСС, ЕКГ, термометрія). 

Отримані попередні результати свідчать про добру переносимість Фларосукцину та 
обумовлюють перспективи його подальшого вивчення з метою впровадження в схему ліку-
вання та профілактики СКХ. 
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Артериальная гипертензия (АГ) – является одним из самых распространенных заболе-

ваний, основной причиной сердечно-сосудистых осложнений и инвалидизации. В целях дос-
тижения максимальной эффективности лечение АГ рационально начинать в молодом возрас-
те. 

Целью исследования явилось изучение характера нарушений микроциркуляции и рео-
логии крови у пациентов с АГ I стадии. 

Нами было обследовано 33 пациента с АГ I стадии в возрасте 17 – 24 лет, из них 16 
мужчин (48,5%)и 17 женщин (51,5%). Группу контроля составили 20 практически здоровых 
лиц аналогичного пола и возраста.  

Состояние микроциркуляции изучалось методами: ЯМР – релаксометрии; биомикро-
скопии конъюнктивы склеры. 

В результате исследования у лиц с АГ I стадии время диффузного обмена воды через 
мембрану эритроцитов составило 10,12±0,21 мсек, в сравнении с группой контроля 6,84±0,08 
баллов р<0,05. При биомикроскопии наблюдались изменения сосудистой стенки: неравно-
мерность калибра сосудов, меандрическая извилистость венул, уменьшение соотношения 
диаметров артериол к венулам, уменьшение количества функционирующих капилляров, 
внутрисосудистая агрегация эритроцитов.  

Средний конъюнктивальный показатель составил 6,2±0,11 баллов, в сравнении с 
группой контроля (2,65±0,13 баллов).  

Состояние реологических свойств крови изучалось: методом центрифугирования и 
определением общей вязкости крови. 

У обследуемых пациентов были выявлены начальные изменения показателей реоло-
гических свойств крови. Общая вязкость при сдвиге 43с-1 составила 8,12±0,11мПа·с, при 
сдвиге 1с-1 – 26,88±0,11мПа·с.  

Исследования проводились в динамике лечения индапамидом 1,25 мг 1 раз в сутки в 
течении 4-х недель. В результате терапии время диффузного обмена воды через мембрану 
эритроцитов составило 9,08±0,22 мс, что свидетельствует об улучшении системной прони-
цаемости эритроцитов. 

Конъюнктивальный показатель снизился до 4,28±0,11 баллов за счет, увеличения ко-
личества функционирующих капилляров, уменьшения агрегации эритроцитов. 

Общая вязкость крови при сдвиге 43с-1 составила 6,01±0,11мПа·с, при сдвиге 1с-1 – 
24,89±0,11мПа·с.  

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что в динамике тера-
пии индапамидом происходит количественное улучшение микроциркуляции и реологиче-
ских свойств крови. что позволяет рекомендовать применение данного препарата на ранних 
стадиях АГ. 
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В настоящее время изучению аспектов артериальной гипертензии (АГ) уделяется 

большое внимание. 
Особое значение имеет широкая распространенность АГ среди лиц молодого возрас-

та, ранняя инвалидизация таких больных, снижение продолжительности их жизни, что пред-
ставляет важную медицинскую и социальную проблему. 

В настоящее время помимо общепринятого патогенеза АГ большое внимание уделяют 
изучению состояния реологических свойств крови, как ведущего звена развития заболевания. 
Но до настоящего времени не существует единого подхода к механизму развития заболева-
ния. 

Целью данного исследования явилось изучение характера и степени выраженности 
нарушений реологических свойств крови у пациентов с АГ I стадии и разработка методов 
коррекции этих нарушений индапамидом. Было обследовано 33 пациента с АГ I стадии в 
возрасте 17 – 22 лет, средний возраст (20,4) года, из них 16 мужчин (48,5%)и 17 женщин 
(51,5%). Группу контроля составили 20 практически здоровых лиц аналогичного пола и воз-
раста. 

Изучалось состояние реологических свойств крови: определялся уровень гематокрита 
– методом микроцентрифугирования по Шкляру, показатель агрегации эритроцитов – мето-
дом реоскопии с последующим расчетом агрегационной способности в баллах по системе 
критериев Л.Т. Малая. 

Вышеуказанные показатели изучались в динамике на фоне терапии индапамидом до и 
после лечения. Препарат назначался в дозе 1,25 мг 1 раз в сутки, в течение 4 недель. Уста-
новлено, что у пациентов с АГ I стадии были выявлены начальные изменения показателей 
реологических свойств крови: уровень гематокрита составил 45,92±0,24% (р<0,01). Показа-
тель агрегации эритроцитов 11,23±0,12 баллов (р<0,01), в сравнении с группой контроля. 
Эритроциты имели форму – в виде монетных столбиков, в скоплениях по 9 – 10 эритроцитов, 
в 16,5 % обнаруживалось начальная стадия агрегации эритроцитов, что свидетельствует о 
начальных нарушениях в системе гомеостаза. 

После проведенной терапии индапамидом уровень гематокрита снизился до 
43,13±0,11% (р<0,05), а показатель агрегации эритроцитов составил 8,68±0,14 баллов 
(р<0,01), что свидетельствует об улучшении реологических свойств крови и нивелирует ран-
ние нарушения системы гемостаза у лиц молодого возраста с АГ I стадии.  

Полученные данные свидетельствуют о нарушениях реологических свойств крови у 
пациентов с АГ I стадии, как ведущего звена механизма развития заболевания. Искомые по-
казатели улучшались в результате терапии индапамидом данной группы пациентов в дози-
ровке 1,25 мг 1 раз в сутки в течении 4 недель, что дает возможность рекомендовать прием 
индапамида в вышеуказанной дозировке пациентам с артериальной гипертензией I стадии у 
лиц молодого возраста. 



187 
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Артериальная гипертензия (АГ) у лиц молодого возраста привлекает внимание уче-
ных экономически развитых стран. Подавляющее большинство случаев эссенциальной АГ у 
молодых пациентов представлена мягкими формами и общепринятой является концепция 
раннего начала терапии АГ. 

Целью исследования являлось изучение состояния микроциркуляции – по данным те-
левизионной капилляроскопии и реологии крови по данным общей вязкости крови у лиц мо-
лодого возраста с пограничной артериальной гипертонией (ПАГ). Нами было обследовано 28 
пациентов с ПАГ в возрасте от 16 до 18 лет, из них 26 девушек и 2 юношей. Средний возраст 
обследуемых составил (17,2 года). Группа контроля была представлена 20 практически здо-
ровыми лицами, соответствующего пола и возраста. 

Состояние микроциркуляции изучалось методом телевизионной капилляроскопии. 
Реологические свойства крови изучались по данный общей вязкости крови на малых и боль-
ших скоростях сдвига. 

При капилляроскопии кожной складки ногтевого ложа безымянного пальца левой ру-
ки было обнаружено: уменьшение числа функционирующих капилляров, снижение их кро-
венаполняемости. Капилляры удлинены, извиты, полиморфны, венозные и переходные коле-
на их слегка расширены, ток крови в них быстрый, местами – прерывистый; в трети случаев 
отмечалось сужение артериоллярного колена, картина повышенного кровенаполнения ве-
нозного колена. В 79% случаев фон капилляроскопической картины был прозрачным, в 11% 
отмечалось помутнение фона капилляроскопической картины. Цвет изменялся от розово-
желтого в 92% случаев до бледного 7% наблюдений, что свидетельствует о наличии регуля-
торных приспособлений сосудистого русла и ухудшении микроциркуляции в капиллярах, на 
1 мм насчитывалось7 – 8 функционирующих капилляров. 

При изучении общей вязкости крови при сдвиге 43с-1 она составила 6,12±0,11 мПа·с, 
при сдвиге 1с-1 – 24,73±0,11мПа·с. 

Искомые показатели изучались в динамике на фоне терапии индапамидом в дозе 1,25 
мг 1 раз в сутки в течение 4 недель. После терапии произошло улучшение капилляризация 
тканей, за счет увеличения числа функционирующих капилляров, общая вязкость крови при 
сдвиге 43с-1 составила 5,14±0,12 мПа·с(р<0,05), а при сдвиге 1с-1 – 22,31±0,13 мПа·с (р<0,01). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате терапии индапамидом 
происходит количественное и качественное улучшение состояния микроциркуляции и рео-
логических свойств крови в динамике терапии индапамидом, что позволяет рекомендовать 
применение данного препарата для лечения пациентов с Пограничной артериальной гипер-
тонии молодого возраста. 
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Буковинський державний медичний університет 

 
Створення ефективних, безпечних та доступних ліків є одним із найважливіших за-

вдань фармацевтичної науки та практики. Саме до таких препаратів можна віднести корвітин 
(водорозчинна форма кверцетину) та ліпофлавон (ліпосомальна форма кверцетину). Слід за-
значити, що традиційні лікарські форми зараз поступаються новим, які здатні доставляти бі-
ологічно активні речовини в уражене місце організму в точно регульованій кількості. Наразі 
увага багатьох дослідників звернута на практичне використання ліпосом, як носіїв діючої 
речовини лікарських препаратів.  

В нашій роботі проведено порівняльне дослідження впливу водорозчинної та ліпосо-
мальної форм кверцетину на функції нирок, стан вільнорадикального окиснення ліпідів і біл-
ків, фібрино- та протеолітичну активність рідин організму та тканин нирок, гістоструктуру 
нирок у динаміці розвитку гострої ниркової недостатності (ГНН).  

Результати наших досліджень показали, що корвітин як водорозчинна лікарська фор-
ма виявляє інтенсивнішу дію на більшість показників функції нирок у перші години експе-
рименту при одноразовому використанні за умов міоглобінуричної форми ГНН, при цьому 
до 96 год експерименту вплив препарату істотно зменшується.  

Ліпофлавон при одноразовому використанні зберігає більш стабільну і довготривалу 
дію порівняно з корвітином, що можна пояснити властивістю самих ліпосом виконувати 
роль депо препарату і захисту діючих речовин від руйнування. В ліпосомальних формах ді-
юча речовина вивільняється поступово впродовж тривалого часу, за рахунок гідрофільної 
поверхні ліпосоми можуть зберігатися в кровоносному руслі близько двох діб. Коригуваль-
ний вплив препаратів кверцетину на стан прооксидантно-антиоксидантної системи організму 
щурів за умов експериментальної ГНН після одноразового введення найбільше виявляється 
для корвітину на 24 год експерименту, а для ліпофлавону – на 96 год.  

У наших дослідженнях відмічено перевагу при тривалому (впродовж 7 днів) викорис-
танні ліпосомальної форми кверцетину - ліпофлавону за умов моделювання ГНН щодо нор-
малізації функції нирок та прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, що підтверджено як 
при міоглобінуричній формі ГНН, так і при гентаміциновій нефропатії. Це можна пояснити 
властивістю ліпосом поступово накопичуватися у тих місцях, де кровоносні судини мають 
дефекти, а також за рахунок їх лікувальним властивостям при запальних процесах. Переваги 
ліпофлавону над корвітином підтверджено морфологічними дослідженнями: на 24 год екс-
перименту при міоглобінуричній формі ГНН ліпофлавон сприяв більшому розсмоктуванню 
міоглобінових циліндрів, що закупорювали просвіти звивистих канальців, зменшенню про-
явів некрозу і дистрофічних процесів у епітеліоцитах. Одноразове та тривале застосування 
препаратів кверцетину сприяло збільшенню фібринолітичного потенціалу як рідин організ-
му, так і тканини нирок при міоглобінуричній гострій нирковій недостатності, причому за 
умов одноразового введення дія ліпофлавону виявлялась сильнішою порівняно з корвітином. 

За сукупністю змін функції нирок, біохімічних показників і морфологічної картини в 
нирках, виявлених при застосуванні ліпофлавону та корвітину можна судити про потужні 
нефропотекторні властивості препаратів, а також про переваги ліпосомальної форми кверце-
тину. 
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ДЕРЖАВНОЇ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Іжаковська І.І., Кудрявцева І.Г., Валова М.С. 
Державний фармакологічний центр 

 
На сьогоднішній день державна перереєстрація лікарських засобів в Україні є 

обов`язковою умовою продовження дозволу для медичного застосування лікарських засобів 
у разі закінчення терміну перебування зареєстрованого лікарського засобу на фармацевтич-
ному ринку України (тобто закінчення терміну дії реєстраційного посвідчення). Державну 
перереєстрацію лікарських засобів здійснює МОЗ України на підставі поданої до ДФЦ МОЗ 
України (Центр) заяви встановленого зразка разом із комплектом реєстраційних матеріалів, 
обсяг яких повинен відповідати вимогам чинного законодавства (Додаток 3 або 15 Наказу 
МОЗ України №426 « Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних ма-
теріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а та-
кож експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії ре-
єстраційного посвідчення» від 26 серпня 2005 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 19 вересня 2005 р. за N 1069/11349 із змінами і доповненнями, внесеними наказами 
Міністерства охорони здоров'я України від 1 березня 2006 року N 95, від 11 вересня 2007 ро-
ку N 536, від 25 вересня 2008 року N 543) (далі Наказ №426 зі змінами). За результатами екс-
пертизи реєстраційних матеріалів і на підставі наданих Центром висновків та рекомендацій 
МОЗ приймає рішення про державну перереєстрацію лікарських засобів або відмову в пере-
реєстрації. Лікарський засіб не може бути рекомендований до державної перереєстрації, як-
що під час проведення експертизи реєстраційних матеріалів установлено, що вони не відпо-
відають сучасному науково-технічному рівню; одержано нові дані, що свідчать про перева-
жання ризику від застосування лікарського засобу над очікуваною користю. Зважаючи на те, 
що реєстраційні матеріали повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню, а про-
тягом строку дії реєстраційного посвідчення Заявник несе відповідальність за ефективність, 
безпечність та якість зареєстрованого лікарського засобу, вживає заходів для підвищення на-
уково-технічного рівня виробництва та гарантій якості зареєстрованого лікарського засобу, 
почастішали випадки, в яких Заявник разом із заявою на перереєстрацію подає і заяву(и) про 
проведення експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарсь-
кий засіб (якщо є необхідність внести зміни у реєстраційні матеріали і на даний момент вони 
не були внесені в установленому порядку). Однак, слід зауважити, що процедура внесення 
змін в реєстраційні матеріали при проведенні державної перереєстрації лікарських засобів 
потребує більших затрат часу та ресурсів, оскільки і обсяг реєстраційних матеріалів, які ма-
ють доповнюватись матеріалами про внесення змін (додаток 5 до Наказу МОЗ №426 зі змі-
нами) і додаткові експертизи впливають на терміни проведення експертизи матеріалів щодо 
лікарських засобів, які подаються для державної перереєстрації. Таким чином, процедура 
державної перереєстрації лікарських засобів була б на сьогодні більш ефективною та успіш-
ною, якщо б Заявник вчасно декларував зміни у реєстраційні матеріали під час дії реєстра-
ційного посвідчення. Оскільки для державної перереєстрації терміни виконання експертних 
робіт обмежені, це дасть можливість удосконалити процедуру державної перереєстрації та 
значно зменшити затрати на її проведення. Крім того, варто зазначити, що, враховуючи су-
часні тенденції гармонізації регламентуючих документів щодо реєстрації лікарських засобів 
в Україні до стандартів Європейського Союзу, процедури державної перереєстрації лікарсь-
ких засобів в недалекому майбутньому буде значно спрощена. 
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" НЕLIO РLANTUM"® – СИСТЕМА ДЛЯ АКТИВАЦИИ И СИНХРОНИЗАЦИИ  
ЕСТЕСТВЕННЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗМА 

Кабачный В.И., Кабачная И.В. 
Национальный фармацевтический университет, 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
 
Независимо от природы эндо- и экзогенных факторов агрессии (инфекционных, меха-

нических, физических, химических или лучевых) в основе развития любой патологии лежит 
десинхронизация и нарушение естественных компенсаторных, регуляторных и восстанови-
тельных биохимических процессов организма. 

Таким образом, разработка препаратов и методов для синхронной активации процес-
сов на клеточном, органно-тканевом и системных уровнях является актуальным направлени-
ем в познании патогенеза и создании методов лечения доселе неизлечимых заболеваний. 
Фактически это предусматривает использование организма в качестве естественной биофаб-
рики с интенсивным, полным и непрерывным циклом выработки защитно-
восстановительных факторов, утилизации и выброса продуктов жизнедеятельности. 

Учитывая генетическую индивидуальность организмов, разнообразие патогенных 
факторов, степень, глубину и обширность деструктивных процессов, такая стратегия требо-
вала персонификации состава и дозировок лекарственных препаратов, но при этом предпола-
гала максимальную эффективность и полную безвредность терапии. 

Для реализации приведенной концепции использовали систему "Helioplantum"®, раз-
работанную именно" для персонифицированного повышения защитно-восстановительных 
возможностей организма.  

В качестве объекта наблюдений были выбраны неврологические заболевания (паро-
ксизмальные состояния эпилептического и неэпилептического круга, мигрень, рассеянный 
склероз и др.), считающиеся классически неизлечимыми системными хроническими заболе-
ваниями. Исследования проводились под контролем специалистов ГУ «Институт невроло-
гии, психиатрии и наркологии АМН Украины», Харьковской медицинской академии после-
дипломного образования (ХМАПО). В процессе разработки персональных схем системного 
восстановления использовалась электронно-диагностическая аппаратура, знание механизма 
действия, фармакокинетики и фармакодинамики ингредиентов, функционального состояния 
систем, пациентов, аддитивности эффектов индивидуальных маркеров. 

Результативность специфического восстановления оценивалась по субъективным 
ощущениям пациентов. Для объективной оценки специфического эффекта использовались 
новейшие методы компьютерной ЭЭГ нейродиагностики (спектральный, многомерный спек-
тральный и нелинейный анализ) в сочетании с вариабельностью сердечного ритма; МРТ – 
томография и др. Параллельно проводились исследования клинических показателей крови, 
биохимических характеристик функции печени, почек, поджелудочной железы, иммунного и 
гормонального статуса. 

Получены уникальные результаты, позволяющие пересмотреть представления о пато-
генезе и некурабельности указанных заболеваний, сравнить эффективность предлагаемой 
методологии с новейшими достижениями медицинской науки, накопить статистический ма-
териал для дальнейшего анализа и совершенствования системы "НЕLIOРLANTUM" ®. 
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«HELIOPLANTUM»® – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕРАПИИ  
ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Кабачный В.И., Мищенко Т.С., Кабачная И.В 
Национальный фармацевтический университет, 

ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины» 
 
Пароксизмальные состояния (ПС) – одна из наиболее актуальных проблем в совре-

менной клинической неврологии, т.к. они сопровождают большинство заболеваний нервной 
системы, снижая качество жизни пациентов и часто являются основной причиной временной 
и стойкой нетрудоспособности, а современный арсенал лекарственных средств малоэффек-
тивен, имеет множество побочных эффектов, но не обеспечивает полного излечения. 

Цель исследования – изучение эффективности системы «Helioplantum»® в лечении ПС 
эпилептического и неэпилептического круга. 

Для решения поставленной цели нами было обследовано и пролечено 36 больных с 
эпиприступами (генерализованными, парциальными), вегето-висцеральными пароксизмами, 
синкопальными состояниями, причиной которых была эпилепсия, токсические и инфекци-
онные поражения головного мозга, вегетативно-сосудистая дистония, последствия черепно-
мозговых травм. В начале применения системы «Helioplantum»®, с целью купирования паро-
ксизмов больные продолжали принимать антиконвульсанты, вегетотропные, вазоактивные 
препараты постепенно (по мере прекращения приступов) снижая дозы и частоту их приема. 

Лечение по системе «Helioplantum»® проводилось персонифицировано от 3 до 12-х 
месяцев. Эффективность терапии оценивалась на основании тщательного сбора жалоб боль-
ных, данных неврологического статуса, электрофизиологических (ЭЭГ) и биохимических 
исследований.  

Результаты динамического наблюдения за пациентами показали, что лечение по сис-
теме «Helioplantum»® снижает частоту эпилептических приступов, вегето-висцеральных, 
синкопальных пароксизмов и кризов, значительно уменьшает выраженность проявлений ве-
гетативной дисфункции. После окончания курса лечения у всех больных прекратились эпи-
приступы и пароксизмы, наблюдалось нивелирование астенического синдрома, когнитивных 
нарушений, вегетативных расстройств, исчезновение пароксизмальной активности на ЭЭГ. 

Клинические исследования показали высокую эффективность системы 
«Helioplantum»® в терапии ПС приведенных этиологий и перспективы ее применения при ПС 
метаболического, сосудистого, нейродегенеративного и др. происхождения. 
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«HELIOPLANTUM»® – ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
В ЛЕЧЕНИ МИГРЕНИ 

Кабачный В.И., Мищенко Т.С., Кабачная И.В. 
Национальный фармацевтический университет, 

ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины» 
 

Мигрень является одной из наиболее часто встречаемых форм головной боли, которой 
страдают почти 16% населения земного шара. Несмотря на успехи, достигнутые в последние 
десятилетия в области изучения этиологии, патогенеза, диагностики мигрени и появление 
большого количества лекарственных препаратов, до настоящего времени лечение мигрени 
сопряжено со значительными трудностями, а его результаты далеко не всегда удовлетворяют 
больных и врачей. 

В связи с выше изложенным представляло интерес изучить эффективность системы 
«Helioplantum»® в лечении больных мигренью. Основанием для проведения данного метода 
лечения явилось предложенная авторами теория мигрени, согласно которой мигрень может 
рассматриваться как результат многофакторной десинхронизации естественных биохимиче-
ских процессов, обусловленных стойким нарушением саморегуляции. 

Целью настоящих исследований являлось изучение эффективности и безопасности 
системы «Helioplantum»®, предусматривающей восстановление вышеуказанных механизмов, 
в лечении мигренозных приступов. 

За время клинических наблюдений нами было пролечено 42 больных мигренью с ау-
рой и без ауры. Средний возраст пациентов составил 32,3 года. Длительность заболевания 
была от 5 до 10 лет, частота приступов составляла от 3 до 8 раз в месяц. Подробно изучался 
анамнез заболевания, в результате чего, у 63% опрошенных выявлен его наследственный ха-
рактер (в основном по материнской линии). Все больные проходили клиническое исследова-
ние неврологического и соматического статуса, биохимический анализы до и после лечения. 
Оценка боли проводилась по визуальной аналоговой шкале боли.  

Приступы у пациентов с мигренью без ауры характеризовались интенсивной головной 
болью пульсирующего характера, чаще в одной половине головы, локализованной преиму-
щественно в лобно-глазнично-височной области, сопровождающейся тошнотой, частой рво-
той на пике головной боли, фото- и фонофобией, сонливостью и вялостью после приступа, 
длительность которого колебалась в пределах от 8 часов до 2 суток. Боль во время приступа 
соответствовала сильной и очень сильной согласно оценке по визуальной аналоговой шкале 
боли. 

Из сопутствующих симптомов, 43% больных отмечали вегетативные проявления в 
виде озноба, потливости, сердцебиения, сухости во рту, ощущения удушья, зевоты, боли в 
подложечной области, обильного мочеиспускания. 

У 30% обследованных нами пациентов, развитию приступа головной боли предшест-
вовала аура со зрительными нарушениями в виде сверкающих зигзагов. 

В контрольной группе (10 человек) для купирования мигренозных атак применялись 
нестероидные противовоспалительные препараты и триптаны. В качестве профилактическо-
го лечения 70% больных назначались β-блокаторы, антиконвульсанты, антидепрессанты. Ле-
чение, как отмечали пациенты, было мало эффективным. 

Применение системы «Helioplantum»® длилось от 3 до 6 месяцев в зависимости от 
давности заболевания, частоты и интенсивности приступов мигрени. При этом, уже в тече-
ние месяца после лечения у 30% пациентов приступы прекратились, у остальных – они стали 
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более редкими и менее интенсивными, а в течение последующих 3-5 месяцев также полно-
стью исчезли. 

В результате проведенного курса терапии у большинства наблюдаемых отмечено зна-
чительное улучшение самочувствия, работоспособности, проявляющееся в отсутствии при-
ступов, улучшении сна, памяти, настроения, устойчивости к вирусным заболеваниям, что 
свидетельствует о 100% терапевтической эффективности, хорошей клинической переноси-
мости и безопасности предложенной системы лечения мигрени и подтверждается данными 
биохимических показателей. 

Основным критерием эффективного завершения лечения служили: системная норма-
лизация 120 электропунктурных потенциалов, отсутствие мигренозной боли и предшест-
вующих ей симптомов в течение двух последних месяцев терапии, уверенная самооценка 
пациентом качественных изменений своего здоровья. 

Катамнестические наблюдения за пациентами свидетельствуют о стабильно хорошем 
состоянии и отсутствии приступов в течение последующих 2-х лет после завершения лече-
ния.  

Вышеизложенные факты подтверждают практическую возможность полного излече-
ния мигрени по системе «Helioplantum»® даже в случаях с многолетним стажем малоуспеш-
ного лечения всеми доступными ортодоксальными методами. 
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ДОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ  
КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Коваленко В.М. 
Державна установа “Інститут фармакології та токсикології АМН України” 

 
Розробка та впровадження лікарських засобів включає поетапне доклінічне вивчення 

та проведення клінічних випробувань з метою визначення їх ефективності та безпечності. 
Завданням доклінічних досліджень, в першу чергу, є отримання даних щодо токсичного 
впливу на органи-мішені, встановлення залежності ефекту від дози, зворотності виявленої 
негативної дії на організм. На ранніх етапах доклінічних досліджень оцінка гострої токсич-
ності може бути важливою для терапевтичних показань стосовно популяції пацієнтів, для 
яких існує високий ризик передозування (напр. депресія, біль, деменція) при проведенні ам-
булаторних клінічних досліджень.  

Отримана інформація є основою для встановлення безпечної стартової та максималь-
ної доз при проведенні клінічних випробувань, а також визначення параметрів клінічного 
моніторингу можливих побічних ефектів досліджуваного препарату.  

У більшості випадків важливою для клінічних випробувань є максимально переноси-
ма доза, встановлена за результатами токсикологічних досліджень на тваринах. Крім того, 
згідно сучасних узгоджених міжнародних рекомендацій в деяких випадках визначення стар-
тової і максимальної доз, а також режиму дозування при проведенні клінічних випробувань 
досягається завдяки результатам повторних уведень високих доз препарату, насичуючої екс-
позиції, встановлення максимальної дози, яку можна увести тварині, та використанню інших 
підходів. Історично склалось, що дані гострої токсичності отримують в результаті токсико-
логічних досліджень за одноразового уведення препарату ссавцям двох видів. При цьому до-
сліджуються два шляхи уведення: перший, той, що планується використовувати в клініці, а 
другий – парентеральний, переважно внутрішньовенний. Проте, необхідна інформація щодо 
максимально переносимої дози може бути отримана в загально токсикологічних досліджен-
нях, що передбачають як поступове збільшення доз, так і проведення повторних короткотри-
валих тестувань, спрямованих на визначення діапазону доз. Ці дослідження проводяться у 
відповідності до вимог належної лабораторної практики. 

Визначення стартової дози є важливим елементом безпеки для осіб, що беруть участь 
в клінічних випробуваннях першої фази. Рекомендації щодо стартової дози для людини вра-
ховують усі відповідні дані доклінічних досліджень, включаючи фармакологічну 
дозозалежність, фармакологічний та токсикологічний профілі, фармакокінетику. Рівні доз, 
що не викликають побічної дії, визначені в доклінічних дослідженнях безпечності з викори-
станням найбільш придатних видів тварин, є найбільш інформативними. Запропонована 
стартова доза для клінічних випробувань також залежить від наявності різних факторів, 
включаючи фармакодинаміку, особливості будови молекули діючої речовини 
досліджуваного препарату, дизайну клінічних випробувань, а також національних вимог. 
Перша фаза клінічних випробувань на людях може бути розпочата за наявності досить 
різних видів та тривалості доклінічної “підтримки”, яка, в цілому, забезпечує початок 
клінічних випробувань. Доклінічне вивчення безпечності та клінічні випробування необхідно 
планувати та розробляти у відповідності до існуючих наукових та етичних вимог.  

Наводяться критерії для визначення стартової (та максимальної) доз для різних дизай-
нів першої фази клінічних випробувань.  
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ 
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

Коноваленко О.В. 
Одеський державний медичний університет 

 
Вступ.  
Поширеність ЦД в розвинутих країнах складає 2-5 % населення, а в країнах, що роз-

виваються, сягає 10-15 %. Тому проблема ЦД набуває глобального характеру і стає значним 
медико-соціальним тягарем для всіх країн. В патогенезі ураження кровоносних судин значну 
роль відіграють порушення мікроциркуляції, ліпідного обміну, коагулятної та фібринолітич-
ної систем крові. Вважається, що початкові зміни дрібних судин на етапі раннього діабету 
функціональні порушення в дрібних судинах є зворотними при добрій регуляції вуглеводно-
го обміну. Покращити якість лікування мають запровадження новітніх технологій лікування 
та моніторингу цукрового діабету як першого так і другого типу.  

Матеріали і метод.  
У дослідженні було проаналізовано дані 120 хворих з цукровим діабетом, серед яких 

70 хворих (58,3 %) страждали на ЦД 1 типу, решта – 50 хворих (41,7 %) – на ЦД 2 типу. Всі 
пацієнти хворіли на цукровий діабет більш, ніж 1 рік і отримували стандартну інсулінотера-
пію понад 3-х місяців. Всі хворі мали рівень гемоглобіну А1С понад 8,5 %; рівень глюкози 
натщесерце понад 8 ммоль/л і постпрандіальний рівень глюкози понад 11,0 ммоль/л. Аналіз 
гіпоглікемічного профілю та інших показників проводили через 2 та 6 місяців після початку 
постійної підшкірної ін’єкції інсуліну (ППІІ), за допомогою якою вводили глюлізин (групи 
№№3,4), або проведення інсулінотерапії за допомогою комбінації ізофан інсулін + інсулін 
аспарт (багаторазова щоденна ін’єкція, БЩІ) (групи №№1,2). Застосовували препарати епай-
дра (глюлізин, виробництво Sanofi Aventis), протафан флекспен (ізофан інсулін, виробництво 
Novo Nordisk), новорапід (аспарт інсулін, виробництво Novo Nordisk). 

Контроль рівня глюкози проводили за допомогою глюкометра (групи №№1,3) або си-
стеми безперервного моніторингу глікемії (БМГ) (групи №№2,4). Стан ліпідного обміну оці-
нювали за інтеграційним показником індексом атерогеності, який обраховували за форму-
лою: Індекс атерогеності = (загальний холестерин – ліпопротеїди високої щільності) / ліпоп-
ротеїди високої щільності. 

Дослідження проводили на базі Одеського державного медичного університету і мно-
гопрофільної діагностичної лабораторії м.Одеси. 

Результати.  
Призначення БЩІ разом з БМГ у хворих на ЦД-2 т на протязі 2-х та 6-ти місяців при-

зводило до зниження індексу атерогеності на 39,3% та 29,4% відповідно, у порівнянні з ана-
логічними показниками групи, де застосовували лише БЩІ (Р<0,05) (табл.). Перехід на ППІІ 
на протязі 2-х та 6-ти місяців забезпечувало зниження рівня індексу атерогеності на 61,1% і 
61,4% відповідно, відносно хворих, які знаходились на БЩІ терапії, і на 35,9% і 45,3% відпо-
відно, у порівнянні з групою, в які БМГ поєднували з БЩІ (Р<0,05). Одночасне застосування 
ППІІ з БМГ забезпечувало найнижчий рівень індексу атерогеності як через 2, так через 6 мі-
сяців. Так, відносно хворих з БЩІ вказаний показник був на 64,9% і 69,1% відповідно; відно-
сно хворих з БЩІ + БМГ – на 42,2% і 64,9% відповідно (Р<0,05).  

Призначення БЩІ разом з БМГ у хворих на ЦД-1 т на протязі 2-х та 6-ти місяців при-
зводило до зниження індексу атерогеності на 10,6% та 29,8% відповідно, у порівнянні з ана-
логічними показниками групи, де застосовували лише БЩІ (Р<0,05). Перехід на ППІІ на про-
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тязі 2-х та 6-ти місяців забезпечувало зниження рівня індексу атерогеності на 49,5% і 62,0% 
відповідно, відносно хворих, які отримували БЩІ, і на 43,5% і 45,8% відповідно, у порівнян-
ні з групою, в які БМГ поєднували з БЩІ (Р<0,05). Одночасне застосування ППІІ з БМГ за-
безпечувало найнижчий рівень індексу атерогеності як через 2, так через 6 місяців. Так, від-
носно хворих з БЩІ вказаний показник був на 60,3% і 71,2% відповідно; відносно хворих з 
БЩІ та БМГ – на 55,6% і 59,0% відповідно; відносно хворих з ППІІ – на 21,3% і 24,3% відпо-
відно (Р<0,05). 

 
Таблиця 

Рівень індексу атерогеності під час MDI терапії, ППІІ та CGM у хворих з ЦД-1 і ЦД-2 т 
 

ЦД-1 т ЦД-2 т Режим лікуван-
ня Через 2 міс Через 6 міс Через 2 міс Через 6 міс 

БЩІ 5,94 ± 0,10 5,31 ± 0,15 7,89 ± 0,36 5,85 ± 0,47 
БЩI + БМГ 5,31 ± 0,15* 3,73 ± 0,16* 4,79 ± 0,30* 4,13 ± 0,34* 
ППІІ 3,00 ± 0,14*# 2,02 ± 0,12*# 3,07 ± 0,28*# 2,26 ± 0,31*# 
ППІІ + БМГ  2,36 ± 0,11*#@ 1,53 ± 0,10*#@ 2,77 ± 0,25*# 1,81 ± 0,30*# 

 
Примітки: *- Р<0.05 (відносно до групи БЩІ); # - P<0,05 (відносно до групи 
БЩІ+БМГ); @ - P<0,05 (відносно до групи ППІІ)  
 
Заключення.  
Згідно отриманих результатів можна зробити висновок, що застосування таких новіт-

ніх технології, як ППІІ та БМГ у лікування цукрового діабету обох типу значно поліпшує ін-
тегративного показника ліпідного обміну – індексу атерогеності, причому найкращі резуль-
тати спостерігали у поєднанні ППІІ та БМГ. 



197 
 

НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОТИАЗОЛА  
Кравченко К.А., Мамчур В.И. 

Днепропетровская государственная медицинская академия 
 
Поиск лекарственных средств среди лигандов рецепторов глутамата привел к созда-

нию препаратов с противосудорожным и ноотропным действием (Мемантин), противопар-
кинсонической (Амантадин, Будипин) и анальгетической (Кетамин, Декстрометорфан) ак-
тивностью. Рилузол – препарат зарегистрирован для применения и используется в Европе и 
США как средство для лечения бокового амиотрофического склероза. Кроме того, Рилузол 
имеет целый ряд фармакодинамических эффектов, таких как нейропротекторный, противо-
ишемический, антиэксайтотоксический, антиоксидантный, противосудорожный, миорелак-
сирующий, седативный, антигипоксический, антипаркинсонический, анксиолитический и 
антидепрессивный, антиноцицептивный. В основе этих эффектов лежит, прежде всего, на-
рушение механизма глутаматной нейротрансмиссии. 

Целью нашего исследования является определение нейропротекторного эффекта ри-
лузола, амдифлузола (рабочее название одного из производных ряда рилузола) и препарата 
сравнения амантадина (антагонист NMDA-рецепторов) на выделенных обогащенных фрак-
циях нейронов в условиях моделирования глутаматной ,,эксайтотоксичности”.  

Поскольку нервная ткань гетерогенна, классические модели патологий головного моз-
га и биохимические подходы дают лишь усредненную картину ответа нервной ткани на кле-
точные стимулы и дальнейшую церебропротекторную терапию. Разработанные методы по-
лучения нервных клеток в индивидуальном состоянии позволяют получить качественно но-
вую и достоверную информацию о состоянии нервной ткани в условиях моделирования па-
тологических процессов. Клеточную суспензию разделили на серии: первая – интактная, 
вторая – суспензия, в которой индуцировали развитие глутаматной «эксайтотоксичности» 
добавлением глутаминовой кислоты (100 мkM) - контроль, третья – нейрональная суспензия, 
в которой индуцировали глутаматную «эксайтотоксичность», с добавлением глутаматерги-
ческих средств.  

Результаты показали, что инкубация нейронов в среде с концентрацией глутамата 100 
мкМ приводила к активации как апоптоза (на 130,1% (Р<0,05)), так и некроза (на 281,8% 
(Р<0,05)). Добавление к инкубационной смеси рилузола (10 мкМ) предупреждало клеточную 
гибель на 16,4%, уменьшая развитие как апоптоза (на 5,9%), так и некроза (50,6% (Р<0,05)). 
В случае добавления к среде амдифлузола (10 мкМ) клеток, которые «выживают» на 9,1% 
больше, чем в контроле, апоптических нейронов на 15,6% меньше, а клеток с проявлениями 
некроза на 10,7%. Введение в инкубационную смесь амантадина (10 мкМ) предотвращало 
клеточную гибель на 29,6% (Р<0,05) по отношению к контролю, уменьшало процент клеток с 
признаками апоптоза на 39,7% (Р<0,05), клеток с признаками некроза – на 52,4% (Р<0,05). 

Таким образом, по силе нейропротекторного действия в условиях “эксайтотоксично-
сти” препараты можно разместить следующим образом: амантадин>рилузол>амдифлузол. 

В ближайшем будущем наиболее вероятно применение глутаматергических средств в 
комплексной терапии. Перспективными являются комбинации неконкурентных антагони-
стов NMDA-рецепторов и антипаркинсонических средств, антагонистов АМРА-рецепторов и 
противосудорожных препаратов, позитивных модуляторов АМРА-рецепторов и атипичных 
нейролептиков. Такой подход позволяет снизить дозу средств традиционной терапии и 
уменьшить их побочные эффекты.  
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ФАРМАКОКІНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ 
З НІКОТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ В СЕРЦІ 
Кресюн В.Й., Шемонаєва К.Ф., Відавска А.Г. 
Одеський державний медичний університет 

 
Метою нашого дослідження було вивчення фармакокінетики біологічно активної ре-

човини (БАР) - координаційної сполуки германію з нікотиновою кислотою (МИГУ-1) в серці 
екстракційно-фотометричним методом по вмісту германію. Аналіз показав, що вже через 15 
хв. після внутрішньо очеревинного введення БАР визначалася в серці (2,00±0,08 мг/кг). 
Швидка поява МИГУ-1 в тканині серця свідчить про те, що речовина добре адсорбувалась з 
місця введення, попала в системний кровообіг і проникла в тканину серця. Через 30 хв. кон-
центрація збільшилася в 4,5 рази (9,01±0,27 мг/кг ) і досягла піка через 2 год. (14,41±0,30 
мг/кг). Далі, через 4 год., концентрація МИГУ-1 знизилася в 2 рази (7,40±0,32 мг/кг). З 4 год. 
і до 8 год. експерименту концентрація БАВ знижувалася повільніше, лише в 2 рази 
(4,69±0,21 мг/кг). Далі за 16 год. (з 8 до 24 год. дослідження) вміст германію зменшився в 1,5 
рази (3,17±0,14 мг/кг), таким чином процес елімінації протікав досить повільно. Математич-
не моделювання показало, що фармакокінетичні процеси в серці описувалися двокамерною 
моделлю зі всмоктуванням. Період напіврозподілу БАВ в серці складав 28 хв - T1/2α= 
0,47±0,01(год), що свідчить про швидкий розподіл МИГУ-1 в тканині серця. Значення пері-
оду напіввиведення значно вищі і складають T1/2= 28,31±0,33 (год), тобто процеси виведен-
ня МИГУ-1 з тканини серця протікали значно повільніше, ніж процеси розподілу. Величина 
константи швидкості переходу БАВ з центральної камери в периферичну значно вищі, ніж 
константи зворотного процесу (k12=0,46±0,02 год-1 і k21=0,12±0,01 год-1 ). 

Таким чином можна зробити висновок, що після введення координаційна сполука ге-
рманію з нікотиновою кислотою швидко потрапляла в тканини серця, досягала максимальної 
концентрації через 2 год. і повільно виводилася, не кумулювала. 
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НЕЗАЛЕЖНИЙ ЕКСПЕРТ ЯК НЕВІД`ЄМНА ФІГУРА ЛАНКИ 
ВИРОБНИК/ЗАЯВНИК – ЕКСПЕРТНИЙ ОРГАН  

Кудрявцева І.Г., Бодак В.М. 
Державний фармакологічний центр 

 
За визначенням ВООЗ, одними із основних складових в системі забезпечення якості, є 

підготовка реєстраційного досьє, його експертиза та державна реєстрація лікарських засобів, 
що в свою чергу визначає якість та доступність лікарських засобів для населення. Експерти-
зу матеріалів на лікарські засоби Міністерством охорони здоров‘я України делеговано Дер-
жавному фармакологічному центру.  

За міжнародними нормами зі сторони фірми виробника/заявника виступають незале-
жні експерти, які мають відповідний рівень кваліфікації і спеціальні знання, здійснюють на 
замовлення виробника/заявника наукову експертизу реєстраційних матеріалів і відповідають 
за достовірність та повноту проведення аналізу.  

Правовідносини у сфері діяльності експертів з питань  складання вмотивованих ви-
сновків щодо ефективності, безпеки та якості лікарських засобів при проведенні експертизи 
реєстраційних матеріалів, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію) визначені 
у директивах ЄС та рекомендаціях ВООЗ.  

Тривалий час в Україні не було єдиних вимог до незалежних експертів. Змінами, вне-
сеними до наказу МОЗ України від 26.08.2005р. № 426 визначено термін «незалежний екс-
перт», згідно якого це є «фізична особа, яка має відповідний рівень кваліфікації, спеціальні 
знання і на замовлення заявника здійснює наукову чи науково-технічну експертизу та відпо-
відає перед заявником за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій від-
повідно до вимог завдання заявника на проведення експертизи і не є автором, дослідником 
об'єкта експертизи; яка не працює експертом у закладах або організаціях, що офіційно ви-
значені як експертні органи об'єктів наукової і науково-технічної діяльності щодо обігу лі-
карських засобів; або іншим чином пов'язана з офіційними експертними органами, органом 
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я або вповноваженими ним органами; яка визнача-
ється виключно заявником.» Таке визначення відповідає стандартам Європейського Союзу і 
стало підставою для системної планової підготовки експертів, шляхом проведення семінарів, 
тренінгів, розробки методичних рекомендацій та їх атестування.  

Невід’ємною фігурою в ланці «виробник/заявник – експертний орган» є незалежний 
експерт, основним завданням якого є проведення наукової експертизи матеріалів поданих на 
державну реєстрацію лікарського засобу з метою підтвердження або спростування даних про  
безпечність, якість та ефективність заявленого лікарського засобу. 

Однак на теперішній час не визначена методологія оцінки професіональних якостей 
експерта, їх прав та відповідальності. Нагальною потребує є внесення змін у чинне законо-
давство щодо Порядку проведення атестації експертів, а також правовий статус та положен-
ня про Атестаційну комісію.. 

Розробка, впровадження системних засад роботи з експертами щодо їх підбору, підго-
товки, атестації тощо дозволяє підвищити професійний рівень незалежних експертів, уніфі-
кувати процедуру експертизи матеріалів, підвищивши при цьому вимоги до якості та ефек-
тивності лікарських засобів, зробити процедуру реєстрації більш прозорою, що в свою чергу 
дозволить наблизити процес реєстрації ЛЗ в Україні до європейських стандартів. 
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ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ЗАЯВНИКОМ  
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ЕКСПЕРТНИМ ОРГАНОМ 

Кудрявцева І.Г., Бодак В.М., Гусєва Г.В., Ліпухін А.В., Швецов В.С. 
Державний фармакологічний центр 

 
Правовідносини між заявниками, що подають матеріали на державну реєстрацію (пе-

ререєстрацію) лікарського засобу та Міністерством охорони здоров’я України, або уповно-
важеним ним органом регулюються Законами України «Про лікарські засоби» та «Про ліцен-
зування певних видів господарської діяльності», Господарським та Цивільним кодексами 
України, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 "Про затвердження 
Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за держа-
вну реєстрацію (перереєстрацію) із змінами» (далі – Порядок № 376) та Наказом Міністерст-
ва охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року N 426 «Про затвердження Порядку про-
ведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну 
реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстра-
ційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення (із змінами)» (надалі Наказ 
№426) 

Відповідно до п. 2.21 Наказу № 426 заявник є юридичною або фізичною особою, яка 
відповідає за ефективність, якість та безпеку лікарського засобу в порядку, визначеному 
чинним законодавством, та має ресурси для здійснення фармаконагляду в Україні. Дотри-
мання Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, визначеного По-
рядком № 376, базується на аналізі правочинності багатоваріантних взаємовідносин між ви-
робником (- ами) та заявником, оскільки виробник не завжди є заявником..  

У вищезазначеному Наказі № 426 немає чіткого визначення правового статусу фізич-
ної особи як заявника при державній реєстрації лікарського засобу.  

На підставі аналізу приписів Цивільного та Господарського кодексів України, коли 
фізична особа виступає як заявник на державну реєстрацію лікарського засобу у неї, відпові-
дно до статті 11 п.2 Цивільного кодексу України, виникають цивільні права та обов’язки, ре-
алізація яких можлива тільки у суб’єкта господарювання, відповідно до п. 2 ст. 55 та ст. 58, 
п.1., 3. ст.128 Господарського кодексу України, який підлягає державній реєстрації як фізич-
на особа - підприємець без статусу юридичної особи. 

Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що тільки фізична особа-
підприємець або юридична особа, яка має правове підтвердження відповідальності за ефек-
тивність, якість та безпеку лікарського засобу та ресурси для здійснення фармаконагляду, 
може бути заявником (власником реєстраційного посвідчення) на лікарський засіб. Таким 
чином, є правові підстави при укладанні угоди із виробником/заявником на проведення екс-
пертизи матеріалів, що подаються на державну реєстрацію лікарського засобу, вимагати по-
дання Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та інших документів. 

 Зазначені особливості та новації у правовідносинах заявників та МОЗ України або 
уповноваженим ним органом дозволять підвищити вимоги до якості, безпечності та ефекти-
вності лікарських засобів вже на первинному етапі подання матеріалів, зробити процедуру 
реєстрації більш досконалою, що в свою чергу дозволить наблизити процес експертизи мате-
ріалів при реєстрації лікарських засобів в Україні до європейських стандартів.  
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ПРОБЛЕМА СКЛАДАННЯ ЗАЯВНИКАМИ ЗАЯВИ НА РЕЄСТРАЦІЮ 
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Кудрявцева І.Г., Браславська Н.І. 
Державний фармакологічний центр 

 
Цей матеріал стосується труднощів  для Заявників щодо складання заяви на реєстра-

цію лікарського засобу відповідно до вимог наказу МОЗ України від 26.08.2005р № 426 зі 
змінами «Порядок проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на 
державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до 
реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення». 

 Згідно до чинного законодавства (наказу МОЗ України від 26.08.2005р № 426 зі змі-
нами) заяви на реєстрацію можуть подаватися за різними типами: повна і незалежна за-
ява/автономна заява з новою діючою речовиною або з відомою діючою речовиною; заява на 
фіксовану комбінацію (новий лікарський засіб, що містить відомі або нові ДР, які не викори-
стовувалися раніше в комбінації); заява про генеричний лікарський засіб, однокомпонентний 
або комбінований (взаємозамінний, багатоджерельний, по суті аналогічний лікарський засіб); 
заява про подібний біологічний лікарський засіб (повні адміністративні, фармацевтичні, хі-
мічні, біологічні дані, уключаючи еквівалентність до референтного лікарського засобу та до-
даткові дані, що підтверджують належний рівень безпечності та ефективності); бібліографіч-
на заява (лікарський засіб, який містить відому діючу речовину та у тій самій лікарській фо-
рмі, що й подібні лікарські засоби, зареєстровані в Україні протягом щонайменше 10 років та 
не має системної дії (до заяви додається комплект реєстраційних матеріалів, у яких наведені 
повні адміністративні, фармацевтичні та бібліографічні дані, що свідчать про ефективність та 
безпеку лікарського засобу)); заява про лікарський засіб, що має добре вивчене медичне за-
стосування; заява інформованої згоди (комплект реєстраційних документів на лікарський за-
сіб, аналогічний зареєстрованому лікарському засобу, в разі, якщо власник реєстраційного 
посвідчення зареєстрованого раніше лікарського засобу дає згоду використовувати його дані 
для реєстрації генерика). 

При заповненні заяви на реєстрацію лікарського засобу у Заявника виникають певні 
труднощі з віднесенням лікарського засобу до того чи іншого типу заяви і тому може вини-
кати невідповідність між рішенням заявника та рішенням, прийнятим на кваліфікаційній ко-
місії Державного фармакологічного центру (ДФЦ) МОЗ України щодо типу заяви лікарсько-
го засобу. 

Враховуючи все вищезгадане, необхідно розробити методичні рекомендації щодо 
правил складання заяви на реєстрацію лікарських засобів за різними типами відповідно до 
вимог наказу МОЗ України від 26.08.2005р. № 426 зі змінами для полегшення роботи Заяв-
ника та уникнення розбіжностей між заявленим типом заяви та винесеним рішенням кваліфі-
каційної комісії ДФЦ МОЗ України.  

Висновки: таким чином, впровадження методичних рекомендацій щодо правил скла-
дання заяви на реєстрацію лікарських засобів за різними типами відповідно до вимог наказу 
МОЗ України від 26.08.2005р. № 426 зі змінами допоможе уникнути помилок у Заявника при 
формуванні заяв за вказаними типами. 
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ПРОБЛЕМА ВВЕЗЕННЯ ЗРАЗКІВ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЇХ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Кудрявцева І.Г., Коляда В.В. 
Державний фармакологічний центр 

 
Метою роботи є розробка організаційно-правової системи урегулювання процедури 

ввезення зразків незареєстрованих лікарських засобів на територію України з метою здійс-
нення державної реєстрації (розробка проекту наказу МОЗ України).  

В результаті ми констатуємо, що необхідність ввезення зразків незареєстрованих ЛЗ 
встановлено наказом МОЗ України від 26.08.2005 р № 426, зі змінами «Про затвердження 
Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються 
на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін 
до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення». Порядок ввезення 
зразків незареєстрованих лікарських засобів різних номенклатурно-правових груп, у т.ч. і 
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та лікарських засобів, до складу 
яких вони входять (контрольовані лікарські засоби) встановлено та затверджено наказом 
МОЗ України від 17.01.2002 р № 13 «Про Порядок увезення незареєстрованих лікарських 
засобів на митну територію України з метою проведення доклінічних досліджень, клінічних 
випробувань та державної реєстрації». Втім, як вже неодноразово зазначалось, специфічність 
обігу контрольованих лікарських засобів потребує розробки та впровадження окремих нор-
мативно-правових вимог.  

Існування двох окремих нормативно-правових документів щодо регулювання проце-
дури ввезення зразків незареєстрованих лікарських засобів вказує на відсутність механізму 
взаємодії між органами державної влади (МОЗ України, Державна митна служба України, 
інш.) у сфері здійснення контролю на даному етапі обігу контрольованих лікарських засобів. 
Недосконалість вимог чинного законодавства у сфері ввезення в Україну зразків незареєст-
рованих лікарських засобів, у т.ч. і контрольованих лікарських засобів фактично створює пе-
редумови надходження вказаних препаратів, стандартів, домішок тощо до каналів нелегаль-
ного обігу. 

З метою впровадження заходів протидії незаконному обігу було запропоновано роз-
робити проект наказу МОЗ України, положення якого повинні чітко визначити розмежуван-
ня порядку ввезення зразків незареєстрованих лікарських засобів загальних груп та контро-
льованих. Для ввезення зразків незареєстрованих контрольованих лікарських засобів пропо-
нується розробити механізм взаємодії між структурними підрозділами МОЗ України: Держа-
вним фармакологічним центром, Комітетом з контролю за наркотиками та Департаментом 
регуляторної політики. 

Таким чином, розробка проекту наказу МОЗ України щодо встановлення порядку вве-
зення зразків незареєстрованих лікарських засобів, які є представниками різних класифіка-
ційно-правових груп, дозволить уніфікувати підходи та встановити прозорий механізм реалі-
зації вказаної процедури суб’єктами господарювання, дозволить здійснювати вказані етапи 
обігу у чітко встановленому нормативно-правовому полі та впровадити заходи протидії не-
законному обігу контрольованих лікарських засобів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ДОСЬЄ 
ДЛЯ ОКРЕМИХ ТИПІВ ЗАЯВ 

Кудрявцева І.Г., Котов О.О., Решетняк І.С. 
Державний фармакологічний центр 

 
Матеріал стосується можливості створення методичних рекомендацій для Заявників 

щодо формування реєстраційного досьє для бібліографічної заяви і заяви на лікарський засіб, 
який має добре вивчене медичне застосування при реєстрації лікарських засобів відповідно 
до вимог наказу МОЗ України від 26.08.2005р № 426 зі змінами «Про затвердження Порядку 
проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на дер-
жавну реєстрації (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів протягом дії реєстраційно-
го посвідчення» (далі - наказ МОЗ України від 26.08.2005р №426, зі змінами).  

Наказом МОЗ України від 26.08.2005р №426, зі змінами затверджені чіткі визначення 
термінів «Бібліографічна заява» і «Добре вивчене медичне застосування». Бібліографічна за-
ява - заява про державну реєстрацію лікарського засобу, який містить відому діючу речовину 
та у тій самій лікарській формі, що й подібні лікарські засоби, зареєстровані в Україні протя-
гом щонайменше 10 років. Заява на лікарський засіб, що має добре вивчене медичне застосу-
вання, означає, що медичне застосування діючої речовини добре вивчене, визнані її ефектив-
ність та задовільний ступінь безпеки і минуло не менше 10 років від моменту першого сис-
тематичного і документованого застосування діючої речовини в якості лікарського засобу в 
Україні. Тому, перед поданням зазначених вище типів заяв на державну реєстрацію лікарсь-
кого засобу потрібно врахувати певні особливості, а саме: час, протягом якого використову-
ється діюча речовина (враховуючи інформацію щодо дати першої реєстрації лікарського за-
собу з аналогічною діючою речовиною в Україні та першого задокументованого застосуван-
ня лікарського засобу з аналогічною діючою речовиною в світі), лікарську форму, кількісні 
аспекти присутності діючої речовини в лікарському засобі, існування підтвердження ефекти-
вності та належного рівня безпеки в опублікованій науковій літературі. 

Обидва типа заяв - бібліографічна заява, заява на добре вивчене медичне застосування 
- формуються згідно Додатку 1 до пункту 3.3 Порядку проведення експертизи матеріалів на 
лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експерти-
зи внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення (у ре-
дакції наказу МОЗ України від 25.09.2008р. №543) (далі - Порядок проведення експертизи).  

Реєстраційне досьє повинне бути сформоване у форматі Загального технічного доку-
менту (Додаток 3 Порядку проведення експертизи). Формування модулів I, II, III здійснюєть-
ся у повному обсязі, як і для всіх інших категорій лікарських засобів. Загальною вимогою 
при поданні заяви на державну реєстрацію за визначенням «Бібліографічна заява» і «Добре 
вивчене медичне застосування» є необхідність надання детальних бібліографічних літерату-
рних даних. При формуванні досьє слід використовувати Частину II Додатку 3 до пункту 6.8. 
Порядку проведення експертизи «Спеціальні вимоги до матеріалів реєстраційного досьє за 
різними типами заяв», а також Додаток 4 до пункту 6.1 Порядку проведення експертизи та 
Директиву ЄС 2004/27/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 31.03.2004р. «Про вне-
сення поправок в Директиву 2001/83/ЄС по кодексу Співдружності, відносно лікарських за-
собів, що використовуються у людини». 

Так, в модулі IV та модулі V слід звернути увагу на наступне: 
1. Термін задокументованого використання даного лікарського засобу в Україні є 

не меншим, ніж 10 років. 



204 
 

2. Кількісні аспекти використання діючої речовини повинні відповідати загально 
прийнятим критеріям. 

3. При розробці лікарського засобу, що подається на реєстрацію, повинна врахо-
вуватися ступінь наукового інтересу у використанні діючої речовини (з поси-
ланням на опубліковані наукові джерела). 

4. В наукових джерелах повинна бути присутня послідовність наукових оцінок по 
застосуванню, впровадженню та рекомендації по виготовленню. 

5. Документація повинна включати усі аспекти оцінки безпечності та ефективно-
сті, містити або давати посилання на огляд відповідної літератури, з урахуван-
ням до- та післяреєстраційних досліджень та опублікованої наукової літерату-
ри стосовно отриманого досвіду застосування у формі епідеміологічних дослі-
джень і, зокрема, у порівняльних епідеміологічних дослідженнях. Повинна на-
даватися вся документація, як позитивна, так і негативна. Необхідно зазначити, 
що бібліографічні посилання на інші джерела доказів (післяреєстраційні, епі-
деміологічні дослідження тощо), можуть бути вагомим доказом безпечності та 
ефективності лікарського засобу за умови, що в матеріалах реєстраційного до-
сьє чітко пояснено та обґрунтовано використання цих джерел інформації. 

Особливу увагу необхідно приділити інформації, якої не вистачає. Необхідно обґрун-
тувати, чому може вважатися доведеним прийнятний рівень безпечності та/або ефективності, 
незважаючи на відсутність деяких досліджень. 

У доклінічних та/або клінічних оглядах необхідно пояснити значимість будь-яких по-
даних даних, що стосуються лікарського засобу, відмінного від того, який призначений для 
випуску. Необхідно надати обґрунтування з приводу того, чи можна досліджуваний лікарсь-
кий засіб вважати подібним до вже зареєстрованого лікарського засобу, незважаючи на іс-
нуючі розходження. 

Післяреєстраційний досвід використання інших лікарських засобів, що містять ті самі 
компоненти, є особливо важливим, і заявники мають приділити цьому питанню належну ува-
гу. 

У загальному резюме з якості слід надавати огляд інформації, пов'язаної з хімічними, 
фармацевтичними та біологічними даними. Необхідно звернути особливу увагу на основні 
критичні параметри та питання, пов'язані з аспектами якості, а також надати обґрунтування у 
тих випадках, коли не дотримано відповідних вимог та настанов. Цей документ повинен 
охоплювати питання і описувати відповідні дані, які докладно висвітлено в Модулі 3 Якість. 

За бібліографічною заявою може, як правило, проходити процедуру реєстрації рос-
линний лікарський засіб (збори, настойки, екстракти тощо), який не має системної дії. Як до-
бре вивчене медичне застосування – лікарський засіб з добре відомою (вивченою), хімічною 
діючою речовиною і певною лікарською формою. 

Таким чином, розробка методичних рекомендацій щодо особливостей формування 
матеріалів реєстраційного досьє дозволить уникнути типових помилок на етапі подання за-
явок на державну реєстрацію лікарського засобу та сформувати реєстраційне досьє у відпо-
відності до чинного законодавства. 
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИАТРИИ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Маслова Н.Ф. 
ГП «ГНЦЛС» 

 
Номенклатура отечественных препаратов для педиатрии крайне ограничена. 
Учитывая решения Всемирной Ассамблеи Здравоохранения WHA. 60.20, (которое по-

дписала и Украина), в том числе и решение по актуальности создания лекформ для детей ра-
зного возраста (для 6 возрастных групп), можно свидетельствовать о приоритетности этого 
направления в Украине, так как отечественное здравоохранение практически не имеет пре-
паратов для лечения заболеваний недоношенных и доношенных младенцев и детей 1 года 
жизни. 

Если анализировать ситуацию по рождаемости, то следует отметить, что показатель 
мертворожденных детей и смертность детей первого года жизни довольно высокий в Украи-
не и превышает уровень большинства европейских стран в 2 раза. 

Основной причиной смерти детей являются патологические состояния, которые воз-
никают в перинатальном периоде. С каждым годом возрастает число детей с массой тела при 
рождении от 500 г до 999 г., и их доля колеблется от 5 до 17 %. Для сравнения в США от 
смерти спасают 90 % таких детей, в Украине 28,8 %. Для их выживания требуется не только 
специальное оборудование, но и лекарственные препараты. Патологические состояния у та-
ких новорожденных сопровождаются респираторным дистресс-синдромом нарушения не-
врологического статуса, что впоследствии может повлиять на качество жизни ребенка и его 
адекватное психофизическое развитие, формирование интеллекта. 

Среди заболеваний детей других возрастных групп следует отметить - снижение им-
мунитета, заболевание сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, дыхательной сис-
темы, органов зрения, опорно-двигательного аппарата. Выросла распространенность гастро-
энтерологической патологии среди детей в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущими годами. 

Указанное свидетельствует о необходимости расширения номенклатуры лекарствен-
ных средств для педиатрии в соответствующих лекформах. 

с 2006 года по май 2010 года в Украине зарегистрировано 103 лекарственных препа-
рата для педиатрии, из них отечественных 15 %. 

ГП «ГНЦЛС» совместно с заводами Украины в последние годы внедрил амброксол, 
сироп; парацетамол сироп; амоксицилимин, суспензия и др.) и на стадии клинического изу-
чения находятся новые препараты (фларосукцин, суспензия; кальций БО, суспензия, ЗАО 
«НПЦ» Борщаговский ХФЗ; кардиоаргинин, сироп ФК «Здоровье») и др. 

Но номенклатуры этих препаратов недостаточно и первая проблема, которая стоит - 
это необходимость разработки программы по созданию препаратов в лекарственных формах 
для детей 6 возрастных групп по основным фармакотерапевтическим группам. Создание та-
кой программы или инновация таких разработок возможна только при поддержке Минздрава 
и в тесном сотрудничестве с разработчиками (научно-исследовательскими центрами) и прои-
зводителями лекарственных средств. С этой целью необходимо проанализировать ситуацию 
по заболеваемости детей в возрасте: от недоношенных новорожденных младенцев до детей 
16 или 18 лет, проанализировать отечественную номенклатуру и закупаемые по импорту 
препараты. Утвердить Государственный формуляр препаратов для педиатрии. 

Вторая проблема – разработка лекформ с учетом возраста и оптимальной доступнос-
ти, разнообразия вида лекформ (капли, суспензии, свечи, гели, сиропы и др.), учета безвред-
ности вспомогательных фармацевтических ингредиентов, удобства применения и точности 
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дозирования и комплаентности лекформы. 
Третья проблема заключается в том, что не все препараты, применяемые у взрослых, 

можно применять детям. Необходим тщательный анализ по побочному действию и отдален-
ным их последствиям. Считается, что около 50-75 % препаратов, применяемых в педиатрии, 
не изучены в полном объеме, поэтому необходимо завершить их исследование. Возможно, 
необходимо в большей степени уделить внимание фитохимическим препаратам, так как они 
имеют многовекторный спектр действия, эффективны и имеют меньшее количество побоч-
ных эффектов. 

Четвертая проблема – необходимость актуализации Европейских документов по до-
клиническому и клиническому изучению препаратов для детей для каждой из 6 возрастных 
групп, а также провести разработку нормативно-правовых документов, регламентирующих 
разработку, исследование, регистрацию, фармаконадзор и использование лекарственных 
средств для детей. 

Учитывая научный потенциал в лице научно-исследовательских центров, медицинс-
ких и фармацевтических ВУЗов и производственную базу в лице отечественных производи-
телей лекарственных препаратов, эти проблемы решаемы, но требуется заинтересованность в 
первую очередь государства, так как речь идет о демографической ситуации в Украине, ко-
торая рассматривается как кризисная. Приоритет должен быть отдан созданию безопасных, 
эффективных и доступных лекарственных средств для детей. 
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ФАРМАКОНАГЛЯД ЯК ВАЖІЛЬ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ФАРМАКОТЕРАПІЇ 
Матвєєва О.В. 

ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України 
 
Метою цієї роботи є виявлення факторів ризику виникнення побічних реакцій (ПР) 

лікарських засобів (ЛЗ), з’ясування впливу фармаконагляду на якість проведення фармакоте-
рапії та покращання її якості шляхом проведення аналізу повідомлень про ПР. Карти-
повідомлення (КП) про ПР ЛЗ, отримані Управлінням післяреєстраційного нагляду (Управ-
ління) ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України (Центру) були проаналізовані 
методами системного підходу та структурно-логічного аналізу. Управлінням Центру протя-
гом 2009 р. від лікарів України було отримано 8291 КП про ПР ЛЗ, з яких 7242 відповідали 
мінімальним критеріям ідентифікації випадку та були внесені в базу даних ПР ЛЗ. Згідно ре-
зультатів аналізу цих КП, ПР найчастіше виникали на тлі застосування протимікробних за-
собів для системного застосування, препаратів, які впливають на серцево-судинну та нервову 
систему. Найбільша кількість ПР виникла під час медичного застосування цефтриаксону, 
декстрану, амоксициліну з інгібітором ферменту. Найчастіше спостерігались алергічні реак-
ції (60,58%), порушення з боку ШКТ (10,97%), порушення нервової системи (10,47%) та сер-
цево-судинні розлади (7,81%). У 80% ПР були несерйозними , а у 99% випадків – передбаче-
ними. В 43,1% випадках ПР стали причиною госпіталізації пацієнтів, у 26,3% випадках при-
звели до тимчасової непрацездатності, у 25,1% випадках загрожували життю пацієнта; у 
13,7% випадків призвели до подовження терміну госпіталізації хворих, а в 1,2% – ПР закін-
чилися летально. Найчастіше ПР ЛЗ спостерігалися при лікуванні ішемічної хвороби серця 
(8,95%), гострих респіраторних вірусних захворювань (5,7%), гострого бронхіту (5,0%), арте-
ріальної гіпертензії (4,7%), пневмонії (3,9%), психічних розладів (3,3%), туберкульозу (2,9%), 
хронічних обструктивних захворювань легень (2,6%), ВІЛ (2,3%), злоякісних новоутворень 
(2,2%). У жінок ПР спостерігалися в 1,7 рази частіше, ніж у чоловіків, що відповідає світовим 
тенденціям. Переважна більшість ПР ЛЗ як у чоловіків, так і жінок, реєструвалася у віковому 
проміжку 31-60 років (44,4%). Серед отриманого у 2009 р. загалу КП про ПР ЛЗ 2,4% випад-
ків були наслідком медичних помилок. Найчастіше при призначенні ЛЗ не враховувалися 
протипоказання (49,7%), досить часто порушувався дозовий режим та спосіб введення ЛЗ 
(44,6%), дані анамнезу не були враховані у 3,4% випадків, несумісність застосування ЛЗ з 
іншими ліками стала причиною виникнення ПР у 2,3% випадків. Таким чином, здійснення 
фармаконагляду та проведення аналізу отриманої інформації про ПР ЛЗ дозволило убезпечи-
ти подальше проведення фармакотерапії та покращити її якість шляхом: прийняття важливих 
регуляторних рішень щодо заборони застосування в Україні: комбінованих ЛЗ, які містять 
німесулід і парацетамол резорбтивної дії (наказ МОЗ України від 04.06.2009 р. № 406); ри-
монабанту (Акомплія) (наказ МОЗ України від 13.05.2009 р. № 318); ефалізумабу (Раптива) 
(наказ МОЗ України від 15.06.2009 р. № 512); внесення змін та доповнень в інструкції для 
медичного застосування з питань безпеки; виявлення тих ЛЗ, які є найбільш ризикованими 
з огляду на безпеку, в межах однієї фармакологічної групи; визначення груп ризику стосовно 
призначення фармакотерапії; виявлення типових медичних помилок, які стали причиною ви-
никнення ПР ЛЗ, та проведення заходів щодо їх усунення; виявлення наслідків безвідповіда-
льного самолікування та заходів по їх зменшенню. 



208 
 

ТАТУ И ТАТУАЖ: АКТУАЛЬНОСТЬ ИЛИ ДАНЬ МОДЕ 
Мельник И.А., Деркач Н.В. 

Национальный фармацевтический университет 
 

Рисование прямо на людях несмываемой краской – самая древняя и наиболее всеоб-
щая мода за всю историю человечества. Человечество делает это как минимум 60 тысяч лет. 
Сам термин тату завез в Европу капитан Кук из путешествия на Таити. Существует несколь-
ко теорий, объясняющих, зачем люди начали заниматься этим. Одна из теорий предполагает, 
что тату заменяли гражданам первобытной общины одновременно паспорт, водительские 
права, свидетельство о браке и разрешение на оружие. 

У полинезийских племен татуировка была символом ритуального посвящения юноши 
в мужчину. Рисунок выдалбливался молоточками с иглами в течение нескольких часов. Не 
выдержавший процедуру, считался проклятым вместе со всей семьей. Свадебная татуировка, 
которая наносилась в Индии, Северной Африке имела следующие особенности: она была 
временная, для нее использовалась хна. В орнаментах зашифрованы символы, которые 
должны отпугнуть злых духов и привлечь добрые божества, сулящие богатство и многодет-
ность. Хна сохла 4-5 часов, после чего смачивалась и соскребалась. Оттенки получали с по-
мощью растительных добавок. Свадебный узор в Индии имел эротическое значение. Распи-
сывая руки и ступни невесты, старшие женщины посвящали ее в тайны супружеской жизни. 
Считается, что чем тоньше и сложнее узор, тем больше эротических премудростей успеет 
узнать девушка и тем счастливее будет ее муж. 

Татуировка – это один из наиболее распространенных способов самовыражения чело-
века (ритуальные обряды, защита, «дешифровка» - определенный рисунок несет свое значе-
ние). Татуаж – технологически новая временная татуировка, которая является элементом 
косметологии и медицины. Для того, чтобы оценить методику нанесения тату и татуажа, не-
обходимо детально знать строение кожи. Эпидермис – внешний ее покров, постоянно само-
обновляющийся и состоящий из 5 слоев. Дерма – собственно кожа, лежит под эпидермисом, 
состоит из двух слоев (сосочковый и сетчатый) и содержит потовые, сальные железы, крове-
носные сосуды, нервные окончания, корни волос. Гиподерма – подкожно-жировая клетчатка, 
находящаяся под дермой. Техника создания тату заключается в следующем: 1. По заранее 
нарисованному контуру с помощью игл вводят частицы жидкого красителя в кожу на глуби-
ну 0,5-2,0 мм, на границу между эпидермисом и дермой. Красители состоят из частиц мине-
рального или органического пигмента, растворенного в жидкости на основе этилового спир-
та, глицерина. 2. вторжение в кожу инородного тела вызывает ее воспаление. 3. жидкая ос-
нова чернил выводится, далее вокруг микрозерен красителя нарастают волокна, через них 
татуировка может оставаться на всю жизнь. Процедура перманентного макияжа обычно 
длится 1,5-2,5 часа. 

Для фармации (для нас как технологов) важное значение имеет разработка красителей 
(чернил) для придания необходимого цвета при процедуре, которые бы не вызывали побоч-
ных эффектов, аллергии при введении в кожу. Для медицины в косметологии – татуаж губ, 
глаз, бровей. В дерматологии: исправление дефектов лица, коррекция рубцов.  
Но каждый должен знать об опасности, которую влечет за собой такой вид красоты. Множе-
ство заболеваний (гепатит, СПИД, ВИЧ, половые инфекции) передается через иглу. Нужно 
ли это вам? Каждый решает для себя сам. 
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ВИВЧЕННЯ МІСЦЕВОПОДРАЗНЮВАЛЬНОЇ ДІЇ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ, У СКЛАД  
ЯКИХ ВХОДЯТЬ ГЛЮКОЗАМИНУ ГІДРОХЛОРИД ТА ТАУРИН 

Місюрьова Н.О., Зупанець І.А., Місюрьова С.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В теперішній час у всьому світі відмічається підвищення інтересу спеціалістів к пре-

паратам на основі природних препаратів метаболітної дії та можливостям їх використання у 
різних областях медицини. Це пов'язано з біологічними властивостями даних біополімерів, 
які дозволяють віднести їх до групи парафармацевтиків - природних сполук, які володіють 
значною фармакологічною активністю. 

Об'єктом нашого дослідження стали очні краплі, у склад яких входять таурин (це бі -
олог ічна  активна сполука, яку відносять до вітаміноподібних речовин) та 2-аміно-2-к: !ок-
си-Г)-( і)- глюкоза (глюкозамін). Таурин проявляє кардіотропну дію, сприяє покращенню енерге-
тичних процесів, стимулює репаративні процеси при дистрофічних захворюваннях та процесах, 
які супроводжуються значним порушенням метаболізму тканин ока. сприяє нормалізації фу-
нкції клітинних мембран. D-(+)- глюкозамін має широкий спектр фармакологічної активнос-
ті: проявляє хондро-, гепато-, гастро, нефропротекторні активності, має протизапальну, репа-
ративну, ранозагоючюю. анаболичну, імуномодулюючу та ін. дії, стимулює процеси регене-
рації. 

Метою дослідження стало вивчення місцевоподразнювальної дії на очі, що дозволить 
визначати потенційну небезпеку виникнення пошкоджень очей та слизових оболонок ока 
внаслідок дії досліджуваного препарату. 

Оцінка місцевоподразнювальної дії речовин на очі проводиться щонайменше на 12-и 
дорослих білих кролях незалежно від їх статі. Всі тварини, відібрані для досліджень, повинні 
бути здоровими, без проявів нежиті, пошкоджень шерсті, порушень роботи кишечнику або 
очевидної втрати ваги. 

У випробуванні були використані 9 з 12 тварин, відібраних для експерименту. Ці тва-
рини не мали будь-яких ознак подразнень та інших дефектів очей або ушкоджень рогівки. 
Спочатку було проведене попереднє дослідження подразнювальної дії з використанням одні-
єї тварини. Результат цього випробування не вказав на наявність сильного подразнення або 
ідк\ дію на око. тому подальше випробування було доцільним. 

У наступному етапі експерименту досліджувані очні краплі уводили в око в об'ємі 
0.01 мл. Для цього рідину вводили в кон'юктивальний мішок одного ока тварини після обе-
режного відтягування нижнього віка від очного яблука до форми чашки. Потім верхнє та ни-
жнє віка обережно складали разом на 1 сек. для запобігання негайного витікання досліджу-
ваного матеріалу. Друге око використовували як контроль. Цей метод більш простий і дозво-
ляє досягти точного дозування. Очі 6 досліджуваних тварин не промивалися після інсталяції 
досліджуваним препаратом. У інших 3 кролів через 20 сек. після інсталяції очі зрошували 
протягом 1 хв водою кімнатної температури. Через 1 годину після інсталяції досліджуване і 
коні рольне очі оглядали. Спостереження проводили через 1, 24, 48 та 72 год після інсталяції. 

Проведене дослідження показало, що досліджувані очні краплі не викликають реакції 
з боку слизової оболонки ока. яку можна визначити візуально. Це відповідає 0 балів по стан-
дартній шкалі та свідчить про відсутність місцевоподразнювальної дії препарату. 

Отримані результати вказують на перспективність подальшого фармакологічного ви-
вчення очних краплі, у склад яких входять таурин та D-(+)- глюкозамін. 



210 
 

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ОРАЛЬНОДЕЗИНТЕГРИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ 

Могилюк В. В. 
Фармацевтическая корпорация Артериум 

 
В последние десятилетия интерес к использованию альтернативных путей введения, и 

систем доставки активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) постоянно увеличивает-
ся. Представляют интерес и лекарственные препараты с быстрым высвобождением, в том 
числе и лекарственная форма (ЛФ) оральнодезинтегрируемые таблетки (ОДТ). Возможность 
доставки АФИ определяется всасыванием. Всасывание представляет собой совокупность 
процессов, обеспечивающих переход вещества из места всасывания в жидкости внутренней 
среды организма человека. Место всасывания предопределяет особенности процессов всасы-
вания и сопряженную с ними элиминацию, и зависит от многих параметров, в том числе от 
физико-химических, биологических свойств веществ и скорости кровотока в месте всасыва-
ния. 

Эпителиальный слой слизистой оболочки рта состоит из постоянно обновляемых по-
пуляций клеток, которые продуцируются за счет деления клеток в базальном слое. Эпидер-
мис слизистой оболочки ротовой полости (100–600 мкн), тоньше, чем дермальный. Резистен-
тность эпидермиса ротовой полости значительно меньше чем у дермы. Он имеет обильное 
кровоснабжение, поэтому всасывающиеся через слизистую оболочку вещества быстро попа-
дают к правому предсердию через внутреннюю яремную вену и верхнюю полую вену. АФИ 
при соприкосновении со слюной (в день у человека до 750–1000 мл слюны) подвергаются 
умеренному ферментативному, слабокислому или слабощелочному воздействию. pH слюны 
(в норме) варьирует в пределах 5,8–7,8. 

Способность абсорбции обусловлена биологическими и физико-химическими свойст-
вами АФИ и системы доставки. Такие характеристики как доза, молекулярная масса, раство-
римость в воде и слюне, степень ионизации (при рН 6,8), способность диффундировать через 
эпителий (log P), способность растворяться в крови используются для предварительной оце-
нки потенциальной возможности доставки АФИ в системный кровоток через ткани ротовой 
полости. Площадь слизистой ротовой полости (≈ 100 см2) может стать ограничением для аб-
сорбции. АФИ привнесенный с ОДТ, как правило, не полностью всасывается в ротовой по-
лости, часть дозы лекарства, со слюной попадает в нижние отделы ЖКТ. 

Преимуществами ОДТ, предназначенных для системного действия, перед традицион-
ными таблетками и капсулами может представлять то, что часть дозы АФИ абсорбируется 
слизистой оболочкой ротовой полости, минуя нижние отделы ЖКТ со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. К этим последствиям можно отнести нивелирование: воздействия 
среды желудка и кишечника, эффекта первого прохождения через печень; метаболизма в 
стенке кишечника. Таким образом, для достижения эквивалентного терапевтического эффек-
та, в сравнении с традиционными ЛФ немедленного высвобождения, в ряде случаев может 
быть использована меньшая доза АФИ. При этом может уменьшиться суммарное количество 
неактивных метаболитов, что может изменить соотношение польза/ риск в лучшую сторону 
(уменьшить частоту и интенсивность проявления побочных эффектов) на фоне эквивалент-
ного терапевтического эффекта. 

С другой стороны, лекарственная форма ОДТ может обеспечить более прогнозиро-
ванное время наступления терапевтического эффекта в т. ч., когда абсорбция АФИ в ротовой 
полости не происходит. В отличие от традиционных таблеток и капсул с немедленным выс-
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вобождением, постепенный распад которых происходит в желудке, дезинтеграция ОДТ про-
исходит в ротовой полости (за ≈30-180 секунд). Как правило, в спецификациях традицион-
ных капсул и таблеток приемлемый результат фармакопейного in vitro теста «распадае-
мость» – менее 15 мин. При проведении теста, лекарственная форма помещается в корзинку, 
которая совершают обратно-поступательные движения (как правило, в качестве среды испо-
льзуется вода). При приеме пациентом ЛФ с немедленным высвобождением, дезинтеграция 
происходит в желудке, а скорость распада варьирует от рациона питания и физической акти-
вности пациента, внутривидовых особенностей и прочих факторов. Таким образом, быстрая 
дезинтеграция в ротовой полости уменьшает вариабельность времени распада и дает возмо-
жность получить более прогнозируемые значения: транзита АФИ через желудок, высвобож-
дения из ЛФ и всасывания АФИ. Поэтому использование ЛФ ОДТ может обеспечить более 
прогнозируемую фармакокинетику, в т. ч. время наступления терапевтического эффекта. 

Для ОДТ, содержащих АФИ, способные адсорбироваться в оральной полости, эквива-
лентный терапевтический эффект может мыть достигнут при помощи меньших доз, за счет 
увеличения биодоступности. Наступление терапевтического эффекта после приема ОДТ, в 
сравнении с традиционными ЛФ, может быть более прогнозируемым и более быстрым. Аль-
тернативный путь введения и меньшая доза могут уменьшить частоту и интенсивность про-
явления побочных эффектов. При уместном использовании вышеуказанных отличий ОДТ, 
можно добиться существенных клинических преимуществ перед аналогами, выпускаемыми 
в традиционных лекарственных формах. 
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ЗНАЧЕННЯ ФАРМАКОНАГЛЯДУ ТА ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ 
ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Морозов А.М.1, Матвєєва О.В.1, Вікторов О.П.1, Яйченя В.П.1, 
Думенко Т.М.1, Логвіна І.О.1, Полякова Д.С.2 

ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України1, ВАТ «МОРІОН»2 

 
Мета дослідження: проведення порівняльного аналізу повідомлень про побічні реак-

ції (ПР) лікарських засобів (ЛЗ), показників захворюваності/поширеності хвороб, фармацев-
тичного ринку та пошук шляхів професійного впливу на його структуру. 

Матеріали та методи дослідження: метод системного підходу, метод аналізу науко-
вої інформації, метод структурно-логічного аналізу. Проаналізовано офіційні дані МОЗ щодо 
захворюваності/поширеності хвороб в Україні, карти-повідомлення про ПР ЛЗ, отримані 
Управлінням післяреєстраційного нагляду ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ 
України, дані системи анлізу ринку «Фармстандарт». 

Результати та їх обговорення: За результатами аналізу отриманих у 2009 р. 
повідомлень про ПР ЛЗ безсумнівними лідерами по кількості є антимікробні засоби для сис-
темного застосування – 32,9%. Із значним відривом від них друге місце посідають ЛЗ, що 
впливають на серцево-судинну систему – 15,9%. Слідом за лідерами за частотою 
повідомлень про ПР у порядку зменшення йдуть ЛЗ, що впливають на систему травлення і 
метаболізм – 10,7%, ЛЗ, що впливають на опорно-руховий апарат – 7,6%, антинепластичні та 
імономодулюючі ЛЗ – 1,1%. 

Серед тих чинників, які впливали на частоту надходження повідомлень про ПР тих чи 
інших ЛЗ, безумовно, важливе місце займає частота застосування останніх у медичній 
практиці. У свою чергу, частота застосування різних груп ЛЗ напряму залежить від структу-
ри захворюваності та поширеності хвороб серед населення країни.  

За підсумками діяльності системи охорони здоров’я (ОЗ) за 2009 р. (МОЗ України), у 
структурі захворюваності населення найбільша частка належить хворобам органів дихання 
42,1%, системи кровообігу (7,6%), травмам та отруєнням (7,0%), хворобам сечостатевої сис-
теми (6,6%), шкіри та підшкірної клітковини (5,9%). Порівняльний аналіз фармакотерапев-
тичних груп ЛЗ за частотою повідомлень про ПР та структури захворюваності населення 
України з огляду на той факт, що у лікуванні хвороб та станів використовуються ЛЗ різних 
фармакотерапевтичних груп, виявив відповідність вищевказаних категорій. Для більш дета-
льного порівняння необхідні дані про медичне (кероване лікарем) використання ЛЗ, які сьо-
годні в масштабах країни не збираються.  

За умови наявності професійної керованості фармацевтичного ринку з боку лікарів 
структура ринку повинна відповідати реальним потребам системи ОЗ, які визначаються 
структурою захворюваності та поширеності хвороб. Однак порівняльний аналіз обсягів про-
дажу ЛЗ аптечного та госпітального сегментів ринку та структури захворюваності виявив 
значні розбіжності, що демонструє невідповідність структури фармацевтичного ринку Укра-
їни реальним потребам галузі ОЗ. 

Одним з механізмів фахового впливу галузі ОЗ на структуру фармацевтичного ринку 
є впровадження формулярної системи (ФС) ЛЗ, тобто комплексу управлінських методик в 
ОЗ, що забезпечує застосування раціональних, організаційно та економічно ефективних ме-
тодів постачання і використання ЛЗ. ФС впроваджена в багатьох країнах світу, проте, пріо-
ритетне значення для системи ОЗ України має досвід країн пострадянського простору. 

Прикладом для наслідування для нас може бути Естонія. Впровадження у цій країні 
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ФС суттєво вплинуло на структуру фармацевтичного ринку, яка на сьогодні відповідає по-
требам галузі ОЗ. В Естонії за таким показником, як споживання ЛЗ у встановлених денних 
дозуваннях (Defined daily doses – DDD), лідерами серед АТХ груп є С, А, R та N (дані за 2008 
р.). При цьому серед ЛЗ, що належать до групи С (засоби, що впливають на серцево-судинну 
систему) найбільше споживали аторвастатин, еналаприл, періндоприл та амлодипін (в Укра-
їні ж серед препаратів цієї групи найбільше споживали валідол, еналаприл, комбінація кап-
топрилу з діуретиками, комбінація еналаприлу з діуретиками, барбовал); групи А (засоби, що 
впливають на травну систему та метаболізм) – аскорбінову кислоту, омепразол, метформін та 
натрію фтори (Україна – вугілля медичне активоване, кислота аскорбінова, поліферментні 
препарати, глікозиди сени); групи R (засоби, що впливають на респіраторну систему) – кси-
лометазолін, сальбутамол, тимолол, теофілін (Україна – комбіновані ЛЗ, що застосовуються 
при кашлі та простуді, нафазолін, ксилометазолін, амброксол); групи N (засоби, що вплива-
ють на нервову систему) – бетагистин, екстракт гінкго, цинаризин, альпразолам (Україна – 
комбінації кислоти ацетилсаліцилової без психолептиків, цитрамон, метамізол натрію, ком-
бінації парацетамолу без психолептиків, кислота ацетилсаліцилова). Менші показники DDD 
мають групи М (засоби, що впливають на опорно-руховий аппарат), В (засоби, що впливають 
на систему крові та гемопоез), J (протимікробні засоби системного застосування) та Н (пре-
парати гормонів для системного застосування (за виключенням статевих гормонів та інсулі-
нів).  

В Україні серед лідерів продажу як за торговою назвою, так і за МНН у 2009 р. пере-
дують ті ЛЗ, фармакотерапія якими не є патогенетичною при відповідній структурі захворю-
ваності та поширеності хвороб в Україні. Проте, в сьогоднішніх умовах економічної кризи 
впровадження ФС шляхом створення принципово нових управлінських структур є малопер-
спективним напрямком діяльності. На нашу думку, було б доцільно та рентабельно для ви-
рішення цієї задачі використати наявні кадри та матеріальні ресурси функціонуючої системи 
фармаконагляду. Інтеграція цих напрямків є взаємовигідною як для системи фармаконагля-
ду, так і для ФС. З одного боку, одним із критеріїв включення ЛЗ до формулярних списків 
усіх рівнів є наявність доведених даних з ефективності та безпеки ліків, як закордонного, так 
і вітчизняного виробництва. Отримання таких даних здійснюється системою фармаконагляду 
шляхом застосування взаємодоповнюючих методів – методу спонтанних повідомлень та ме-
тоду моніторингу стаціонарів щодо ефективності та безпеки ЛЗ. З іншого боку, раціональне 
застосування ЛЗ, відповідно до потреб визначеної клінічної ситуації, значно зменшує та упе-
реджує несприятливі наслідки їх використання.  

Висновки: проведений аналіз виявив той факт, що слабка професійна регуляція фар-
мацевтичного ринку України потребує активного залучення дієздатної системи фармаконаг-
ляду та впровадження ФС як системи раціонального використання ЛЗ. Результати аналізу 
планується використовувати при розробці заходів, спрямованих на розвиток системи фарма-
конагляду, впровадження ФС на всіх рівнях та їх ефективної інтеграції.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ  
ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Морозов А.М., Ніколаєва В.В., Клименко Т.А. 
Державний фармакологічний центр МОЗ України 

 
Щорічно відмічається зростання ендокринологічної захворюваності серед населення 

більшості країн світу. Нажаль, ця проблема є однією із найбільш актуальних медико-
соціальних проблем в Україні. Смертність від ендокринологічних захворювань стабільно за-
ймає досить високу позицію серед причин смертності населення, та за останні роки посідає 
3-4 місце, поступаючись лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням. Кожні 15 
років чисельність людей, які хворіють ендокринологічними захворюваннями, подвоюється. 
Глобально важливою та в значній мірі невирішеною проблемою є захворюваність на цукро-
вий діабет. У світі зареєстровано близько 150 млн. хворих на цукровий діабет. Щорічний ріст 
захворюваності населення цукровим діабетом становить 5-10 % і охоплює близько 5 % насе-
лення в європейських країнах. Наведені дані свідчать про серйозність ситуації та про те, що 
актуальність цієї проблеми в наші дні тільки зростає. Покращення якості життя хворих, за-
побігання подальшому розвитку хвороби, зменшення інвалідизуючих наслідків ставлять 
першочерговим перед медичною галуззю в усьому світі завдання подальшого вивчення пато-
генезу цього ендокринологічного захворювання з метою пошуку нових підходів для лікуван-
ня та створення більш ефективних та безпечних лікарських засобів. Цілеспрямований пошук 
саме таких нових ліків лежить в основі діяльності багатьох провідних біофармацевтичних 
компаній. Профіль ефективності та безпеки цих лікарських речовин доводиться, в тому чис-
лі, і при проведенні добре спланованих та організованих міжнародних багатоцентрових клі-
нічних випробувань (КВ), як одного із найважливіших етапів розробки нового лікарського 
засобу. Україна, як країна з великим науковим потенціалом не знаходиться осторонь про-
блеми створення нових методів лікування ендокринних захворювань. Провідні вчені є відпо-
відальними дослідниками в клінічних центрах України в рамках проведення міжнародних 
багатоцентрових КВ нових лікарських засобів для лікування цукрового діабету. Протягом 
2008 року Державним фармакологічним центром МОЗ України було затверджено початок 
177 міжнародного багатоцентрового клінічного випробування, серед цих клінічних випробу-
вань дослідження ендокринологічного профілю посідають третє місце та складають у абсо-
лютних цифрах - 25 клінічних досліджень. При цьому 24 дослідження стосуються випробу-
вань нових лікарських засобів для лікування цукрового діабету. Для участі у цих випробу-
ваннях було погоджено 186 місць проведення дослідження. Протягом 2009 року було затвер-
джено початок 142 міжнародних багатоцентрових КВ, серед яких клінічні випробування ен-
докринологічного профілю займають друге місце (24 КВ). 22 клінічні дослідження із залу-
ченням хворих на цукровий діабет затверджено у 2009 році для проведення в Україні на 123 
місцях проведення дослідження. Центрами, у яких проводяться такі клінічні випробування, є 
провідні науково-клінічні установи, що відіграють велику роль у удосконалені існуючих та 
пошуку нових методів лікування, а саме: Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. 
Комісаренко АМН України, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського 
АМН України, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Український нау-
ково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин 
МОЗ України та інші. На сьогоднішній день можна стверджувати, що в Україні створено 
умови, які відповідають кращим світовим стандартам для проведення клінічних випробувань 
лікарських засобів згідно принципам GCP з метою пошуку нових методів лікування різних 
патологій, в тому числі і цукрового діабету, про що свідчить зацікавленість провідних світо-
вих фармвиробників в участі у міжнародних клінічних випробуваннях українських центрів. 
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ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ В УКРАЇНІ 
Морозов А.М., Ніколаєва В.В., Ковтун Л.І, Распутняк С.С., Анічкіна Г.В., Попова Л.І. 

ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України 
 

Одним з важливих етапів вивчення лікарського засобу є клінічні випробування (КВ) 
за участю людини. Проведення таких випробувань, одержання якісних даних та довіра до 
них, у значній мірі, залежить від кваліфікації, знань, досвіду й сумлінності дослідників, які 
беруть участь у цих випробуваннях. Цінність КВ визначається цінністю отриманих результа-
тів, що дозволяють істотно поліпшити методи лікування захворювань і, таким чином, спри-
яють вдосконаленню системи охорони здоров'я.  

Для одержання якісних результатів і дотримання захисту прав і здоров'я досліджува-
них при проведенні клінічних випробувань велика увага приділяється вдосконаленню норма-
тивно-правової бази в Україні. За останній рік з метою удосконалення організації, проведен-
ня та контролю КВ лікарських засобів в Україні та з урахуванням вимог Директиви 
2005/28/ЄС від 08.04.2005, 2001/20/ЄС від 04.04.2001 Європейського Парламенту та Ради ЄС 
та вимог доповненої Гельсінської декларації (Сеул, 2008) був змінений, доповнений «Поря-
док проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клініч-
них випробувань і Типове положення про комісії з питань етики» та затверджений наказом 
МОЗ України від 23.09.2009 №690 ( далі - «Порядок»). 

Даний «Порядок» був доповнений новими термінами (наприклад, «близькі родичі», 
«місце проведення дослідження», «спеціалізований лікувально-профілактичний заклад» та 
інші), а також внесені уточнення у деякі основні терміни (наприклад, «клінічне випробуван-
ня (дослідження) лікарського засобу»). 

Згідно затвердженого «Порядку»: 
� початок КВ можливий тільки після затвердженого МОЗ позитивного висновку 

ДФЦ МОЗ України, схвалення Центральної комісії з питань етики МОЗ України та за умови 
оформлення договірних відносин між усіма юридичними та фізичними особами, що залучені 
до проведення КВ, відповідно до чинного законодавства;  

� можливий паралельний розгляд матеріалів КВ у ДФЦ МОЗ України та у 
Центральній комісії з питань етики МОЗ України; 

� термін розгляду матеріалів КВ до затвердження висновку МОЗ України скла-
дає 60 діб з моменту прийняття заявки та термін розгляду поправок до затверджених матері-
алів КВ складає 35 діб з моменту прийняття заяви; 

� зазначений детальний перелік документів, які необхідно додавати до заявки на 
проведення КВ; 

� встановлений термін надання інформації щодо побічних явищ та побічних реак-
цій; 

� визначено основні вимоги до умов страхування пацієнтів, які приймають участь у 
проведенні КВ, з урахуванням питання щодо виплати компенсації страховими компаніями у 
разі шкоди здоров’ю пацієнтів, заподіяної в результаті їх участі у клінічних випробуваннях;  

� зазначені вимоги до лікувально-профілактичних закладів, в яких можуть проводи-
тися дослідження та дослідників (їх обов’язкова відповідальність за проведення дослідження 
та погодження з керівниками лікувально-профілактичних закладів та вищих навчальних ме-
дичних);  

� проведення клінічного аудиту КВ, як необхідна умова посилення контролю за 
проведенням КВ; 
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� умови зупинки проведення КВ. 
Водночас, система організації КВ в Україні містить ряд недоліків, які стримують її ро-

звиток, наприклад: 
- неврегульоване питання взаємовідносин між спонсорами КВ та лікувально-

профілактичними закладами, де проводяться КВ, які є неприбутковими організаціями; 
- залишаються невирішеними правові питання залучення до КВ неповнолітніх; 
- існує нормативно-правова неврегульованість ввезення (визначення вартості та 

розмитнення зразків препаратів), обліку, зберігання, знищення або повернення досліджува-
них лікарських засобів. 

Зазначені проблеми негативно позначаються на кількості КВ. Зокрема, наприкінці 
2008 року намітилась тенденція згортання близько 30% вже розпочатих досліджень, а у 
2009 році було затверджено на 20% менше КВ ніж у 2008 р. 

На теперішній час в Україні створена нормативна база, яка дозволяє проводити кліні-
чні випробування у відповідності до міжнародних стандартів. В той же час, стратегія інтег-
рації України в Європейське Співтовариство вимагає проведення подальших заходів щодо 
гармонізації системи регламентації у відношенні лікарських засобів. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ  
ДОСЛІДЖУВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Морозов А.М., Ніколаєва В.В., Москаленко Д.П. 
Державний фармакологічний центр МОЗ України 

 
В Україні проведення клінічних випробувань (КВ) регулюється наказом МОЗ України 

№ 690 «Про затвердження Порядку проведення КВ лікарських засобів та експертизи матері-
алів КВ (Порядок) і Типового положення про комісію з питань етики» від 23.09.2009 р., що 
розроблений відповідно до міжнародних вимог проведення КВ ЛЗ (Директива Європейсько-
го Парламенту та Ради ЄС 2001/20/ЄС від 4 квітня 2001 із змінами).  

В останні роки спостерігається ріст кількості отриманих Державним фармакологічним 
центром МОЗ України (ДФЦ) повідомлень про підозрювані непередбачені серйозні побічні 
реакції (ПНСПР) при проведенні КВ. Так, у 2005 році (до затвердження Порядку) було отри-
мано 1720 повідомлень про ПНСПР при застосуванні досліджуваного лікарського засобу 
(ДЛЗ), як за протоколами КВ, які проводяться в Україні так і тими, що не проводяться в 
Україні, але з тим самим ДЛЗ. У 2006 році їх кількість зросла до 5595, у 2007 році – до 11490, 
у 2008 році –до 12305, у 2009 році було отримано 15943 повідомлень про ПНСПР. Це 
пов’язано із чітким нормативним регулюванням процедури надання повідомлень про 
ПНСПР, що в свою чергу призвело до покращення якості надання цих повідомлень спонсо-
рами/заявниками КВ. Залишається ряд питань, на які спонсори КВ та їх представники мають 
звернути увагу при організації процесу надання повідомлень про ПНСПР до ДФЦ, зокрема, 
слід уникати дублювання повідомлень про ПНСПР, коли повідомлення про одні й ті ж 
ПНСПР одночасно надходять від спонсора та від його представника в Україні. Необхідно 
звернути увагу також на те, що згідно чинному нормативно-правовому регулюванню до 
ДФЦ надаються повідомлення лише про випадки ПНСПР, що сталися під час проведення 
КВ. Не завжди інформація, що надається у повідомленнях про ПНСПР/супровідних докуме-
нтах є достатньою для аналізу у ДФЦ. Слід наголосити, що інформація у супровідних доку-
ментах повинна містити: ідентифікацію ДЛЗ, що підозрюється у виникненні даної ПНСПР; 
ідентифікацію КВ, під час якого виникла ПНСПР, з вказівкою чи проводиться дане КВ в 
Україні; зазначення лікувально-профілактичного-закладу, якщо даний випадок ПНСПР роз-
винувся в Україні; визначення типу повідомлення - первинне чи додаткове; причинно-
наслідковий зв`язок. Крім того, строки подання повідомлень про ПНСПР чітко регламенто-
вані вищевказаним Порядком та повинні дотримуватись як дослідниками, так і спонсорами 
КВ. 

Своєчасний вияв ПНСПР та належне інформування про них дозволяє проводити їх 
якісний аналіз, як спонсорами КВ, так і уповноваженими органами та на його основі розроб-
ляти та впроваджувати в практику заходи, спрямовані на попередження небажаних наслідків 
досліджуваної лікарської терапії, тим самим посилюючи безпеку залучених до КВ пацієнтів. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ НАДАННІ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО  
ПІДОЗРЮВАНІ СЕРЙОЗНІ НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ ДО ДФЦ 

Морозов А.М., Ніколаєва В.В., Москаленко Д.П., Маційчук О.П. 
Державний фармакологічний центр МОЗ України 

 
Необхідною умовою одержання адекватних даних щодо безпеки досліджуваного лі-

карського засобу (ДЛЗ) є ретельно спланований і належним чином представлений у докуме-
нтації збір інформації щодо побічних реакцій (ПР) у ході проведення клінічних випробувань 
(КВ), їх моніторинг та аналіз. 

Протягом останніх років значно покращилася ситуація щодо реєстрації та аналізу 
Державним Фармакологічним Центром (далі - Центр), як уповноваженим органом, повідом-
лень про підозрювані серйозні непередбачувані побічні реакції (ПНСПР), що сталися під час 
КВ, що, безумовно, є вагомим кроком у забезпечені всебічного захисту досліджуваних паці-
єнтів. Основними факторами, що сприяли цим позитивним змінам є чітка, детальна регламе-
нтація процедури надання повідомлень про ПНСПР дослідниками та спонсорами КВ діючи-
ми нормативно-правовими актами, а саме: «Порядком проведення клінічних випробувань 
лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань» (далі -Порядок), що за-
тверджений наказом МОЗ України від 23.09.2009 №690 та розроблений відповідно до міжна-
родних вимог проведення КВ лікарських засобів (Директива Європейського Парламенту та 
Ради ЄС 2001/20/ЄС від 4 квітня 2001 із змінами), реєстрація усіх випадків у базі даних клі-
нічних випробувань Центру, консультативно-просвітницька діяльність співробітників 
Центру. 

Однак, існує ряд питань, що найчастіше потребують додаткових роз’яснень та уточ-
нень. 

Проаналізувавши питання, що найчастіше ставилися заявниками/спонсорами КВ та 
викликали певні труднощі у розумінні за період, протягом якого чинним є вищезгаданий По-
рядок, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на наступному. При виникненні сумнівів 
щодо строків початку подання повідомлень про ПНСПР та періодичних звітів з безпеки, слід 
пам’ятати, що звітний період починається з дати одержання позитивного висновку ДФЦ що-
до проведення КВ. При проведенні «сліпих» КВ інформація може подаватися як у замаско-
ваному, так і у «розсліпленому» вигляді, при цьому для подачі до ДФЦ МОЗ України не по-
трібно знімати маскування, крім випадків коли був спеціальний запит, або коли розкриття 
коду необхідно для усунення безпосередньої загрози життю та здоров’ю пацієнта. Слід звер-
нути увагу також на тому, що до ДФЦ необхідно подавати інформацію про всі ПНСПР, які 
були зареєстровані при застосуванні ДЛЗ, не тільки за протоколами КВ, що проводяться в 
Україні, а й за всіма протоколами КВ, які проводяться у світі та стосуються даного ДЛЗ. При 
цьому, необхідно пам’ятати, що ПНСПР, які виникли при застосуванні досліджуваних у КВ 
препаратів порівняння підлягають звітуванню до ДФЦ. 

Моніторинг побічних реакцій – необхідна умова адекватної оцінки безпеки ДЛЗ при 
проведенні КВ, тому його проведення вимагає чіткої регламентації та регулювання з боку 
уповноважених органів, що на сьогоднішній день в значній мірі досягнуто, в тому числі, за-
вдяки вищевказаному нормативно-правовому акту. 
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КЛІНІЧНИЙ АУДИТ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ:  
ПЕРЕВІРКА ОБІГУ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Морозов А.М., Ніколаєва В.В., Распутняк С.С., Ковтун Л.І., Янковая Л.Я., Криворучко Я.В. 
ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України 

 
Суттєвою ланкою системи гарантії якості клінічних випробувань (КВ) лікарських за-

собів (ЛЗ) в галузі контролю їх проведення є клінічний аудит (інспекція) КВ. В Україні про-
ведення клінічних аудитів КВ ЛЗ покладено на ДП «Державний фармакологічний центр» 
(далі - ДФЦ), уповноважений МОЗ України орган та регламентується наказом МОЗ України 
від 23.09.2009р. № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лі-
карських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про 
комісії з питань етики». Клінічний аудит (КА) – процедура офіційної перевірки ДФЦ доку-
ментів, приміщень, устаткування та обладнання, записів, системи гарантії якості та інших 
ресурсів, які мають відношення до КВ і які можуть міститися у лікувально-профілактичному 
закладі, лабораторіях, приміщеннях спонсора або контрактної дослідницької організації, то-
що. Важливим етапом КА є перевірка обігу (облік, розподіл, зберігання, тощо) досліджува-
них лікарських засобів (ДЛЗ) та документації пов’язаної з ним. ДЛЗ – лікарська форма акти-
вної субстанції або плацебо, що вивчається або використовується для порівняння у КВ, ук-
лючаючи препарати, на які вже видане реєстраційне посвідчення, але вони використовують-
ся або виготовляються (складені або впаковані) в інший спосіб порівняно із зареєстрованою 
лікарською формою, або використовуються за незареєстрованими показами, або ж викорис-
товуються для отримання додаткової інформації про зареєстровану форму ЛЗ. За останні два 
роки було проведено 94 КА КВ як міжнародних багатоцентрових, так і КВ вітчизняних ЛЗ. З 
них 5 КВ - було зупинено, 1КВ - тимчасово зупинено, 2КВ – припинено набір досліджува-
них. Під час КА КВ було виявлено ряд типових проблемних питань, що виходять за межі 
компетенції ДФЦ, однак викликають значну стурбованість, оскільки вони здатні суттєво 
впливати в цілому на якість та ефективність системи КВ в державі. В основі цих питань зна-
ходиться нормативно-правова неврегульованість ввезення, обліку, зберігання ЛЗ, призначе-
них для КВ, знищення та (або) повернення невикористаних їх залишків. До цього часу зали-
шається чинним наказ МОЗ СРСР від 02.06.87р. №747, який морально застарів і положення 
його просто неможливо виконати, в тому числі у зв’язку із сучасними вимогами бухгалтер-
ської звітності, змінами в інфраструктурі медичних закладів України тощо. ДФЦ проводить 
роботу щодо підготовки проекту нормативної документації, яка має врегулювати зазначену 
проблему. 

Крім того в 17% КА КВ були виявлені недоліки, пов’язані з обігом ДЛЗ, а саме: 
- не виконувалися вимоги протоколу КВ і рекомендації спонсора щодо зберігання 

ДЛЗ (недотримання температурного режиму, обмеженого доступу до ДЛЗ); 
- відсутня документація щодо отримання та розподілу ДЛЗ; 
- відсутні на етикетці ДЛЗ необхідні позначки (не зазначені термін придатності, умови 

зберігання, відповідальний дослідник, тощо); 
- в первинну документацію не внесена інформація щодо прийому ДЛЗ (не вказані в 

первинній документації дози, схема прийому ДЛЗ, в листах призначень не зазначений ДЛЗ); 
- порушення обліку ДЛЗ (облік особою якій не делегована ця функція), тощо. 
Більшість зазначених недоліків пов’язані з відсутністю належного контролю (моніто-

рингу) з боку спонсорів досліджень. В результаті аналізу виявлених недоліків, визначено 
шляхи удосконалення контролю КВ для забезпечення (гарантії) їх якості. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ПРОТЕФЛАЗИД ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА  
ПРОФІЛАКТИКИ ЗАГОСТРЕНЬ ХРОНІЧНОГО 

ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ 
Муляр Л.А., Островська Г.Ю. 

Вищий державний навчальний заклад України, 
«Українська медична стоматологічна академія» 

 
На протязі останніх десятиліть проблема лікування та профілактики хронічного об-

структивного бронхіту (ХОБ) та легень продовжує залишатися значною проблемою. Так зва-
ні простудні інфекції, що викликаються вірусами, неминуче викликають у таких хворих за-
гострення основного захворювання.  

Застосування препаратів, клінічна ефективність яких є у зменшенні симптоматики ос-
новного захворювання та в знижені потреби в базисних лікарських препаратах (антибактері-
альні препарати, антигістамінні, муколітичні засоби та ін.) не викликає сумніву.  

Препарат протефлазид має пряму противірусну дію, збільшує продукцію ендогенного 
α- і γ- інтерферону, стимулює неспецифічну резистентність організму. Нами було обстежено 
67 хворих із ХОБ з середньотяжким та тяжким перебігом та частими рецидивами. 50 хворих 
отримували на фоні базисної терапії протефлазид у дозі 10 крапель 3 рази на день протягом 1 
місяця, 17 хворих – традиційну терапію. Пацієнти обстежувалися до початку лікування, че-
рез 1 місяць (після завершення основного курса) та через 1 рік.  

До лікування у хворих обох груп відмічали зниження загальної кількості CD3+ – лім-
фоцитів, підвищення CD4+ - лімфоцитів, зниження показникі фагоцитозу та значне збільшен-
ня sIgA. Внаслідок лікування у хворих відмічались позитивні зрушення імунітету при засто-
суванні протефлазиду, що виражались в достовірному зниженні по закінченню основного 
курса попередньо збільшеної кількості CD4+ і одночасному підвищенні кількості CD8+ та 
CD3+ Т-лімфоцитів.  

Попередньо знижений фагоцитоз, фагоцитарний індекс та НСТ-тест мали суттєву те-
нденцію до нормалізації. Спостерігалося достовірне покращення показників гуморального 
імунітету, що виражалось у підвищенні сироваткового IgA, зниженні підвищеного вмісту 
IgМ та IgG, нормалізація sIgA в мокротинні.  

Всі ці зміни в імунному статусі проявлялись в покращенні клінічного стану хворих, 
зменшенні інтоксикації, кашлю і супроводжувались підвищенням функції зовнішнього ди-
хання. В контрольній групі хворих, що отримували базисну терапію достовірних позитивних 
змін імунного статусу не спостерігалося.  

Після 12 місяців спостереження позитивні зрушення в імунній системі збереглися в 
неспецифічній ланці імунітету. Застосування протефлазиду у 50 пацієнтів дозволило досто-
вірно (р<0,05) знизити частоту ГРВІ з 4-6 до 0-1 та значно (р<0,01) зменшити загострення 
ХОБ, що дозволило знизити інтенсивність базисної терапії та кількість стаціонарних госпіта-
лізацій хворих. 



221 
 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ В ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ  
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ПІД ЧАС ДІЇ  

РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ  
ЯКОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ 

Нагорна О.О., Кузьменко К.О., Царенко І.А. 
ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України 

 
Інформація, яка міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу 

є головним джерелом при проведенні фармакотерапії. Оновлення даних повинно відбуватися 
не тільки під час перереєстрації, але й під час дії реєстраційного посвідчення, адже це, у бі-
льшості випадків, може вплинути на ефективність лікування та раціональний вибір фармако-
терапії. 

В результаті постмаркетингово спостереження може виявитись неефективність лікар-
ського засобу при застосуванні його у певній категорії пацієнтів або за деякими показаннями 
для застосування. Вчасне внесення подібної інформації в інструкцію для медичного застосу-
вання призводить до підвищення як клінічної ефективності, так і економічної обґрунтованос-
ті призначеного лікування. Невиправдане призначення лікарського засобу, на перший погляд 
може здатися незагрозливим, у разі відсутності прямої загрози здоров’ю, але зайві витрати 
хворого, та втрачений час можуть суттєво вплинути на перебіг хвороби. Виявлена нова інфо-
рмація щодо неефективності лікарського засобу, з огляду на вище викладене, повинна роз-
глядатися у аспекті безпеки застосування ліків, і вноситися у інструкцію якнайшвидше. 

Додаткові показання для застосування та схеми лікування значно розширюють об-
ласть застосування лікарського засобу. Але при прийнятті рішення щодо розширення пока-
зань слід керуватися принципами доказовості в медицині, інакше при внесенні даних, які не 
відповідають таким принципам, існує ризик невиправданих економічних витрат на лікування 
та іноді навіть нанесення шкоди здоров’ю пацієнта. Розширення ефективності застосування 
лікарського засобу насамперед може бути обґрунтоване багатоцентровими клінічними ви-
пробуваннями, які проводяться з дозволу та під контролем уповноваженого регуляторного 
органу у сфері охорони здоров’я. У такому разі отримані результати можна враховувати як 
такі, що відповідають міжнародним нормам та діючому законодавству, і їх можна відобра-
жати в інструкціях для медичного застосування, формулярних статтях, та інших нормативно-
правових документах. 

Щодо посилань на наукові статті при розширенні області застосування лікарських за-
собів, то такі посилання в більшості випадків не є обґрунтованими, адже, як правило, дослі-
дження, які описуються в наукових виданнях, не відповідають чинному законодавству, яке 
регламентує проведення клінічних випробувань лікарських засобів, і тому не можуть бути 
прийняті до уваги при складанні інструкції для медичного застосування. При проведенні ек-
спертизи щодо медичного застосування лікарського засобу на теперішній час в Україні екс-
перти керуються нормативно-правовою базою, яка розроблена, і надалі вдосконалюється згі-
дно рекомендацій ВООЗ.  

Розширення ефективності лікарських засобів накладає високу відповідальність як на 
виробників так і на експертні органи, які приймають такі рішення, тому, що це безпосеред-
ньо впливає на якість фармакотерапії та економічну обґрунтованість схем лікування, що при-
значаються фахівцями у сфері охорони здоров’я в процесі лікування хворих. 
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ЕКСПЕРТИЗА ІНСТРУКЦІЙ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ПОДАНИХ НА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ 

У ДЕРЖАВНИЙ ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ 
Нагорна О.О., Ліссова З.І, Царенко І.А., Черненко В.В., Ульєва О.О. 

ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України 
 
Відповідно до нормативних вимог усі лікарські засоби, що знаходяться на фармацев-

тичному ринку України, повинні супроводжуватися інструкцією для їх медичного застосу-
вання. Саме завдяки цьому документу має забезпечуватись правильне та безпечне застосу-
вання ліків. Згідно з чинним законодавством лікарські засоби, які були зареєстровані в Укра-
їні, кожні 5 років мають пройти процедуру перереєстрації. В процесі перереєстрації матеріа-
ли, що характеризують лікарський препарат, проходять всебічну, доскипливу експертизу, 
метою якої є встановлення та документальне підтвердження якості, ефективності та безпеки 
лікарського засобу, визначення сфери його призначення та особливостей клінічного застосу-
вання. Резюме характеристик препарату за підсумками проведеної експертизи має бути відо-
бражене в інструкції для його медичного застосування. Створення та затвердження такого 
документа, як інструкція, слід розглядати як важливу складову єдиної державної політики 
щодо забезпечення реалізації права громадян України на охорону здоров’я шляхом адекват-
ного інформування споживачів (медиків, фармацевтів, пацієнтів) про лікарський засіб, а та-
кож формування механізмів правового захисту – як пацієнтів, у разі заподіяння шкоди їх 
здоров’ю внаслідок застосування лікарських засобів за медичним призначенням, так і фахів-
ців-медиків, що застосовують препарат відповідно до інструкції. У попередні роки для Укра-
їни була актуальною мета насичення ринку ліками. Сьогодні, коли зареєстрована достатня 
кількість різнопланових препаратів, постало завдання пильного контролю за якісними харак-
теристиками лікарських засобів, які є на українському фармацевтичному ринку. В першу во-
ни мають відповідати оригінальним препаратам, а також тим документам, які відображають 
фармацевтичні та клінічні властивості даних засобів. Процес перереєстрації не являє собою 
механічне продовження терміну дії документації, що супроводжувала лікарський засіб при 
реєстрації або попередніх перереєстраціях у випадках, якщо він вже багато років існує на 
українському фармацевтичному ринку. Це процес, який зумовлений об’єктивною необхідні-
стю періодично оновлювати інформацію про лікарський засіб, передусім уточнювати ефек-
тивність його застосування та доповнювати дані щодо безпеки. При проходженні препаратом 
перереєстрації здійснюється перегляд чинної інструкції для медичного застосування лікарсь-
кого засобу, а саме – перевіряється відповідність наданої заявником інформації такій, що су-
проводжує оригінальний (референтний) препарат, власній загальній характеристиці продукту 
(SmPC), а також чинним нормативним документам ВООЗ та МОЗ України (наприклад, добо-
вій потребі у вітамінах, нормативам допустимого вмісту етанолу, відповідності дозування 
окремих компонентів лікарської форми різним віковим групам тощо). Внаслідок цієї роботи 
відбувається уніфікація показань, протипоказань, дозових режимів, доповнюється інформа-
ція щодо безпеки застосування лікарського засобу за підсумками післяреєстраційного моні-
торингу побічних реакцій протягом 5 років з моменту попереднього розгляду (реєстрації 
препарату). Таким чином, інструкція вдосконалюється, враховуючи сучасні вимоги до безпе-
ки та клінічного застосування конкретного препарату, відображає актуальні підходи до ліку-
вання та профілактики тих чи інших захворювань. Вдосконалення та поглиблення методів 
експертизи інструкцій сприятиме подальшому вирішенню завдань щодо покращення медич-
ної допомоги населенню шляхом забезпечення зацікавлених осіб достовірною, перевіреною 
інформацією про лікарські засоби, які представлені на ринку України. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИИ 
О МЕДИЦИНСКОМ ПРИМЕНЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Нагорная Е.А. 
ГП «Государственный фармакологический центр» МОЗ Украины 

 
Проблема безопасности лекарств остается одной из актуальнейших проблем здраво-

охранения в мире. Это вызвано появлением множества лекарственных средств с высокой 
биологической активностью, возросшей сенсибилизацией людей к химическим и биологиче-
ским веществам, нерациональным применением лекарств, взаимодействием препаратов друг 
с другом. 

Бурное развитие фармакологии в последние десятилетия и появление большого коли-
чества новых лекарственных средств, как монокомпонентных, так и комбинированных, не 
только расширило возможности лечения, но и повысило риск нанесения вреда пациенту. 
Именно опасность развития тяжелых, подчас необратимых осложнений вследствие лекарст-
венной терапии привлекает к проблеме безопасности применения лекарственных препаратов 
внимание практических врачей и пациентов. 

Желаемое действие лекарственных средств связано с неизбежным риском того, что 
они могут вызвать неблагоприятные эффекты. Любое лекарственное средство может вызвать 
нежелательные последствия даже в тех случаях, когда его будут применять в соответствии со 
стандартными или рекомендованными методами лечения. Одновременное применение не-
скольких лекарственных средств может вызвать неблагоприятные взаимодействия между 
ними и, следовательно, различные осложнения. Заболеваемость и смертность, обусловлен-
ные такими последствиями, часто представляют собой диагностические проблемы. Чрезвы-
чайно большое число и разнообразие лекарственных средств, имеющихся в свободной про-
даже или назначаемых врачом, ограничивают возможность получения и удержания в памяти 
врача всех сведений о лекарственных препаратах, необходимых для наиболее эффективного 
их применения. Все это расширяет возможности бесконтрольного применения населением и 
не всегда обоснованного назначения медицинскими работниками многих лекарственных 
средств. 

Безопасность каждого лекарственного средства оценивается по соотношению его эф-
фективности и токсичности. Проблема осложнений лекарственной терапии гораздо более 
серьезна, чем предполагали ранее. Лекарственные осложнения стали не только серьезной 
медицинской и социальной, но также и большой экономической проблемой. Затраты, свя-
занные с ними, в некоторых странах составляют до 15-20% бюджета здравоохранения.  

В качестве главного критерия, определяющего как допуск лекарственного средства на 
фармацевтический рынок, так и его успешное практическое применение, выступает показа-
тель риск/польза. Истинная безопасность лекарства может быть исследована только в широ-
кой медицинской практике. Иногда проходит несколько лет до установления связи между 
приемом препарата и лекарственным осложнением. Безопасность новых лекарственных 
средств оценивается поэтапно: сначала в доклинических исследованиях, в последствии - в 
клинических исследованиях. Оценка безопасности продолжается и после выхода нового ле-
карственного продукта на рынок в форме сбора и оценки нежелательных реакций в рамках 
системы фармаконадзора. Это предусматривает, прежде всего, максимальную активизацию 
выявления и анализа побочных эффектов лекарственных средств. Побочные реакции на ле-
карственные препараты многообразны и гетерогенны по своим проявлениям и частоте воз-
никновения. Одним из возможных и наиболее эффективных на сегодняшний день видов реа-
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гирования на поступающие сообщения о побочных реакциях лекарственных средств являет-
ся внесение в Инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата допол-
нительной информации, указывающей на выявленные неблагоприятные лекарственные ре-
акции с перечислением факторов, предрасполагающих к их появлению, и/или групп риска, а 
также информация для пациентов о необходимости отслеживания появления указанных ре-
акций и информирования специалистов. 

В Украине оценка поступающих побочных реакций осуществляется в соответствии с 
терминологией побочных реакций, рекомендованной ВОЗ. Профессионально систематизи-
рованная и правильно поданная информация о правилах и способах применения лекарствен-
ных средств, о возможности возникновения побочных реакций со стороны различных орга-
нов и систем в большинстве случаев гарантирует однородность их свойств, эффективность и 
относительную безопасность, а также предупреждает возможные побочные реакции. 

Хорошо организованная система обеспечения информирования о безопасности лекар-
ственных средств является предпосылкой для раннего выявления риска, связанного с приме-
нением лекарственных средств, предупреждения побочных реакций лекарственных средств и 
содействия специалистам здравоохранения и больным в проведении оптимальной оценки 
пользы/риска в целях осуществления безопасной и эффективной фармакотерапии. 
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ЗАСТОСУВАННЯ РОЗІГЛІТАЗОНУ І ТІОТРІАЗОЛІНУ В ВКЛАДІ  
СТАНДАРТНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ  

(КАНДЕСАРТАН+ПЕРИНДОПРИЛ) У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ,  
АСОЦІЙОВАНУ З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ 

Нальотова О.М. 
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького 

 
Найважливішою в історії людства неінфекційною пандемією, що визначає структуру 

серцево-судинної захворюваності та смертності, є артеріальна гіпертензія (АГ), котра зустрі-
чається у 25–30% дорослого населення в економічно розвинених країнах, включаючи Украї-
ну (Е.П.Свищенко, В.Н.Коваленко, 2009). Хоча причин виникнення АГ близько 50, більш 
ніж в 90% випадків встановити ії не вдається. За відсутністю видимої причини, річь йде про 
первинну АГ, котру називають гіпертонічною хворобою (ГХ). В останні 10-15 років спосте-
рігається підвищений інтерес до метаболічого синдрому (МС) при АГ. За оцінками більшості 
експертів, провідним фактором в формуванні симптомокомплексу МС є інсулінорезистент-
ність (ІР). В розвиненні АГ при синдромі ІР провідне значення має комплексний вплив гіпер-
інсулінемії (ГІ) та супутніх метаболічних порушень (О.С.Чабан, О.О.Хаустова, 2008).  

Метою справжнього дослідження є оцінка динаміки АТ у хворих на гіпертонічну хво-
робу (ГХ), асоційовану з ІР, при проведені стандартної антигіпертензивної фармакотерапії і 
терапії, що включає розиглітазон і тіотриазолін. 

З метою реалізації поставлених завдань було проліковано 93 хворих на ГХ у віці 42–
67 років. Умовою включення в дослідження була наявність есенціальної (первинної) артеріа-
льної гіпертензії (тобто ГХ) II стадії, яка асоціюється з ІР. До початку проведення фармако-
терапії хворі булі поділені на 3 групи: групу 1 складали 30; групу 2 – 32; групу 3 – 31 паці-
єнт. Хворі групи 1 отримували стандартну фармакотерапію: периндоприл в дозі 5-10 мг на 
добу (на один прийом) + кандесартан в дозі 8 мг на добу (на один прийом).  

Хворі групи 2 в складі стандартної антигіпертензивної фармакотерапії (периндоприл+ 
кандесартан, 5-10 мг і 8 мг на добу на один прийом відповідно) отримували розиглітазон в 
дозі 30 мг на добу (на один прийом); хворі групи 3 в складі стандартної антигіпертензивної 
фармакотерапії (периндоприл+кандесартан, 5-10 мг і 8 мг на добу на один прийом відповід-
но) отримували тіотриазолін в дозі 300 мг на добу (по 100 мг на прийом, в три прийоми) і ро-
зиглітазон в дозі 30 мг на добу (на один прийом). Для впливу на стан обміну ліпідів хворі 
всіх груп отримували аторвастатин в дозі 10-20 мг/добу. Лікування здійснювалося впродовж 
16 тижнів. 

Доведено, що включення до стандартної антигипертензивної фармакотерапії (пери-
ндоприл+кандесартан) метаболітотропних лікарських засобів (розиглітазону і тіотриазоліну) 
сприяє стабільному зниженню (p<0,05) показників артеріального тиску до нормотонічних 
значень у більшої кількості хворих, починаючи з другого тижня лікування. Також доведено, 
що включення до комбінації периндоприл+кандесартан розиглітазону і тіотриазоліну сприяє 
відсутності хворих, у яких спостерігається неефективність антигіпертензивної фармакотера-
пії, починаючи з 12 тижня лікування. 

Застосування антигіпертензивної фармакотерапії (периндоприл+ кандесартан) і мета-
болітотропної терапії (розиглітазон і тіотриазолін) впродовж 16 тижнів у хворих на ГХ, асо-
ційовану з ІР, не викликає зміни вмісту в крові еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, загаль-
ного білірубіну, креатиніну, натрію і калію, не змінює значення міжнародного нормалізую-
чого відношення, а також переноситься хворими «добре» і «відмінно» в 95% випадків. 
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РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ –  
ДОЗВІЛ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ 

Олехнович І.Л., Кудрявцева І.Г. 
Державний фармакологічний центр 

 
Реєстраційне посвідчення та вкладиш до нього, оформлені згідно з чинним законодав-

ством, є дозволом для медичного застосування лікарського засобу. Наказ Міністерства охо-
рони здоров`я України № 358 від 20.07.2003 «Про затвердження форми та опису реєстрацій-
ного посвідчення на лікарський засіб», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
07.08.2003 за № 693/8014 регламентує ці питання. Зокрема, затверджено форму та опис: ре-
єстраційного посвідчення на лікарський засіб реєстраційного посвідчення на лікарський за-
сіб. Встановлено, що реєстраційні посвідчення нового зразка видаватимуться з 15.09.2003. 
Установлено, що реєстраційні посвідчення, видані до 15.09.2003, дійсні до закінчення термі-
ну їх дії і не потребують обміну. Втратив чинність наказ МОЗ України від 15.05.98 № 120 
«Про державну реєстрацію лікарських засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції Укра-
їни 03.06.98 за № 362/2802. При оформленні реєстраційного посвідчення після слів «РЕЄСТ-
РАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ» друкується номер реєстраційного по-
свідчення. Номер реєстраційного посвідчення складається з 4 секцій (позначені верхніми 
цифровими індексами) ..1/…..2/..3/..4 (кількість крапок дорівнює кількості зарезервованих 
позицій), де: 1 позначення UA; 2 конкретний цифровий номер лікарського засобу; 3 цифрова 
позначка кожної нової лікарської форми конкретного лікарського засобу; 4 цифрова познач-
ка нової сили дії конкретного лікарського засобу. З лівого боку першої сторінки реєстрацій-
ного посвідчення/вкладки проставлені серія і номер бланка реєстраційного посвідчен-
ня/вкладки. Внизу першої сторінки реєстраційного посвідчення/вкладки у центрі розміщений 
голографічний знак. Назва та країна заявника вказуються українською та англійською мова-
ми, інші записи здійснюються українською мовою. Для монопрепаратів у дозованих формах 
лікарська форма вписується із зазначенням кількості активної речовини на одиницю дози. 
При оформленні дубліката реєстраційного посвідчення на першій сторінці бланка та вкладці 
(ках) у правому верхньому кутку друкується слово «ДУБЛІКАТ». «Порядок проведення екс-
пертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстра-
цію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом 
дії реєстраційного посвідчення» затверджений наказом МОЗ України від 26.08.05 за № 426), 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.05 за № 1069/11349). Реєстраційне по-
свідчення – документ, який видається заявнику і є дозволом для медичного застосування лі-
карського засобу в Україні. Реєстраційний номер – кодова позначка, яка присвоюється лікар-
ському засобу при державній реєстрації і зберігається за лікарським засобом незмінною на 
весь період перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку України. Під час 
внесення змін до реєстраційних документів на лікарський засіб протягом дії реєстраційного 
посвідчення до реєстраційного посвідчення на лікарський засіб додається вкладка (и), вико-
нана так само, як і основні сторінки реєстраційного посвідчення. Вкладка (и) дійсна лише за 
наявності реєстраційного посвідчення як його невід`ємна частина. При оформленні вкладки 
у відповідних графах друкується номер реєстраційного посвідчення, дата та номер наказу 
МОЗ України, яким затверджено зміни до реєстраційного посвідчення, заповнюється табли-
ця змін до реєстраційних документів та вказується дата видачі вкладки. Таким чином, реєст-
раційне посвідчення – документ, який заповнюється виключно у відповідності з чинним за-
конодавством згідно з описом та є дозвільним документом для медичного застосування лі-
карського засобу. 
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ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТІОТРИАЗОЛІНУ У КОМПЛЕКСНОМУ  
ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАННОГО ПАРАДОНТИТУ 

Островська Г.Ю., Розколупа Н.В., Петрова Т.А., Муляр Л.А., Бобирьов В.М. 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Українська медична стоматологічна академія»  

 
Патологія тканин пародонту відноситься до найбільш поширених стомалогічних за-

хворювань і за даними ВООЗ зустрічається приблизно у 80% пацієнтів дитячого віку і прак-
тично у всього дорослого населення світу.  

Незважаючи на те, що в пародонтології було проведено велику кількість досліджень із 
встановлення механізмів розвитку захворювань пародонту, причини та механізми їх розвит-
ку залишаються ще не повністю встановленими.  

Однак, відомим фактором, про що свідчать наші дослідження, у патогенезі захворю-
вань тканин пародонту відіграють процеси вільнорадикального перекисного окиснення ліпі-
дів. Враховуючи цей факт, певного значення у комплексній терапії набуває застосування лі-
карських засобів з антиоксидантною дією.  

Тому, в схему комплексного лікування генералізованного пародонтиту ми запропону-
вали ввести вітчизняний препарат з політропними властивостями тіотриазолін. Препарат має 
антиоксидантну, імуномодулюючу, протиішемічну, мембраностабілізуючу дії, поліпшує ре-
ологічні властивості за рахунок активації фібрінолітичної системи. Володіє також протиза-
пальною та анаболічною активністю. 

На базі відділення терапевтичної стоматології Полтавської обласної стоматологічної 
поліклініки була розроблена та апробована схема фармакотерапії генералізованого пародон-
титу. Дана схема включає наступний комплекс: 

1. Ліквідування місцевих подразнюючих факторів (видалення зубних відкладень, за-
міна нераціональних пломб та протезів). 

2. Вплив на мікрофлору зубоясневих карманів із застосуванням пасти остеотропного 
антибіотика лінкоміцину. 

3. Затосування аплікацій 2% мазі тіотриазоліну, які проводилися «відкритим» та «за-
критим» способоми. 

Враховуючи клінічні прояви захворювання, хворим диференційовано призначали ан-
тиоксиданти внутрішньо, що, безумовно, сприяло більш швидкій нормалізації клінічних 
проявів пародонтиту. Ефективність лікування оцінювали за динамікою клінічного стану па-
родонта (стан гігієни – за індексом Грін-Вермільйона, кількісну та якісну оцінку запалення 
ясен – індексами РМА та кровоточивості за Muhlemann в модифікації Cowell). Лабораторно 
досліджували еміграцію лейкоцитів за Ясиновським, вміст протизапальних цитокінів у ясен-
ній, ротовій рідинах і сироватці крові.  Вивчення результатів комплекс-ного лікування 
хворих генералізованим пародонтом різної тяжкості з використанням тіотриазоліну свідчать 
про більш швидке зменшення процесів запалення слизової оболонки та стабілізацію процесу.  

Беручи до уваги результати контрольних досліджень (через 6 місяців), отримані дані 
свідчать про доцільність включення тіотриазоліну в комплекс лікувальних заходів, які спря-
мовані на покращення стоматологічного статусу. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
«ПРОПОЛТИН» НА ОСНОВЕ ФЕНОЛЬНОЙ ГИДРОФИЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 

ПРОПОЛИСА В ЛЕЧЕНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Радченко Е.А. 

ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМНУ» 
 

Использование продуктов пчеловодства в медицине известно с давних времен. Разра-
ботка лекарственных препаратов на основе продуктов пчеловодства в настоящее время явля-
ется одним из приоритетных направлений фармацевтической науки и медицинской практи-
ки, что позволяет проводить эффективную и безопасную терапию при многих заболеваниях, 
в том числе вирусного происхождения. 

Коронавирусная инфекция - острое вирусное заболевание с преимущественным пора-
жением верхних дыхательных путей, чаще в виде ринита, или желудочно - кишечного тракта 
по типу гастроэнтерита. Возбудитель - РНК - геномные вирусы рода Coronavirus семейства 
Coronaviridae. Естественная восприимчивость людей высокая, к возбудителю чувствительны 
все возрастные группы населения. 

Избирательное подавление репродукции вирусов без нарушения жизненно важных 
функций клеток и систем макроорганизма затруднено вследствие того, что вирусы являются 
внутриклеточными паразитами, поражающие геном клетки, а количество препаратов при ря-
де вирусных инфекций ограничено. 

Целью нашей работы было изучение клинической эффективности препарата «Пропол-
тин», приготовленного на основе фенольного гидрофильного препарата прополиса для лече-
ния коронавирусной инфекции. 

Клиническая эффективность препарата была изучена при применении его у 20 боль-
ных, страдающих острым гастроэнтероколитом коронавирусной этиологии. В контрольную 
группу вошли 20 пациентов с коронавирусной инфекцией, получавшие традиционную сим-
птоматическую терапию. Продолжительность лечения составляла 7-10 дней. 

Эффективность терапии прополтином оценивали на основании динамики субъектив-
ных и объективных признаков проявления заболевания в испытуемой и контрольной груп-
пах. 

В ходе проведенных исследований установлено, что проявления всех клинических 
симптомов (диарея, боли в животе, тошнота, рвота, урчание в кишечнике, слабость) в иссле-
дуемой группе больных, получавшей препарат, уменьшаются уже на 3 - 4 день болезни, что 
было расценено, как следствие терапевтического эффекта препарата. В контрольной группе 
проявление клинических симптомов было выражено лишь в уменьшении болей в животе, 
урчании в кишечнике и снижении частоты рвоты. 

Положительный клинический эффект прополтина при коронавирусной инфекции 
объясняется ингибирующим воздействием его на гемагглютинирующую активность внекле-
точных вирионов. Это ведет к уменьшению общего количества энтеропатогенов в кишечни-
ке, препятствуя вовлечению в процесс новых эпителиальных клеток. 

Таким образом, клиническая эффективность препарата «Прополтин», полученного на 
основе фенольного гидрофильного препарата прополиса для лечения больных острой ки-
шечной инфекцией коронавирусной этиологии выражалась в снижении продолжительности 
основных симптомов заболевания при отсутствии осложнений и побочных явлений. Анализ 
проведенных исследований говорит о перспективности использования препарата «Пропол-
тин» для лечения кишечной патологии коронавирусной природы. 
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ВЛИЯНИЕ ТИОТРИАЗОЛИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У  
БОЛЬНЫХ С ДИСЛИПОПРОТЕИДЕМИЕЙ 

Резник Я.Ю., Белай И. М., Красько Н.П. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Устойчивая тенденция к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, свя-

занных с атеросклеротическим поражением сосудов, наблюдается практически во всех эко-
номически развитых странах мира. Именно поэтому лечение атеросклероза является одной 
из наиболее важных медико-социальных проблем здравоохранения. 

Тиотриазолин – метаболитотропный препарат, обладающий противоишемическими, 
антиоксидантными, мембраностабилизирующими, противовоспалительными, иммуномоду-
лирующими свойствами. Все это позволило рекомендовать исследование тиотриазолина в 
качестве ангиопротекторного препарата. 

Целью настоящего исследование было изучение влияния тиотриазолина на показатели 
липидного обмена у больных с дислипопротеидемией (ДЛП). 

Под нашим наблюдением находились 86 больных в возрасте от 42 до 86 лет разными 
формами ИБС, артериальной гипертензией с выраженными нарушениями липидного обмена, 
которые были разделены на 2 группы. I группу составили больные, которые получали анти-
ангинальную терапию, гипотензивные препараты и средства симптоматической терапии. 
Больные II группы на фоне приема средств базисной терапии принимали тиотриазолин по 1 
таблетке (0,1 г) 3 раза в день после еды на протяжении 12 недель. 

Комплексное обследование проводилось при поступлении больных в стационар и че-
рез 2, 4 и 12 недель от начала приема препарата. По мимо общепринятых клинических ис-
следований, оценивали показатели липидного обмена с проведением фенотипирования ДЛП. 

Анализ полученных данных показал, что тиотриазолин обладает выраженным гипо-
холестеринемическим, гипотриглицеридемическим, а также гипо-в-липопротеидемическим 
действием, которое проявляется уже через 2 недели лечения с постепенным нарастанием эф-
фекта через 4 недели и стабилизацией его на протяжении курса лечения. Препарат хорошо 
переносится больными и совместим с базисными препаратами терапии ИБС. 

 Результаты проведенного исследования свидетельствуют о целесообразности приме-
нения тиотриазолина в качестве гиполипидемического средства в составе комплексной тера-
пии сердечно-сосудистых заболеваний. Тиотриазолин следует рассматривать как средство 
патогенетической терапии атеросклероза. 
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ТОПИЧЕСКИЕ ИНТРАНАЗАЛЬНЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ПОЛЛИНОЗОВ 

Рябова О.А. 
Национальный фармацевтический университет 

 
В последние десятилетия отмечается значительный рост аллергических заболеваний, 

в том числе и поллинозов (сезонного аллергического ринита - САР), что имеет важное не 
только медицинское, но и социальное значение. Это заболевание приводит к различным огра-
ничениям в физических, психологических и социальных аспектах жизни больного и является 
причиной существенного снижения качества жизни, нарушений сна, в тяжелых случаях соз-
дает проблемы в обучении и профессиональной карьере. По данным эпидемиологических ис-
следований, проведенных в различных странах, распространенность САР колеблется от 1 до 
40%, частота встречаемости в Украине САР среди взрослых и детей составляет от 1 до 20 %. 
Несвоевременное выявление и лечение заболевания зачастую приводит к развитию осложне-
ний, в том числе и формированию бронхиальной астмы. В то же время ранняя диагностика 
позволяет провести оптимальное патогенетическое лечение, добиться длительной ремиссии и 
предупредить развитие осложнений. На сегодняшний день лечение поллинозов во всем мире 
остается актуальной проблемой и требует больших материальных затрат. В США только на 
приобретение рецептурных препаратов для лечения САР ежегодно расходуется более 6 
млрд. долларов. Прямые расходы на лечение в Европе составляют 1,0-1,5 млрд. евро в год. 
Современное лечение САР предусматривает использование элиминационной терапии, специ-
фической иммунотерапии, фармакотерапии и обучения больных. 

Среди лекарственных средств, применяем для лечения САР существенная роль отво-
дится топическим, ингаляционным глюкокортикостероидам (иГКС), используемым интрана-
зально. В настоящее время разработаны стероидные препараты для интраназального приме-
нения: беклометазона дипропионат (альдецин, беконазе), будесонид (ринокорт), флунизолид 
(синтарис), флутиказона пропионат (фликсоназе), мометазона фуроат (назояекс). Показани-
ем для назначения топических стероидов является неэффективность лечения ринита другими 
лекарственными препаратами. Механизм действия иГКС основан на проникновении стерои-
дов через клеточную оболочку и прикреплении к гормональным рецепторам в цитоплазме. 
Комплекс "гормон - рецептор" перемещается в ядро, где активирует экспрессию генов (ге-
номный эффект), отвечающих за синтез различных белков, обладающих противовоспали-
тельным свойством (липокортин, нейтральная эндопептидаза, ингибитор секреции лейкоци-
тов, антагонист рецепторов интерлейкина 1 и др.). При поллинозе иГКС уменьшают воспали-
тельную инфильтрацию, особенно количество тучных клеток и эозинофилов в поверхностных 
слоях слизистой оболочки носа, снижают гиперреактивность и проницаемость сосудов, мо-
гут вызывать уменьшение высвобождения медиаторов из тучных клеток. При этом иГКС 
оказывают выраженный терапевтический эффект: уменьшают заложенность носа, зуд, чиха-
ние, ринорею. Фармакокинетические особенности иГКС позволяют использовать их без риска 
развития системных эффектов. Важным является тот факт, что иГКС не угнетают мукоцили-
арную активность эпителия полости носа и не вызывают атрофических изменений в слизи-
стой оболочке. Интраназальные ГКС в лечении САР применяют курсами по 1-1,5 мес. 

Таким образом, интраназальные иГКС, обладая высокой местной активностью и не-
значительным системным эффектом, являются наиболее эффективным средством патогене-
тической терапии при поллинозе средней и тяжелой степени. 
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ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОПЕПТИДНОГО 
ПРЕПАРАТУ У ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ 

Савіна М.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На етапі розвитку сучасної нейрофармакології найбільший інтерес представляють 

препарати комплексної дії, використання яких дозволяє розраховувати на ефекти судинної, 
нейропротекторної, ноотропної і метаболічної спрямованості, що не приводять до надлиш-
кового лікарського навантаження або поліпрагмазії. У зв'язку з цим, залишається актуальним 
пошук нових лікарських препаратів, що володіють вибірковим регулюючим впливом на клі-
тини центральної нервової системи і нівелюють небажані побічні ефекти при використанні в 
дитячі неврології.  

Серед нових лікарських засобів, що володіють високою копплексною терапевтичною 
ефективністю варто виділити препарат кортексин, що активно використається в дитячій не-
врологічній практиці. Доклінічні дослідження кортексина дозволили продемонструвати зда-
тність препарату регулювати багато церебральних функцій (антистрессорну, антиоксидант-
ну, метаболічну й інші). Препарат містить комплекс нейропептидів (адекватне, гармонійно 
збалансоване співвідношення L-амінокислот, вітамінів і мікроелементів для нормального 
функціонування нейронів), молекулярна маса дозволяє препарату проникати через гематоен-
цефалічний бар'єр. Препарат володіє високою органотропністю не тільки для всіх відділів 
головного мозку, він також є ефективним у комплексі лікувальних заходів при порушеннях 
периферичної нервової системи. Регуляція процесів метаболізму, нейропротекторні, ноотро-
пні й протисудомні властивості кортексину дозволили широко використовувати його як у 
неврології, нейрохірургії, психіатрії та офтальмології. Популяризації кортексина в педіатри-
чній практиці сприяли такі властивості препарату, як висока специфічність та біодоступ-
ність. 

Метою дослідження стало вивчення застосування препарата кортексин в комплексній 
терапії й реабілітації гіпоксично-ішемічних уражень центральної нервової системи в дітей 
хворих на дитячий церебральний параліч - хвороби, яка і на сьогодні продовжує залишатися 
станом, що обумовлює значну частину випадків інвалідності серед дитячого й дорослого на-
селення, істотно знижує працездатність й якість життя, а також посилює соціальну дезадап-
тацию пацієнтів. 

В групі хворих, в якій лікування проводилось за допомогою кортексину, на відміну 
від групи порівняння, що лікувалися традиційними методами, привело до достовірного зме-
ншення виразності гіпертензійного синдрому, синдрому вегето-вісцеральних дисфункцій, 
збільшення обсягу рухової активності, розширення набору моторних навичок, поліпшення 
зорово-моторної координації й нормалізації сну, поліпшенню емоційного фону й зменшенню 
порушень з боку артикуляційного апарату, поліпшенню черепно-мозкової іннервації, норма-
лізації м'язового тонусу в дистальних відділах кінцівок, зменшенню виразності патологічних 
рефлексів і рефлекторних порушень, збільшенню м'язової сили.  

Комплексний підхід до терапії й реабілітації хворих дитячим церебральним паралі-
чом, використання нових ефективних фармакологічних засобів різнонаправленої дії дав змо-
гу не тільки компенсувати наявний у них неврологічний дефіцит, але й поліпшити якість їх-
нього життя й сприяти адекватному рівню їхньої соціалізації. 
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ВПЛИВ СТАТИНІВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ  
ТКАНИНИ У ЩУРІВ З ОСТЕОПОРОЗОМ 
Сквирський О.В., Чуприна В.В., Мамчур В.Й. 
Дніпропетровська державна медична академія 

 
В галузі травматології та ортопедії захворювання кістково-м’язової системи в людей 

різних вікових груп залежно від ендогенних чинників є актуальним питанням сучасності. За 
останні роки багато робіт присвячено вивченню механізмів розвитку патології кістково-
м’язової системи, порушенням структурно-функціонального стану кісткової тканини в 
зв’язку зі значним розповсюдженням даної патології. Особливий інтерес при розробці даної 
проблеми мають питання щодо вивчення факторів ризику, механізмів розвитку захворювань 
кістково-м’язової системи залежно від рівня вітаміну D, профілактики і лікування даної па-
тології. Адекватне застосування кальцію та вітаміну D розглядається як один з найбільш ра-
ціональних підходів у профілактиці остеопорозу. Основним вітаміном, який регулює обмін 
кальцію в організмі (а також активно впливає на структурно-функціональний стан кісткової 
тканини, є вітамін D (кальциферол). Існує кілька його різновидів (D1, D2, D3, D4 та ін), проте 
достатню біологічну активність у людини мають лише D2 (ергокальциферол) та D3 (холека-
льциферол). Вітамін D має важливу роль при всмоктуванні Са і Р у кишківнику, мобілізації 
їх із кісткової тканини, а також впливає на функціональний стан щитовидної, паращитовид-
них, статевих залоз. З віком ризик недостатності кальцію та вітаміну D наростає. Беручи до 
уваги той факт, що у геронтологічній практиці використовується досить широкий спектр ме-
дикаментів для лікування серцево-судинної системи, а жодного комплексного експеримента-
льного дослідження взаємодії між препаратами кальцій Д3 та серцево-судинними засобами 
не проводилося. Тому необхідні подальші дослідження даного питання. В останні роки 
отримані данні, що остеопороз, кальцифікація аорти і клапанів серця, і атеросклеротичне 
враження судин – взаємопов'язані патологічні процеси. Крім того, остеопороз - часте усклад-
нення у пацієнтів з застійною серцевою недостатністю. У жінок з остеопоротичними пере-
ломами відмічено наростання частоти кальцифікації аорти, вираженість якої корелює зі зни-
женням мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ). За дослідженнями деяких авторів 
статини не тільки знижують кардіоваскулярну летальність, але і мають антиостеопоротичну 
активність у лабораторних тварин (Mundy G., 1999; Wang G.J., 1995) і людини (Edwards C.J., 
2000; Bauer D.C., 1999). Метою нашого дослідження є експериментально-теоретичне обґрун-
тування доцільності використання кальцій Д3 комплексу разом з гіполіпідемічною терапією, 
застосовуючи для цього модель остеопорозу в щурів - оваріектомію. В дослідженні прийма-
ли участь щури-самки з оваріектомією віком 1 рік. Тварин було розділено на 3 групи: 1-й 
групі внутрішньошлунково вводили СаD3 (70 мг/кг), 2-й - СаD3 (70 мг/кг) із аторвастатином 
(10 мг/кг) та 3-я група - інтактні щури. Щури після проведення оваріектомії 2 місяці перебу-
вали на стандартному раціоні для моделювання остеопорозу. Через 2 місяці після оваріекто-
мії тваринам щоденно вводили препарати на протязі 30 діб. В кінці експерименту рентгенде-
нситометричне дослідження було проведено на апараті DEXA “Prodygy” з визначенням 
МЩКТ всього тіла, хребта, стегнової кістки, кісток передпліччя, кисті та жирової й знежире-
ної маси. Результати показали, що у 1-річних щурів після оваріектомії відбувалося зниження 
кісткової щільності, у щурів з оваріектомією, яким вводили СаD3 цей показник залишався 
стабільним, комбінація СаD3 з аторвастатином підвищувала щільність кісток. В подальших 
дослідженнях заплановано біохімічні дослідження в динаміці та зміни у поведінкових реак-
ціях щурів. Таким чином, застосування аторвастатину спільно з СаD3 має позитивний вплив 
на щільність кісткової тканини у щурів з експериментальним остеопорозом. 
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ДОКАЗОВІ ЗАСАДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ В  
МЕДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОКУМЕНТАХ 
Степаненко А.В., Морозов А.М., Ліщишина О.М. 

ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України 
 

В ході реалізації Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період 
до 2010 р. (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 13.06.07) та 
Галузевої програми стандартизації медичної допомоги (наказ МОЗ України № 341 від 
25.06.08) в Україні закладено засади застосування принципів доказової медицини в управ-
лінні якістю медичної допомоги. 

Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфіко-
ваних клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги 
(клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (чч. 1, 2), затверджена нака-
зами МОЗ України та АМН України № 102/18 від 19.02.2009 р. та № 798/75 від 03.11.2009 р. 
передбачає, що в основу сучасних медико-технологічних документів покладаються клінічні 
настанови, які містять систематизовані положення стосовно медичної та медико-соціальної 
допомоги, розроблені з використанням методології доказової медицини на основі підтвер-
дження їх надійності та доведеності, і мають на меті надання допомоги лікарю і пацієнту в 
прийнятті раціонального рішення в різних клінічних статусах. 

Таким чином, в процесі розробки стандартів та протоколів медичної допомоги держа-
вного та локального рівнів норми і вимоги до організації медичної допомоги, а також крите-
рії та індикатори якості отримують доказову базу. Це положення щодо застосування насам-
перед втручань з доведеною ефективністю поширюється на обсяг діагностичних та лікуваль-
них процедур, координацію та упорядкування за часовим графіком технологій і методів му-
льтидисциплінарного характеру, очікувані результати медичної допомоги. 

Даний підхід наразі найбільш актуальний для забезпечення раціональності фармако-
терапії, яка складає близько 80% медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях. 
Імплементація засад наукової доведеності, доцільності застосування в конкретних клінічних 
ситуаціях лікарських засобів передбачена також в ході розробки Державного формуляра лі-
карських засобів та створення формулярної системи (наказ МОЗ України № 529 від 
22.07.2009 р. 

Створення механізмів розробки медико-технологічних і нормативних документів за 
принципами доказової медицини, врахування безпеки, ефективності та вартості медичних 
послуг і технологій в Україні було започатковане та розвинуте під час виконання проектів на 
замовлення МОЗ України за фінансування Європейського Союзу «Підтримка розвитку сис-
теми медичних стандартів в Україні» (2004 – 2006 рр.) та «Сприяння реформі вторинної ме-
дичної допомоги в Україні» (2007 – 2009 рр.). Під час вивчення міжнародного досвіду (Ве-
ликобританії, Іспанії, Германії, Франції) було встановлено, що єдина доказова база – клінічні 
настанови, розроблені за принципами доказової медицини, використовуються в якості теоре-
тичної основи при розробці всіх медико-технологічних документів: стандартів, протоколів 
медичної допомоги та формулярів лікарських засобів різних рівнів. 

Приклади з практики ефективних систем охорони здоров’я свідчать, що саме застосу-
вання діагностичних і лікувальних технологій, лікарських засобів з доведеною ефективністю 
при певних захворюваннях сприяє найбільш раціональному використанню матеріально-
технічних, фінансових та кадрових ресурсів системи охорони здоров’я та, відповідно, отри-
манню оптимальних результатів медичної допомоги. 
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АНАЛІЗ СХЕМ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО  
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В УКРАЇНІ 

Толубаєв В.В. 
Представництво «Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко КГ» в Україні 

 
Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – одна з найактульніших меди-

ко-соціальних проблем сучасності.  
Враховуючи стрімкий ріст показників захворюваності та смертності, а також тісний 

взаємозв’язок з іншими важкими захворюваннями, ХОЗЛ є найвитратнішим серед всіх за-
хворювань органів дихання.  

В Україні реальну ситуацію з цією проблемою оцінити, поки що, неможливо, оскільки 
Національний центр медичної статистики включив ХОЗЛ окремим пунктом статистичної 
звітності тільки з 04.02.2009 року. 

Мета роботи: Аналіз призначень спеціалістів первинної ланки при веденні пацієнтів 
зі стабільним ХОЗЛ, з акцентом на препаратах для бронхолітичної базової терапії, порівнян-
ня зі стандартами лікування, а також обчислення витрат на річний курс лікування.  

Методи і об’єкти: Проведено ретроспективний аналіз призначень лікарських засобів 
базисної терапії стабільного ХОЗЛ за даними 103-х медичних карт амбулаторних хворих з 
чотирьох терапевтичних відділень поліклініки Білоцерківської міської лікарні № 2.  

Серед хворих 15 (14,6%) з легкою І стадією, 75 (72,8%) - з середньо-важкою ІІ стадією 
та 13 (12,6%) з важким ХОЗЛ (ІІІ стадія).  

Проведено аналіз відповідності призначень препаратів до схем лікування, регламен-
тованих протоколом надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворю-
вання легень, який затверджений наказом МОЗ України від 19.03.2007 р. №128. Визначено, 
що чотири препарати найчастіше призначаються для постійного прийому на ІІ-й та ІІІ-й ста-
діях.  

На І стадії такий аналіз не проводився, бо лікарські засоби приймаються лише за по-
требою. Розраховані річні прямі витрати на фармакотерапію на основі середньої роздрібної 
ціни цих препаратів. 

Результати: З 103 листів призначень, 92 (89,3%) відповідали вимогам діючого прото-
колу згідно зі стадію захворювання.  

Ранжований ряд частоти призначень препаратів такий: фіксована комбінація феноте-
рол/іпратропій (Беродуал) 56,8% призначень; тіотропіум (Спірива) - 10,2%; фенотерол (Беро-
тек) – 9,1%; сальбутамол (Вентолін) – 7,9%. Інші 16% призначень припадає на такі препара-
ти: еуфіллін, беклометазон, флютіказон, комбінацію флютіказона з сальметоролом. 

Відповідно до вищевказаного протоколу надання медичної допомоги хворим на хро-
нічне обструктивне захворювання легень вже з ІІ стадії ХОЗЛ пацієнту необхідно постійно 
приймати інгаляційні бронхолітичні засоби, бажано тривалої дії.  

Тому нами обчислені прямі витрати на річний курс лікування для чотирьох препара-
тів, з урахуванням їх денної дози для досягнення 24-годинної бронходилятації і середньої 
роздрібної ціни станом на 08 квітня 2010 р., що подано у таблиці. 
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Таблиця 
 

Витрати на бронхолітики при лікуванні ХОЗЛ(ІІ-ІІІ) на річний курс 
 

Лікарський 
засіб, препарат 

К-сть діючої речовини 
в 1-й дозі, к-сть доз 

Середня 
денна доза 

Середня 
роздрібна 

ціна 
Витрати на рік 

Іпратропіум/ 
Фенотерол 
(фікс. комб.), 
Беродуал 
 

20/50 мкг, 
200 доз. 

6 доз 100 грн. 1206 грн. 

Тіотропіум, 
Спірива 
 

18 мкг, 
30 доз. 

1 доза 520 грн. 6262,6 грн. 

Фенотерол, Бе-
ротек 
 

100 мкг, 
200 доз 

8 доз 90 грн. 1303 грн. 

Сальбутамол, 
Вентолін 
 

100 мкг, 
200 доз. 

8 доз 19 грн. 275 грн. 

 
Висновки: Встановлено, що більшість призначень препаратів при ХОЗЛ відповідають 

вимогам діючого протоколу лікування.  
Серед препаратів для базової бронхолітичної терапії перше місце 56,8% призначень 

займає препарат Беродуал, що пояснюється його тривалою присутністю в ринку України, 
прямі витрати є середніми, а рівень ефективності і безпеки вищий ніж у b-агоністів короткої 
дії – фенотеролу, сальбутамолу.  

Водночас базова терапія Беродуалом вимагає прийому три рази в день, що зумовлює 
низьку прихильність (Persistence) до призначення, і, як наслідок, зниження ефективності лі-
кування.  

Саме тому в протоколі наданий пріоритет препаратам тривалої дії. Новий препарат 
Тіотропіум, бронхолітик тривалої дії (>24 год), який має належні докази ефективності, без-
печності, призначався лише 10,2% пацієнтів, що пов’язано з його високою вартістю, яка ста-
новить 6262,6 грн\рік. 

Що, насправді, є вигіднішим: використання більш доступної фіксованої комбінації 
бронхолітиків короткої дії з ризиком зниження ефективності за рахунок низької прихильнос-
ті, чи використання більш вартісної схеми лікування тіотропіумом, який володіє доведеними 
даними щодо зменешення кількості загострень, ризику смертності та позитвиного впливу на 
якість життя? 

Відповідь на це питання можна отримати після проведення більш детального вивчен-
ня показника прихильності серед пацієнтів та фармакоекономічного аналізу „вартість-
ефективність”. 
 



236 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ 
Фізор Н.С., Образенко М.С., Науменко І.А. 
Одеський державний медичний університет 

 
Метою роботи є дослідження пріоритетних лікарських форм, які використовуються в 

стоматології, огляд ринку лікарських засобів при захворюваннях порожнини рота, опитуван-
ня різних верств населення Одеської області по питаннях стоматологічних захворювань, ме-
тодів їх лікування і профілактики. 

Застосований метод анкетування населення за допомогою спеціальних складених ан-
кет з метою вивчення уявлення про гігієнічні і профілактичні заходи, стереотипів, що скла-
лися, і пріоритетів щодо засобів гігієни порожнини рота, інформованості про останні досяг-
нення в області стоматології.  

У анкетуванні приймали участь 550 респондентів. Об'єктом дослідження були вибрані 
люди з 18 до 75 років, що не мають спеціальної стоматологічної освіти. З опитаних 61 % є 
жінки і 39 % чоловіки. 65 % опитаних мають проблеми з порожниною рота. Згідно представ-
леним в анкеті розшифровкам стоматологічних патологій: 58 % мають карієс, пародонтоз - 
22 %, стоматит – 9 %., інші захворювання – 11 %.  

Цікава динаміка лікарських речовин, які використовуються для лікування і профілак-
тики стоматологічних захворювань: 67 % анкетованих віддають перевагу лікарським фор-
мам, що містять лікарську рослинну сировину, а не синтетичні препарати.  

Необхідно відзначити, що лікарська рослинна сировина є найбільш дешевим і доступ-
ним джерелом отримання лікарських засобів.  

На підставі досліджень нами був розроблений збір з лікарської рослинної сировини. 
Лепеха (корінь)-10г, шавлія (листя) -8 г дуб (кора) -10 г, кропива (листя) - 10 г. Всі 

компоненти заливаються 1 літром води, кип’ятять 5-10 хвилин і проціджують. Відвар вико-
ристовують для полоскання при опуханні язика, виразковому і афтозному стоматитах, паро-
донтозі, запаленні слизової оболонки рота. 

Бактерицидні і протизапальні властивості лепехи широко використовуються в стома-
тології при стоматиті, глоситі, гінгівіті, пародонтозі і інших запальних процесах слизової 
оболонки рота. 

Дубильні речовини шавлії надають терпку, протизапальну, кровоспинну і ранозагою-
ючу дію; ефірне масло надає дезинфікуючу, протигрибкову і антисептичну дію.  

Препарати кори дуба, що мають в’яжучі і протизапальні властивості, застосовуються 
при запальних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота, гортані, гінгівіті, стома-
титі, пародонтозі. 

У стоматології препарати кропиви можуть широко використовуватися внутрішньо і 
зовнішньо як кровоспинний, полівітамінний, стимулюючий грануляцію і епітелізацію засіб 
при захворюваннях порожнини рота. 

Детальне вивчення хімічного складу, фармакологічних властивостей, а також клініч-
них випробувань рослин дозволяють щорічно упроваджувати в практику нові високоефекти-
вні лікарські засоби з рослин.  
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КЛИНИКО - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Хохлова Н.А., Жиглова О.А., Деркач Н. В., Сахарова Т.С. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Проблема использования анаболических стероидов (АС) перестала быть спортивной. 

Сегодня это проблема общественная, медицинская, клинико-фармацевтическая. Среди при-
чин смерти спортсменов 1 место занимают травмы, 2 – сердечно-сосудистые и 3 место – 
применение фармацевтических препаратов (допинг). Если несколько лет назад в год появля-
лось 3-4 новых препарата, то сегодня – 200-300 новейших препаратов в виде инъекций, таб-
леток, капсул, ингаляций, порошков, аппликаций, аэрозолей, пластырей и др. Эксперты 
предсказывают, что лет через 5 появится экзотическая форма – искусственные вирусы – пе-
реносчики генетического допинга. 

В мире существует порядка 30 ведущих фирм Германии, Италии, Испании, Австрии, 
Таиланда, производящих АС. Выбор АС постоянно растет, т.к. в большинстве стран они от-
пускаются без рецепта, кроме США, Канады, Австралии. В Украине из 54 производителей 
лекарственных препаратов тестостерон (АС) изготавливается на 2 предприятиях (ОАО 
«Фармак» Киев, ООО «Львовтехнофарм» Львов), из нестероидных анаболиков – рибоксин на 
11, метилурацил – на 7, калия оротат – на 2 предприятиях. В Харькове из более, чем 500 ап-
тек в 8-10 реализуют АС по рецептам, а в Интернет-магазине в продаже более 143 наимено-
ваний АС (как правило без сертификата, состава, страны-производителя и др). В России и 
Украине используются спортсменами следующие АС: ретаболил, феноболин, силаболин, ме-
тиландростендион, метандростенолон, Кленбутерол (его предпочитают женщины, он имеет 
12 торговых названий, среди них – вентипульмин – ветеринарный препарат производства 
Австрия). Также применяются актопротекторы – анаболики непрямого действия. Запрещен-
ный список WАDA (Всемирное Антидопинговое Агенство) с 1.01.2008 г, включающий 11 
групп допинговых препаратов и перечень запрещенных манипуляций и методов пересматри-
вается каждый год. В тоже время существуют недопинговые лекарственные средства в спор-
те: аминокислотные препараты и белковые продукты повышенной биологической ценности, 
витамины, фитоэклизоны – анаболизирующие средства и др. 

Нами были опрошены 200 респондентов – посетителей аптек, составлена анкета и оп-
рошены100 непрофессиональных спортсменов в 5 тренажерных залах г. Харькова. Результа-
ты опроса в аптеках показали, что 12% считают использование АС спортсменами безобрази-
ем, 83% - использование АС личным делом каждого, 5% не имеют представления о стерои-
дах. Результаты анкетирования в тренажерных залах показали, что из 100 респондентов 19-
35 лет – 70 применяют АС регулярно, не по рецепту врача, а по совету тренера, знакомых по 
залу. Здесь же нелегально широко применим Метандростенолон в виде инъекций, таблеток. 
10 % не знают о побочных эффектах и не интересовались сертификатом, 60% знания о по-
бочных эффектах не останавливают, 65% наблюдали положительный эффект у себя и знако-
мых, 69% боятся говорить о побочных эффектах, 55% наблюдали ароматизацию тела, 1% 
имеют сертификат у себя, 53 % итересовались сертификатом, но желаемые эффекты преоб-
ладали, 6% не имеют понятия об обязательном наличии сертификата. Поэтому нами были 
составлены рекомендации для спортсменов, провизоров и врачей, учитывающие строгое со-
блюдение принципов фармацевтической опеки и ответственного самолечения для предупре-
ждения возникновения опасных осложнений при применении АС. 
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ФАФАФАФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА    
З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ.З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ.З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ.З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ.    

РОЛЬ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА УРОЛЬ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА УРОЛЬ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА УРОЛЬ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА У    СУЧАСНИХСУЧАСНИХСУЧАСНИХСУЧАСНИХ    
УМОВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИУМОВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИУМОВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИУМОВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИННННКУКУКУКУ    
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SOME ASPECTS OF RATIONAL USE OF PROBIOTICS 
АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ 

Misyureva V.A., PhD. Filimonova N.I. 
National Pharmaceutical University 

 
At present time contagious disease hold one of the leading positions in the structure of ill-

ness and death rates in all countries around the globe. Over 50% of patients who turn for help to dif-
ferent experts are subscribed for antibacterial medications treatment. This in turn determines the 
need for elaborating an adequate up-to-date antibiotic therapy. 

In line with vaccination, hygiene and sanitation attainments antibiotic cultivation became an 
important factor for stimulating increase of lifespan. In contemporary practice antibacterial medica-
tion is widely applied in clinical practice of contagious pathology conditions treatment. However 
this kind of treatment (applying antibacterial medication) can result in malfunction of composition 
of intestinal microflora and deployment of antibiotic-associated intestinal dysbacteriosis. It has been 
proven by a number of clinical studies that dysbacteriosis may cause anemia, allergy, eczema, bron-
chial asthma; lead to renal failure and hepatic encephalopathy; result in depression and sometimes 
psychic and mental disorders. 

Prevention and improvement of antibiotic-associated intestinal dysbacteriosis becomes a ri-
gorous challenge, especially in the cases when antibacterial therapy has to be prolonged. Today, 
prophylaxis and treatment of antibiotic-associated intestinal dysbacteriosis is performed with the 
help of probiotics and their various combinations with prebiotics and adsorbents.  

The objective of our research was to reveal some typical errors in subscribing probiotics for 
treatment of antibiotic-associated intestinal dysbacteriosis. 

As a conclusion of performed studies were worked out some recommendations on im-
provement of pharmacotherapy of antibiotic-associated intestinal dysbacteriosis: 

The choice of probiotic medication needs to draw upon antibiotic-resistant microorganisms 
which form it’s structure; 

The praxis of probiotic precautional treatment should be increased tacking into account the 
influence of antibiotics on the characteristics of intestinal microflora; 

The duration of prophylactic course of probitic therapy should be three times longer than the 
antibiotic treatment course and not less; 

The proposed combination of probiotic and prebiotic treatment is advised after the end of 
antibiotic therapy when there are signs of intestinal dysbacteriosis present. 
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THE ASPECTS OF PHARMACEUTICAL CARE IN THE THE SYSTE M 
OF THE POSTGRADUTION PHARMACEUTICAL EDUCATION 

Piminov A.F., Shulga L.I., Rolik S.N., Tovchiga O.V. 
National University of Pharmacy,  

Institute of the Professional Skills Improvement in the Field of Pharmacy 
 
At the present stage of development of public health service the role of responsible self-care 

and self-medication increases appropriately. Therefore, the aspects of pharmaceutical care are espe-
cially actual for the specialists in pharmacy, working in the pharmacy network and in the health 
care establishments, who take courses in the postgraduation educational system. 

By the method of interviewing, the interest or the practical pharmacy specialists in the ex-
tending of knowledge and the improvement of practical skills in the field of pharmaceutical care 
had been confirmed.  

The academic plan of subjects for the contingent of specialists taking courses in the intern-
ship by speciality “General Pharmacy” presupposes elucidation of the modern conception of the 
pharmaceutical care and also the consideration of the aspects of the pharmaceutical care during the 
teaching of clinical pharmacology.  

More practical and seminar classes are envisaged by the plan for the interns by speciality 
“Clinical Pharmacy”. The specialists taking preattestation and thematic courses are also get ac-
quainted with the modern state of the pharmaceutical care as the component of their professional 
activity. 

In accordance with the Bologna Process requirements the subjects are systematized and 
combined within the credits. The aspects of the pharmaceutical care are distributed as follows: the 
modern conception of the pharmaceutical care; the pharmaceutical care in the chemist’s during the 
delivery of OTC-preparations for the symptomatic treatment of cold, pain syndrome, dyspepsia, di-
arrhoea, constipation, cough, coryza, blackheads; the organization of the pharmaceutical care in the 
chemist’s during the delivery of the preparations prescribed by doctors for the patients with the pa-
thology of the respiratory system, cardio-vascular system, digestive system, excretory organs, pa-
tients who endured surgical interventions, oncological patients; the pharmaceutical care of the pa-
tients in hospitals; as well as the pharmaceutical care of doctors working in different health care es-
tablishments.  

The peculiarities of the pharmaceutical care of the patients of the different age groups such 
as newborns, children, juveniles, geriatric patients as well as women during the pregnancy and lac-
tation are also elucidated. 

The specialists taking courses in the institute also get modern information about the changes 
in legislative acts in the field of pharmaceutical care. The special consideration is given for the as-
pects of the compliance and the means of its improvement as the important component of the pro-
fessional activity. 

The methodical recommendations, the visual methods and the multimedia accompaniment 
have been worked out. The practical situations are discussed using the training system and test 
tasks.  

Prompt development of pharmacy demands constant knowledge and practical skills im-
provement from the specialists, in the first instance in the field of pharmaceutical care.  

The above-stated emphasizes the necessity of the further improvement of the credits con-
cerning the pharmaceutical care.  
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОПЕКА ПРИ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА 
Безуглая Н.П., Сахарова Т.С., Мисюрева С.В.  

Национальный фармацевтический университет 
 
Согласно современным представлениям синдром "сухого глаза" (ССГ) – это заболева-

ние, вызываемое разными причинами, в основе которого лежит нарушение смачивания по-
верхности глаза. По данным российских исследователей, ССГ страдают до 12% больных оф-
тальмологического профиля в возрасте до 40 лет и свыше 67% пациентов старше 50 лет. В 
последнее время число пациентов с ССГ значительно возросло, что связано с массовой ком-
пьютеризацией, загрязненностью воздуха химическими веществами, выхлопными газами, в 
особенности это касается больших городов. Наиболее частой причиной ССГ является кли-
мактерический синдром (28 %), патология, связанная с последствиями кератитов и дистро-
фий роговицы (16 %), мониторный синдром (12 %), изменения слезопродукции вследствие 
приема лекарственных препаратов (клонидин, резерпин, циклодол, нитразепам) – 7 % и т.д. 
Кроме того, существует множество факторов внешней среды, которые обуславливают нару-
шение стабильности слезной пленки. К ним относятся: сухой климат, ветер, высокая темпе-
ратура воздуха, городской смог, пыль, грязь, табачный дым, токсические выбросы в атмо-
сферу, аэрозоли моющих средств, кондиционеры, центральная вентиляция, электромагнит-
ное излучение от мониторов компьютерных систем, применение контактных линз (непра-
вильный подбор, нарушение правил ношения и ухода за ними). 

ССГ характеризуется следующими проявлениями: жалобы на ощущение «песка в гла-
зу», жжение, светобоязнь, гиперемия и отек конъюнктивы, появление конъюнктивального 
отделяемого в виде слизистых нитей, болевая реакция на инстилляции глазных капель. Рого-
вица теряет свой естественный блеск, глянец и становится тусклой.  

Нарушение продукции слезы можно компенсировать, но излечить нельзя. Терапия 
ССГ должна быть комплексной. Она включает использование как консервативных, так и 
оперативных методов, но основным направлением в местной терапии является применение 
средств, действие которых должно способствовать восстановлению слезной пленки. На сего-
дня на фармацевтическом рынке появился ряд препаратов так называемой «искусственной 
слезы», которые образуют на поверхности глаза пленку, включающую в себя и элементы на-
туральной слезы, обладающих различиями (иногда – существенными) компонентного соста-
ва. Эти препараты представлены как в виде капель, так и в форме геля. 

Одна из основных рекомендаций по немедикаментозному лечению ССГ – исключение 
причины его возникновения (по возможности), то есть в особенности касательно длительно-
го нахождения на холодном воздухе, в прокуренных помещениях, на ветру, перед экраном 
монитора и т.д. Если же в силу объективных причин это невозможно, или же ССГ вызван ка-
кими-либо другими факторами, то следует помнить некоторые основные рекомендации: пить 
по 8-10 стаканов жидкости в день (при отсутствии противопоказаний), включать в свой ра-
цион продукты, богатые витаминами А и В2, что улучшает «питание» слизистых оболочек и 
кожи, сознательно стараться чаще моргать, особенно при чтении или просмотре телевизора, 
при чтении через каждые 20 мин работы делать 5-мин перерывы, сидеть с закрытыми глаза-
ми или смотреть вдаль, не напрягая зрения, не тереть глаза – это только усиливает раздраже-
ние, если же при синдроме сухих глаз необходимо носить контактные линзы, то не носить их 
хотя бы постоянно, а только когда это особенно необходимо, избегать сквозняков, не сидеть 
рядом с отопительными устройствами, отказаться от курения, защищать глаза от солнца – 
носить качественные солнцезащитные очки; следует отметить, что для лечения ССГ полезно 
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умеренное обогащение рациона ω3-жирными кислотами, которые содержатся в жирных сор-
тах рыбы. Эти полезные вещества так же содержатся грецких орехах, сое и семечках тыквы.  

Отдельно следует выделить рекомендации по профилактике возникновения ССГ у 
людей, чья деятельность непосредственно связана с работой на персональном компьютере 
или с видеомонитором. 

Можно выделить следующие рекомендации для данной категории пациентов. Для 
уменьшения признаков синдрома «сухого глаза» при работе на компьютере, следует, прежде 
всего, обеспечить правильные условия работы: правильно установить экран монитора (центр 
на 10-20 см ниже глаз пользователя); выбрать правильное расстояние до экрана монитора (не 
менее 30 см). Рекомендуется делать перерывы в работе за компьютером – несколько корот-
ких перерывов на каждый час работы, при этом переводить взгляд на предметы, располо-
женные на разных расстояниях от пациента: на часы, цветы, улицу за окном или же делать 
через каждый час большой перерыв – на 15 мин. Кроме того, пользователям компьютера 
следует напоминать о необходимости более часто мигать при первых признаках сухости 
глаз. Следует так же время от времени закрыть глаза и сделать ими круговые (вращательные) 
движения. Важно соблюдение правил для детей и подростков, когда формирование рефрак-
ции еще не сложилось и чрезмерная нагрузка может приводить к развитию близорукости. 
Кроме всего прочего, для дополнительной защиты глаз от компьютерного излучения, воз-
можно использование очков со специальными линзами, защищающими глаза пользователя. 
Такие очки направлены на повышение зрительных функций, уменьшение зрительных нагру-
зок и защите глаз от избыточной световой радиации. Расположите свой компьютер так, что-
бы окна в офисе находились сбоку от монитора, а не позади или перед ним. Настольную 
лампу нужно отрегулировать так, чтобы она не светила вам в глаза и чтобы свет от нее не 
падал на экран монитора. Отрегулируйте жалюзи в офисе так, чтобы солнечный свет не па-
дал на экран монитора. Отключите лампы на потолке, которые светят слишком ярко. Если 
вам не хватает света после этого, перейдите на использование менее мощных ламп накали-
вания. Лампы дневного света своим мерцанием могут вызывать раздражение глаз; если это 
действительно раздражает вас, перейдите на использование обычных ламп накаливания. При 
подборе светового режима на рабочем месте необходимо учитывать, что у людей после 40 
лет возникают возрастные изменения в зрительной системе. Все это требует усиления ярко-
сти экрана и дополнительной освещенности рабочего места. 
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ 

Бобрук В.П., Благун О.Д., Сергєєв С.В. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова  

 
Процес відпуску ліків сам по собі не має майбутнього, оскільки може здійснюватися 

за допомогою інтернету, автоматичних пристроїв. Провізор, як спеціаліст з академічною 
освітою, мусить вийти із-за прилавку та почати приносити людям користь, надаючи їм допо-
могу не лише таблетками. Ця задача в майбутньому стоїть і перед клінічним провізором 
(КП).  

Основними задачами клінічного провізора сьогодні є клінічна апробація лікарських 
засобів, дослідження біоеквівалентності, підбір найбільш ефективних і найменш токсичних 
комбінацій лікарських засобів (ЛЗ), прогноз можливих ускладнень, забезпечення фармацев-
тичної опіки при відпуску ЛЗ з аптеки, ведення фармацевтичної документації, пов’язаної з 
призначенням препаратів.  

Діяльність клінічного провізора, сучасна підготовка якого поєднує як профільні кліні-
чні, так і фармацевтичні дисципліни, спрямована на надання медичної допомоги на первин-
ному рівні – лікаря загальної практики (сімейного лікаря) та стаціонарів різного профілю. 
Цьому сприятимуть також його унікальні навички професійної комунікації з провізором, лі-
карем та хворими щодо надання інформації про раціональне використання ЛЗ. Тобто, він 
здатний забезпечувати багатовекторну фармацевтичну опіку на мікро- та макрорівнях. Саме 
на цьому рівні моніторинг фармакотерапії та його оптимізація найбільш необхідні для хво-
рого. 

Таке тісне співробітництво на рівні лікар – клінічний провізор – провізор на сьогодні 
становить життєву необхідність. Саме від їх узгодженої гармонізованої діяльності залежить 
успіх фармакотерапії, яка проводиться хворому, та її комплаєнтність.  

В той же час його професійні навички та знання, як найбільш підготовленого для про-
ведення фармацевтичної опіки спеціаліста, у практичній фармації та медицині використову-
ються не в повній мірі.  

Саме клінічний провізор повинен об’єднати індивідуальний досвід лікаря з результа-
тами кращих наукових досліджень щодо оцінки ефективності нових ЛЗ. Адже лавиноподібне 
збільшення кількості клінічних випробувань, результати яких нерідко виявляються неодно-
значними, а іноді й прямо протилежними, відслідковувати лікар-практик не в змозі.  

Критерієм інформативності в разі відбору серед результатів досліджень стають прин-
ципи доказової медицини, яка дає можливість не тільки досягати успіху в клінічній практиці, 
а й раціонально використовувати завжди обмежені ресурси охорони здоров'я за рахунок від-
мови від застосування нових високовартісних технологій з недоведеною ефективністю.  

Тому широке впровадження принципів доказової медицини повинно лежати в основі 
підготовки КП.  

Ще одним важливим аспектом сьогодення у діяльності КП є здійснення співпраці між 
організаціями, що беруть участь у виробництві, закупівлі та дистрибуції ЛЗ.  

У сучасних умовах досягла вершин втрата зв’язку лікаря і провізора. Саме клінічний 
провізор може стати тією ланкою, яка їх поєднає.  

Донедавна такий зв’язок здійснював фахівець аптеки на посаді провізора-
інформатора. Клінічний провізор може забезпечувати декілька напрямків діяльності аптеки: 
по-перше, займатися формуванням аптечного асортименту та інформуванням про нього пра-
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цівників аптеки, вивченням ринку ЛЗ, медичної техніки, товарів аптечного асортименту, 
співпрацею з лікарями; по-друге, питаннями реклами фармацевтичних організацій, спілку-
ванням з медичними представниками, нарешті – організацією довідково-інформаційного 
центру, здійснювати інформацію про ЛЗ.  

Всі ці напрямки діяльності потребують глибоких знань загальної і клінічної фармако-
логії, фармакотерапії, клінічних дисциплін, якими і володіє клінічний провізор. Загалом, ро-
бота клінічного провізора в зазначених напрямках, могла б підняти рівень лікарського забез-
печення населення, повернути втрачений зв’язок аптеки і лікувально-профілактичного за-
кладу, підняти авторитет аптеки. 

Не в повній мірі на сьогодні розкриті можливості КП у якості медичного представни-
ка, яким на фармацевтичному ринку України, як правило, виступають лікарі та провізори. 
Водночас, підготовка клінічного провізора дозволяє здійснювати цю роботу більш кваліфі-
ковано. Отже, з впевненістю можна констатувати, що найбільш бажаним кандидатом на цю 
посаду буде КП. 

У зв’язку із розвитком страхової медицини в країні, КП може реалізуватися в якості 
експерта в системі страхових відношень із залученням виписування рецептів в електронній 
формі, які будуть покриватися страховими виплатами, а також приймати участь у розробці і 
впроваджені формулярної системи.  

Зараз набуває нового розвитку одна з форм організації праці з медичного обслугову-
вання споживачів – доставка ліків додому, на роботу, у лікарняну палату, якій передує про-
цес замовлення ліків. Він здійснюється, в тому числі, телефоном або інтернетом. Клінічний 
провізор може здійснювати прийом замовлень. 

Отже, клінічний провізор – спеціаліст нової генерації, затребуваність якого буде з ча-
сом лише зростати. 
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РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР БЕЗПЕЧНИХ БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПЕВНИХ СИНДРОМІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО 

ТРАКТУ ПРИ ВАГІТНОСТІ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИ 
Бокшан Є.В., Маланяк М.С. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 
Захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ), зокрема, хронічна печія та закре-

пи, дисбактеріоз – одні із найрозповсюджених гастроентерологічних проблем при вагітності. 
До 85% вагітних у ІІ та ІІІ триместрі вагітності потерпають від печії і до 50% від закрепів. 
Зазначені патології значно знижують якість життя вагітних і нерідко створюють реальну за-
грозу здоров’ю матері та дитини. Широкий арсенал лікарських засобів (ЛЗ) безрецептурного 
відпуску для лікування цих патологій та часті звернення в аптеку вагітних із зазначеними 
проблемами зумовлюють необхідність активної участі провізора аптеки у забезпеченні ефек-
тивної та безпечної фармакотерапії (ФТ) вагітних. 

Клініко-фармакологічний аналіз певних груп ЛЗ за профілем безпеки засвідчив, що з 
групи антацидів найбільш безпечними для вагітних є невсмоктувані антациди, що містять 
кальцію карбонат, магнію гідроксид або магнію карбонат. Ці засоби мають високу ефектив-
ність і незначні побічні ефекти, що запобігає виникненню ризику для матері і плоду. Тому, 
ЛЗ першого вибору для вагітних є Ренні, який містить у збалансованому співвідношенні кар-
бонати кальцію (680 мг) та магнію (80 мг), що усуває можливість діареї або закрепів та Гаві-
скон® на основі альгінової кислоти. Не рекомендовано застосування вагітними алюмінійвмі-
сних антацидів. Всмоктування алюмінію підвищує ризик пошкодження кісток (остеопороз), 
головного мозку (енцефалопатії), змін крові тощо. Залежно від складу їжі та напоїв всмокту-
ваність алюмінію коливається від 0,001 до 24 %. Посилюють всмоктування алюмінію і нако-
пичення його у тканинах лимонна кислота та інші органічні кислоти, фруктові та томатний 
сік, кава, етанол, вино. Алюміній також гальмує моторику ШКТ і сприяє розвитку закрепів. 

Застосування традиційних проносних ЛЗ при вагітності обмежена. Не можна вживати 
ЛЗ подразнювальної дії, такі, що стимулюють перистальтику кишечнику, викликають зви-
кання, гіперосмотичні ЛЗ. Препаратами першого вибору для лікування закрепів у вагітних є 
засоби на основі лактулози (Дуфалак, Нормазе), ізоосмотичний послаблювальний засіб Тран-
зипег, діючим компонентом якого є поліетиленгліколь з мол. масою 3350 в поєднані з елект-
ролітами, що забезпечує підтримання електролітного балансу організму при тривалому за-
стосуванні та Форлакс (макрогол 4000). Безпечність макроголів для вагітних підтверджена 
рандомізованими контрольованими дослідженнями за принципами доказової медицини зі 
ступенем доказовості В.  

У комплексній ФТ гастроентерологічних порушень у вагітних важливо також засто-
совувати ЛЗ для профілактики і лікування дисбактеріозу, зокрема Хілак® форте-краплі, про-
біотик Біфіформ у кислотостійких капсулах та Біфіформ комплекс – синбіотик-
ентеропротектор, що містить корисні мікроорганізми – унікальні лактобактерії LGG і LA5, 
біфідобактерії BB12 та натуральний пребіотик Інулін. Ці ЛЗ справляють комплексний захист 
кишечнику. 

Клініко-фармакологічне обґрунтування безпечності застосування ефективних ЛЗ для 
ФТ печії, закрепів та дисбактеріозу у вагітних підтвердило необхідність активної участі та 
належних фахових знань провізора у забезпеченні раціональної та безпечної ФТ вагітних. 
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ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ 
ВТРУЧАННЯ – СКЛАДОВА ПРАВОВОГО ПІДҐРУНТЯ МАЙБУТНІХ СТРАХОВИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ 
Борецька О.Б., Федущак А.Л., Зіменковський А.Б. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 
У Хельсинській декларації, прийнятій 18-ою Всесвітньою медичною асамблеєю у 

1964 р. зазначено: “Більшість профілактичних, діагностичних і лікувальних процедур у зви-
чайній медичній практиці і в медичних дослідженнях пов’язані з ризиками і труднощами”. 

Ризики і певна ймовірність шкоди здоров’ю пацієнта існує і при застосуванні лікарсь-
ких засобів (ЛЗ) – це побічні реакції (ПР) ЛЗ, алергійні реакції, взаємодії, ускладнення, від-
далені наслідки фармакотерапії (ФТ). За даними J. Lazarou et al., смертність від несприятли-
вих ПР у деяких країнах займає 4-6 місце після серцево-судинних захворювань, травматизму 
та нещасних випадків, а також онкологічної патології, ПР ЛЗ є причиною 5700 смертей на 
рік у Великій Британії.  

Конституція України визначає: кожна людина має право на життя, кожен має право на 
повагу до його гідності, жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, 
науковим чи іншим дослідам (ст. 27, 28). 

Необхідність отримання інформованої згоди пацієнта (ІЗП) перед медичним втручан-
ням закріплена в законодавстві України (ст. 43) Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, ст. 284 ЦК). Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові в доступній формі стан його 
здоров’я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розви-
тку захворювання, в тому числі, наявності ризику для життя і здоров’я.  

На сьогодні в Україні не затверджено типової форми ІЗП. Проте, цей документ вже є 
обов’язковим при участі добровольців у клінічному випробуванні.  

Нами розроблено проект ІЗП на фармацевтичне втручання, в якому зазначено про ін-
формування пацієнта стосовно дії призначених ЛЗ та особливості їх застосування, ПР та мо-
жливу індивідуальну реакцію на приймання ЛЗ, ускладнення ФТ, можливість та причини 
зміни схеми ФТ. Зазначено про наслідки відмови від призначеного фармацевтичного втру-
чання. Пацієнт при необхідності отримує відповіді на певні запитання про що вказано у ІЗП. 
Хворий може погодитись на запропоновану схему ФТ або відмовитись, засвідчивши дане 
рішення підписом. Передбачено ще одну графу, де пацієнту надано можливість засвідчити 
свої зауваження. 

Висновки: 1. Враховуючи, що на сьогодні не окреслені права споживачів фармацевти-
чної допомоги, як і відповідальність та захист прав провайдерів таких послуг, постає необ-
хідність отримання ІЗП на фармацевтичне втручання. 

2. Розроблений проект ІЗП на фармацевтичне втручання може бути використаний, як 
правове підґрунтя для захисту прав усіх учасників процесу ФТ – надавачів та споживачів ме-
дичних/фармацевтичних послуг, а в умовах впровадження медичного страхування ще й 
страхові організації. 
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РОЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ В РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
Волох Д.С., Бутко Л.А., Бутко А.Ю., Шевченко З.М. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,  
ПП «Фармація» 

 
Світова тенденція останніх років передбачає комплексну програму співпраці провізо-

ра з лікарем протягом усього періоду фармакотерапії, починаючи від моменту відпуску пре-
парату до повного закінчення його дії.  

Суттєву роль в усьому процесі відіграє фармацевтична опіка, яка дає можливість па-
цієнтам звертатись безпосередньо до провізора.  

В свою чергу провізор повинен кваліфіковано надати допомогу відвідувачу (хворому) 
при самодіагностиці, допомагати вибрати лікарський засіб, контролювати процес самостій-
ного застосування хворим відпущених йому лікарських засобів, інформувати відвідувача про 
можливість профілактики захворювання. 

Для здійснення фармацевтичної опіки провізор повинен володіти основними видами 
медичної документації, загальною синдромологією і клінічною симптомологією найбільш 
поширених захворювань, а також повинен володіти основними методами клінічного, лабора-
торного та інструментального обстеження пацієнтів. 

Метою нашої роботи було дослідити роль фармацевтичної опіки при відпуску лікар-
ських засобів з аптеки.  

Об’єктом дослідження стали аптеки м. Києва , де відвідувачам була запропонована 
анкета, яка містила питання щодо консультаційно-інформаційної роботи провізорів. Біль-
шість респондентів, які відвідували аптеки підтвердили, що отримали кваліфіковану консу-
льтацію щодо умов раціонального вживання ліків: час прийому, поєднання з їжею і з іншими 
препаратами, правильне зберігання, вибір лікарської форми, правила використання нових 
лікарських форм. 

Неналежне виконання професійних обов’язків мало місце у тому разі (8%), коли фар-
мацевтичний працівник виконував свої обов’язки не у повному обсязі, недбало, поверхнево, 
не так, як цього вимагають інтереси його професійної діяльності. 

Таким чином, встановлено, що із 140 респондентів 76% задоволені рівнем надання 
фармацевтичної допомоги в аптеках.  

Отримані результати стверджують доцільність використання основних положень фа-
рмацевтичної опіки в практичній діяльності фармацевтичних працівників. 
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ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ 

ФТОРХІНОЛОНОВОГО РЯДУ 
Гадяк І.В., Гром О.Л. 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 
 
Найефективнішим акцентом раціонального використання бюджетних коштів є відбір 

та застосування ефективних, безпечних і доступних лікарських засобів (ЛЗ). Максимально 
забезпечити співвідношення ефективність фармакотерапії/економічність можливо за наявно-
сті в країні формулярної системи. 

Під формуляром розуміють особливий перелік ЛЗ, який носить обмежувальний хара-
ктер і дозволяє лікарям та фармацевтам використовувати лише ліки, які входять до формуля-
рного переліку, тобто це документ, регламентований за кількістю ЛЗ та обсягом інформації 
про них. Формуляри розробляють окремо для кожного лікувального закладу, а на їх базі роз-
робляється формуляр регіону (штату, області). 

В сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я України акцентованого 
на підвищення якості надання медичної допомоги населенню при мінімальних фінансових 
затратах особливого значення набуває питання надання раціональної медикаментозної тера-
пії. Однією з передумов надання маловартісної, але разом з тим, якісної та ефективної меди-
чної допомоги є впровадження на державному рівні науково-обґрунтованої даними доказової 
медицини формулярної системи.  

Враховуючи актуальність розробки методичних підходів та обґрунтування рекомен-
дацій по формуванню формулярних списків нами проводився маркетинговий аналіз сегменту 
ринку антибактеріальних лікарських засобів (АБЛЗ) фторхінолонів. 

При маркетинговому дослідженні ринку дотримувались міжнародної класифікаційної 
системи лікарських засобів АТХ. Предмет наших досліджень – фторхінолони – відносяться 
до підгрупи четвертого рівня АТХ–класифікації, а саме JO1MA «Фторхінолони», котра в 
свою чергу поділяється на 9 підгруп п’ятого рівня. В 2010 році в Україні зареєстровано та 
дозволено до використання 223 торгові назви антибактеріальних лікарських засобів (АБЛЗ) з 
групи фторхінолонів, в т.ч. 62 препарати (27,8%) вітчизняних виробників. Ядерну групу су-
купності зареєстрованих АБЛЗ фторхінолону становлять препарати ципрофлоксацину (79 
ЛЗ, тобто 35,4%), офлоксацину та гатифлоксацину (по 40 ЛЗ, 17,9%). Найменш чисельні гру-
пи ЛЗ ломефлоксацину та моксифлоксацину, відповідно 4 та 2 ЛЗ. Питома вага ЛЗ інших 
груп фторхінолону знаходиться в межах 4%-10%. В асортименті вітчизняних АБЛЗ фторхі-
нолону відсутні препарати таких підгруп, як пефлоксацину, моксифлоксацину, гатифлокса-
цину та ломефлоксацину. 

На вітчизняному ринку АБЛЗ похідних фторхінолонів представлена продукція 62 фа-
рмацевтичних фірм – виробників, в тому числі 14 вітчизняних . Лідерами виробників вітчиз-
няних АБЛЗ є ВАТ «Здоров’я», ДЗ ДНЦЛЗ, ТОВ «Юрія – Фарм», які пропонують по 6 -7 ЛЗ, 
ВАТ «Фармак» і ВАТ «Київмедпрепарат» – по 4-5 ЛЗ, а Львівтехнофарм, АТ «Дарниця» по-
стачають по 3 ЛЗ. Фармакологічний спектр АБЛЗ фторхінолонів вітчизняної фармацевтичної 
промисловості охоплює всі класифікаційні групи, винятком є тільки ЛЗ нового покоління – 
моксифлоксацин і гатифлоксацин. Лідерами постачання імпортних АБЛЗ групи фторхіноло-
нів є Індія (28 фірм – 45,5 % від усіх іноземних фірм виробників), друге місце посідає Німеч-
чина (4 фірми - виробники), третє місце поділяють між собою Чехія, Словенія і Росія ( по 2 
фірми – виробника ). 
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З метою встановлення тенденцій споживання та попиту проводили аналіз динаміки 
асортименту АБЛЗ фторхінолонового ряду у розрізі кожної класифікаційної групи. Найбіль-
ші темпи росту аналогів ЛЗ спостерігались в групах ЛЗ ломефлоксацину, спарфлоксацину та 
гатифлоксацину. Асортимент зареєстрованих ЛЗ груп офлоксацину та ципрофлоксацину збі-
льшився відповідно у 3 і 2 рази. Темпи росту асортименту ЛЗ даних груп, а також реєстрація 
ЛЗ нових поколінь фторхінолонів, а саме ЛЗ груп спарфлоксацину, левофлоксацину, мокси-
флоксацину, гатифлоксацину, вказують на ріст попиту та перспективність їх використання. 

На основі позиціонування кількості пропозицій гуртових та роздрібних операторів 
ринку, з врахуванням економічної доступності, для кожної класифікаційної групи виділена 
ядерна група препаратів найбільшого попиту: 

група офлоксацину - Заноцин таб. 200 мг №10 (Індія) , а з вітчизняних ЛЗ - Офлокса-
цин – КМП таб. 0,2 г №10; 

група ципрофлоксацину - Ципрінол концентрат д/п інф. р-ну 100 мг/100 мл амп №5, 
Ципрінол таб 250 мг. №10 (Словенія), Ципролет р-н інф. 200 мг фл. 100 мл , Ципролет таб. 
250 мг №10 (Індія), а також Ципрофлоксацин таб. п/о 0,5 №10 у конт. чарунк.уп. (Технолог, 
Україна), Ципрофлоксацин - Дарниця таб.0,25г №10 конт. чарунк. уп (Україна); 

група норфлоксацину - Норбактин таб. 400 мг №10 (Індія) , а з вітчизняних – безпере-
чним лідером є Норфлоксацин таб. п/о 0,4 г контур. ячейк. уп №10 (Здоров’я). 

група левофлоксацину - Локсоф таб. п/о 250мг №5, Локсоф таб. п/о 500мг №5 (Індія). 
група гатифлоксацину - Тебрис р-н інф 200мл (400мг) фл. №1, Тебрис таб. п/о 400мг 

№10 (Великобританія), Гафлокс-200 таб. п/о 200мг №10 (Індія). 
Нами також проаналізовано продуктивний асортимент фторхінолонів за лікарськими 

формами. Встановлено, що ця група препаратів представлена трьома лікарськими формами: 
таблетками (83.3%), розчинами для інфузій (14,3% ) і розчинами для ін’єкцій (3,3 %) 

Однією з переваг АБЛЗ фторхінолонового ряду є наявність як інфузійних, так і перо-
ральних ЛФ. Це дозволяє проводити так звану „ступеневу терапію” – у перші дні використо-
вувати парентеральні форми (це особливо важливо при ускладнених інфекціях ), а потім, при 
поліпшенні стану пацієнта, переходити на пероральні форми, що значно полегшує застосування ЛЗ хворими. 

Високий рівень попиту ЛЗ відносно підтверджує їх ефективність і доступність і є під-
ґрунтям для рекомендацій тендерним комісіям лікувальним закладам та для фармако-
економічного аналізу на предмет включення в формулярні списки. 

В Національний перелік ОЛЗ, який є інструментом вибору для призначень і раціона-
льного застосування ЛЗ на основі стандартів лікування (Постанова КМУ № 400 від 
29.03.2006р.) за МНН включені ЛЗ 2 підгруп (офлоксацину та ципрофлоксацину) з 9 зареєст-
рованих підгруп фторхінолонів. Результат проведеного нами комплексного маркетингового 
аналізу ринку АБЛЗ даної групи (темпи росту, % використання асортименту, позиціонування) 
підтверджують перспективність ЛЗ цих підгруп і доцільність віднесення їх до основних лікарських засобів.  

У другому по значимості та ієрархії формулярному списку “Перелік лікарських засо-
бів, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково 
фінансуються з державного та місцевого бюджетів“ включені підгрупи ЛЗ гатифлоксацину, 
левофлоксацину, ломефлоксацину, норфлоксапцину, офлоксацину, пефлоксацину, спарфло-
ксацину. Разом з тим, викликає здивування, що в Переліку ЛЗ, ціни на які підлягають держа-
вному регулюванню, формулярному списку, котрий є соціально-етичним дзеркалом держав-
ної політики в галузі медичного забезпечення в умовах обмеженого фінансування охорони 
здоров’я, з групи фторхінолонів не включені ЛЗ підгрупи ципрофлоксацину, котрі за даними 
дослідження широко користуються попитом на українському фармацевтичному ринку. 
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ВИВЧЕННЯ КОМПЛАЄНСУ АМБУЛАТОРНИХ ХВОРИХ 
З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

Грем О.Ю., Зарума Л.Є., Панич А.Я. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
У світовій та вітчизняній медичній практиці питання раціональної фармакотерапії 

(ФТ) хронічних захворювань, до яких належить артеріальна гіпертензія (АГ), набувають ва-
гомого значення. Одним із шляхів до підвищення ефективності та якості ФТ хронічних за-
хворювань, відповідно, зниження ризику розвитку та прогресування їх ускладнень, як під-
тверджено міжнародним досвідом, є запровадження фармацевтичної опіки (ФО), як сучасної 
складової лікувальної тактики. 

Враховуючи те, що хворі на АГ переважно отримують медичну допомогу на амбула-
торно-поліклінічному рівні, це спонукало нас до вивчення ступеня обізнаності саме цих па-
цієнтів щодо захворювання та його лікування, шляхом анонімного анкетного опитування. За 
дизайном це було проспективне дослідження із залученням 50 респондентів відвідувачів ап-
теки. Критерієм включення слугувала наявність АГ в анамнезі. Для збору інформації викори-
стано попередньо опрацьований стандартизований опитувальник, який вміщував 26 запи-
тань. При його укладанні нами враховано основні принципи лікування АГ, відповідно до 
Протоколу надання медичної допомоги хворим з АГ, а також опитувальники, які використо-
вуються для оцінки комплаєнсу, загального самопочуття та відповідальності хворого щодо 
лікування. Використано техніку усного опитування „face-to-face”, що при виявленні проблем 
дозволяло надавати ФО.  

У дослідження увійшли 15 чоловіків та 35 жінок. Основну частку опитаних склали 
пацієнти з АГ віком від 50 до 60 років (40%) та 60-80 років (33,3%).  

Проведеним дослідженням встановлено незадовільний ступінь обізнаності амбулато-
рних хворих на АГ щодо захворювання та його лікування, а зокрема незнання факторів ризи-
ку розвитку захворювання (лише 7% пацієнтів знають 3 і більше факторів ризику виникнен-
ня АГ), необхідності моніторингу артеріального тиску (АТ). Встановлено, що вимірювання 
АТ щоденно проводить близько ⅓ опитаних. Відносно високою (23%) є частка тих, хто вимі-
рює АТ лише при поганому самопочутті, що свідчить про низький рівень моніторингу ефек-
тивності ФТ хворими на АГ і є одним із питань, які вимагають ФО. Причиною такої поведін-
ки хворих, як засвідчили результати опитування, є відсутність власного тонометра або нави-
чок користування ним. Окрім того, 10% респондентів не знають нормального показника АТ, 
а близько 80% вказують невірні його значення, що додатково свідчить про необхідність на-
вчання хворих щодо АГ. 

Варто зауважити, що ФТ АГ є пожиттєвою незалежно від досягнення цільових показ-
ників АТ. Тобто, вона не може бути лише курсовою чи симптоматичною. Встановлено, що 
тільки 40% опитаних приймають гіпотензивні лікарські засоби (ЛЗ) систематично, як при-
значив лікар. Рівні кількості респондентів (по 30%) приймають ЛЗ з перервами або лише при 
поганому самопочутті. Вказане засвідчує необізнаність пацієнтів щодо АГ та принципів її 
лікування, а відтак вказує на важливість ФО. 

Отже, встановлено основні фактори, які впливають на якість ФТ АГ у амбулаторних 
хворих: недостатні знання пацієнтів про захворювання та ЛЗ; недотримання немедикаменто-
зних заходів корекції; несистематичне проведення особистого моніторингу та нераціональне 
застосування гіпотензивних ЛЗ пацієнтами; незадовільний комплаєнс – лише 16,7% хворих 
ніколи не пропускали приймання ліків.  
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ПРИЗНАЧЕНЬ ХВОРИМ НА 
ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В УМОВАХ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ 

Гудзенко О.П., Зобова І.О. 
Луганський державний медичний університет 

 
Вступ. В останні роки в умовах економічної нестабільності в Україні, як і в усьому 

світі, пильна увага приділяється фармакоекономічним дослідженням найпоширеніших за-
хворювань з метою оптимізації витрат на їх фармакотерапію. До таких захворювань відно-
ситься, зокрема, есенціальна гіпертензія, розповсюдженість якої сягає 25-30% дорослого на-
селення промислово розвинутих країн світу. В умовах обмеженого фінансування галузі охо-
рони здоров'я вельми актуальним постає питання дослідження асортименту лікарських при-
значень хворим на есенціальну гіпертензію, оскільки дане захворювання потребує застосу-
вання препаратів протягом тривалого часу, що, в свою чергу, призводить до значного зрос-
тання витрат. 

Методи досліджень. Проведений ретроспективний частотний аналіз лікарських при-
значень хворим на есенціальну гіпертензію І-ІІІ стадії в умовах двох стаціонарів 
м. Луганська – Обласного кардіологічного диспансеру та Міської клінічної багатопрофільної 
лікарні №7 (кардіологічне відділення). Обробка отриманих результатів здійснювалась за до-
помогою пакету комп'ютерних програм "MS Excel" (2007 р.) 

Результати досліджень. На основі контент-аналізу листів призначень 335 історій хво-
роб пацієнтів з діагнозом есенціальна гіпертензія І-ІІІ стадії встановлено, що асортимент лі-
карських препаратів для лікування даної категорії хворих в умовах стаціонару представлений 
18 розділами класифікаційної системи АТС. Серед них за частотою призначення переважну 
більшість складають ЛЗ з груп В01 – "Антитромботичні засоби" (14,64 %), С09 – "Засоби, що 
впливають на ренін-ангіотензинову систему" (12,27 %), С01 – "Кардіологічні препарати" 
(11,05 %); С07 – "Блокатори β-адренорецепторів" (10,48 %) та С03 – "Сечогінні засоби" 
(9,94 %). 

Загалом, хворим на есенціальну гіпертензію у досліджуваний період в умовах стаціо-
нару було здійснено 2787 лікарських призначень, що в перерахунку на одного хворого скла-
дає в середньому 8 призначень. Серед них 1043 призначення складають ЛЗ антигіпертензив-
ної дії та 1744 – препарати з інших фармакотерапевтичних груп. 

Серед препаратів антигіпертензивної дії, що займали лідируючі позиції за частотою 
призначення хворим на есенціальну гіпертензію в умовах стаціонару, можна виділити Мето-
пролол по 25 мг № 30, Фуросемід 1% по 2 мл № 10 (по 5,27 % загальної кількості призначень 
антигіпертензивних ЛЗ), Гіпотіазид по 25 мг № 20 (5,08 % призначень) та Конкор по 5 мг 
№ 30 (4,60 % призначень). 

При аналізі асортименту препаратів, що використовувались при стаціонарному ліку-
ванні есенціальної гіпертензії за лікарськими формами встановлено, що найчастіше хворим 
призначались ЛЗ у формі таблеток (84,36 %), друге місце займали ЛЗ для парентерального 
застосування (13,09 %), найменшу частку (2,55 %) складають ЛЗ у формі капсул. 

Висновки. Отримані результати аналізу асортименту ЛЗ, що використовувались при 
стаціонарному лікуванні хворих на есенціальну гіпертензію, можуть у подальшому викорис-
товуватись в розробці мінімальних переліків препаратів для фармакотерапії есенціальної гі-
пертензії в умовах стаціонару. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРИНЦИПИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПАЦІЄНТІВ 
У ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Зарума Л.Є., Грем О.Ю., Непийвода О.М., Малецька З.Б. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Реалізація професійної діяльності фахівців фармацевтичного профілю щодо оптиміза-

ції фармацевтичної допомоги відбувається через застосування принципів раціонального клі-
ніко-фармацевтичного менеджменту, який включає участь у виборі лікарських засобів (ЛЗ), 
здійснення експертної оцінки якості фармакотерапії (ФТ), формулярну систему, а також 
комплекс заходів багатовекторної фармацевтичної опіки (ФО). сучасна ФТ опирається на пі-
дтверджені досвідом клінічні рекомендації, протоколи, які опрацьовані на основі експертної 
оцінки результатів досліджень ефективності та безпеки використання ЛЗ. Відомі класичні 
принципи ФО, які ґрунтуються на попередженні та вирішенні лікозалежних проблем (ЛЗП), 
проте кожна медична спеціальність має певні закономірності, що визначають особливості 
ФТ, залежно від мети та досягнутих результатів.  

Метою дослідження було визначення впливу клініко-фармакологічних та біофармаце-
втичних чинників ЛЗ, що визначають ефективність та безпеку ФТ, відповідно до клінічних 
рекомендацій, інструкцій до медичного застосування ЛЗ, аналізу листків лікарських призна-
чень та медичних карт пацієнтів. 

Опрацьовано методологію надання інформаційно-консультативної допомоги пацієн-
там молодого віку, лікарям та медичному персоналу у лікувально-профілактичних закладах 
(ЛПЗ) гінекологічного профілю. Як модельну нозологічну форму нами обрано синдром полі-
кістозних яйників (СПКЯ), який є поліендокринним захворюванням та супроводжується не 
тільки порушенням функції яйників, але й підшлункової залози, кори наднирників, гіпотала-
мусу та гіпофізу. Проведено порівняльний аналіз нормативних та звітних документів, вивче-
ні клініко-фармакологічні, маркетингові, біофармацевтичні характеристики ЛЗ для обґрун-
тування алгоритму ФТ при СПКЯ хворих гінекологічних відділень ЛПЗ м. Львова. базисна 
ФТ СПКЯ вимагає моніторування можливих проявів побічних реакцій, взаємодій, оцінку по-
казань та протипоказань до застосування ЛЗ, які належать до різних ФТ груп і, зазвичай, за-
стосовуються для ФТ інших захворювань (цукрового діабету, онкологічних, неврологічних), 
а також вибору оптимальних лікарських форм ЛЗ. Усі ЛЗ, які призначались пацієнткам, від-
повідали клінічним рекомендаціям щодо дозування, тривалості курсу ФТ та шляхів введен-
ня.  

Встановлено, що найбільш важливим було вирішення потенційних ЛЗП, які попере-
джували взаємодію ЛЗ (35%), способи та режими їх дозування (57%), моніторування побіч-
них реакцій (43%), правильність приймання (вибір виду лікарської форми 23%). Попере-
дження цих ЛЗП значно підвищує комплаєнс хворих при тривалій ФТ, особливо, при захво-
рюваннях, спричинених поліендокринними порушеннями.  

Вирішення існуючих ЛЗП, в основному, було пов’язано із попередженням взаємодій 
«ліки-ліки», оскільки при тривалому застосуванні ЛЗ у пацієнток виникала потреба корекції 
симптоматичних порушень різного ґенезу, що вимагало індивідуального підходу до вибору 
безрецептурних ЛЗ, який зазвичай погоджувався з лікарем-гінекологом. Отже, результати 
дослідження дозволили визначити найбільш пріоритетні ЛЗП, причини та частоту їх виник-
нення. Опрацьовано методологію вирішення ЛЗП при погодженій співпраці лікарів та кліні-
чних провізорів, провізорів у процесі ФТ пацієнток із СПКЯ на різних рівнях надання меди-
чної (фармацевтичної) допомоги: в амбулаторних та стаціонарних умовах.  
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ДОПОМІЖНА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ТЕРАПІЯ В РОЗРІЗІ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКІВ 

Зіменковський А.Б., Ривак Т.Б., Настюха Ю.С., Галбур O.P. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Мета - вивчення допоміжної гепатопротекторної (ГП) фармакотерапії (ФТ) на при-

кладі стаціонарних хворих кардіо-терапевтичного профілю. 
Об'єкт дослідження - листки лікарських призначень (ЛЛП) (п=100), інструкції для 

медичного застосування лікарських засобів (ЛЗ), клінічні протоколи, затверджені МОЗ Укра-
їни, як база належної вітчизняної практики ФТ. 

Методи дослідження - системного аналізу, аналітико-порівняльний, клініко-
фармацевтичний, маркетинговий. 

Результати.  
Аналізовані ЛЛП відповідали 21 симптомам та нозологіям, що повторювались окремо 

чи в комбінації 146 разів і відповідали кардіо-терапевтичному профілю пацієнтів (ішемічна 
хвороба серця, нестабільна стенокардія, артеріальна гіпертензія, синусова брадикардія, шлу-
ночкова екстрасистолія, постінфарктний та дифузний кардіосклероз, миготлива аритмія, пеп-
тична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гіпертонічний криз, дилятаційна та токси-
чна кардіоміопатія, цукровий діабет, хронічний гастрит, панкреатит, бронхіальна астма то-
що). Групою ЛЗ, які найчастіше зустрічались у ЛЛП, були ГП. Останні входять до клінічних 
протоколів ведення хворих із аналізованою патологією. У ЛЛП, що вивчались, виявлено 8 
ГП, що складає 9% від усіх ГП, зареєстрованих в Україні станом на 2009 р. Серед застосова-
них ГП лікарі надають перевагу тіотріазоліну (призначено 78 разів). Проте, останній не має 
ще доведеної клінічної ефективності за сучасними принципами доказової медицини, що ста-
вить певні сумніви щодо необхідності його застосування в аналізованого контингенту хво-
рих. Цей ЛЗ у 55% призначався у, так званих, «коктейлях», тобто разом із іншими ЛЗ. Зага-
лом ГП, застосовані у «коктейлях» склали 44% від усіх ГП, включених у ФТ. Встановлено 
176 взаємодій ЛЗ, лише 22 з яких можна вважати доцільними. Виявлено одночасне застосу-
вання ЛЗ тієї ж ФТ групи за різної торгової назви одним і тим же пацієнтам, що складає пев-
ну загрозу для їх безпеки та не відповідає принципам раціональності ФТ. 

Висновки. 
На 100 проаналізованих листків лікарських призначень виявлено 122 призначення ге-

патопротекторів, що підтверджує одночасність застосування лікарських засобів однієї й тої 
ж групи тим же пацієнтам. Натомість, вивчені некоректності ставлять під сумнів раціональ-
ність та необхідність додаткової гепатопротекторної терапії взагалі через загрозу появи 
ускладнень фармакотерапії. 

Призначення лікарських засобів однієї фармакотерапевтичної групи одночасно хво-
рим; застосування ліків, ефективність яких не доведена; застосування «коктейлів» із лікарсь-
ких засобів; можливість негативних взаємодій лікарських засобів - найпоширеніші проблеми 
нераціональності фармакотерапії, усунути та попередити які міг би клінічний провізор. 

Вважаємо, що допоміжна гепатопротекторна терапія у хворих кардіо-терапевтичного 
профілю потребує певного перегляду, що має базуватись на сучасних даних доказової меди-
цини, узгодженій з лікарем оцінці клінічним провізором якості фармакотерапії за листками 
лікарських призначень, розвитку та впровадженні національної формулярної системи 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ТЕРАПИИ 
ЛИХОРАДОЧНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

Зупанец И.А., Безуглая Н.П. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Наиболее частый симптом различных заболеваний и состояний детского возраста – 

повышение температуры тела (лихорадка). Лихорадочные состояния у детей являются глав-
ной причиной вызова педиатра на дом и назначения жаропонижающих средств. Лихорадка 
может быть не только при ОРВИ и гриппе, но и перегревании ребенка (тепловой удар), эн-
докринной патологии (гипертиреоз, феохромоцитома), синдроме дегидратации, аллергиче-
ских заболеваниях и др. Эти состояния не требуют назначения анальгетиков-антипиретиков 
и предполагают проведение патогенетической терапии. На сегодня известно более 130 забо-
леваний, которые могут сопровождаться повышением температуры тела у детей. Это диктует 
необходимость еще раз обратиться к теме рационального выбора и применения комплексных 
средств у детей, содержащих, в первую очередь, анальгетики-антипиретики. 

Поскольку при инфекционных заболеваниях лихорадка является «защитной» реакци-
ей организма, нерациональное применение антипиретиков извращает естественное течение 
заболевания – лишает организм ребенка адекватно ответить на внедрение инфекционного 
агента, оставить «иммунную память» и др. Таким образом, основными (рациональными) по-
казаниями для назначения антипиретиков являются: 

1. а) исходно здоровым детям (без сопутствующей патологии и отягощенного анамне-
за) при температуре 38,5° С и выше (рекомендации ВОЗ – 39,0-39,5°С); б) детям первых 2-3 
мес. и детям с отягощенным преморбидным фоном (фебрильные судороги в анамнезе; забо-
левания ЦНС; патология сердечно-сосудистой системы) – при температуре 38 °С (рекомен-
дации ВОЗ – 38,0-38,5°С); в) ситуация, при которой температура угрожает здоровью ребенка 
(злокачественная гипертермия), требует госпитализации, проведения интенсивной терапии в 
связи с потенциальным риском развития нарушений гемодинамики, процессов метаболизма, 
расстройства функции жизненно важных органов. 

2. Жаропонижающие препараты не должны назначаться для регулярного “курсового” 
приема несколько раз в день вне зависимости от уровня температуры. Необходимо помнить, 
что антипиретики – это симптоматическая терапия, прием препаратов должен осуществлять-
ся только «по требованию», т.е. при очередном повышении температуры до высокого уров-
ня.  

3. Решение о применении антипиретиков у детей, получающих антибактериальные 
средства, должно быть взвешенным. Антибактериальные препараты, как правило, назнача-
ются эмпирически и при оценке их эффективности антипиретики могут замаскировать их 
неэффективность (отсутствие лихорадки). 

4. При применении антипиретиков нужно строго придерживаться рекомендованных 
разовой и суточной дозировок. 

Только при соблюдении вышеизложенных правил можно переходить к вопросу выбо-
ра оптимального лекарственного препарата, его дозы. При выборе жаропонижающего препа-
рата для ребенка следует в первую очередь учитывать его безопасность, а также удобство 
применения, т.е. наличие детских лекарственных форм. 

Согласно данным опроса около 90% педиатров в качестве антипиретика используют и 
рекомендуют парацетамол, что согласуется с рекомендациями ВОЗ, которые свидетельству-
ют о том, что парацетамол и парацетамолсодержащие препараты являются средством выбора 
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для симптоматического лечения лихорадки у детей. При этом родителям всегда необходимо 
рекомендовать строго следовать инструкции по применению препарата.  

Вместе с тем, большое количество педиатров, провизоров и потребителей продолжа-
ют неоправданно широко применять ацетилсалициловую кислоту и метамизол натрия. Это 
противоречит современным данным о высоком риске тяжелых осложнений вследствие при-
менения указанных препаратов и общемировой тенденции ограничения использования аце-
тилсалициловой кислоты (АСК) и метамизола у детей. 

Парацетамол – один из самых распространённых лекарственных препаратов в мире 
(ежегодное потребление только в США и Европе достигает 24 млрд. таблеток). Впервые жа-
ропонижающий и болеутоляющий эффект парацетамола установлены Мерингом в 1893 г. 
Однако широкое применение парацетамола в медицинской практике началось лишь в 1956 г, 
когда он был выпущен в виде таблеток под торговой маркой «Панадол». В настоящее время 
уровень продаж парацетамолсодержащих препаратов превышает таковой аспиринсодержа-
щих препаратов в 3,5 раза. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ (1993) и клиническими протоколами МЗ Ук-
раины в качестве антипиретика первого ряда для купирования лихорадки у детей рекоменду-
ется назначение парацетамола в дозе 10-15 мг/кг массы тела при максимальной суточной до-
зе 60 мг/кг массы тела. 

В разовой дозе 10-15 мг/кг веса тела в растворе внутрь парацетамол дает достаточное 
снижение температуры тела (на 1-1,5°С). При этом в крови его уровень (пик через 30-60 мин) 
лишь незначительно превышает нижнюю границу оптимального «жаропонижающего» диа-
пазона (10-20 мкг/мл). Эта разовая доза во много раз ниже токсической (токсичность прояв-
ляется лишь при концентрации препарата в крови 150 мкг/мл и выше). 

Очень много внимания некоторые авторы уделяют вопросам передозировки параце-
тамола, однако, лишь малое количество публикаций посвящены вопросам неадекватного 
(недостаточного) дозирования. А ведь именно недостаточная доза и является основной при-
чиной «неэффективности» парацетамола и является одной из ведущих причин его дискреди-
тации. В детской практике дозирование должно проводиться из расчета на 1 кг массы тела, а 
не с учетом возраста ребенка. Парацетамол также по-прежнему является предпочтительным 
препаратом для снижения болевых ощущений и лихорадки среди детей и взрослых с астмой, 
поскольку АСК и другие НПВП могут спровоцировать приступ астмы среди больных с по-
вышенной чувствительностью к ним («аспириновая бронхиальная астма»). 

В отличие от НПВП парацетамол не оказывает периферического действия, поэтому 
снижается риск развития характерных для НПВП побочных эффектов со стороны ЖКТ и 
кровеносной системы. Гепато- и нефротоксическое действие парацетамола описано только 
при превышении суточной дозы более 60 мг/кг массы тела. В литературе имеются сведения, 
что благодаря незрелости цитохрома Р450 в печени у детей до 12 лет не происходит образо-
вания токсических метаболитов парацетамола. В связи с этим вероятность проявления ток-
сического действия парацетамола в детской практике является крайне низкой. 

Парацетамол не оказывает влияния на свертывающую систему крови. Как показали 
клинические исследования, высокоочищенный парацетамол может применяться у больных с 
сопутствующей бронхиальной астмой. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА В КЛІНІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА  ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Зупанець І.А., Старченко М.Г. 
Національний фармацевтичний університет, 

ЗАТ НВЦ „Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” 
 
У теперішній час в Україні удосконалюється регулювання клінічних випробувань 

(КВ) лікарських засобів. Розробляються та діють нормативно-правові документи щодо орга-
нізації та проведення КВ лікарських засобів у відповідності до міжнародних правил прове-
дення (ICH GCP). На семінарах, з'їздах, конференціях, в публікаціях обговорюються актуа-
льні питання організації та проведення КВ: клінічної розробки лікарських засобів, організації 
проведення досліджень біоеквівалентності, специфіки навчання та професійної компетент-
ності фахівців в галузі КД. Одночасно з наявними важливими досягненнями в області КВ лі-
карських засобів в Україні, залишається ряд питань, які потребують подальшого удоскона-
лення. Серед них - організація клінічних випробувань і система контролю за їх проведенням, 
видання методичних рекомендацій та практичних керівництв, удосконалення підготовки фа-
хівців. З 1999 року НФаУ здійснює підготовку фахівців зі спеціальності „Клінічна фармація”. 
Кваліфікаційна характеристика провізора клінічного визначає як одну з основних його функ-
цій участь у проведенні клінічної апробації та біоеквівалентності лікарських засобів. Крім 
того, клінічний провізор є компетентним спеціалістом з ICH GCP, оскільки до навчального 
плану входить така дисципліна як „Клінічне вивчення лікарських засобів”. З 2004 року кліні-
чні провізори успішно працюють у практичній фармації, в тому числі в галузі клінічних до-
сліджень лікарських засобів. Авторами розроблено модель діяльності клінічного провізора в 
КВ лікарських засобів, враховуючи різні функції фахівців в цій галузі. Клінічний провізор 
може бути співробітником клінічної бази (місця проведення клінічного дослідження) та ви-
конувати функцію співдослідника, відповідальної особи зі зберігання та обліку досліджува-
них лікарських засобів, заповнювати первинну документацію та індивідуальні реєстраційні 
форми досліджуваних. Клінічний провізор також може бути членом комісії з питань етики 
при лікувально-профілактичних закладах (локальної комісії). Як співробітник спонсора КВ 
клінічний провізор може виконувати функції монітора, аудитора, фахівця з фармакологічно-
го нагляду при проведенні КВ. Клінічний провізор може кваліфіковано проводити роботу з 
обробки даних клінічних випробувань; представлення даних та результатів клінічних дослі-
джень для використання в промоційних матеріалах, презентаціях для фахівців та споживачів; 
з підготовки публікацій про результати проведеного КВ та ін. Клінічний провізор може пра-
цювати у державному регуляторному органі – в якості інспектора (клінічного аудитора), екс-
перта з експертизи матеріалів КВ, фахівця з реєстрації та аналізу повідомлень про серйозні 
побічні реакції при КВ. Крім того, клінічний провізор в КВ може здійснювати функції неза-
лежного монітора та незалежного аудитора. Згідно до розробленої моделі для підвищення 
компетентності, удосконалення теоретичної та практичної підготовки клінічного провізора 
на рівні післядипломної підготовки авторами запропоновано рекомендовану програму тема-
тичного навчання, яку можна застосовувати при тренінгах, семінарах та при підвищенні ква-
ліфікації клінічних провізорів. У програмі передбачені теми з сучасних нормативних вимог 
проведення КВ, в тому числі за участю здорових добровольців, біоетичних аспектів КВ, пла-
нування, стандартизації досліджень (СОПи клінічної бази, спонсора), організації та прове-
дення моніторингу, аудиту, фармакологічного нагляду при проведенні КВ та ін. Спеціалізо-
вана підготовка клінічних провізорів сприятиме ефективності їх діяльності та підвищенню 
якості планування, організації та проведення КВ. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АНТИБІОТИКІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ 
ХВОРИХ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Калинюк Т.Г., Олійник С.П. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Інфекційні хвороби залишаються однією з основних причин інвалідності та 

смертності населення в усьому світі. За останні роки в Україні реєструють випадки захворю-
вань на такі небезпечні інфекції, як туляремія, сибірка, бруцельоз, правець, лептоспіроз, сказ, 
малярія. Смертність населення України від інфекційних захворювань зросла на 16,2%. За да-
ними офіційної статистики в Україні щороку від інфекційних захворювань гине майже 20 
тисяч осіб. В умовах надзвичайних ситуацій медико-біологічного походження інфекційна 
захворюваність населення може різко збільшитись. В Україні є активно діючі природні осе-
редки небезпечних інфекцій – туляремії (у 23 областях), лептоспірозу (у всіх областях), 
сибірки (у 16 областях) та інших інфекцій, що створює реальну загрозу виникнення епідемій 
після землетрусів, повеней та інших надзвичайних ситуацій природного і техногенного по-
ходження. Аналіз організації надання медичної допомоги і лікування постраждалого насе-
лення свідчить про те, що найбільш ефективними засобами для профілактики і лікування 
інфекційних хворих є лікарські засоби групи антибіотиків. В умовах ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій виникне потреба в значних кількостях антибіотиків, що і стало причи-
ною даного дослідження. В умовах надзвичайних ситуацій для лікування інфекційних хво-
рих важливе значення має своєчасність призначення антибіотиків. Згідно вимог клінічних 
протоколів перше введення антибактеріального засобу проводиться у приймальному 
відділенні після встановлення діагнозу. Лікувальні заклади і медичні формування повинні 
мати у своєму розпорядженні повний перелік лікарських форм антибіотиків , необхідних для 
лікування інфекційних хворих. Визначення переліку протимікробних лікарських засобів гру-
пи антибіотиків, необхідних для лікування інфекційних хворих в умовах надзвичайних 
ситуацій медико-біологічного походження, проводилось на основі вивчення етіології 
інфекцій різної локалізації та узагальнених даних щодо чутливості збудників інфекційних 
захворювань до антибактеріальних препаратів. В результаті аналізу бази клінічних 
протоколів для лікування інфекційних захворювань за 35 нозологічними формами визначені 
24 антибіотики, які належать до груп: пеніцилінів - 4, макролідів - 3, аміноглікозидів - 3, 
тетрациклінів -2, цефалоспоринів -5, карбопенемів -2, хлорамфеніколів -2, хінолонів -1, 
інших груп -2. Надання лікарської допомоги постраждалим регламентується використанням 
переліків лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України „Про затвердження но-
менклатури резервів лікарських засобів для запобігання та ліквідації медико-санітарних 
наслідків НС техногенного і природного характеру” від 10.08.2001 р. № 331. Переліки 
протимікробних лікарських засобів групи антибіотиків відомчого резерву МОЗ України, 
регіональних резервів МОЗ України та резерву медичних закладів для запобігання та 
ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій містять 6 найменувань 
антибіотиків, які належать до груп: пеніцилінів -2, аміноглікозидів -1, цефалоспоринів -2, 
фторхінолонів -1. Це складає лише 25% від кількості найменувань антибіотиків, необхідних 
для лікування інфекційних хворих в умовах надзвичайних ситуацій медико-біологічного по-
ходження. Для забезпечення ефективного лікування інфекційних хворих з врахуванням 
чутливості збудників інфекційних захворювань, які можуть виникнути в умовах надзвичай-
них ситуацій необхідно внести зміни до Наказу МОЗ від 10.08.2001 р. № 331 і доповнити 
переліки протимікробних лікарських засобів групи антибіотиків відомчого резерву МОЗ 
України, регіональних резервів МОЗ України та резерву медичних закладів антибіотиками 19 
найменувань, які належать до груп: пеніцилінів – 2, макролідів - 3, аміноглікозидів - 2, 
тетрациклінів -2, цефалоспоринів -3, карбопенемів -2, хлорамфеніколів -2, хінолонів -1, 
інших груп -2. 
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ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ 
КАФЕДРОЮ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ ДВНЗ “ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 
Калугіна С.М., Купновицька І.Г., Дзвіняцька О.Ф., Сапатий А.Л.,  

Белегай Р.І., Кутинська І.П. 
ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” 

 
Одне з пріоритетних завдань кафедри клінічної фармації ДВНЗ “ІФНМУ” - навчити 

студентів орієнтуватися у медикаментозних засобах для лікування та профілактики захворю-
вань, а також підготувати майбутнього провізора до проведення фармацевтичної опіки над 
хворими.  

Для досягнення навчальних цілей викладачами кафедри застосовуються наступні ме-
тоди роботи: аудиторна робота студентів (практичні теоретичні заняття та лекційне прослу-
ховування матеріалу), робота в палатах з хворими; самостійна позааудиторна робота 
студентів (усне та письмове відображення матеріалу), робота з наочними матеріалами (лист-
ки призначення, дані лабораторного дослідження хворих), а також написання кожним сту-
дентом індивідуального протоколу ефективності та безпечності певного лікарського препа-
рату при конкретній лікарській нозології.  

До кожного практичного заняття з клінічної фармації та фармакотерапії розроблені 
методичні вказівки для студентів з наборами тестів, ситуаційних задач, листки призначень 
для корекції з неправильним дозуванням, шляхами введення й орфографічними помилками, 
які студенти повинні відкоригувати.  

Протягом 5-ти останніх років на кафедрі проводиться державна атестація з клінічної 
фармації у вигляді практично-орієнтованого іспиту, що складається з двох частин.  

Перша частина – робота з хворим (збір скарг, анамнезу захворювання та життя, оцінка 
стану органів і систем, виділення провідних симптомів і синдромів, що потребують корекції, 
складання плану обстеження і принципів лікування, визначення прогнозу і заходів 
профілактики даних захворювань).  

Друга частина іспиту складається з теоретичних питань, що імітують професійні 
ситуації і враховують приклади з реальної аптечної практики.  

Відповідно до цього теоретичні питання з дисципліни адаптовані щодо конкретної 
ситуації: корекція листка лікарських призначень за відомим діагнозом, рекомендації лікарю 
щодо можливої взаємодії препаратів; визначення тактики і надання консультативної 
медичної допомоги з фармацевтичної опіки та невідкладної допомоги; оцінювання 
результатів одного з лабораторних досліджень; виконання медичних маніпуляцій - 
вимірювання артеріального тиску, температури тіла, проведення реанімаційних заходів то-
що.  

Аналіз рівня засвоєного студентами матеріалу сприяє підвищенню якості знань, що 
має важливе значення для подальшої професійної діяльності провізора сучасного типу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ НАДАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ 
ХВОРИМ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА В КРАЇНАХ СВІТУ ТА В УКРАЇНІ 

Красуля О. І., Котвіцька А. А., Суріков О. О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
У наш час серцево-судинні захворювання викликають майже 40 % усіх випадків смер-

тей серед населення більшості розвинутих країн Європи. Так в Україні у 2007 р. хвороби си-
стеми кровообігу зумовили 63,0 % випадків усіх смертей. Як свідчить міжнародний досвід, 
смертність від хвороб систем кровообігу у розвинутих країнах знижується, нажаль в Україні 
з кінця 60-х років цей показник неухильно підвищується.  

Метою дослідження стало оцінка сучасного стану лікування та організації надання лі-
карської допомоги хворим на ІМ у країнах світу та в Україні.  

Незважаючи на досягнення вітчизняної кардіології, ситуація з серцево-судинними за-
хворюваннями (ССЗ) в Україні залишається складною. У 2008 р. в Україні зареєстровано 
25,3 млн. хворих на ССЗ, що складає більше ніж 53 % населення, з них працездатного віку 
близько 9 млн. На сьогодні найважливішою проблемою сучасної кардіології, є профілактика 
та лікування гострого інфаркту міокарду (ІМ), як основного ускладнення ішемічної хвороби 
серця (ІХС). На сучасному етапі розвитку клінічної фармакології встановлений прямий коре-
ляційний зв'язок між захворюваністю і смертністю від ІХС та рівнем холестерину в крові. 

Саме тому з'явилась необхідність проведення епідеміологічних досліджень, результа-
ти яких дозолили б визначити причини тенденцій, що склалися у світі щодо рівня смертності 
від ІМ. Для виконання досліджень була створена програма MONICA, виконання якої розпо-
чалося у 1982 р. у наукових центрах понад 20 країн світу. За результатами дослідження ви-
значено, що показники захворюваності і смертності внаслідок ІМ та інсульту знизилися в 
економічно розвинутих країнах, й навпаки підвищилися у Росії, Польщі, Естонії, Китаї. 

В Україні 2009 рік було оголошено роком профілактики та вдосконалення лікування 
гострого інфаркту міокарда (Постанова Верховної Ради № 873-VІ від 15.01.09).  

Зростання поширеності і захворюваності на ССЗ в Україні на думку експертів пов'я-
зане в першу чергу із достатньо високою поширеністю факторів ризику і практично відсут-
ньою прихильністю населення до здорового способу життя. Так, наприклад, Україна посідає 
7 місце в світі за поширеністю паління. В Україні палить близько 67 % чоловіків віком понад 
15 років і кожна п'ята жінка (20 %). Мають досвід паління у віці 15 років близько 63 % дітей, 
а палять постійно – 30 % підлітків у віці 13-15 років. 

Стосовно проведення ефективної первинної профілактики ІМ, як свідчить міжнарод-
ний досвід, основним завданням системи охорони здоров'я будь-якої країни щодо попере-
дження ССЗ, є дотримання Люксембурзької декларації здорового серця, що прийнята у Єв-
ропі у 2005 р. Основними положеннями декларації є: підтримання рівня холестерину на рівні 
менше 5 ммоль/л., рівня артеріального тиску – менше 140/90 мм. рт. ст., дотримання прави-
льного здорового харчування, нормальної маси тіла, виконання фізичних навантажень 30 хв. 
5-7 разів на тиждень, невживання тютюну та алкоголю. 

Таким чином, одним із напрямків роботи щодо покращення стану та проведення пер-
винної профілактики є активна роз'яснювальна робота медиків і держави серед населення 
країни, створення умов та стимулювання здорового способу життя, посилення боротьби із 
шкідливими звичками, розвиток фізичної культури, забезпечення можливості збалансовано-
го харчування населення.  
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ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ 
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Левицька О.Р., Громовик Б.П., Шух М.С.  
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Мозковий інсульт (МІ) є всесвітньою проблемою, яка щорічно вражає велику кіль-

кість дорослого населення як в економічно розвинених, так і в країнах з перехідною економі-
кою. Зокрема, в об’єднаній Європі реєструється 1,75 млн., у США — 700 тис., в Україні бли-
зько 110-125 тис. інсультів щорічно. Чверть хворих, які перенесли інсульт, помирають, а з 
тих пацієнтів, що вижили після інсульту, приблизно одна третина має тяжкі наслідки у ви-
гляді вираженого неврологічного дефіциту, психічних розладів, що зумовлюють стійку втра-
ту працездатності та залежність від сторонньої допомоги в повсякденному житті. До того ж, 
принаймні один з шести пацієнтів переносить повторний інсульт протягом наступних 5 ро-
ків. З хворих, які перенесли інсульт, до трудової діяльності повертаються 18–20 %. Тому 
проблема МІ вийшла за межі медичної науки і практики та набула важливого соціально-
економічного значення. Кількість МІ зростає, перш за все, за рахунок ішемічних порушень 
мозкового кровообігу (ішемічних інсультів). Лікування ішемічного інсульту складається із 
базисної терапії, диференційованого (патогенетичного) лікування, терапії та профілактики 
ускладнень, ранньої реабілітації та вторинної профілактики. 

Мета нашої роботи – експертне оцінювання лікарських засобів (ЛЗ), призначених для 
фармакотерапії ішемічного інсульту. Для досягнення поставленої мети створена опитувальна 
анкета, яка складалася з трьох частин. Більшість питань анкети закритого типу, частина – ві-
дкриті, які вимагали висловлювання власної думки. Перша (вступна, паспортна) частина міс-
тила питання, що стосувалися професійних та кваліфікаційних характеристик експерта. Дру-
га містила блок питань, які стосувалися джерел отримання інформації про нові ЛЗ, призна-
чені для фармакотерапії ішемічного інсульту, доступності такої інформації, відношення екс-
перта до нових ЛЗ, окремих факторів впливу на призначення ліків. Третя частина анкети міс-
тила перелік ЛЗ, рекомендованих для фармакотерапії ішемічного інсульту, з таких груп, як: 
антикоагулянти прямої та непрямої дії, антиагреганти, периферичні вазодилятатори, високо-
активні діуретики, нейропротектори, антиоксиданти тощо. Вибір ЛЗ, які було включено в 
анкету, ґрунтувався на стандарті лікування, клінічному протоколі надання медичної допомо-
ги хворим на ішемічний інсульт, Державному формулярі ЛЗ, а також з урахуванням пропо-
зицій висококваліфікованих лікарів-експертів. Переважна більшість ЛЗ, які включено в анке-
ту – це торгові назви ліків. Оцінка ЛЗ проводилась за такими параметрами, як ефективність, 
безпечність, частота призначення, важливість для лікувального процесу. Експертизі підляга-
ли 131 назва ЛЗ, з яких лікарі-неврологи оцінили 92 ЛЗ (70,2%). При цьому тільки 32 ЛЗ 
(24,4% номенклатури) призначалися понад 50% експертів. Більшість респондентів серед цих 
ліків високоефективними вважає 26 ЛЗ (81,3%), безпечними – 22 ЛЗ (68,8%). До групи жит-
тєво важливих (V) респонденти з 32 ЛЗ віднесли 7 ЛЗ (21,9%), до групи необхідних (Е) – 24 
ЛЗ (75%) і до групи другорядних (N) – 1 ЛЗ (3,1% переліку).  

Отримані результати дають можливість оптимізувати використання ЛЗ, призначених 
для лікування ішемічного інсульту. 
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Макух Х.І., Зіменковський А.Б.  
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Впродовж року практично кожна людина хворіє на респіраторне захворювання (РЗ) 

щонайменше 3-5 разів. Незважаючи на швидкий перебіг захворювання, його наслідки мо-
жуть стати причиною досить важких ускладнень, тому профілактика та лікування РЗ зали-
шаються надзвичайно актуальними. Це зумовлює необхідність раціонального призначення 
фармакотерапії (ФТ) РЗ та ретельного підходу до вибору ефективних та безпечних лікарсь-
ких засобів (ЛЗ). Застосування ЛЗ рослинного походження (ЛЗРГІ) у ФТ РЗ базується на ши-
рокому спектрі їх фармакологічної дії та відносній безпеці. Оскільки вони належать до без-
рецептурних ліків, вважаємо, що одним із шляхів досягнення раціональної фітотерапії РЗ є 
надання фахової фармацевтичної опіки (ФО) в аптечному закладі щодо оптимального вибору 
ЛЗРГІ для кожного пацієнта. 

Проаналізовано 82 ЛЗРП, що застосовуються для лікування РЗ, на предмет можливос-
ті їх використання пацієнтами різного віку; одночасного безпечного прийому фітозасобів цієї 
групи з іншими синтетичними ЛЗ, а також раціонального застосування рослинних ліків при 
наявності супутньої патології. Встановлено, що із проаналізованих ЛЗРГІ немовлятам можна 
застосовувати лише фітозасоби на основі алтеї, подорожника, плюща. Пріоритетними лікар-
ськими формами для дітей є краплі та сиропи, причому немовлятам рекомендуються краплі, 
дітям дошкільного віку - сиропи. Щодо аналізу взаємодії ЛЗРП з іншими синтетичними Л3, з 
метою їх одночасного раціонального застосування та попередження небажаних передбачува-
них побічних реакцій, встановлено, що ЛЗ на основі алтеї за умов тривалого застосування 
(понад З тижні) сприяють зниженню всмоктування інших J ІЗ в шлунково-кишковому тракті. 
Оскільки фітозасоби для лікування кашлю переважно належать до відхаркуючих, їх не мож-
на поєднувати з ЛЗ, що гальмують кашлевий рефлекс, а також з антигістамінними ЛЗ, які 
згущують мокротиння. Раціональним є поєднання ЛЗРП на основі алтеї з антибіотиками та 
протизапальними ЛЗ. У результаті взаємодії пролонгується дія одночасно застосовуваних 
ЛЗ, підвищується їх терапевтичний ефект та знижується вираженість побічних реакцій. За-
вдяки широкому спектру фармакологічної дії, ЛЗРП є препаратами вибору при наявності го-
строго запального процесу в дихальних шляхах. Фітозасоби у лікарських формах - пастилках 
та сиропах , що містять сахарозу, фруктозу слід обмежувати пацієнтам із супутнім цукровим 
діабетом. Застосування ліків на основі солодки необхідно обмежувати пацієнтам із порушен-
нями функції печінки та нирок. Ліки, до складу яких входить подорожник, необхідно з обе-
режністю приймати пацієнтам із підвищеною секрецією шлункового соку, при рефлюкс-
езофагіті. Застосування складних полікомпонентних ЛЗРП, особливо у формі сиропів із до-
даванням допоміжних підсолоджуючих компонентів, слід уникати пацієнтам із гіперчутливі-
стю до компонентів Л З та алергічною реакцією на них. 

Роль ФО в сучасних умовах надання медичної допомоги та наявності широкого арсе-
налу ЛЗРГІ для ФТ РЗ надзвичайно зростає і є одним із найважливіших аспектів професійної 
діяльності провізора (клінічного провізора) в аптечному закладі, що дасть можливість раціо-
налізувати фітотерапію РЗ та сприятиме покращенню якості життя пацієнтів 
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Гельмінтози - група хвороб, що викликаються паразитичними черв'яками - гельмінта-

ми та їх личинками. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я з 50 млн. чоловік, які 
щорічно вмирають у світі, більш ніж у 16 млн. причиною смерті є інфекційні та паразитарні 
захворювання. За даними департаменту охорони здоров'я і соціального забезпечення США, 
кількість летальних випадків, викликаних паразитарними захворюваннями протягом року, 
можна порівняти з такими від раку й інсульту. На території України широко поширені бли-
зько 30 з 342 видів гельмінтів. Протягом життя практично кожна людина переносить парази-
тарне захворювання, причому найчастіше страждають діти (до 90% від числа виявлених ге-
льмінтозів). Особливо високий рівень відзначається серед дітей організованих колективів, 
при цьому практично 98% всіх випадків захворювання припадає на: ентеробіоз - 89-96%, ас-
каридоз - до 7% і трихоцефальоз - близько 3%. 

Переважній кількості хворих на гельмінтози не потребується госпіталізація і їх ліку-
вання має бути організоване в умовах поліклініки. Після встановлення діагнозу принципове 
значення набуває вибір антигельмінтного препарату, бажано, щоб він мав ларвіцидну (зни-
щував личинки), овіцидну (знищував яйця) та верміцидну (знищував дорослих паразитів) 
дію. Лікування гельмінтозу може тривати від 2-3 днів до 10 днів залежно від ступеня ура-
ження організму. На сьогоднішній день в медицині існує величезна кількість вельми ефекти-
вних і малотоксичних засобів для лікування гельмінтозу. В нашій країні для лікування глис-
тових інвазій використовується близько 40 антигельмінтних препаратів. Слід зазначити, що 
жоден з найсучасніших препаратів не може гарантувати 100% лікування після одного курсу 
лікування, ефективність якого зазвичай не перевищує 90%; повне лікування, як правило, до-
сягається після повторних курсів. 

При здійсненні фармацевтичної опіки пацієнта при лікуванні глистових інвазій необ-
хідно дотримуватися наступних принципів:  

• протигельмінтна терапія повинна проводиться лише антигельмінтними препаратами 
з урахуванням виду паразита;  

• терапія повинна бути комплексною, яка направлена не тільки на знищення гельмін-
тів, але й на ліквідацію наслідків їх життєдіяльності (алергізацію, анемію та ін);  

• успішна дегельмінтизація (особливо у випадку ентеробіозу) можлива тільки при од-
ночасному лікуванні всіх членів сім'ї на тлі суворого дотримання санітарно - гігієнічного ре-
жиму та правил особистої гігієни (такий режим обов'язковий протягом 1,5-3 місяців, особли-
во в сім'ї та дитячому закладі ); 

• через 14 днів після терапії рекомендується проведення лабораторного дослідження 
для підтвердження факту лікування; 

• вибираючи антигельмінтні препарати для дітей до 2 років, вагітних і жінок, які го-
дують груддю, необхідно порадитися з лікарем;  

• необхідно регулярно проводити профілактичну протигельмінтну терапію 1 раз на пі-
вроку при наявності домашніх тварин. 

Своєчасне виявлення і як можна швидке проведення протигельмінтної терапії дозво-
ляє скоротити число випадків важкого перебігу глистових інвазій і їх ускладнень. 
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Введення посади спеціаліста клінічного провізора (КП) до штатного розкладу закладів 

охорони здоров'я (303) України, де здійснюється стаціонарне лікування, з розрахунку одна на 
300 лікарняних ліжок, але не більше 2-х посад на лікарню регламентується Наказами МОЗ 
№33 та №654. До функціональних обов'язків КП належить здійснення моніторингу безпеки 
та ефективності лікарських засобів (ЛЗ), проведення експертизи та, погодженої з лікарем, 
корекції фармакотерапії (ФТ), робота у складі ФТ комісій, зокрема, з метою опрацювання та 
оновлення локального формуляру ЛЗ, надання фармацевтичної опіки (ФО), здійснення інфо-
рмаційно-методичного забезпечення тощо. 

У більшості європейських країн виконання перелічених обов'язків здійснює клінічний 
фармацевт (КФ). Одним із чинників, що визначає особливості місцевих моделей клінічної 
фармації є чисельність КФ. У країнах із розвиненою клінічною фармацією, зокрема, у Вели-
кій Британії, кількість КФ збільшилась настільки, що їх достатньо для більшості медичних 
напрямків (КФ в гінекології, кардіології, педіатрії тощо). У Росії виконання цих обов'язків 
покладено на лікаря-клінічного фармаколога, спеціальність введена з розрахунку одна поса-
да на 150 ліжок. 

Враховуючи міжнародний досвід та широкий спектр функціональних обов'язків КП, 
належному їх виконанню сприятиме перегляд штатних нормативів ЗОЗ - введення 1 посади 
КП на 100-150 ліжок. Початком таких змін слід вважати Наказ МОЗ України №178 (№239) 
«Про опрацювання змін до наказу №33 «Про штатні нормативи та типові штати 303»». 

Згідно посадової інструкції лікаря-клінічного фармаколога час регламентований для 
проведення оцінки ефективності та безпеки застосування ЛЗ на основі аналізу медичної до-
кументації становить 60 хв. на один випадок; надання консультацій хворим у складних випа-
дках ФТ, тобто ФО скерованої на хворого - 45 хв. на одного пацієнта. Натомість, нормування 
робочого часу КП залишається відкритим питанням та потребує подальшого опрацювання. 

Фахова діяльність КП передбачає співпрацю з іншими учасниками діагностично-
лікувального процесу. Основні заходи, які проводяться спеціалістами іншого профілю за 
участі КП, наприклад, у складі ФТ комісії, потребують планування на поточний період (мі-
сяць, квартал), а також на рік з метою узгодження їх роботи. 

Висновки. 
Належному виконанню клінічним провізором його функціональних обов'язків сприя-

тиме перегляд штатних нормативів закладів охорони здоров'я - введення 1 посади клінічного 
провізора на 100-150 лікарняних ліжок. 

Залишається відкритим питання нормування робочого часу клінічного провізора, що 
потребує подальшого опрацювання та затвердження МОЗ України. 

Узгодженню роботи клінічного провізора та спеціалістів іншого профілю сприятиме 
планування основних заходів їх сумісної роботи на поточний період (місяць, квартал) та на 
рік. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ФЛУРЕНІЗИДУ 
Петрух Л.І., Кукуруза Л.В., Ткач О.А. 

Львівський національний медичний університет 
 
Фармацевтична опіка є джерелом інформації для лікаря, що сприяє фармакологічному 

нагляду за ефективністю певного лікарського засобу і можливими проявами його побічних 
або небажаних реакцій на організм.  

Туберкульоз (ТБ) органів дихання є однією із невирішених проблем у фтизіатрії щодо 
раннього виявлення, диференціальної діагностики та лікування хворих. Існує проблема по-
єднання ТБ органів дихання з ін. хворобами: ішемічною хворобою серця (ІХС) та серцево-
судинною недостатністю, хворобами шлунка і кишок (виразкова хвороба, гепатити, холецис-
тити), цукровим діабетом, алкоголізмом і наркоманією, онкологічними й психічними захво-
рюваннями. Супутні хвороби негативно впливають на перебіг ТБ та його вилікування. Поєд-
нання неспецифічної інфекційної патології органів дихання також ускладнює лікування і ви-
дужання хворих на ТБ. Для успішного лікування туберкульозу у дорослих і дітей важливе 
значення з моменту встановлення діагнозу має комплексне, диференційоване використання 
протитуберкульозних препаратів.  

Пошуку ефективних протитуберкульозних препаратів і раціональних схем лікування 
туберкульозу легень, поєднаного із супутніми захворюваннями присвячена науково-дослідна 
робота, що виконана у Львівському НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України. Наукові до-
слідження стали основою нововведення “Спосіб корекції етіотропної хеміотерапії туберку-
льозу легень, поєднаного із супутніми захворюваннями”, яке ґрунтується на використанні у 
комплексному лікуванні Флуренізиду і впровадженні нового препарату у фтизіатричну прак-
тику. Пропозиція про нововведення внесена Львівським НДІ епідеміології та гігієни МОЗ 
України, ЛНМУ ім. Данила Галицького, Львівським фтизіопульмонологічним центром, Хме-
льницьким обласним протитуберкульозним диспансером. 

Флуренізид є високоефективним туберкулостатиком до чутливих і резистентних шта-
мів МБТ; забезпечує високий бактеріостатичний ефект у різних схемах хеміотерапії, не ви-
кликає побічних реакцій, добре поєднується з відомими протитуберкульозними засобами. Це 
дає можливість фармакологічної корекції специфічної хеміотерапії у хворих на різні форми 
ТБ, також ускладнених форм ТБ легень, індивідуального підбору схем лікування, які раціо-
нальні для фтизіатричної практики. Встановлено, що Флуренізид забезпечує пролонгований 
клінічний ефект в інтенсивній фазі лікування різних форм ТБ; знижує ризик резистентності 
МБТ до ліків; запобігає прояву побічних реакцій Ізоніазиду та Рифампіцину; дає можливість 
досягнути фармакоекономічного ефекту. Клінічне застосування Флуренізиду в режимі моно-
терапії або в комбінаціях з протитуберкульозними препаратами проходить без ускладнень.  

Фармацевтична опіка. Введення Флуренізиду в комплексне лікування хворих на впе-
рше виявлений деструктивний ТБ легень забезпечує знебацилення і закриття порожнин роз-
паду у 95,5%. Застосування Флуренізиду протягом 6–10 міс, не викликає у хворих токсичних 
чи токсико-алергійних реакцій. Протипоказання до застосування Флуренізиду не встановле-
ні.  

У клініці спостережено прояв легкої седативної дії препарату.  
У хворих на ТБ і цукровий діабет Флуренізид виявляє гіпоглікемічну дію, що вимагає 

контролю доз протидіабетичних засобів.  
Флуренізид використовують з метою надати якісну медичну допомогу хворим у ліку-

ванні ТБ легень, що поєднаний із супутніми захворюваннями. 



266 
 

 
 
Схема. Фармацевтична опіка у випадку призначення Флуренізиду для лікування хво-

рих на туберкульоз. 
 
Інформація з фармацевтичної опіки у випадку призначення Флуренізиду подана на 

схемі, що вперше розроблена авторами.  
Рекомендовані нові схеми лікування хворих на ТБ 1 категорії з токсико-алергійними 

реакціями до Ізоніазиду. 

1.  
Фармако-

лоґічна  дія 
Флуренізиду 

1.1. Специфічна дія: протитуберкульозна. При-
значають для лікування й профілактики ТБ у до-
рослих і дітей, у випадку несприйняття ізоніазиду, 
стійкості МБТ до ПТП тощо. 

1.2. Флуренізид сприяє розсмоктуванню свіжих 
вогнищевих змін у легеневій тканині, прискорює 
загоєння порожнин розкладу, нормалізує показни-
ки периферичної крові.  

1.3. Імуномодулювальна дія. Флуренізид підвищує 
імунолоґічну реактивність орґанізму.  
Загальний стан хворого значно покращується. 

1.4. Ефективність лікування. Вилікування. Припи-
нення виділення МБТ.  
 Загальний стан хворого значно покращується.  

2. 
Побічні ефекти 

Флуренізиду 

3.  
Умови 

раціонального 
вживання  

Флуренізиду 

4.  
Попередження 

2.1. Флуренізид не викликає токсичних і токсико-
алерґічних реакцій протягом 6–10 міс лікування. 
Спостережено седативний і цукрознижувальний 
ефекти. Побічні ефекти не встановлені. 

3.1. Призначають по 2 табл. двічі на добу. 
Поєднують з протитуберкульозними і патоґене-
тичними ЛЗ. 

3.2. Флуренізид призначають вранці натще і 
ввечері перед сном. 

3.3. Курс лікування триває три місяці.  
Повторний курс після  одного місяця перерви. 

3.4. Зберігати відповідно до інструкції: у затем-
неному місці, недоступному для дітей. 

4.1. Не поєднувати з алкоголем. 

4.2. Вища разова доза  0,6 ґ ; вища добова – 1,2 ґ 

4.3. Повний курс комплексного лікування 
забезпечує вилікування і покращання загаль-
ного стану пацієнта. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ СПЕРМІЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ 
Поліщук Ю.П., Давтян Л.Л 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 
 
Незважаючи на реалізацію в Україні протягом останніх 15 років заходів, направлених 

на охорону репродуктивного здоров`я та планування сім`ї, рівень абортів, як методу регулю-
вання народжуваності, залишається неприпустимо високим. Згідно з даними офіційної ста-
тистики в Україні у 2009 році було зроблено більш як 150 тисяч абортів. Штучне перериван-
ня вагітності - один із найбільш значних чинників розладу здоров'я жінки, а спричинені ним 
ускладнення призводять до збільшення (майже до кожної десятої жінки) показника смертно-
сті, пов`язаної з вагітністю та пологами. 

Сучасна медицина пропонує різні методи запобігання небажаної вагітності. Найбільш 
ефективним слід визнати поєднання бар'єрних методів контрацепції (презервативи, діафраг-
ми, ковпачки) із сперміцидними засобами, що знижує в 2–3 рази ризик виникнення статевих 
інфекцій.  

Сперміци:ди — хімічні поверхнево-активні речовини, які інактивують сперматозоїди у 
піхві до попадання у верхні відділи статевого тракту та, в певній мірі, захищають від інфек-
цій, що передаються статевим шляхом. 

В Україні зареєстровані сперміциди переважно у вигляді вагінальних супозиторіїв 
(«Еротекс» — діюча речовина хлорид бензалконію, «Патентекс овал» — діюча речовина но-
ноксинол; «Фарматекс» — діюча речовина хлорид бензалконію) у наступних формах випус-
ку: вагінальні пінисті супозиторії, вагінальні пінисті таблетки, крем, тампони, капсули). 

З метою розширення номенклатури сперміцидних засобів у поєднанні з антімікроб-
ними властивостями нами була вивчена сперміцидна активність хінозолу та антибактеріаль-
на активність метронідазолу в комбінації з молочною кислотою. Фармакологічна дії хінозолу 
визначає його використання в гінекологічній практиці. Він у порівнянні з іншими офіціаль-
ними речовинами (хінін, ноноксол-9, мірамістин та ін.) є малотоксичний та проявляє як спе-
рміцидну, так і антимікробну активність. Згідно проведених мікробіологічних досліджень 
встановлена активність метронідазолу по відношенню до більшості анаеробів - як грамнега-
тивних, так і грампозитивних: бактероїдів (включаючи B.fragilis), клостридій (включая 
C.difficile), Fusobacterium spp., Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp., P.niger, G.vaginalis.. 
До метронідазолу чутиві найпростіші (T.vaginalis, E.histolytica, G.lamblia, L.intestinalis, E.coli, 
Leishmania spp.), а також H.Рylori. 

Молочна кислота, підтримує кислу реакцію середовища піхви (рН 3,8 – 4,4), та стиму-
лює ріст лактобактерій, і створює несприятливі умови існування кокової флори. 

Хінозол проявляє антисептичні та сперміцидні властивості, не викликає місцево-
подразнюючої дії, не інактивуєтся білками тканин. 

Виходячи з вищенаведеного, доцільним є розробка оптимального складу та технології 
сперміцидних лікарських засобів з антимікробною активністю, що містить метронідазол, хі-
нозол та молочну кислоту.  

Таким чином, нами запропоновано новий оригінальний лікарський засіб у вигляді 
пінного аерозолю, супозиторіїв, гелю та плівок та розроблений методологічний підхід до їх 
створення.  
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ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОШУКУ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ 
СТРЕСПРОТЕКТОРІВ 

Савченкова Л.В., Акімова М.С. 
Луганський державний медичний університет 

 
Нині вважається, що зменшення тривалості та якості життя, в першу чергу, пов’язане 

зі збільшенням числа нейродеструктивних захворювань, в етіопатогенезі яких лежить стрес. 
Більше 80% захворювань, згідно даним Американської Медичної асоціації, в сучасному сус-
пільстві обумовлені саме емоціональним стресом. Тому актуальною проблемою сучасної ме-
дицини й фармакології є протистояння негативним наслідкам психоемоційної напруги та 
стресу. Для її розв’язання необхідний подальший розвиток уявлень про стрес, його пускові 
механізми, а також ролі в розвитку когнітивного дефіциту та найбільш раціональні методи 
лікування. 

Згідно теорії Ганса Сельє, стрес протікає в три стадії, де перша, стадія тривоги, харак-
теризується порушенням катаболізма, збільшенням викиду катехоламінів і кортикостероїдів, 
крім того спостерігається зниження маси вилочкової та лімфатичної залоз, селезінки й печін-
ки, наднирників. Стадія опору (адаптація) наступає, якщо вплив стресу продовжується, у ві-
дповідь організм збільшує опірність несприятливим факторам. При цьому анаболічні проце-
си переважають над катаболічними, функцією реакції на фізіологічний стрес є підтримання 
організму на стабільному стані. На стадії виснаження виникають захворювання, пов’язані зі 
стресом.  

Виходячи з вище сказаного, стрес можна поділити на дві різновидності – еустрес і 
дистрес. Стрес, який протікає в рамках перших двох стадій (еустрес) впливає на людину по-
зитивно, мобілізує його, покращує увагу, реакції, психічну діяльність, підвищує адаптаційні 
можливості організму. Основними симптомами дистресу є занепад сил, швидка втомлюва-
ність, млявість, головні болі, зниження інтелектуальних можливостей, мінливий настрій.  

Враховуючи, що стрес вважається «загальним адаптаційним синдромом», одне з най-
важливіших місць в профілактиці та терапії останнього займають стреспротектори, адапто-
гени (загальнотонізуючий) та седативні лікарські препарати. Судячи з особливостей патоге-
нетичного фундаменту стресу окрім зазначених вище засобів в терапії призначаються сно-
дійні, анксиолітики, антидепресанти, симпатоміметики та ноотропні засоби. Однак ефектив-
ність зазначених методів фармакотерапії має досить низку ефективність. 

Саме тому, основним ключем до управління стресу слід вважати поглиблене вивчення 
патогенетичних факторів його розвитку, та пошук нових безпечних та ефективних стеспро-
текторів які б корегували метаболічні порушення на різних етапах формування стресових 
станів. 
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РАЦІОНАЛЬНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ ТРАВМАТИЧНОГО ШОКУ 
В КОНТЕКСТІ АВС-АНАЛІЗУ 

Трохимчук В.В., Шматенко О.П., Притула Р.Л., Соломенний А.М., Шматенко В.В. 
Українська військово-медична академія 

 
Шляхом раціоналізації використання матеріальних ресурсів у лікувально-

профілактичних закладах, хірургічних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії є ство-
рення та впровадження у повсякденну діяльність формулярного переліку (ФП) препаратів у 
кожному лікувально-профілактичному закладі, що дозволяє створити оптимальні умови для 
виведення з критичного стану хворих з травматичним шоком (ТШ), підвищення якості на-
дання медичних послуг, оптимально оцінити співвідношення «ціна – якість» доступних лі-
карських засобів, а також сприяє підвищенню кваліфікації співробітників шляхом одержання 
інформації про найефективніші лікарські засоби, що використовуються.  

Наше дослідження проводилося шляхом вибіркового ретроспективного аналізу істо-
рій хвороб 1370 пацієнтів, які проходили лікування в Київській міській клінічній лікарні 
швидкої медичної допомоги та Головному військово-медичному клінічному центрі у період з 
1999 по 2009 роки. До вибірки ввійшли потерпілі чоловічої та жіночої статі з ПТ, клінічна 
картина якої супроводжувалась травматичною хворобою, а саме ТШ. 

Аналіз даних літератури та власних досліджень дав змогу скласти узагальнені, але ці-
лком визначені уявлення про закономірності фармакотерапії ТШ. Для проведення дослі-
дження були взяті дані з клінічної практики лікування ТШ з акцентом на застосування лікар-
ських засобів (ЛЗ), які застосовуються в переважній більшості випадків і розраховані на се-
реднього споживача. Результатом роботи є сформований базисний перелік ЛЗ. 

Для обробки даних був застосований АВС-аналіз. ABC-аналіз – це метод, що дозволяє 
класифікувати ресурси ЛЗ за ступенем їх важливості. У його основі лежить принцип Парето 
– 20 % всіх ЛЗ дають 80 % обігу. По відношенню до ABC-аналізу правило Парето може про-
писане так: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. Тому 
результатом розподілу стали 3 категорії: А – найбільш цінні, В – проміжні, С – найменш цін-
ні ЛЗ. 

Отже, позиції категорії А базисного переліку слід вважати першочерговими і тому ви-
значені препарати слід обов’язково включати в ФП. Встановлено, що до обов'язкового асор-
тименту ЛЗ ФП при ТШ повинні бути включені наркотичні та ненаркотичні анальгетики, ін-
фузійні розчини, гормональні препарати, препарати крові і білкові препарати та антибіотики 
(група цефалоспоринового та тетрациклінового ряду). 

Позиції категорії В є такими, що менш застосовувані з різних причин, але вони віді-
грають важливу роль як при виведенні хворого з критичного стану, так і в підтриманні стабі-
льних життєво-важливих функцій організму постраждалого. Переважну більшість таких 
препаратів складають антибактеріальні (групи лінкоміцинів, цефалоспоринів та пеніцилінів), 
серцево-судинні, дегідратаційні, гормональні, інфузійні, нейролептичні ЛЗ (реланіум) та ін-
гібітори протеолізу.  

Всі інші номенклатурні позиції віднесені до категорії С. Дані препарати є менш засто-
совувані в терапії травматичного шоку та використовуються переважно при наявності тієї чи 
іншої супутньої патології або, зважаючи на їх ціну, – економічно недоцільні. До них відно-
сяться плазмозамінники, окремі антибактеріальні засоби (фуцис), спазмолітичні, седативні, 
кровоспинні, протиблювотні препарати, а також вітаміни, нестероїдні протизапальні та ноот-
ропні засоби.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

Унгурян Л.М., Цвєткова Н.П. 
Одеський національний медичний університет 

 
Адаптаційні можливості організму, що відображають його динамічну рівновагу з на-

вколишнім середовищем, є інтегральним показником здоров’я. За умов дії екологічних стрес 
- чинників хімічної природи знижується резистентність організму, порушуються гомеостати-
чні функції, адаптаційно - компенсаторні процеси, зростає загальна захворюваність. З огляду 
на це, до найбільш актуальних проблем фізіології належить вивчення адаптаційних процесів, 
наукове обґрунтування методів і засобів підвищення функціональних резервів організму з 
метою забезпечення адаптації в умовах сучасного зміненого довкілля.  

В останні роки в світі, у тому числі й в Україні, спостерігається значне зростання кі-
лькості природних та техногенних надзвичайних ситуацій з виникненням різноманітних фак-
торів, які негативно впливають на організм. Всі вони знижують фізичну працездатність, що 
нерідко створює небезпеку для життя людини. Тому збереження належного рівня фізичної 
працездатності при дії на організм шкідливих факторів, а також забезпечення потреб війсь-
кової, спортивної та космічної медицини є важливою задачею сучасної фармації. Вагоме мі-
сце серед засобів, призначених для збереження фізичної працездатності та її швидкого від-
новлення в екстремальних умовах, займають актопротектори.  

Завдяки своїм унікальним властивостям, спрямованим на економізацію енергетичних 
ресурсів організму, вони знайшли широке коло показників для свого застосування: в загаль-
номедичній практиці, військовій медицині, медицині екстремальних станів та при виконанні 
здоровою людиною особливо інтенсивних навантажень.  

Синтетичні групи препаратів актопротекторної дії найчастіше відносяться до допінго-
вих зі всіма витікаючими звідси наслідками. Оскільки вони в переважній більшості випадків 
є сильнодіючими, серед них практично немає нешкідливих. Всі вони виступають як чужорі-
дні речовини (ксенобіотики), нерідко здатні накопичуватися в організмі і давати фазу нега-
тивної післядії, з достатньо вузьким діапазоном робочих доз.  

Екстремальні стани (фізичні перенавантаження, гіпергравітація, гіпоксія, емоційний 
стрес, нейрогенні розлади адаптації, тривала гіпокінезія, тощо) в наш час не можуть бути ви-
ключеними зі сфери професійної діяльності людини.  

Для регулювання і корекції енергетичних процесів організму лікарями та споживача-
ми переважно застосовуються біологічно активні добавки (БАД), які мають певні недоліки та 
дуже часто не проявляють бажаного фармакологічного ефекту і можуть проявляти негатив-
ний вплив на організм людини. 

На сьогоднішній день для вирішення проблеми регулювання адаптаційних процесів 
організму людини використовують препарати адаптогенної, ноотропної та актопротекторної 
дії, асортимент яких на фармацевтичному ринку України обмежений та представлений в ос-
новному закордонними виробниками.  

Тому пошук нових природних біологічно активних речовин, які є нетоксичними, не-
шкідливими, некумулюючими, з достатньо м'якою дією, без яких-небудь небезпек розвитку 
звикання і особливо пристрасті, без побічних явищ, особливо фази негативної післядії, із 
значною широтою оптимальних дозувань, та створення на їх основі препаратів для регулю-
вання адаптаційних процесів організму людини є актуальним питанням фармації та практич-
ної медицини.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО САМОЛІКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

Чумак В.Т. 2), Морозов А.М 2)., Зупанець І.А. 1), Бездітко Н.В. 1),Степаненко А.В. 2),  
Ліщишина О.М. 2), Пропіснова В.В. 1), Шилкіна О.О. 2) 

Національний фармацевтичний університет 1) 

ДП „Державний фармакологічний центр” МОЗ України 2) 
 
Приклади з повсякденної практики свідчать, що в Україні значна частина лікарських 

засобів в аптеках реалізується без рецепта лікаря, що призводить до неконтрольованого спо-
живання ліків громадянами, сприяє поліпрагмазії і, в кінцевому результаті, веде до зростання 
інвалідизації і смертності (безпосередньо або опосередковано) від побічних ефектів медика-
ментозної терапії. Самолікування громадян збільшується також через агресивну маркетинго-
ву політику фармацевтичних компаній та неконтрольоване рекламування лікарських засобів. 

До 2010р. нормативна база, що впорядковує застосування безрецептурних лікарських 
засобів, а також взаємодію провізора (фармацевта) і пацієнта при відповідальному самоліку-
ванні відсутня. Діючі накази регламентують відпуск рецептурних препаратів, але, в основ-
ному, в частині правил оформлення рецептів і відпуску лікарських засобів, а не спілкування 
провізора (фармацевта) і пацієнта (накази МОЗ України №360 від 19.07.2005р., №356 від 
18.12.1998р., №626 від 15.12.2004р.) 

Наказ МОЗ №158 від 22.02.2010 «Про затвердження протоколів провізора (фармацев-
та)» розроблений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 
1247-р "Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення державного контролю за обі-
гом лікарських засобів і виробів медичного призначення", наказу МОЗ України від 
18.12.2007 № 838 "Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі 
охорони здоров'я України" з врахуванням положень настанов Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я та Міжнародної фармацевтичної федерації «Стандарти якості фармацевтичного 
обслуговування. Належна аптечна практика» 1997 р., «Розвиток фармацевтичної практики – 
фокус на пацієнта» 2006 р. 

Структура протоколів провізора (фармацевта) складається з наступних розділів: 
1. Паспортна частина складена відповідно до вимог «Уніфікованої методики з роз-

робки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоко-
лів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних ма-
ршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (ч. 1, 2)» (накази МОЗ України 
та АМН України №102/18 від 19.02.2009р., №798/75 від 03.11.2009р.). 

2. Настанова з оцінки потреб пацієнта при зверненні за допомогою спрямована 
на з’ясування загальної інформації про пацієнта або про того, хто потребує допо-
моги. 

3. Загрозливі симптоми, які вимагають негайного звернення до лікаря, містять 
інформацію про симптоми, яка дозволяє розпізнати серйозні розлади здоров’я та 
своєчасно спрямувати пацієнта до лікаря. 

4. Алгоритм фармацевтичної опіки надає алгоритм бесіди провізора (фармацевта) 
з пацієнтом і дозволяє належним чином оцінити конкретну проблему із здоров’ям 
у пацієнта 

5. Перелік (Формуляр) безрецептурних лікарських засобів для симптоматично-
го лікування, в якому представлені фармакотерапевтичні групи і міжнародні не-
патентовані назви лікарських засобів відповідно до Державного формуляру. 
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6. Надання належної інформації щодо лікарських засобів для відповідального 
самолікування передбачає лаконічну за формою та досить повну за змістом ін-
формацію щодо рекомендованих препаратів, а саме: фармакологічна дія, спосіб 
застосування та особливості застосування, тривалість лікування, можливі побічні 
ефекти, протипоказання, взаємодія з іншими ЛЗ, а також рекомендації загального 
характеру щодо ведення здорового способу життя, раціонального харчування, 
профілактики захворювань тощо. 

Наказ включає 16 протоколів провізора (фармацевта), з яких: 
− 9 – присвячені симптоматичному лікуванню синдромів і симптомів, про які час-

тіше за все повідомляють відвідувачі аптек і, для яких найбільш повно представ-
лені дані по фармакотерапії в інформаційних джерелах;  

− 3 – інформаційно-просвітницького характеру, присвячені проблемам профілакти-
ки суспільно значущих захворювань – ВІЛ/СНІД, туберкульоз, тютюнопаління – 
для боротьби з якими створені державні програми, і яким ВООЗ і МФФ в своїх 
директивах і настановах приділяє пильну увагу і надає провізору (фармацевту) 
важливу роль в забезпеченні їх попередження;  

− 4 – присвячені рекомендаціям по формуванню аптечок першої допомоги для слу-
жбових приміщень, для подорожей, для немовлят, домашня аптечка першої допо-
моги. 

Забезпечення моніторингу за впровадженням в роботу аптечних закладів протоколів 
провізора (фармацевта) покладено на Державну інспекцію з контролю якості лікарських за-
собів МОЗ України. 

Відповідно засад доказової медицини передбачено оновлення протоколів провізора 
(фармацевта). 
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ВИВЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАСОБІВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ 

Ярко Н.Б., Громовик Б.П., Гунчак Л.Р. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Для доброго самопочуття і запобігання ускладнень (як гострих, так і хронічних) при 

цукровому діабеті будь-якого типу пацієнтам необхідно регулярно контролювати цілий ряд 
показників, що характеризують їх стан. Для самоконтролю рівня глюкози в крові в домашніх 
умовах використовуються глюкометри і розхідні матеріали до них: тест-смужки, ланцети і 
розчини для калібрування (далі - засоби для самоконтролю рівня глюкози в крові (ЗСГК)).  

З метою вивчення споживчих властивостей ЗСГК нами проведено анкетне опитування 
безпосередніх їх користувачів та фармацевтичних фахівців, що реалізують ЗСГК.  

Опитування безпосередніх користувачів ЗСГК проводилось протягом листопада –
грудня 2009 р. на базі Львівського ендокринологічного диспансеру (всього опитано 173 паці-
єнта). Встановлено, що майже половина опитаних користуються глюкометрами самостійно 
для постійного контролю глікемії, щонайменше дві п’ятих контролює її рівень залежно від 
самопочуття в лікувально-профілактичних закладах, решту взагалі не контролюють стан глі-
кемії. Три четвертих користувачів придбали глюкометри в аптеках, решту - отримали їх без-
коштовно відповідно до державної цільової програми «Цукровий діабет». При цьому три че-
твертих анкетованих були не задоволені ціною розхідних матеріалів, а майже дві п’ятих − їх 
якістю. Встановлено також, що всі користувачі в місці придбання отримали вичерпну інфор-
мацію про спосіб застосування ЗСГК. Три четвертих пацієнтів скаржились на похибки в ре-
зультатах вимірювання і водночас жоден з них не був поінформований про необхідність ка-
лібрування глюкометрів і наявність спеціальних розчинів для цього. Варто зазначити, що 
майже дві п’ятих опитаних з метою економії використовували ланцети два і більше разів, а 
інколи і скарифікатори. Будова останніх дещо різниться від будови ланцета та їх викорис-
тання є травматичнішим. 

Усі користувачі висловили побажання стосовно зменшення ціни на розхідні матеріа-
ли, удосконалення точності глюкометрів та їх конструкції для зменшення атравматичності і 
кількості розхідних матеріалів, а щонайменше дві третіх з них - щодо опрацювання приладу, 
яким можуть користуватись пацієнти з вадами зору, та необхідності додаткових інформувань 
з використання ЗСГК. 

Опитування аптечних фахівців проводилося на базі 51 аптеки м. Львова, розташова-
них у різних районах міста, протягом грудня-лютого 2009-2010 рр. За даними опитування 
встановлено, що в продуктовому асортименті досліджуваної сукупності аптек наявні лише 
три позиції глюкометрів з десяти зареєстрованих. При цьому в майже двох третіх аптек був 
хоча б один прилад для самоконтролю глікемії, в менше п’ятої частини - лише тест-смужки, 
а в понад однієї п’ятої частини аптек ЗСГК були відсутні. В жодній аптеці не було розчину 
для калібрування глюкометрів. 

Абсолютна більшість аптечних фахівців вказали на необхідність додаткових інформу-
вань стосовно використання ЗСГК, майже дві третіх - зменшення ціни на розхідні матеріали, 
щонайменше половина – удосконалення точності глюкометрів.  

На підставі отриманих результатів опрацьовані відповідні рекомендації для користу-
вачів та аптечних фахівців щодо застосування ЗСГК. 
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МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ І ФАРМАКОЕКОНОМІКА МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ І ФАРМАКОЕКОНОМІКА МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ І ФАРМАКОЕКОНОМІКА МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ І ФАРМАКОЕКОНОМІКА 
НА ЕТАПАХ СТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НА ЕТАПАХ СТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НА ЕТАПАХ СТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НА ЕТАПАХ СТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА     
ВИКОРВИКОРВИКОРВИКОРИИИИСТАННЯСТАННЯСТАННЯСТАННЯ    ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ    



276 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВВЕДЕННЯ ПОСАДИ СПЕЦІАЛІСТА 
З МАРКЕТИНГУ ДО ШТАТУ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР 

Бабічева Г.С., Пестун І.В., Мнушко З.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Фармацевтична галузь і, зокрема, її роздрібний сегмент посідають провідне місце се-

ред небагатьох галузей вітчизняної економіки, які динамічно розвиваються в умовах кризи. 
Сучасний перелік маркетингових функцій аптечних підприємств, які потребують більш ефе-
ктивного вирішення, значно розширюють номенклатуру класичних спеціальностей праців-
ників у сфері фармації. Актуалізацію даного питання загострюють результати попередніх 
досліджень стосовно аналізу кадрового забезпечення аптечних мереж та оцінки витрат робо-
чого часу аптечних працівників на маркетингову діяльність, які свідчать про низький рівень 
розв’язання багатьох маркетингових функцій та обумовлюють пошук ефективних засобів 
підвищення якості вирішення комплексу маркетингових завдань аптек та їх мереж. 

Мета даної роботи – обґрунтування доцільності залучення спеціалістів з маркетингу 
до штату аптечних підприємств та їх мереж для підвищення ефективності розв’язання марке-
тингових функцій.  

Дослідження сучасного переліку кадрових пропозицій на ринку праці дозволило вста-
новити структуру посад фармацевтичних працівників, в яких сьогодні існує потреба. На під-
ставі аналізу 553 оголошень фармацевтичних і аптечних підприємств, опублікованих протя-
гом 2009 р. в щотижневику «Аптека», та 1761 оголошень, розміщених на 10-ти провідних 
спеціалізованих сайтах по працевлаштуванню в мережі Інтернет, отримані дані стосовно 
структури вакантних посад, які пропонують роботодавці на вітчизняному ринку праці фар-
мацевтичних працівників. Порівняльна характеристика переліку кадрових пропозицій з від-
сотковим розподілом по посадах за 2009 р. з аналогічними показниками за 2005 вказує на те, 
що перелік кадрових пропозицій, в яких існує потреба на ринку праці фармацевтичних пра-
цівників, значно збільшився протягом останніх років, а номенклатура вакантних посад роз-
ширилась майже на 70,0%, зокрема за рахунок спеціальностей, пов’язаних з маркетинговою 
діяльністю (маркетолог, мерчандайзер, промоутер, начальник відділу маркетингу, продакт-
менеджер, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, керівник відділу просування това-
ру, керівник відділу розвитку роздрібної мережі, бренд-менеджер, бізнес-тренер та ін.), які в 
сумі складають 12,62% від загальної кількості розглянутих вакансій. Така тенденція обумов-
лена, перш за все, тим, що після кризових процесів, які охопили у 2008-2009 рр. майже всі, і 
фармацевтичну у тому числі, галузі вітчизняної економіки, керівники фармацевтичних та ап-
течних підприємств усвідомили значення обґрунтованої маркетингової політики для стабілі-
зації бізнесу, ефективного виживання у конкурентному середовищі та підвищення прибутко-
вості. 

Зважаючи на вищевикладене, можна дійти висновку, що спеціальність маркетолога на 
сьогодні є однією зі спеціальностей, які найбільш активно розвиваються та користуються 
попитом серед роботодавців як фармацевтичної галузі, так і інших сфер господарства. Мар-
кетинг пронизує всю діяльність аптечного підприємства, гармонійно поєднуючи основні ма-
ркетингові функції з управлінськими функціями при реалізації стратегії розвитку аптечної 
мережі та досягнення головної комерційної цілі – отримання прибутку. Отже, незаперечним 
є той факт, що праця кваліфікованого спеціаліста з маркетингу останнім часом стає необхід-
ною для забезпечення ефективності маркетингової діяльності аптечних мереж на будь-якій 
стадії розвитку фармацевтичного бізнесу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ 
В РЕГУЛЯТОРНИХ ОРГАНАХ  

Баула О.П., Колодій Ю.В., Лисенко О.Ю. 
Державний фармакологічний центр МОЗ України 

 
Безпека, ефективність та якість лікарського засобу є невід'ємними складовими сукуп-

ності властивостей, які надають препарату здатність задовольняти споживачів відповідно до 
свого призначення. Саме ці аспекти мають знаходитись у центрі уваги як виробників, так і 
регуляторних органів, від планування дизайну і до закінчення життєвого циклу лікарського 
засобу. З метою розробки системного підходу щодо якості лікарських засобів на етапах фар-
мацевтичної розробки, укладання реєстраційного досьє, контролю при серійному виробницт-
ві та післяреєстраційного нагляду в листопаді 2005 року затверджене керівництво Q9 Quality 
Risk Management – Ризик-менеджмент щодо якості. Принципи та інструменти керівництва 
Q9 почати активно застосовувати виробники лікарських засобів, і у березні 2008 року Q9 бу-
ло внесене до Вимог з належної виробничої практики (Eudralex – Volume 4 Good manufactur-
ing practice (GMP) Guidelines, додаток 20). З часом головні положення та інструменти керів-
ництва Q9 почали застосовувати у своїй роботі регуляторні органи (зокрема, ЕМЕА), керую-
чись основними принципами ризик-менеджменту: оцінювання ризиків повинне базуватись 
на наукових даних і пов’язуватись із захистом пацієнта; рівень зусиль, витрачених на оцінку 
ризику щодо того чи іншого лікарського засобу, має відповідати рівню самого ризику. Такий 
підхід дає можливість оптимізувати роботу, пов’язану з оцінюванням матеріалів реєстрацій-
них досьє, інспектуванням виробничих дільниць чи після-реєстраційним наглядом. Застосу-
вання інструментів ризик-менеджменту допомагає оцінити інформацію, наведену у матеріа-
лах реєстраційного досьє щодо фармацевтичної розробки, спланувати інтенсивність та пері-
одичність проведення перевірок виробничих дільниць, визначити негативний вплив тих чи 
інших відхилень щодо якості лікарських засобів під час їх обігу. Правильне застосування пі-
дходів керівництва Q9 при проведенні експертизи матеріалів реєстраційного досьє дає мож-
ливість оцінити: достатність обґрунтування вибору лікарської форми, дозування, специфіч-
ність застосування (регулярне, періодичне, у педіатрії тощо); правильність вибору лімітів 
специфікації якості та методів контролю (особливо тих, що стосуються безпеки лікарського 
засобу – супутні домішки, стерильність/мікробіологічна чистота, бактеріальні ендотоксини 
(пірогени), вміст антимікробних консервантів, органічних розчинників тощо); ідентифікацію 
критичних параметрів процесу виробництва, сировини, напівпродуктів, розчинників тощо; 
необхідність проведення додаткових досліджень (зокрема, із вивчення стабільності, біоекві-
валентності) та додаткової експертизи. При цьому особлива увага має звертатись на історію 
та статус виробника лікарського засобу, складність виробничої дільниці, складність процесу 
виробництва (в тому числі частота і повнота відмивки устаткування), складність самого лі-
карського засобу та його терапевтична важливість, кількість та значимість приписів (відкли-
кань) на лікарські засоби даного виробника, результати тестувань в Уповноважених лабора-
торіях. Не менш важливою є користь від застосування інструментів Q9 при оцінці пропоно-
ваних змін під час дії реєстраційного посвідчення. Слід пам’ятати, що «несуттєвих» змін бу-
ти не може, адже кожна зміна врешті решт може призвести до серійного виробництва небез-
печних, неефективних або неякісних лікарських засобів. Таким чином, принципи ризик-
менеджменту дають можливість не виходячи за рамки чинного законодавства при раціона-
льному розподілі наявного персоналу та ресурсів оцінити ефективність, безпеку та якість лі-
карських засобів як на етапі їх державної реєстрації, так і під час післяреєстраційного конт-
ролю та нагляду. 
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ВЕЛКЕЙД 
(БОРТЕЗОМІБ) ПРИ МНОЖИННІЙ МІЄЛОМІ 

Бездітко Н.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Множинна мієлома (ММ) – це захворювання, що характеризується злоякісною пролі-

ферацією плазматичних клітин. Захворюваність на ММ по Україні становить 8% від всіх он-
кологічних захворювань. Проблема лікування хворих на ММ дотепер залишається невиріше-
ною. Без лікування середня тривалість життя хворих - 6 місяців. Значна частина пацієнтів 
нечутлива до стандартних засобів хіміотерапії. Нові можливості подолання генетично обу-
мовленої резистентності до хіміотерапії надає інноваційний препарат Велкейд (бортезоміб). 
Однак, висока вартість препарату істотно обмежує можливості його застосування в клініці. З 
урахуванням відносно невеликої кількості пацієнтів з онкогематологічними захворювання-
ми, препарати для їх лікування в більшості країн Європи відносяться до категорії «препара-
тів-сиріт». Витрати на створення «препаратів-сиріт» не можуть окупитися за рахунок висо-
кого рівня їх продаж, тому при доведеній ефективності на використання цих препаратів ви-
діляються дотації з бюджету. Мета дослідження – фармакоекономічний аналіз застосування 
препарату Велкейд у пацієнтів з ММ. 

Матеріали та методи. Методом «витрати-ефективність» із застосуванням моделюван-
ня проведено порівняльний фармакоекономічний аналіз схем хіміотерапії VMP (Велкейд-
Мелфалан-Преднізолон), VTР (Велкейд-Талідомід-Преднізолон), VMPT (Велкейд-
Мелфалан-Преднізолон-Талідомід), TMP (Талідомід-Мелфалан-Преднізолон) та MP (Мелфа-
лан-Преднізолон). Дані про ефективність даних схем терапії взяті з результатів рандомізова-
них клінічних досліджень (РКД) ІІІ фази – VISTA, IFM 01/01, GIMEMA, PETHEMA / GEM. 
Вартість препаратів визначалася за станом на 29.09.2009 за даними електронної бази тижне-
вика «Аптека». В якості проміжного критерію ефективності лікування використовували рі-
вень загальної відповіді (OR) та частоту повних відповідей (CR) на проведену терапію за да-
ними РКД. В якості остаточного критерію –тривалість життя хворих, що визначалась за ре-
зультатами моделювання. 

Результати роботи дозволили визначити, що схеми VMP, MPТ, VТP, VMPТ та MP на 
100 пацієнтів, що отримують терапію дозволяють придбати 294, 163, 297, 310 та 85 років 
життя відповідно. Найдешевша схема хіміотерапії – МР – має дуже низьку ефективність у 
порівнянні з усіма іншими схемами. Найбільший приріст тривалості життя дозволяє отрима-
ти схема VMPТ, але вона є найдорожчою. За вартістю вона дорожча схем VMP і VТP майже 
в 2 рази. Вартість одного придбаного року життя для схем VMP, MPТ, VТP, VMPТ та MP 
складає відповідно 195642, 21710, 183178, 326188 та 1324 грн. Один додатковий рік життя при 
переході зі схеми МР на схему VMP вимагатиме збільшення витрат на кожного хворого 2746 
грн., на схему VТP – 2 561 грн. На даний час міжнародне медичне співтовариство вважає 
економічно доцільними ті медичні втручання, при яких ціна одного додаткового місяця жит-
тя не перевищує 5000 Є. У нашому випадку перехід з «класичної» схеми МР на значно більш 
ефективну схему терапії із застосуванням препарату Велкейд потребує для отримання додат-
кового року життя істотно меншу суму витрат, ніж допускають міжнародні стандарти. Тобто, 
за результатами аналізу, використання Велкейду у хворих з ММ можна вважати економічно 
доцільним. 
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АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ УПОДОБАНЬ ПРИ ВИБОРІ АНТИМІКРОБНИХ 
ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ КЕРАТИТІВ 

Бездітко К.П., Мужичук О.П. 
Національний фармацевтичний університет, 

Харківський Національний медичний університет 
 
Кератити – це поліетиологічна група захворювань, яка характеризується ознаками за-

палення рогівкової оболонки ока. Бактерійні кератити у більшості випадків дуже швидко за-
кінчуються перфорацією рогівки, що призводить до загибелі ока як органа зору. Одним із 
методів лікування тяжких бактерійних кератитів є кератопластика. Однак в зв'язку з пробле-
мою СНІДу та прийняттям Закону України про трансплантацію органів кератопластика на 
сьогоднішній день стає неможливою. В зв'язку з цим питання раціонального застосування 
офтальмологами антибіотиків в лікуванні бактерійних кератитів є найактуальнішим. Мета 
дослідження – визначити антибактеріальні препарати, що є лідерами за частотою призначень 
хворим з кератитами та оцінити доцільність їх призначення з позицій доказової медицини з 
урахуванням етіології бактеріальних кератитів та чутливості мікроорганізмів. Матеріали та 
методи. Проаналізовано 276 історій хвороби хворих з кератитами, які пройшли курс стаціо-
нарного лікування в двох офтальмологічних відділеннях ЛПЗ м. Харкова. Призначення лі-
карських препаратів здійснювалися 17 різними лікарями. Для оцінки доцільності фармакоте-
рапії використовували частотний і VEN-аналіз. До групи V за формальними ознаками відно-
сили препарати, позначені в Формулярі та клінічних рекомендаціях по лікуванню кератитів, 
інші – до групи N. Рівень доказовості визначали за даними, що наведені в Формулярі лікар-
ських препаратів Росії 2009 р.  

Результати роботи дозволили визначити, що етіологічними факторами кератитів най-
частіше були Staphylococcus aureus (18,1%), Streptococcus pyogenes (13%), Pseudomonas 
aeruginosa (9%). У 34% хворих збудника не встановлено. У другому випуску Формуляру лі-
карських засобів України для лікування кератитів рекомендуються наступні протимікробні 
засоби: хлорамфенікол, ципрофлоксацин, ломефлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, ген-
таміцин, тобраміцин, сульфацетамід, мірамістин. Їм відповідають 26 лікарських препарати в 
формі очних крапель, 18 іноземного та 8 вітчизняного виробництва. Ціновий діапазон препа-
ратів коливається від 3,0 грн. до 53,5 грн. В досліджуваних відділеннях з усього асортименту 
антибактеріальних засобів, що позначені в Формулярі застосовувалось лише 6 препаратів, а 
саме: Гентамицин, Окомистин, Офтаквикс, Тобрадекс, Флоксал, Ципроксол та Цефтриаксон. 
Найчастіше (25 % всіх призначень) використовувався препарат Тобрекс (Alcon-Couvreur, 
Бельгія) – антибіотик з групи аміноглікозидів, що протидіє як грампозитивним, так і грамне-
гативним мікроорганізмам. Друге місце за частотою призначень (22%) посів препарат з гру-
пи фторхінолонів Флоксал (Dr.Gerhard Mann, Німеччина), що також має широкий спектр ба-
ктерицидної дії щодо аеробних та анаеробних мікроорганізмів. Слід відзначити, що обидва 
препарати досить коштовні (середня оптова ціна відповідно 23,4 та 24, 2 грн.) Третю позицію 
(19% призначень) зайняв один з найдешевших препаратів – Ципрофлоксацин (ДЗ ГНЦЛС, 
Україна). Аналіз анкетування лікарів щодо критеріїв вибору препарату показав, що головнім 
чинником при призначенні є спектр дії препарату, а серед препаратів аналогів найчастіше 
обираються найбільш відомі за результатами активної роботи медичних представників від-
повідних фармацевтичних фірм. Таким чином, проведене дослідження дозволило встанови-
ти, що фармакотерапія бактеріальних кератитів відповідає вимогам формулярної системи, а 
головним критерієм вибору антибактеріального препарату є не ціна, а спектр дії.  
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА ЧАСТОТИ ПРИЗНАЧЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
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З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ  
Бездітко Н.В., Чинуш І.В., Єрмаковіч Д.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Ішемічна хвороба серця (ІХС) та артеріальна гіпертензія (АГ) займають провідне міс-

це в структурі захворюваності та смертності населення України. АГ є одним з основних фак-
торів ризику, котрий визначає прогноз перебігу та рівень смертності від ІХС. Поєднання ІХС 
з АГ має місце у 40-43% пацієнтів. Економічні збитки, обумовлені тимчасовою непраце-
здатнiстю, iнвалiднiстю та передчасною смертністю від цих хвороб перевищують щорічно 2 
мільярди гривень. Довготривала медикаментозна терапія хворих ІБС в поєднанні з АГ вима-
гає значних матеріальних витрат, що є серйозною проблемою, як для пацієнтів, так і для сус-
пільства в цілому. На даний час на фармацевтичному ринку України присутня значна кіль-
кість препаратів для лікування ІХС та АГ, що суттєво відрізняються за ціною та мають різ-
ний рівень доказовості ефективності застосування. Мета дослідження – визначити препарати, 
що є лідерами за частотою призначень хворим з АГ та ІХС та оцінити доцільність їх призна-
чення з позицій доказової медицини. 

Матеріали та методи. Проаналізовано 264 історії хвороби хворих з ІХС в поєднанні з 
АГ, які пройшли курс стаціонарного лікування в кардіологічних відділеннях двох ЛПЗ м. 
Харкова. Призначення лікарських препаратів здійснювалися 15 різними лікарями. Для оцін-
ки доцільності фармакотерапії використовували частотний і VEN-аналіз. До групи V за фор-
мальними ознаками відносили препарати, позначені в Формулярі та клінічних рекомендаціях 
по лікуванню ІХС та АГ, інші – до групи N. Рівень доказовості визначали за даними, що на-
ведені в Формулярі лікарських препаратів Росії 2009 р.  

Результати роботи дозволили визначити, що асортимент ліків для фармакотерапії 
хворих з ІХС в поєднанні з АГ в досліджуваних відділеннях складав 97 лікарських препара-
тів відповідно до 26 МНН з 15 фармакологічних груп. Препарати вітчизняних виробників 
складали лише 14,4% асортименту. Ціновий діапазон препаратів, зазначених в листках лікар-
ських призначень, коливався від 1,90 грн. до 465,32 грн. Всього було здійснено 2429 призна-
чень (в середньому 9,2 ЛП на одного хворого). Відповідно до рекомендацій провідних вітчи-
зняних кардіологів, означеному контингенту хворих перш за все повинні призначатися анта-
гоністи кальцію дигідроперидинового ряду довготривалої дії (АКДД), інгібітори АПФ, бло-
катори рецепторів ангіотензину ІІ (БРА), антагоністи альдостерону, гіполіпідемічні препара-
ти. В досліджуваних відділеннях найчастіше застосовувались препарати: натрію хлорид 
(62% від загальної кількості призначень), препарат метаболічної дії мексикор (26%), гіполі-
підемічної дії вазиліп (24%), іАПФ амприл (18%). В той же час, рекомендовані бетаблокато-
ри призначалися лише у 12%, а АКДД – лише у 3% хворих, а БРА лише у 1,5%. Суттєвих ро-
збіжностей в частоті призначень в залежності від лікаря в досліджуваних відділеннях не ви-
явлено. Лише 27,8% з асортименту використаних препаратів належали до групи V. Відповід-
ний рівень доказовості мали менше, ніж половина препаратів. Таким чином, проведене до-
слідження показало, що частотний та VEN-аналіз використання ліків за даними листів при-
значень – дієвий інструмент для оцінки якості фармакотерапії. Лікарські призначення хво-
рим з ІХС в поєднанні з АГ у проаналізованих відділеннях не повною мірою відповідають 
сучасним вимогам з позицій доказової медицини.  
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Захворювання на пневмонію у дітей слід розглядати як інфекційну хворобу, потенцій-

но небезпечну для життя, особливо у дітей раннього віку. Частота виникнення і поширеність 
хвороби зумовлює високі економічні витрати у зв’язку з значними витратами на лікування.  

Метою нашої роботи стало дослідження основних фармакотерапевтичних груп лікар-
ських засобів (ЛЗ) для лікування хворих дітей на пневмонію згідно з клінічними протокола-
ми лікування, що затверджені наказом МОЗ України від 13.01.2005 р. № 18 та визначення 
асортименту зареєстрованих ЛЗ з відповідних груп за торговими назвами. 

Аналіз фармакотерапії, що визначена клінічними протоколами лікування дітей на 
пневмонію складається з декількох етапів. Першим етапом лікування дітей є призначення 
адекватної антибактеріальної терапії з урахуванням етіологічного чинника та характеру па-
тологічного процесу і загального стану хворого. Так, за клінічним протоколом для фармако-
терапії хворих можуть бути використані при лікуванні напівсинтетичні пеніциліни (J01CA), 
напівсинтетичні пеніциліни з клавулановою кислотою (J01CR), цефалоспорини (J01D), мак-
роліди (J01FA), аміноглікозиди ΙI-III поколінь (J01G) групи антибіотиків і похідні метроніда-
золу (J01XD01) відповідно зареєстрованих торгових найменувань 100, 71, 324, 164, 29 і 21. В 
окремих випадках важкого перебігу з загрозою для життя дітей з 12 років рекомендується 
використовувати фторхінолони (J01MA), які представлені 239 зареєстрованими торговими 
назвами препаратів різних виробників. Крім того, при тривалому застосуванні антибіотиків 
широкого спектру для профілактики ускладнень антибіотикотерапії обов'язково передбачено 
призначення пробіотиків або мультипробіотиків (A07FA), що представлені на фармацевтич-
ному ринку та включені до Державного формуляру 13 найменувань. При вірусно-
бактеріальній етіології пневмонії рекомендується застосування інтерферонів (L03AB), що 
представлені 24 торговими назвами лікарських засобів.  

За даними вивченої фахової наукової літератури встановлено, що найчастіше пневмо-
нія супроводжується симптомами підвищеної температури тіла та кашлю. Тому наступний 
етап - це проведення симптоматичної терапії. Для цього у дітей застосовуються жарознижу-
ючі препарати парацетамолу (N02BE01) та ібупрофену (M01AE01) відповідно 45 і 29 зареєс-
трованих найменувань. Для покращення мукоціліарного кліренсу трахеобронхіального дере-
ва застосовують відхаркувальні ЛЗ (R05CA), яких зареєстровано понад 103 найменування 
препаратів різних груп. Так, серед муколітичних засобів на основі амброксола гідрохлориду 
(R05CB06) зареєстровано 45 препаратів, а ацетилцистеїну (R05CB01) і карбоцистеїну 
(R05CB03) відповідно 34 і 5 препаратів. Також протокол рекомендує в окремих випадках за-
стосування препаратів протеолітичних ферментів трипсину (D03BA01) і хімотрипсину 
(S01KX01). При тривалому сухому непродуктивному кашлі також рекомендовано признача-
ти протикашльові засоби (R05D), що представлені різними лікарськими формами пакселади-
ну, атуссину та глаувенту. 

Таким чином, для фармакотерапії хворих дітей на пневмонію рекомендується викори-
стовувати понад 1474 зареєстрованих в Україні ЛЗ, з яких протимікробні та протикашльові 
засоби складають відповідно 948 і 194 препаратів.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ І ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ 
Бєляєва О.І., Трохимчук В.В., Голюк О.В. 

Одеський державний медичний університет  
 
Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я визначається досконалістю 

нормативно-правової бази щодо надання своєчасної, ефективної медичної допомоги дитячо-
му населенню та забезпечення їх доступу до ефективних, безпечних і якісних ліків. Медична 
допомога дітям і підліткам забезпечується лікувально-профілактичними і оздоровчими за-
кладами, дитячими поліклініками, відділеннями, диспансерами, лікарнями, санаторіями та 
іншими закладами охорони здоров'я, а фармацевтична допомога – аптечними закладами. 

Метою нашої роботи було проведення аналізу нормативно-правових документів щодо 
надання медичної і фармацевтичної допомоги з метою визначення рівня фармацевтичного 
забезпечення дитячого населення. При реалізації поставлених завдань нами проаналізовані 
стан захворюваності та вітчизняне законодавство у сфері медичного забезпечення дітей: 
Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, а також Закони України „Основи 
законодавства про охорону здоров’я”, „ Про охорону дитинства”, „ Про захист населення від 
інфекційних хвороб” і „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя на-
селення”. Головним документом реалізації прав дитячого населення є конвенція ООН про 
права дитини, яка набула чинності в Україні в 1991 р. Конвенція встановила особливий пра-
вовий статус дитини в сфері медичного забезпечення, що полягає у забезпеченні дитині пік-
лування та допомоги, а саме право дітей на користування найбільш досконалими послугами 
охорони здоров’я. 

Надання дітям медичної допомоги та здійснення профілактичних заходів здійснюєть-
ся з використанням медичних стандартів та клінічних протоколів лікування практично за 
усіма видами лікарських спеціальностей та окремих захворювань. Введення стандартизації 
медичної допомоги вимагає вирішення обсягу надання фармацевтичної допомоги та постій-
ного аналізу нормативно-правової бази з метою її вдосконалення та проведення моніторингу 
стану забезпечення хворих дітей препаратами з врахуванням доступності життєво необхід-
них лікарських засобів на основі порівняння показників потреби у них за нозологіями захво-
рювань з фактичним споживанням ліків, моніторингу цінової політики на лікарські засоби, 
якості і безпечності та їх раціонального використання, рівня державного фінансування забез-
печення дітей лікарськими засобами. 

Проведений аналіз стану захворюваності дітей показав, що значна кількість дитячого 
населення хворіє на первинні та вторинні форми пневмонії (J11-J18), що представляють со-
бою гостре неспецифічне запалення легеневої тканини, в основі якого лежить інфекційний 
токсикоз, дихальна недостатність, водно-електролітні та інші метаболічні порушення з пато-
логічними зсувами у всіх органах і системах дитячого організму. За іншими поглядами, під 
пневмоніями слід розуміти групу різних по етіології, патогенезу і морфологічній характерис-
тиці гострих вогнищевих інфекційно-запальних захворювань легенів з обов'язковою наявніс-
тю внутрішньоальвеолярної запальної ексудації. 

Таким чином, наявні нормативні документи з надання медичної допомоги дітям є ос-
новою для проведення стандартизації фармацевтичної допомоги дитячому населенню з ура-
хуванням принципу доступності безпечних, ефективних і якісних лікарських засобів. 
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ВПЛИВ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ПРАЦІ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
АПТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Білоус М.В. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Фармацевтична галузь об'єднує як виробництво, так і реалізацію великого асортимен-

ту лікарських засобів, парафармацевтичної продукції та виробів медичного призначення, і са-
ме тому на людей, зайнятих у ній, негативні чинники виробничого середовища справляють не 
лише ізольований, але й поєднаний, комбінований та комплексний вплив. 

Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності серед аптечних праців-
ників показав, що в значній більшості випадків безперечну роль грають санітарно-гігієнічні 
умови праці. 

Метою даного огляду було вивчення санітарно-гігієнічних умов праці аптечних пра-
цівників та встановлення їх негативного впливу на захворюваність аптечного персоналу. 

Вивчаючи питання гігієни праці аптечних працівників, багато авторів підкреслюють, 
що санітарно-гігієнічні умови праці персоналу аптек характеризуються деякими відхилення-
ми від нормативних величин і параметрів санітарних норм як, перевищення гранично-
допустимих концентрацій шкідливих лікарських речовин у виробничих приміщеннях аптеч-
них установ. Необхідно підкреслити, що дія на працівників лікарських препаратів є специфі-
чним виробничим чинником, властивим тільки аптечним закладам та підприємствам хіміко-
фармацевтичної промисловості. Тільки в умовах аптечної і заводської технології працюючий 
персонал протягом всього робочого дня безпосередньо контактує з рідкими або порошкопо-
дібними лікарськими речовинами. Найбільш несприятливими є ті технологічні операції, при 
яких в повітря виділяється лікарський пил, що є біологічно і фізіологічно активною речови-
ною. 

Як відомо, дія пилу на організм значною мірою залежить від ступеня її дисперсності. 
Характеризуючи з цієї точки зору лікарський пил, слід зазначити, що більшість її видів є ви-
сокодисперсними аерозолями. На 96-98% вони складаються з пилових частинок розміром 
менше 5 мкм. Внаслідок цього практично всі аерозолі ліків володіють високою стабільністю 
в повітрі і здатні глибоко проникати в легені. Потрапляючи на шкіру, слизисті оболонки, в 
дихальну систему, аерозоль може надавати специфічну несприятливу дію: токсичну, дратів-
ливу, алергічну та ін. Ряд лікарських речовин одночасно можуть надавати і токсичну і драті-
вливу або іншу дію. Наприклад, антибіотики широкого спектру дії володіють токсичною, 
алергенною властивістю і викликають дисбактеріоз. 

Механізм дії лікарського пилу у виробничих умовах і форми ураження організму та-
кож різноманітні, але аналогічні тим побічним реакціям, які виникають при тривалому і не-
раціональному лікуванні хворих подібними лікарськими препаратами. Різниця в тому, що у 
аптечних працівників ці реакції можуть протікати у важчій формі, оскільки протягом робо-
чого дня вони можуть отримувати дозу, що значно перевищує добову терапевтичну дозу при 
лікуванні. 

Тому в оцінці санітарно-гігієнічної обстановки, важливе значення має рівень концент-
рації лікарських речовин в повітрі робочої зони. Слід підкреслити, що до теперішнього часу 
ще існує розрив між безперервно зростаючим використанням арсеналу лікарських засобів, 
які вживаються в медичній практиці і нашими знаннями як токсикологічних властивостей, 
так і питань гігієни праці з ними. Тому ця проблема, особливо для аптечних працівників, ви-
магає подальшого уважного вивчення. 
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Численні дослідження показали, що за несприятливих санітарно-гігієнічних умов мік-
роорганізми можуть негативно впливати на якість лікарських засобів, що виготовляються в 
аптечних закладах. Також вони можуть служити причиною виникнення внутрішньоаптечних 
інфекцій, так як в аптеку приходять хворі (з гострою і стертою амбулаторною формою), ре-
конвалесценти, носії збудників інфекційних захворювань. Всі вони є джерелами інфекції, яка 
різними шляхами може передаватися від них аптечним працівникам. Слід враховувати, що в 
повітрі деяких аптечних приміщень із-за наявності антимікробних препаратів можуть гинути 
бактерії, але зберігатися гриби. Тому їх обов'язково необхідно виявляти при дослідженні по-
вітря аптек, використовуючи чашки Петрі з середовищем Сабуро. Також потрібно проводити 
лабораторні дослідження бактерійного обсіменіння середовища (повітря, обладнання, інвен-
тарю) з визначенням загальної кількості мікроорганізмів, стафілококів, стрептококів, що є 
показниками контамінації мікрофлорою носоглотки людини та наявність кишкової палички і 
протея. 

Серед факторів, негативно впливаючих на аптечних працівників, слід відзначити і ін-
ші санітарно-гігієнічні чинники, зокрема: шум, що виявляється в специфічній патології слу-
хового аналізатора. Шум також негативно впливає на продуктивність праці, знижує праце-
здатність, підвищує стомлюваність, притупляє гостроту зору та є чинником ризику розвитку 
у аптечних працівників захворювань психічної і психосоматичної сфери (ішемічній хворобі 

серця, виразковій і гіпертонічній хворобі). Вимірювання рівня шуму в аптечних закладах по-
казали, що шумовий режим в аптеках обумовлений як зовнішнім шумом, проникаючим з ву-
лиці, так і внутрішнім ( голоси людей, човгання ніг по підлозі, грюкання дверей, працююче 
обладнання). 

На рівень та структуру захворюваності з тимчасовою втратою працездатності аптеч-
них працівників істотно впливає також фактор неналежної освітленості робочої зони персо-
налу аптек та мікрокліматичні умови праці, зокрема: вологість, швидкість руху повітря та 
температура повітря. Обстеження аптечного персоналу показали, що при роботі в умовах не-
достатнього освітлення спостерігається перенапруження зору. Виникає дратівливість, ослаб-
ляється увага, порушується координація рухів, розвивається астенопія – швидко наступаюче 
стомлення очей. Цей стан характеризується такими ознаками, як головний біль в області 
очей, неясне бачення, загальна стомлюваність. 

Деякими авторами відмічено, що в тих аптеках, де спостерігається висока температу-
ра (вище 25 С) по порівнянню навіть з аптеками, в яких холодно (температура нижче 20 С), 
число професійних захворювань збільшується. Очевидно, що при підвищенні температури 
збільшується фізичне, розумове і нервово-психічне навантаження персоналу аптеки, зростає 
об'єм дихання і швидкість потоку повітря, що веде до отруєння лікарськими препаратами та 
реактивами.  

Відомо, що підвищена вологість у поєднанні з високою температурою повітря надає 
негативну дію на організм людини: відбувається порушення процесів терморегуляції і утру-
дняється віддача тепла випаровуванням, що призводить до перегріву. 

Аналіз інформаційного масиву, який містить роботи з проблеми, що стосується ви-
вчення санітарно-гігієнічних чинників, які впливають на захворюваність аптечних працівни-
ків, дозволяє прийти до висновку, що ця проблема є гострою, в даний час не вивченою, а на-
ведені дослідження проводилися в минулому столітті. Таким чином, з метою поліпшення і 
оздоровлення умов праці аптечних працівників, представляється актуальним подальше по-
глиблене вивчення чинників, впливаючих на структуру та рівень захворюваності аптечного 
персоналу. 



285 
 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАС-
НИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Бондарєв Т.Б. 
ТОВ «АК «Арцінгер» 

 
Людина, її життя та здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, 

саме тому, охорона здоров’я, складовими якої є медицина та фармацевтика, належить до 
найважливіших сегментів національного ринку, а рівень державного регулювання в даному 
секторі економіки є надзвичайно високим та охоплює всі його елементи.  

Діяльність фармацевтичної галузі в Україні регулюється цілою низкою нормативно-
правових актів, основні положення яких спрямовані на забезпечення населення безпечними, 
якісними та ефективними ліками, а також надання об’єктивної та зрозумілої інформації про 
їх лікувальні властивості.  

Узагальнюючи регуляторні ініціативи державних органів перших шести місяців 2010 
року, можемо констатувати, що у центрі уваги знаходяться такі сфери: якість лікарських за-
собів, ціни на лікарські засоби та реклама лікарських засобів. 

1. Якість лікарських засобів 
− Більшість законодавчих змін направлені на гармонізацію українських стандар-

тів якості та контролю за якістю лікарських засобів з європейськими. 
− Україна пройшла завершальний етап на шляху вступу до PIC/S, вступ до якої 

надасть українським виробникам значно більше можливостей для виходу на міжнародний 
ринок. 

2. Ціни на лікарські засоби 
− Державне регулювання цін на лікарські засоби має бути нерозривно пов’язано 

з запровадженням системи реімбурсації та обов’язкового медичного страхування. 
− Введення ПДВ на ліки призведе до підвищення цін на ліки та може створити 

умови для розвитку тіньового ринку фармацевтичної продукції.  
3. Реклама лікарських засобів 

− Останнім часом особливу увагу контролюючих органів привертають питання 
реклами лікарських засобів суб’єктами фармацевтичного ринку України з точки зору порів-
няльної та/або недобросовісної реклами. Слід зазначити, що на сьогоднішній день жорстко-
му державному регулюванню підлягає процедура реклами Rx препаратів, у той час як рекла-
ма лікарських засобів OTC не так суворо регламентується. Втім, при підготовці рекламних 
матеріалів будь-яких лікарських засобів необхідно звертати особливу увагу вимоги нормати-
вно-правових актів, що регулюють зазначену сферу.  

− Існує п’ять законопроектів, які знаходяться на різних стадіях розгляду у Верхо-
вній Раді України та передбачають як обмеження рекламування, згідно з якими реклама лі-
карських засобів (OTC та Rx) може розміщуватися виключно у спеціалізованих виданнях й 
розповсюджуватись на семінарах та конференціях з медичної тематики, так і повну заборону 
поширення інформації про лікарські засоби у рекламі.  

− Застосування «не рекламних» засобів промоції лікарських засобів в Україні, 
таких як: розповсюдження безкоштовних зразків, візити медичних представників тощо по-
требує нормативного регулювання, в зв’язку з чим надзвичайно корисним видається пере-
йняття європейського досвіду у цій сфері. 
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АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Волох Д.С., Бутко Л.А., Бутко А.Ю., Коляда В.В. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 

Державний фармакологічний центр 
 
Детальна розробка цінової політики є надзвичайно важливим завданням фармацевти-

чного підприємства, тому за будь-яких умов є неприпустимим встановлення цін без серйоз-
ного аналізу можливих наслідків кожного з варіантів вирішення даного питання. Конкретна 
ціна на лікарський препарат може бути встановлена за допомогою різних методів ціноутво-
рення в залежності від певних обставин або ж поставлених цілей. Ціна відноситься до кате-
горії контрольованих факторів маркетингу.  

При визначенні вихідної ціни на лікарський засіб (ЛЗ) дуже важливо встановити взає-
мозв'язок між ціною і попитом на нього (обсягом його збуту) та визначити цінову еластич-
ність попиту. Між ціною і величиною попиту існує обернено-пропорційний зв'язок, який пі-
дтверджує, що зниження ціни призводить до зростання величини попиту і, навпаки, підви-
щення ціни призводить до відповідного зниження величини попиту.  

Результати соціологічних досліджень та наукових робіт показують, що на сьогодніш-
ній день фармацевтична продукція рослинного походження, яка використовується для ліку-
вання та профілактики різних захворювань, становить близько 40%. Населення віддає пере-
вагу лікуванню травами та традиційним препаратам природного походження. 

Ріст споживання лікарських трав і зборів спостерігається й на українському ринку, 
при цьому експерти відзначають, що найбільшим попитом користуються наступні види рос-
лин: сена, шавлія, ромашка, мучниця, валеріана, липа, звіробій, м’ята, а також грудні, заспо-
кійливі, жовчогінні , протиастматичні збори. 

На даний час, в Україні зареєстровано 615 позицій лікарських засобів рослинного по-
ходження, що становить 4,88% від загальної кількості зареєстрованих лікарських засобів різ-
них класифікаційно-правових груп. Причому, лікарські засоби рослинного походження заре-
єстровані як в якості субстанцій, так і у вигляді настойок, порошків, гранул, сиропів тощо. 

Реєстрація лікарських засобів рослинного походження здійснюється, як вітчизняними 
виробниками – переважна кількість (76%), так і іноземним фірмами. Причому, слід відміти-
ти, що до державної реєстрації в Україні представлені лікарські засоби рослинного похо-
дження 34 країн, серед яких Австрія, Угорщина, Німеччина та ін. 

Позитивні якості рослинних препаратів у порівнянні з синтетичними в безпечності та 
дешевизні даної продукції, тому вітчизняні споживачі віддають перевагу різноманітним на-
стоям, настойкам, відварам і примочкам для лікування багатьох захворювань. 

Ціни на лікарські засоби, в тому числі і лікарську рослинну сировину (ЛРС), в основ-
ному формують власники аптек на свій розсуд, за винятком препаратів, ціни на які підляга-
ють державному регулюванню, тому метою нашої роботи було дослідження цінової політики 
лікарських засобів рослинного походження в госпрозрахункових аптеках та інтернет-аптеках 
м.Києва.  

У наш час у США близько 10% користувачів інтернету звертаються до сайтів елект-
ронних аптек і приблизно 13% всіх ЛЗ продаються через інтернет-аптеки. Це пояснюється 
тим, що категорії населення зацікавлені в більш низькій ціні на ЛЗ та економії часу більшості 
громадян, обумовленій інтернет-реалізацією.  

Для аналізу цінової політики ЛРС були досліджені ціни на лікарську рослинну сиро-
вину і збори в чотирьох інтернет-аптеках України, зокрема: інтернет-аптеці «Біокон», інтер-
нет-аптеці «Планета здоров’я», інтернет-аптеці «Доброго дня», інтернет-аптеці «Наша апте-
ка». 
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Отримані дані підтверджують, що ціни на ЛРС одного і того ж виробника у різних ап-
теках дещо відрізняються. Наприклад, ціна за 100 г листя сени коливається в рамках від 5,05 
грн до 6,8 грн, ціна за 100 грам збору «Гастрофіт» – від 15,76 грн до 19,90 грн . Також про-
аналізована цінова політика на лікарські препарати рослинного походження в госпрозрахун-
кових аптеках, серед них в приватних аптеках «Доброго дня» та «Наша аптека», а також в 
аптеці №26 м.Києва КП «Фармація». Були отримані дані ціни на ЛРС, які дещо перевищують 
вартість в інтернет-аптеках (за 100 грам листя сени від 6,12 грн до 7,4 грн та за 100 грам збо-
ру «Гастрофіт» від 15, 96 грн до 18,00 грн).  

Виходячи з отриманих даних видно, що ціни в інтернет-аптеках, хоч іноді незначно, 
але в середньому нижчі за ціни в звичайних аптеках. Отже, можна зробити висновок, що ці-
нова політика щодо ЛРС у більшості випадків мало відрізняється від такої для інших меди-
каментів. В основному ціна на ЛРС залежить від первісної вартості сировини, умов культи-
вації, збору, переробки та інших додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією даного ЛЗ, а 
також від попиту на певний препарат. 
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АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ДОСТУПНОСТІ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗИПАЛЬНИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Волох Д.С., Довжук В.В., Василенко А.І. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 
Ціноутворення – основний важіль стабільності фармацевтичного ринку. Політика ці-

ноутворення вимагає аналітичного підходу, узагальнення та наукового дослідження проце-
сів, що відбуваються на вітчизняному фармацевтичному ринку. Актуальність теми полягає в 
тому, що на сучасному етапі розвитку фармацевтичної галузі видається необхідним прове-
дення аналізу державної політики регулювання цін на лікарські засоби, виявлення особливо-
стей і визначення шляхів створення ефективної системи ціноутворення на фармацевтичному 
ринку. Виробництво лікарських засобів належить до найбільш пріоритетних і соціальне зна-
чущих напрямків розвитку та структурної перебудови економіки України. Від стану справ у 
цій галузі значною мірою залежать можливості держави у підтриманні здоров'я нації та зміц-
ненні економічної незалежності. Проблематика ціноутворення на лікарські засоби та вироби 
медичного призначення досить довгий час не втрачає своєї актуальності. Існуючий механізм 
державного регулювання цін неодноразово піддавався критиці з багатьох напрямків. В нау-
ковій літературі сучасний період розвитку законодавства про ціноутворення на ліки визна-
чають як удосконалення механізму державно регульованих цін. Національна рада з питань 
охорони здоров’я населення при Президентові України розробила проекти постанов щодо 
механізму ціноутворення на лікарські засоби з метою їх оптимізації відповідно до суспільних 
можливостей і компенсації населенню за медикаменти для лікування найбільш поширених 
захворювань. Розглядаються питання сучасного стану медикаментозного забезпечення насе-
лення України та шляхи його оптимізації. Фармацевтичний ринок розвинутих країн завдяки 
специфіці свого товару (медикаментів), попит на який росте навіть у період криз, у питаннях 
розробки цінової стратегії мають ряд особливостей. На рівень цін медикаментів впливає ряд 
факторів, але такі основні компоненти вартості, як затрати на сировину, енергію, заробітну 
плату, тобто витрати виробництва, можуть не мати вирішального значення. Досвід побудови 
систем ціноутворення на ЛЗ в країнах Центральної та Східної Європи може стати в нагоді 
при реформуванні та оптимізації діяльності фармацевтичного сектора в Україні. Для запро-
вадження в Україні ефективної системи реєстрації цін на ЛЗ, включених до Національного 
переліку основних (життєво необхідних) лікарських засобів і виробів медичного призначен-
ня за дорученням МОЗ України розроблена методична база для проведення реєстрації цін на 
ЛЗ. Застосування еталонного ціноутворення на ЛЗ можливе за умови запровадження системи 
медичного страхування та розробки механізму відшкодування вартості ліків. В даній роботі 
були використані дані державних аптек міста Києва та статистична і аналітична обробка но-
рмативно-правових документів щодо доступності нестероїдних протизапальних лікарських 
засобів. Нами було проаналізовано 35 препаратів, які представлені дев’ятьома вітчизняними і 
зарубіжними виробниками. Встановлено, що до препаратів з низькою вартістю ( < 2,5 $) від-
несено 5 препаратів (або 14,3%), до препаратів з середньою вартістю (>2,6 - < 7,5 $) – 24 
препарати ( або 68,6%), і до препаратів з високою вартістю (>7,6 $) – 6 препаратів (17,1%). 
Наприклад, м’які лікарські форми з німесулідом відносяться до препаратів з низькою вартіс-
тю, що робить його доступним для будь-якого покупця. Таким чином розподіл нестероїдних 
протизапальних лікарських засобів по ціновим нішам показав, що нестероїдні протизапальні 
лікарські засоби знаходяться на всіх рівнях цінових ніш, що говорить про їх доступність, для 
всіх прошарків населення, з різним фінансовим доходом. Таким чином, встановлено, що бі-
льшість нестероїдних протизапальних лікарських засобів є високовартісними, що має спону-
кати вітчизняних виробників на вдосконалення виробництва даної групи препаратів. 
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АНАЛІЗ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ, ЩО МІСТЯТЬ НІМЕСУЛІД, 

ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА РИНКУ УКРАЇНИ 
Волох Д.С., Довжук В.В., Момот Д.І  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
 
Проблема ревматичних захворювань розглядається в усьому світі як одна з найбільш 

значних не лише з медичної точки зору, а й із соціально-економічної. Захворювання суглобів 
різної локалізації являються однією з найчастіших причин звернень до лікаря поряд з артері-
альною гіпертензією. Найбільш поширеним захворюванням суглобів є деформуючий остео-
артроз (ОА), особливо у людей похилого віку старше 65 років, коли його поширеність дося-
гає 97% населення. Серед хронічних запальних захворювань суглобів найбільш частим явля-
ється ревматоїдний артрит (РА) – захворювання, що практично облігатно призводить до ін-
валідизації хворих вже через 3-5 років від початку хвороби. Ці захворювання характеризують 
розвиток стійкого больового синдрому, пов'язаний з різними причинами. Дані, отримані при 
вивченні впливу болі на прогноз при ОА, засвідчують: 

1. Біля 20% хворих не отримують адекватного лікування больового синдрому. 
2. Хронічний біль при ОА призводить до зменшення тривалості життя в середньому 

на 10-12 років. 
3. Тривалість життя людей похилого віку з ОА в більшій мірі залежить від інтенсив-

ності болю, ніж від наявності супутніх потенційно життєвозагрожуючих захворювань. 
4. Ризик прогресування ОА в рівній мірі пов’язаний як з больовим синдромом, так і 

з рентгенологічними змінами. Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) володіють анальге-
тичними, протизапальними і жарознижуючими ефектами, тому являються незамінними в лі-
куванні артрологічних захворювань. Позитивний лікувальний ефект НПЗП пов'язаний з інгі-
буванням ЦОГ-2. Численні клінічні дослідження довели ефективність використання селекти-
вних інгібіторів ЦОГ-2, зокрема німесуліду, що представлений і у формах для зовнішнього 
застосування. При систематичному дослідженні місцевих НПЗП з німесулідом результати 
декількох досліджень при ОА продемонстрували ефективність місцевого застосування НПЗП 
і рівноцінність ефекту по зниженню вираженості больового синдрому в порівнянні з перора-
льними НПЗП. Більше того, частота розвитку шлунково-кишкових (ШК) побічних ефектів не 
перевищувала таку в групі плацебо. Статистичний та аналітичний методи аналізу фармацев-
тичного ринку України, зокрема НПЗП для місцевого застосування з німесулідом за останні 
п’ять років. За даними проведених досліджень в період з 2004 по 2009 роки зросла кількість 
представлених на ринку України НПЗП для місцевого застосування з німесулідом. Так у 
2004 році було представлено лише один препарат «НІМУЛІД» індійської компанії Панацея 
Біотек, а у 2009 їх кількість збільшилася до чотирьох, окрім «НІМУЛІДУ» з'явились: 
«НАЙЗ» (Др. Реддіс лаб), «НІМІД» (Кусум хелскеар) та «РЕМІСИД» (Дарниця). Разом з тим 
спостерігалося і збільшення продажів цих препаратів, що, пов'язано насамперед зі зростан-
ням довіри до препаратів німесуліду як у лікарів, так і у пацієнтів. Так наприклад, обсяги 
продажу «НАЙЗ» збільшилися більш ніж в 4 рази: з 295 тис. грн. в 2007 році до 1295 тис. 
грн. у 2009; обсяги продажу «РЕМІСИД» також збільшилися більш ніж в 4 рази: з 603 тис. 
грн. у 2006 до 2865 тис. грн. у 2009 році ( за даними компанії «SMD»). Проведене дослі-
дження доводить, що НПЗП для місцевого застосування з німесулідом є затребуваними, про 
що свідчить збільшення кількості препаратів, зареєстрованих в Україні та збільшення об'ємів 
їх продажу за останні 5 років. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ПРЕПАРАТІВ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ 

Волох Д.С., Ігольнікова О.О. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 
Реформування системи охорони здоров’я, що відбувається протягом останніх років, 

спрямоване на створення сучасної, високоефективної, економічно доцільної системи, здатної 
забезпечити якісне виконання поставлених завдань. Для покращення фінансування галузі пе-
редбачається запровадження страхової медицини за взірцем багатьох країн світу. 

У зв’язку з перспективою включення медичної галузі до єдиної системи медичного 
страхування, існує потреба визначення базових переліків лікарських засобів (ЛЗ) для надан-
ня медичної допомоги хворим. Враховуючи гострий дефіцит фінансування системи охорони 
здоров’я, виникає практична задача по оптимізації існуючої номенклатури ЛЗ у межах ви-
значених медичних технологій. Отже, особливої актуальності набуває вирішення проблеми 
вибору оптимальних ЛЗ як за терапевтичними, так і економічними показниками. 

Метою нашого дослідження є вивчення вітчизняного фармацевтичного ринку препа-
ратів, що включені до Формулярного довідника із використання ЛЗ у гастроентерології (на-
каз МОЗ України від 14.01.2009р. №14), та визначення середньої ефективності схем лікуван-
ня хвороб шлунково-кишкового тракту методом ранжування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
проаналізувати вітчизняний фармацевтичний ринок гастроентерологічних ЛЗ; 
провести опитування лікарів-спеціалістів з метою визначення стандартних та альтер-

нативних схем терапії для надання спеціалізованої медичної допомоги, здійснити ранжуван-
ня визначених алгоритмів лікування та оцінити їх ефективність.  

Нами досліджена загальна структура захворюваності за основними нозологіями тера-
певтичного профілю та виявлено, що провідне місце серед них займають хвороби травного 
каналу (виразка шлунку, виразка дванадцятипалої кишки та гастрит). Тому для подальшого 
маркетингового аналізу були обрані групи ЛЗ, які використовуються при фармакотерапії 
вказаних нозологій.  

Проведений аналіз українського ринку ліків показав, що визначені групи ЛЗ на фар-
мацевтичний ринок, крім вітчизняних виробників, експортують ще 26 країн, лідером серед 
яких є Індія (поставляє 31 препарат - 24% загального асортименту), наступну позицію займає 
Німеччина з 8 препаратами (6% загально групового асортименту). Усі країни Європи разом 
постачають до 89 торгових найменувань асортименту ліків, що досліджується, серед яких 
доля виробників з країн ближнього зарубіжжя становить лише близько 5%. Найменш пред-
ставленими є такі держави, як США, Словакія, Бельгія, Іспанія та ряд інших країн. Частка 
вітчизняних фірм-виробників складає 31 препарат (24% загальнодержавного асортименту від 
15 фармацевтичних підприємств). 

Методом анкетування лікарів-експертів було обрано 11 стандартних та 19 альтернати-
вних найефективніших схем лікування виразки шлунку. За допомогою отриманих результа-
тів ранжування наведених схем терапії, ми визначили середню ефективність алгоритмів лі-
кування захворювань гастроентерологічного профілю. 

Таким чином, в результаті циклу експертного оцінювання ми отримали перелік най-
більш ефективних стандартних та альтернативних схем лікування виразки шлунку з зазна-
ченням проценту їх ефективності.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКІВ 

Вороніна О.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
При неврегульованому характері побудови дистриб’юторської системи збуту фарма-

цевтичної продукції відсутній систематичний контроль виробника за цінами на товар при 
перепродажу його іншим посередникам, за якістю та кількістю надання послуг оптовиками, 
за своєчасністю рекламної підтримки збуту товару. Все це має негативний вплив на процес 
управління збутовою політикою підприємства-виробника. Для скасування такого впливу на 
збутову політику виробника слід використовувати методи, які мають наукове підґрунтя. То-
му було розроблено методичне забезпечення для відбору виробником дистриб’юторів до 
власної системи збуту фармацевтичної продукції (ФП). Даному виробнику ліків, згідно з ме-
тою оптимізації збутової мережі та його збутових можливостей, слід було обрати майже 15 
дистриб’юторів зі 142-х до власної системи збуту товару. Учасниками системи збуту ФП ви-
робника повинні бути дистриб’ютори, результати збутової діяльності яких сприяють зрос-
танню обсягів збуту товару виробника, що впливає на підвищення прибутку та зміцнення 
іміджу фармацевтичного підприємства. Першим етапом методичного забезпечення є вибір 
системи показників, які комплексно характеризують діяльність дистриб’юторів щодо збуту 
ФП виробника. Такими показниками є: кількість замовлень дистриб’юторами товару у виро-
бника; середньомісячна вартість замовлень дистриб’ютора; частка ФП від усього асортимен-
ту товару виробника, яку замовляють дистриб’ютори; середня прострочка платежу; сприй-
няття інновацій (показник відображається у вигляді коефіцієнта, розрахованого як співвід-
ношення кількості нового товару, сприйнятого дистриб’юторами, до загальної кількості но-
вих товарів, вироблених на підприємстві); питома вага фармацевтів у загальній кількості пе-
рсоналу підприємства-дистриб’ютора. Джерелами одержання інформації за показниками є 
дані внутрішньої звітності підприємства, а також дані звітів державних органів статистики. В 
ході дослідження використано метод k – середніх кластерного аналізу та дискримінантний 
аналіз. Оскільки вихідні показники об'єктів кількісно непорівнянні, то при використанні ме-
тодів багатовимірного аналізу проведено їх нормування. За допомогою кластерного аналізу 
сукупність дистриб’юторів було розподілено на два кластери. До складу першого кластеру 
входять 126 дистриб’юторів, що мають низькі економічні показники, які характеризують їх 
діяльність щодо збуту ФП виробника, а до складу другого кластеру входять 16 дис-
триб’юторів з високими економічними показниками. Оскільки кластерний аналіз не дає мо-
жливості отримати класифікаційну модель, яка дозволяє, виходячи з визначення максималь-
ної величини позначки класифікації, вирішити, до якої класифікаційної групи варто віднести 
нове спостереження, то з цією метою використано дискримінантний аналіз. За результатами 
дискримінантного аналізу отримано моделі, які характеризують діяльність підприємств-
дистриб’юторів щодо збуту ФП виробника. В отриманих моделях за значенням показника 
дискримінантної функції приймається рішення щодо включення підприємства-
дистриб’ютора до системи збуту ФП виробника шляхом розрахунку результативних значень 
за двома рівняннями. Нове підприємство-дистриб’ютор буде відноситись до того кластеру, 
рівняння якого має максимальне результативне значення. Результати проведеного експери-
ментального дослідження перевірено на значимість за критерієм Кохрена і критерієм Стью-
дента та на адекватність за критерієм Фішера. За результатами проведеного дослідження, ви-
робнику ФП слід обрати до власної систему збуту 16 оптових підприємств з високими еко-
номічними показниками. Використання запропонованих моделей допоможе керівництву під-
приємства перевірити економічну доцільність включення до системи збуту товару нових 
дистриб’юторів. 
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РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ НАЛЕЖНОЇ АПТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Гала Л.О.  
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 
Останніми роками в міжнародній аптечній практиці проходять активні процеси, що 

направлені на підвищення якості професійної діяльності, зокрема запроваджуються стандар-
ти Належної аптечної практики (НАП). Засновником стандартизації аптечної діяльності вва-
жається Міжнародна фармацевтична федерація, яка в 1993р. схвалила керівництво з розроб-
ки і впровадження стандартів НАП. У 2001р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
(ВООЗ) було розроблено спеціальний проект з фармації в Нових Незалежних Державах щодо 
лікарської політики та розвитку фармацевтичної практики. 

Мета розробки та впровадження керівництва з НАП в Україні – змінити роль провізо-
ра (фармацевта) в системі охорони здоров’я відносно: укріплення здоров’я та профілактики 
захворювань; безпечного, ефективного й економічного самолікування; виявлення і вирішен-
ня проблем, що стосуються застосування лікарських засобів. 

Нині в розвинених країнах традиційна роль фармацевтичного спеціаліста як особи, що 
виготовляє та реалізує лікарські засоби, трансформується і набирає більш складної форми 
менеджера лікарської терапії: він має стати помічником лікаря. Важливим елементом підви-
щення якості практичної діяльності аптечних установ є застосування стандартів обслугову-
вання. Процес розробки і впровадження національних стандартів можна представити як цикл 
удосконалення якості, що складається з чотирьох етапів: планувати, робити, перевіряти, дія-
ти. Стандарти повинні бути гармонізовані з нормами, що признані на міжнародному рівні та 
мають бути реальними для виконання. В умовах ринкової економіки більшість вітчизняних 
аптек практично перетворилися на аптечні магазини, де можна купити все необхідне. В апте-
чній практиці необхідно відродити те, що було втрачено за останні роки – фокус на пацієнта. 
Провізор має навчитися у разі потреби кваліфіковано направляти пацієнта до лікаря або са-
мостійно надавати споживачеві лікарську допомогу. 

Керівництво з належної аптечної практики спрямоване на забезпечення якості лікар-
ської допомоги на етапі безпосереднього надходження лікарських засобів до пацієнта. Знач-
на роль в правилах НАП відводиться необхідності належного інформаційного забезпечення 
працівників. Учбові програми фармацевтичних навчальних закладів мають враховувати змі-
ни у діяльності аптечних установ. Правила НАП передбачають постійне підвищення рівня 
професійних знань працівників аптек шляхом засвоєння спеціальних освітніх програм. Нака-
зом МОЗ України №484 від 07.07.2009р. введена нова система безперервного професійного 
навчання провізорів, яка полягає в тому, що в міжатестаційний період спеціаліст зо-
бов’язаний самостійно підвищувати власний рівень підготовки, адже 50% успіху в лікарській 
терапії – забезпечення грамотного консультування й адекватного прийому лікарських засо-
бів. З урахуванням положень настанов ВООЗ та Міжнародної фармацевтичної федерації 
“Стандарти якості фармацевтичного обслуговування. Належна аптечна практика” 1997р., 
“Розвиток фармацевтичної практики – фокус на пацієнта” 2006р., наказом МОЗ України 
№158 від 22.02.2010 р. затверджені протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безреце-
птурних лікарських засобів. Широке запровадження в практику алгоритмів фармацевтичної 
опіки, що рекомендовано керівникам аптечних закладів всіх форм власності в якості інфор-
маційного посібника, дозволить підвищити якість обслуговування споживачів та очікуваний 
ефект від лікування. 
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ 
НА РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Гала Л.О., Волох Д.С., Бровченко А.І.  

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 
 
На сучасному етапі розвитку фармацевтичного ринку всі його суб’єкти поряд з вико-

нанням вимог законодавства, підзаконних нормативних документів, що регламентують їх 
діяльність, повинні суворо дотримуватись етичних норм і правил при наданні фармацевтич-
них послуг населенню. Зважаючи на зазначене, сьогодні питання етики набувають актуаль-
ності на ринку лікарських засобів. 

Метою нашого дослідження є вивчення морально-етичних аспектів взаємодії та взає-
морозуміння всіх суб’єктів фармацевтичного ринку, формування їх свідомості в умовах змі-
ни принципів фармацевтичного обслуговування, які є основою можливості поліпшення якос-
ті послуг, що надаються населенню та лікувально-профілактичним закладам. Для досягнення 
поставленої мети слід вирішити наступні завдання: 

- визначення основних морально-етичних аспектів фармацевтичних послуг; 
- обґрунтувати значення етичних питань під час здійснення фармацевтичної опіки. 
Для створення сприятливих умов виконання провізором (фармацевтом) основного за-

вдання, яке полягає в тому, щоб шляхом надання високоякісної та кваліфікованої лікарської 
допомоги максимально сприяти прагненню людей підтримати своє здоров’я, фармацевтичні 
спільноти різних країн на певному етапі свого розвитку прийшли до розуміння того, що не-
обхідно звести в одному документі всі вироблені багаторічною практикою правила профе-
сійної поведінки та етичні норми, а також заявити про принципи і цінності, що визначають 
роль і відповідальність фармацевта перед суспільством. Так з’явилися перші етичні кодекси 
фармацевта, які по суті являли собою прийняті об’єднанням працівників фармацевтичної га-
лузі декларативні заяви, що складаються з добровільно взятих на себе професійно-моральних 
зобов’язань та самообмежень. 

Нині в Україні активно обговорюється Проект Етичного кодексу фармацевтичного 
працівника, метою якого є декларація фундаментальних принципів професії, заснована на 
моральних зобов’язаннях і цінностях. Кодекс визначає етичні норми професійної поведінки 
та відповідальності, які мають стати керівництвом для провізорів та фармацевтів у їх взаємо-
відносинах із суспільством в умовах формування ринкових відносин, коли зростає роль та 
значимість фармацевтичної професії.  

Згідно з положеннями Кодексу основним завданням професійної фармацевтичної дія-
льності фахівця галузі є профілактика, збереження та зміцнення здоров’я людини, її відпові-
дність таким основним вимогам як високий професіоналізм та компетентність з питань за-
безпечення населення лікарськими засобами, сприяння раціональному призначенню й вико-
ристанню лікарських засобів та виробів медичного призначення, забезпечення гарантій якос-
ті та безпеки застосування, запобігання помилкам при виготовленні, контролі, просуванні та 
відпуску лікарських засобів. Всіма своїми діями фармацевтичний працівник повинен сприяти 
збереженню здоров’я населення та дотримуватися норм фармацевтичної етики та деонтоло-
гії, постійно підвищувати рівень професійних знань, умінь та навичок. 

Таким чином, сучасний фармацевтичний ринок України потребує створення закріпле-
них у громадській свідомості та професійній фармацевтичній діяльності моральних норм та 
принципів для забезпечення належної якості фармацевтичного обслуговування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ (США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) 

Гала Л.О., Волох Д.С., Буссель А.Й. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 
На сьогоднішній день у всьому світі зростає роль післядипломної освіти в професій-

ному розвитку фармацевтичного фахівця. Наразі в умовах європейської інтеграції України 
перехід до принципів Болонського процесу є надзвичайно важливим, зокрема в питаннях пі-
двищення кваліфікації фахівців. 

Метою нашого дослідження є стан післядипломної фармацевтичної освіти в таких 
державах як США та Великобританія. Післядипломна освіта в зазначених країнах надається 
як державними, так і недержавними організаціями, що мають відповідну акредитацію.  

Потрібно зазначити, що традиційні підходи до післядипломної освіти в США створені 
таким чином, щоб гарантувати професійну підготовку ліцензованих спеціалістів на гідному 
рівні та її удосконалення. Інститутом Медицини США було встановлено низку компетенцій, 
необхідних для фармацевтичного фахівця. Проте програми післядипломної освіти, ефективні 
в покращенні певних аспектів професійної діяльності, не здатні забезпечити повноцінне 
професійне удосконалення фармацевтичного фахівця. Зокрема, в аспекті «фармацевтична 
опіка», що наразі набуває все більшої актуальності, чимало фармацевтів не мають базових 
знань. Традиційна програма післядипломної освіти не може допомогти їм в опануванні даних 
вмінь, оскільки спрямована на удосконалення існуючих знань та практичних навичок фахів-
ця, а основним завданням слухачів програми – є набрання певної кількості «годин» (напри-
клад, в США мінімум встановлюється кожним штатом самостійно) за рахунок відвідування 
освітніх програм, участі у семінарах, конференціях, закінчення курсів.  

Наразі альтернативною програмою післядипломної освіти, що забезпечує всебічний 
розвиток фармацевта, як фахівця галузі охорони здоров’я, є програма професійного розвит-
ку, що запроваджена та ефективно функціонує у Великій Британії. Також нині ведуться ак-
тивні дебати щодо її впровадження в США. 

Можна виділити три основні риси програми професійного розвитку: 
- ключовий елемент - освітні та практичні потреби фармацевтичного фахівця; 
- основний акцент - на практичну діяльність спеціаліста; 
- орієнтація - на підвищення професійного рівня фахівця, його самовдосконалення. 
Модель програми подальшого професійного розвитку складається з 5 компонентів. У 

центрі моделі знаходиться особисте портфоліо фахівця, а весь процес професійного розвитку 
являє собою замкнений цикл - відображення-планування-діяльність-оцінювання. Роблячи 
акцент на професійному розвитку фахівця, програма професійного розвитку розширює межі 
традиційної моделі післядипломного навчання, удосконалюючи програму освіти. Тим не 
менш, програми не виключають одна одну; якісно виконана програма післядипломної освіти 
є невід’ємним компонентом програми професійного розвитку. Жодна з програм самостійно 
не здатна забезпечити повноцінне охоплення всіх потреб спеціалістів фармацевтичної галузі, 
що динамічно розвивається.  

На сьогоднішній день в країнах, які досліджувалися, найбільш ефективною є програма 
подальшого професійного розвитку, що найбільш повно задовольняє освітні потреби фарма-
цевтичного фахівця в сучасному суспільстві. Вивчення досвіду іноземних країн в питаннях 
післядипломної освіти, дозволить об’єктивно оцінити переваги та недоліки кожної з програм 
і таким чином уникнути помилок при запровадженні нововведень в Україні. 
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ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Галій Л.В. 
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ 

 
Важливою функцією управління персоналом фармацевтичних організацій за сучасних 

умов стає професійне навчання працівників, а тому актуальним вбачається визначення та об-
ґрунтування методичних підходів до професійного навчання спеціалістів фармації. 

Взагалі, професійне навчання персоналу доцільно здійснювати у разі: підготовки спе-
ціалістів фармації, які щойно прийняти у фармацевтичну організацію; призначення спеціалі-
стів фармації на інші фармацевтичні посади; розвитку фармацевтичної компетенції спеціалі-
стів фармації та забезпечення більш ефективного виконання ними професійних обов’язків; 
підготовки спеціалістів фармації до проведення організаційних змін (введення нових техно-
логій, процедур тощо).  

Як вже зазначалося нами раніше, спеціалісти фармації як дорослі суб’єкти навчання 
мають значні особливості, які зумовлюють необхідність впровадження у професійне навчан-
ня андрагогічної моделі та підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів. 

Вважаємо, що при розробці матеріалів для професійного навчання спеціалістів фар-
мації повинно спиратися як на загальні дидактичні принципи (науковості, доступності, сис-
темності та сприяння постійному вдосконаленню), так і на специфічні андрагогічні принци-
пи.  

Так, андрагогічними принципами, які повинні бути покладені в основу навчально-
методичних матеріалів є:  

• інтерактивність (забезпечення включення суб’єктів навчання у навчальний процес); 
• достатня повнота викладання (забезпечення самостійного, без допомоги викладача, 

опанування необхідними знаннями, вміннями та якостями завдяки певному обсягу інформа-
ції); 

• включення проблемно-орієнтованих питань (націлювання спеціалістів фармації на 
попереднє обмірковування певної тематики, активізація індивідуального досвіду дорослої 
людини, контроль рівня засвоювання теми); 

• визначення опорних орієнтирів (виділення за текстом термінів, закономірностей, 
принципів, важливих змістовних аспектів, прізвищ відомих вчених тощо, що дозволяє у ко-
роткі строки скласти загальне уявлення про предмет навчання та швидко знайти необхідну 
інформацію); 

• включення контрольних запитань (розробка чітко сформульованих завдань із варіан-
тами вирішення певної ситуації або проблеми та ключів-відповідей для здійснення самокон-
тролю засвоєння теми); 

• включення довідникової інформації (наявність покажчика загальних положень, прі-
звищ, термінологічного довідника з метою полегшення самостійного пошуку інформації); 

• орієнтація на декілька рівнів засвоювання матеріалу (визначення стандартного (мі-
німального) обсягу інформації та включення додаткового матеріалу, складання двох перелі-
ків літератури); 

• можливість здійснення відбору матеріалу (зручний формат, що дозволяє виділяти 
окремі частини та перебудовувати матеріал відповідно до індивідуальних потреб). 

Отже, розробка методичних матеріалів для професійного навчання персоналу фарма-
цевтичних організацій повинна будуватися на зазначених андрагогічних принципах. 
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АВС/ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮ-

ВАНЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ В АПТЕЦІ 
Герасимова О.О., Бездітко Н.В., Козакова К.О. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Керування асортиментом є однією з найважливіших задач аптечної установи. При фо-

рмуванні асортиментної політики аптека обов’язково враховує результати аналізу власного 
продажу лікарських препаратів. Це необхідно для визначення їх впливу на прибуток аптеки, 
формування оптимального асортименту лікарських препаратів та розміру їх запасів на скла-
ді. На сьогоднішній день існує багато методів оцінки продажу асортиментних позицій в ап-
теці. Серед них широке застосування на практиці знайшли АВС- та частотний аналізи. АВС-
аналіз передбачає розподіл лікарських препаратів в залежності від прибутку, який вони при-
носять аптеці, частотний - за кількістю реалізованих упаковок. Мета даної роботи – прове-
дення АВС/частотного аналізу груп лікарських препаратів, призначених для лікування об-
структивних захворювань дихальних шляхів (ОЗДШ) в аптечному закладі м. Харкова. Для 
проведення дослідження з асортименту аптеки були відібрані 128 торгових найменувань лі-
карських препаратів наступних фармакологічних груп: бронходилятатори, глюкокортикосте-
роїди, інші засоби для системного застосування при ОЗДШ, стимулятори дихання, муколіти-
ки, протикашльові препарати. Тривалість дослідження - 6 місяців (липень – грудень 2009 ро-
ку). За досліджуваний період лікарських препаратів для лікування ОЗДШ було реалізовано 
на загальну суму - 95974,87 грн. За результатами проведеного АВС-аналізу найбільший при-
буток аптека отримала від реалізації лікарських препаратів з середньою та високою вартістю 
за упаковку. Це представники бронходилятаторів, муколітиків, глюкокортикостероїдів, ін-
ших засобів для системного застосування при ОЗДШ. Лідерами продажу в грошових одини-
цях були: бронходилятатори «Беродуал Н» ("Boehringer Ingelheim», аер. 200 доз 10 мл) та 
«Сальбутамол» («Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals, аер. 200 доз 10 мл), муколітик «Про-
спан» (Engelhard Arzneimittel GmbH; сироп від кашлю 100 мл). На їх долю прийшлось, відпо-
відно, 4,60, 4,56 %, 4,01% від виторгу аптеки за цю групу препаратів. Зазначені препарати 
хоч і є найбільш рентабельними для аптеки серед лікарських препаратів для лікування 
ОЗДШ, але мають не самий високий рейтинг за результатами частотного аналізу: «Сальбу-
тамол» - 9 місце, «Проспан» - 26, «Беродуал Н» - 39. Безумовним лідером за кількістю реалі-
зованих упаковок був муколітик „Доктор МОМ” ("Unique Pharmaceutical Laboratories", пас-
тилки №4) – 762 проданих одиниці. Результати частотного аналізу показали, що більшість 
лікарських препаратів, які користувались найбільшим попитом серед відвідувачів аптеки, 
були переважно групи муколітиків, мали низьку вартість упаковки (від 0,98 до 7,08 грн.) та 
забезпечували невеликий прибуток аптеці (від 0,24 – 1,88 %). Виключенням є тільки муколі-
тик „Травісил Лимон” ("Plethico Pharmaceuticals Limited", льодяники №16), який при вартості 
упаковки 7,08 грн. займає друге місце за кількістю проданих упаковок (408 шт.) і 7-е місце за 
АВС-рейтингом (3,04 % виручки аптеки). Таким чином, результати проведеного 
АВС/частотного аналізу дозволили визначити найбільш рентабельні для аптеки лікарські 
препарати для лікування ОЗДШ, з'ясувати структуру їх продажу та можуть бути використані 
як для формування оптимального асортименту лікарських препаратів досліджуваних фарма-
кологічних груп в даній аптеці, так і для оцінки рівня сучасності використання препаратів 
даної групи. 
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ОБГРУНТУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ НОВОГО РЕЖИМУ 
АНТИХЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ 

ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 
Герасимова О.О., Загребельна Ю.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
На сьогоднішній день антихелікобактерну терапію вважають основним стандартом 

лікування захворювань, які асоційовані з Helicobacter pylori (Нр). До ерадикаційної терапії 
існують чіткі вимоги. Вона повинна бути простою, економічною, добре переноситися та за-
безпечувати високий (понад 80%) рівень ерадикації Hр. Останнім часом спостерігається збі-
льшення випадків неефективності традиційних режимів ерадикаційної терапії, що часто по-
в'язано з ростом резистентності хелікобактерій до дії антибіотиків, які входять до її складу, і 
супроводжується подовженням терміну госпіталізації пацієнтів та значними витратами на 
лікування захворювань, які асоційовані з Hр. У зв’язку з викладеним, пошук нових ефектив-
них безпечних та економічно вигідних режимів антихелікобактерної терапії є актуальною 
проблемою сучасної гастроентерології.  

Мета даної роботи - порівняльна оцінка нового та традиційного режимів першої лінії 
ерадикації Hр у хворих з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (ВХДПК) за допомо-
гою фармакоекономічного методу „витрати-ефективність”.  

Об'єктами даного дослідження стали „класична” десятидобова потрійна терапія 
ВХДПК з використанням інгібітора протонної помпи (ІПП) рабепразолу та антибіотиків 
амоксициліну та кларитроміцину, а також її нова альтернатива - послідовна терапія: ІПП ра-
бепразол + 2 антибіотика (амоксицилін та кларитроміцин) + препарат вісмуту. Відмінною 
рисою останньої є послідовне, а не сумісне призначення антибіотиків: 1-а фаза - рабепразол з 
амоксициліном (5 днів); 2-га фаза – кларитроміцин з препаратом вісмуту (5 днів). Зазначені 
препарати хворі на ВХДПК застосовували у наступних добових дозах: рабепразол - 40 мг, 
амоксицилін - 2000 мг, кларитроміцин - 1000 мг, препарат вісмуту - 480 мг. Досліджувані 
схеми та показники їх ефективності були взяті з результатів клінічного дослідження, яке 
проводили на базі однієї з клінік м. Харкова. Критерієм ефективності терапії стала кількість 
пацієнтів, у яких спостерігали ерадикацію Hр після проведеного лікування (для потрійної 
терапії - 72%, для послідовної терапії – 97 %). Розрахунки включали визначення витрат на 
застосування лікарських препаратів у складі досліджуваних схем на одного хворого, розра-
хунок коефіцієнтів «витрати-ефективність» (CER) для кожного варіанту лікування ВХДПК. 
Вартість упаковки лікарських препаратів визначали за допомогою прайс-листів оптових по-
стачальників, наведених у «Щотижневику Аптека» (вересень 2009 р.) і використовували в 
розрахунках з урахуванням торгової надбавки. Вибір найбільш оптимальної схеми лікування 
захворювання проводили за допомогою фармакоекономічного методу „витрати-
ефективність”. Результати проведеного дослідження показали, що для потрійної терапії вар-
тість лікування ВХДПК склала 169,80 грн., показник CER - 235,85 грн.; для послідовної те-
рапії – відповідно 114,50 та 118,04 грн. Порівняння розрахованих коефіцієнтів CER для до-
сліджуваних схем показало, що оптимальним режимом антихелікобактерної терапії є послі-
довна терапія, яка характеризується найменшою вартістю одиниці ефективності. 

Таким чином, застосування нового режиму ерадикації Hр – послідовної терапії у хво-
рих з ВХДПК є доцільним з фармакоекономічної точки зору. 
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АНАЛІЗ ОСНАЩЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ МОБІЛЬНИХ ГОСПІТАЛІВ 
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАНЬ 2006 – 2008 РОКІВ) 

Голуб А.Г., Козєєв Є.С. 
Науково-дослідного інститут проблем військової медицини Збройних Сил України 

 
Військовий мобільний госпіталь (ВМГ) є відносно новою структурою для медичної 

служби Збройних Сил України, і саме новизна (наукова, методична і практична) визначає 
необхідність ретельного наукового обґрунтування основних питань організації роботи госпі-
талю та її всебічного забезпечення. Проте, незважаючи на новизну ВМГ, накопичено достат-
ньо великий практичний досвід з організації його роботи в польових умовах. За період з 2006 
по 2008 роки проведено вісім навчань з розгортання та організації роботи ВМГ, причому в 
більшості навчань надавалась реальна медична допомога військовослужбовцям та населен-
ню. 

Нами було проведена порівняльний аналіз оснащення різних госпіталів, що застосо-
вували на навчаннях (табл.1). 

Таблиця 1. Співвідношення номенклатури медичного майна в оснащенні ВМГ 
Найменування ВМГ ВМКЦ 

Центрального 
регіону 2006 р., 

% 

ВМГ ВМКЦ 
Північного ре-
гіону 2007 р., 

% 

ВМГ ВМКЦ 
Західного регі-
ону 2007 р., % 

Медичні установки 5,00 4,63 3,50 

Комплекти медичного майна 36,25 22,22 20,98 
Набори медичні та укладки 13,75 6,48 2,80 
Лікарські засоби загальні 2,50 1,85 0,00 
Лікарські предмети, апарати, прилади 22,50 47,22 55,94 
Меблі, санітарно-господарське майно, 
обладнання 20,00 17,59 16,78 
ВСЬОГО: 100,00 100,00 100,00 

 
Як видно з табл. 1, зменшення частки наборів медичних та укладок в 2 рази викликає 

збільшення номенклатури лікарських предметів, апаратів, приладів та обладнання для робо-
ти відділень та кабінетів в 2 рази, а зменшення частки наборів медичних та укладок в 4 рази 
викликає збільшення номенклатури лікарських предметів, апаратів, приладів та обладнання 
для роботи відділень та кабінетів майже в 3 рази. Зменшення частки комплектів медичного 
майна також викликає збільшення номенклатури лікарських предметів, апаратів, приладів та 
обладнання для роботи відділень та кабінетів. Збільшення номенклатури медичного майна 
ускладнює організацію медичного постачання, зменшує мобільність госпіталів. 

Як бачимо, перелік та структура медичного майна кожного ВМГ мають суттєві від-
мінності. При підготовці ВМГ до висування у район розгортання широко практикується їх 
оснащення за рахунок ресурсів стаціонарних клінік та відділень. Такі особливості організації 
медичного постачання уможливлюють ситуацію, за якої надзвичайно складно обґрунтовано 
визначати потребу та забезпеченість госпіталю медичним майном. 

Наявність науково обґрунтованої норми дозволить на більш високому рівні вирішува-
ти завдання забезпечення бойової готовності ВМГ, дозволить більш точно визначати його 
потребу у матеріально-технічних та фінансових ресурсах. 
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА НОРМУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 
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Голуб А.Г., Козін С.В., Шкляревич І.О. 
Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України 

 
Ефективність роботи військових мобільних госпіталів в значній мірі залежить від рів-

ня їх оснащення медичним майном. Дана проблема є складною та комплексною, а найбільш 
актуальною на даному етапі розвитку мобільного компоненту військово-медичної служби є 
розробка уніфікованої норми медичного майна. 

Загальновідомо, що система нормування як інструмент раціоналізації витрат на лікар-
ські засоби у військово-медичних установах дозволяє успішно вирішувати складні завдання, 
а саме: відбір найбільш ефективних, безпечних та економічно доцільних лікарських препара-
тів без зниження рівня лікування, скорочення витрат на придбання медикаментів, забезпе-
чення максимальної спадкоємності на всіх етапах лікування хворих та є дієвим механізмом 
контролю за діяльністю медичної служби з питань забезпечення медичним майном. 

Разом з тим, системі нормування притаманні і недоліки, зокрема, значні терміни пері-
одичного перегляду і адаптації номенклатури та норм, відсутність простійного зворотного 
зв’язку „споживач лікарських препаратів – розробник норм”. 

Запропонований нами новий підхід до нормування лікарських засобів ґрунтується на 
ідеї їх ретельного класифікаційного розподілу. 

Як відомо, в залежності від завдань, що вирішуються, ліки класифікуються за механі-
змом дії, хімічною структурою, агрегатним станом, фармакологічною дією, якісними показ-
никами та ін. Кожна класифікація має свої переваги і недоліки, її утилітарність залежить від 
поставлених цілей, параметрів і методологічних знань користувача.  

На сьогоднішній день широко застосовуються класифікації, кожна з яких може бути 
корисною при нормуванні лікарських засобів: фармакологічна, терапевтична, хімічна, нозо-
логічна, анатомічна та комбіновані: клініко-фармакологічна, фармакотерапевтична, анатомо-
нозологічна, анатомо-терапевтична, анатомо-терапевтично-хімічна. 

При класифікації лікарських засобів для їх нормування доцільно враховувати також 
економічні показники (витрати на придбання лікарських препаратів у вартісному вираженні), 
клінічні (ефективність і безпечність лікарських препаратів), а також похідні від них фарма-
коекономічні показники. 

Очевидно, що жодна з існуючих класифікацій лікарських засобів не забезпечить повне 
вирішення завдань пов’язаних з нормуванням. Отже, постає проблема створення конструк-
тивної моделі класифікації лікарських засобів для розробки норм постачання для закладів 
медичної служби Збройних Сил та військових мобільних госпіталів зокрема. 

До моделі необхідно включити окремі елементи класифікацій, які дозволять 
об’єктивізувати процес взаємопорівняння препаратів, визначити та ранжувати вимоги для 
кожного угруповання, вибрати якісні, безпечні та економічно обґрунтовані медикаменти. 
Впровадження даної моделі дозволить класифікувати лікарські препарати з урахуванням 
всього комплексу показників, які впливають на формування номенклатури, забезпечить по-
дання інформації у зручному вигляді для проведення експертного оцінювання та обробки 
результатів досліджень. 
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ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Гореньков В.Ф., Гореньков С.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 
Под качеством, оказываемой населению фармацевтической помощи, следует пони-

мать совокупность характеристик лекарственной помощи, отражающих ее способность удо-
влетворить весь спектр потребностей общества региона, отдельного жителя с учетом устано-
вленных стандартов здравоохранения, в соответствии с современным уровнем развития ме-
дицинской науки и практики.  

Качество фармацевтической помощи можно рассматривать с различных позиций: 
• Качество материально-технической базы фармацевтической службы, ее фармацев-

тического персонала; 
• Соблюдения новейших технологий по производству экстемпоральных и отпуску 

готовых лекарственных средств; 
• Наличия показателей оценки качества фармацевтической помощи; 
• Экономической и социальной эффективности, полученных результатов от произве-

денных затрат на оказание фармацевтической помощи и др. 
Объем и качество фармацевтических услуг населению регламентируется наличием 

соответствующей законодательной базы, стандартов качества, объемов лекарственной по-
мощи, квалификацией фармацевтического персонала, его соответствием функциональным 
обязанностям, управлением товарными ресурсами, доступностью лекарственной помощи, 
взаимоотношением триады: врач- пациент- фармацевт и др. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» приоритетной 
задачей на современном этапе предусматривается повышение качества фармацевтической 
помощи [1]. Президентом Республики Беларусь 2010 год определен Годом Качества. 

Основные требования по соблюдению и обеспечению системы качества в фармацев-
тической службе Республики Беларусь законодательно закреплены в таких нормативных до-
кументах, как ; «Надлежащая аптечная практика» и «Надлежащая практика оптовой реализа-
ции лекарственных средств» [ 2,3].  

Сложившаяся в советские временаи действующая до настоящего времени централизо-
ванная регламентация всех видов фармацевтической деятельности в Республике Беларусь 
относится к компетенции Министерства здравоохранения. В итоге, Министерством здравоо-
хранения Республики Беларусь законодательно регламентированы все виды фармацевтичес-
кой деятельности в стране: лицензирование, контрольно-разрешительная система обращения 
лекарственных средств на территории Республики Беларусь, социальные стандарты по раз-
витию аптечной сети, подготовке фармацевтических кадров, государственная регистрация 
лекарственных средств, гармонизация видов фармацевтической деятельности с учетом меж-
дународного опыта и др. 

Основным доказательством оценки качества и эффективности фармацевтической по-
мощи являются результаты системного анализа, проводимых мероприятий по совершенство-
ванию фармацевтической помощи в регионе и достигнутых на их основе результатов в срав-
нении с установленными стандартами качества. По результатам такого анализа можно выя-
вить причины несоответствия реального качества фармацевтической помощи установленным 
стандартам, наличие больших очередей в аптеках, имеющие место объемы отказов в отпуске 
лекарственных средств по врачебным назначениям, сроки удовлетворения на них спроса при 
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отсутствии в аптеках в момент обращения. Выявление подобного рода причин – успех их 
оперативного устранения, обеспечение гарантий населения на получение своевременной и 
качественной фармацевтической помощи в соответствии с установленными стандартами в 
здравоохранении. 

При этом следует помнить всем, в том числе и гражданам о том, что только 10-20% их 
здоровья определяется оказанием качественной фармацевтической помощи. Каждый человек 
должен сам заботиться о своем здоровьи, а это: здоровый образ жизни, отказ от вредных 
привычек, соблюдение режима питания, отдыха, своевременное обращение к врачу с целью 
профилактики, своевременной диагностики, возникающих нарушений в состоянии здоровья. 

Многолетний опыт работы в системе фармацевтической отрасли страны позволяет 
нам осветить свое видение обсуждаемой проблемы относительно качества и эффективности 
фармацевтической помощи. 

Для дальнейшего совершенствования качества фармацевтической помощи в Респуб-
лике Беларусь надлежит в ближайшей перспективе провести: 

Анализ существующего наличия и размещения сети аптечных учреждений, привести 
ее в соответствие с утвержденными социальными стандартами, так как несоблюдение данно-
го требования влечет дополнительные, логически необоснованные расходы по ее содержа-
нию и существенно не влияют на качество фармацевтической помощи. 

• Анализ кадровых ресурсов, их рациональное использование, рассредоточение по 
регионам с учетом приоритетов размещений учреждений здравоохранения, экономической 
значимости регионов, состояния здоровья населения, особое внимание обратив на решение 
проблемы обеспечения сети провизорскими кадрами за счет дополнительного открытия в 
стране учебных заведений по их подготовке. 

• Объективный анализ состояния доступности качественной лекарственной помощи 
населению из государственной аптечной сети, в первую очередь льготных категорий граж-
дан, вплоть до рассмотрения вопроса о возможности частичной передачи данной функции 
аптечным учреждениям негосударственных форм собственности. 

• Предоставить равные условия для фармацевтической деятельности по оказанию 
качественной фармацевтической помощи населению аптечным учреждениям всех форм соб-
ственности. 

• Упростить запретительные меры по разрешению ввоза на территорию страны им-
портных лекарственных средств, так как это не способствует успешной реализации програ-
ммы импортозамещения, а качество фармацевтической помощи при этом несомненно стра-
дает. 

• Более оперативно пересматривать ошибочные подходы в регламентации перечней 
лекарственных средств, отпускаемых льготным категориям населения, что не только затяги-
вает сроки их получения в государственных аптеках, но и нередко лишает возможности опе-
ративного получения качественной лекарственной помощи. 
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2. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 

2006 г. №120 «Об утверждении Надлежащей аптечной практики». 
3. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 

2007 г. № 6 « Об утверждении Надлежащей практики оптовой реализации». 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕГИОНЕ 

Гореньков В.Ф., Гореньков С.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

 
В конце XX столетия в экономической науке широкую популярность приобрели идеи 

американского ученого М.Портера, который утверждал, что результаты эффективности дея-
тельности любой организации, отрасли в основном определяются качеством всестороннего 
комплексного экономического анализ. 

 Его утверждение о том, что всесторонний экономический анализ позволяет выявить 
из всего множества 20% факторов, которые обеспечивают 80% получения экономического 
эффекта от деятельности компании. Это правило в полной мере относится и к фармацевтиче-
ской службе, социально-экономическая эффективность деятельности которой зависит от 
многочисленных внешних и внутренних факторов, зависящих и независящих от фармацев-
тической службы, управляемых и неуправляемых ей в процессе деятельности. 

Оценка эффективности деятельности фармацевтической службы в регионе может рас-
сматриваться с различных позиций: 

• Затраты на содержание материально-технической базы фармацевтической службы 
региона; 

• Расходы по содержанию трудовых ресурсов фармацевтической службы региона; 
• Экономическая и социальная эффективность фармацевтической службы за соот-

ветствующий отчетный период и другие. 
Фармацевтический бизнес во главу конечных результатов своей деятельности по ока-

занию фармацевтической помощи населению региона предусматривает максимально возмо-
жное получение прибыли (рентабельности). При этом, конечный финансовый результат пре-
дполагается в разумных пределах с учетом реальной экономики региона, объемов и качества, 
оказываемой населению фармацевтической помощи в соответствии с установленными соци-
альными стандартами в здравоохранении. 

Несмотря на различные подходы в определении экономической и социальной эффек-
тивности результатов деятельности фармацевтической службы региона в качестве основных 
направлений анализа фармацевтического бизнеса выступают следующие: 

• Анализ состояния имущества фармацевтической службы региона. 
• Анализ производственного потенциала фармацевтической службы региона. 
• Анализ рентабельности хозяйственно-финансовой деятельности фармацевтической 

службы региона. 
• Анализ показателей экономической и социальной эффективности фармацевтичес-

кой службы региона. 
Наиболее часто финансовый анализ в фармацевтическом бизнесе проводится в ходе 

преобразований организационно-правовых форм собственности фармацевтических органи-
заций и предприятий , в процессе приватизации, акционировании субъектов фармацевтичес-
кой деятельности, реорганизации существующих организаций и предприятий. 

Жизнедеятельность фармацевтической службы, конкретной организации зависит от 
состояния ее имущества. Общепринято считать, что организация жизнедеятельна, если кри-
терии оценки ее имущества соответствуют рыночным требованиям.  
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При оценке имущества во внимание принимаются следующие показатели: 
• Уровень материальных и денежных вложений в имуществе организации. 
• Удельный вес товарных запасов в имуществе. 
• Удельный вес денежных средств организации в ее имуществе. 
• Коэффициент мобильности оборотных средств организации. 
• Коэффициент стабильности оборотных средств. 
При анализе производственного потенциала фармацевтической службы, отдельной 

организации во внимание принимаются следующие показатели:  
• Удельный вес основных фондов в стоимости имущества фармацевтической службы. 
• Удельный вес производственных активов в стоимости имущества фармацевтичес-

кой службы. 
• Коэффициент оборачиваемости капитала фармацевтической службы. 
• Коэффициент оборачиваемости товарных запасов фармацевтической службы. 
• Коэффициент оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 
Показатели доходности и прибыльности фармацевтической службы отображают по-

лучение фармацевтической службой любых видов прибыли в зависимости от объема исполь-
зуемых ресурсов материальных, трудовых или финансовых. При проведении финансового 
анализа надлежит выяснить, как эффективно использовались те или иные ресурсы в фарма-
цевтической службе, какова их экономическая или социальная эффективность в регионе. Для 
комплексного выявления доходности фармацевтической службы можно использовать сле-
дующие показатели: 

• Рентабельность продаж. 
• Рентабельность собственного капитала. 
• Балансовая прибыль. 
• Социальная эффективность фармацевтической службы региона : снижение очере-

дей в аптеках, сокращение временной нетрудоспособности кадров фармацевтической служ-
бы, снижение производственного травматизма.  

Анализ финансового состояния фармацевтической службы позволяет выявить тенде-
нции в ее развитии, дать комплексную оценку финансовой устойчивости, конкурентоспособ-
ности в регионе, оперативно принять организационно управленческие решения по устране-
нию, выявленных недостатков в работе фармацевтической службы региона. 

Достаточно серьезному анализу препятствует недостаток фактического материала, так 
как фармацевтическая служба не выделена в традиционной классификации отраслей и часто 
игнорируется в статистической отчетности и экономическом анализе. В тоже время на осно-
ве имеющихся выборочных данных можно сделать вывод о том, что фармацевтическая слу-
жба не просто прибыльная отрасль. Это одна из наиболее перспективных отраслей в эконо-
мике государства. К ее преимуществам можно отнести выпуск продукции социально значи-
мой, конкурентно способной, в ней успешно могут быть использованы новейшие научные 
разработки в области химии и биологии, способствующие созданию новых высокоэффекти-
вных технологий в области лекарственных средств отечественного производства. 

Вопросы анализа финансовой деятельности фармацевтической службы становятся 
особенно актуальны в настоящее время, когда многие службы, в том числе и фармацевтичес-
кие в условиях всемирного экономического кризиса испытывают финансовые трудности не 
столько от низкой рентабельности своей деятельности, сколько от несвоевременного анализа 
финансового состояния службы в соответствующе регионе. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ОПТИМІЗАЦІЇ 
АСОРТИМЕНТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМУНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ 
Горбунова О.Ю., Барнатович С.В. 

Національний фармацевтичний університет, 
Луганський державний медичний університет 

 
Основою впровадження логістичного процесного підходу в управління товарорухом в 

комунальних фармацевтичних підприємствах (КФП) є забезпечення взаємозв’язку між усіма 
структурними підрозділами під час прийняття управлінських рішень, спрямованих на досяг-
нення оптимальних результатів діяльності підприємства в цілому. Тому побудову алгоритму 
оптимізації асортиментного портфелю лікарських засобів (ЛЗ) доцільно розглядати з позиції 
впровадження логістичного підходу до управління товарорухом. 

Як свідчать результати проведених досліджень, відносно логістики постачання ЛЗ та 
формування їх асортименту в КФП, здійснення процесу закупівлі нових ЛЗ на більшості під-
приємств здійснюється на рівні відділу збуту без попереднього детального дослідження ра-
ціональності вводу нових ЛЗ в асортиментний портфель і без відповідного інформаційного 
супроводу нових ЛЗ. Функція відділу маркетингу на цьому етапі обмежується, як правило, 
просуванням нововведеного ЛЗ. Тільки після прийняття управлінського рішення та закупівлі 
нового ЛЗ починається пошук необхідної інформації та медичних представників компаній, 
які володіють ліцензією. 

Як наслідок нераціональності формування асортиментного портфелю КФП, через не-
обґрунтоване поповнення асортименту має місце неефективна асортиментна політика, низь-
кий рівень конкурентоспроможності асортиментного портфелю, гальмування процесу това-
роруху, зниження фінансових показників діяльності КФП, відволікання оборотних коштів та 
ін. З метою оптимізації управлінських рішень з управління товарорухом ЛЗ в КФП існує не-
обхідність перерозподілу відповідальності за операції із закупівлі нових ЛЗ. Центром відпо-
відальності за прийняття рішень щодо закупівлі нових ЛЗ доцільно зробити відділ маркетин-
гу як вихідну ланку логістичної моделі управління товарорухом в КФП. 

З урахуванням вимог міжнародних стандартів якості щодо організації управління, 
зміні повинен підлягти і підхід до оптимізації управлінських рішень в постачанні. Запропо-
нована процесна модель оптимізації управлінських рішень при формуванні асортиментного 
портфелю КФП наведена на рисунку. 

Перевага запропонованого підходу до оптимізації управлінських рішень з закупівлі 
ЛЗ та оптимізації асортиментного портфелю полягає в їх більшій обґрунтованості (перенос 
відповідальності за рішення на маркетингову складову) та чіткій послідовності й регламен-
тації всього підпроцесу. Сутність підходу полягає в тому, що медичний представник фарма-
цевтичної компанії надає інформацію у відділ маркетингу про потенційно новий ЛЗ для вве-
дення його в асортиментний портфель КФП. Керівник відділу маркетингу по міжнародній 
непатентованій назві визначає торгові назви ЛЗ, які вже наявні в асортименті КФП.  

Далі проводиться аналіз динаміки реалізації наявних ЛЗ-аналогів за місяць по аптеч-
ній мережі КФП. За узгодженням з керівником відділу маркетингу при ухваленні рішення 
про можливість введення ЛЗ в асортиментний портфель КФП, медичному представнику на-
дається опитувальний лист для вивчення попиту на рівні лікувально-профілактичних установ 
і аптечної мережі (збір інформації про кількість реалізованих упаковок та сум закупівлі в за-
купівельних цінах).  
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Рис. Процесна модель прийняття управлінських рішень щодо оптимізації асортимент-

ного портфелю КФП 
По результатах аналізу опитувальних листів відділом маркетингу розробляються ре-

комендації щодо закупівлі нового ЛЗ, які затверджуються заступником директора КФП з ло-
гістики. Початком наступного підпроцесу стає передача рекомендацій у відділ логістики для 
формування плану поставок за обсягом та асортиментом. 
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ВПЛИВ ЦІНОВОГО ФАКТОРУ НА ДОСТУПНІСТЬ ТА ВИБІР 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Дацко А.Й., Дашко Х.О. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
На даний час все частіше обговорюються питання формування ціни реалізації лікар-

ських засобів з врахуванням ринкових факторів і забезпеченням доступності ліків. Моніто-
ринг цін виступає вважливим та необхідним методичним інструментом в регулюванні фар-
мацевтичного ринку і політиці ціноутворення. Проведення моніторингу дає можливість кон-
тролювати динаміку та варіацію цін на лікарські засоби (ЛЗ), вивчати їх доступність для на-
селення. 

Метою роботи було провести моніторинг роздрібних цін на ЛЗ в аптеках різних форм 
власності та дослідити вплив окремих факторів на формування цін та доступність ліків для 
населення. 

Для дослідження обрані безрецептурні препарати, які на основі конкурсу “Фаворити 
Успіху” у 2008 році були визнані найуспішнішими торговими марками фармацевтичного ри-
нку (Бетадин р-н 10% фл.120 мл., Егіс, Нокспрей спрей назал. 0,05% фл. 20 мл., Сперко, Но-
во-Пассіт р-н фл. 100 мл., Тева, Грипекс Хот Актив пор. № 10 US Фармація,) та 7 найбільш 
вживаних рецептурних ЛЗ (Берліприл плюс 10/25 табл. №10, Берлін-Хемі, Енап-Н табл. №20, 
КРКА, Доксициклін капс. 100 мг. №10, Борщагівський ХФЗ, Ампіокс капс.0,25 г, Фармак, 
Корінфар табл. 10 мг № 100, Пліва, Ніфедипін капс. 0.01 г №30, Здоров’я народу, Анальгін-
Дарниця табл. 0,5 г.) в сукупності досліджуваних препаратів, Препарати Берліприл, Енап-Н, 
Доксициклін включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів ме-
дичного призначення, тобто ціни на них підлягають державному регулюванню Моніторинг 
проводили за кожний квартал 2009 року на базі 14 аптек регіональних аптечних мереж “Еде-
львейс”,” Da.Signa”,”3і” та ДКП Аптека №139 м. Стрия . 

У досліджуваній сукупності аптек найбільш повний асортимент досліджуваних ЛЗ 
був у аптеках мережі “D.S.” (90-100%). Найвищі середні ціни на ЛЗ були встановлені в апте-
ках мережі “Едельвейс” найнижчі в аптеках “3і”, але з меншим асортиментом досліджуваних 
ЛЗ (Квик.=65%-70%). Відносно високий рівень цін на більшість досліджуваних ЛЗ зафіксо-
вано в ДКП Аптека №139 м. Стрия (Квик.=50%-60%). Зафіксовані випадки демпінгу цін на 
ліки при відкритті нових аптек. 

Із прийняттям постанови КМУ від 25 березня 2009 року № 333 “Деякі питання держа-
вного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення ”, знизився рі-
вень цін на лікарські засоби, включені до Національного переліку ОЛЗ і ВМП, разом з тим 
значно зросли роздрібні ціни на ЛЗ вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна на які 
становила менше 12 грн. за одну упаковку. Ціни на ЛЗ, які не включені до Національного пе-
реліку значно зросли лише в період епідемії грипу та ГРЗ. 

Відносно високий рівень цін на ЛЗ в ДКП Аптека №139 у порівнянні з аптеками апте-
чних мереж з приватною формою власності пояснюється можливістю встановлення ними 
меншої торгівельної надбавки за рахунок придбання товару у постачальників і виробників по 
передоплаті і у великих об’ємах за нижчими цінами. 

Результати опитування думок споживачів свідчать, що ціновий фактор є досить ваго-
мим чинником, що впливає на вибір ЛЗ і більшість респондентів вважають за потрібне за-
провадити єдині оптові і роздрібні ціни на ОЛЗ. 
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
В ДІЯЛЬНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Деренська Я.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних фармацевтичних підприємств 

на внутрішньому ринку і збільшення їх присутності на ринках інших країн світу необхідно 
впроваджувати систему забезпечення якості й організувати виробництво у відповідності з 
правилами GMP, що передбачає розробку і впровадження відповідних проектів. Крім того, 
фармацевтичні підприємства постійно знаходяться в процесі перетворень і реалізації різних 
проектів, тобто сьогодні діяльність як крупних фармацевтичних компаній, так і невеликих 
фармацевтичних підприємств все більше набуває форму реалізації проектів. За думкою фахі-
вців, подібне розширення має об’єктивний характер, обумовлений скороченням тривалості 
життєвого циклу лікарських засобів; високою готовністю ринку до сприйняття нових проду-
ктів і розширенням спектру потреб споживачів; подальшою персоналізацією попиту і пропо-
зиції фармацевтичної продукції; прискоренням процесу оновлення технологій виробництва 
лікарських засобів і субстанцій; активним впровадженням в практику управління інформа-
ційних технологій; зростанням глобалізації фармацевтичного ринку; необхідністю стандар-
тизації найбільш важливих аспектів корпоративної управлінської діяльності фармацевтичних 
підприємств. 

У свою чергу, розширення проектної діяльності потребує впровадження відповідних 
методів управління. Як свідчить вітчизняна і світова практика, сучасна система управління 
проектами допомагає підприємствам оптимізувати процеси взаємодії підрозділів, управління 
ризиками, етапність і послідовність виконання робіт, мотивацію співробітників, що прийма-
ють участь у проектах, що в кінцевому підсумку впливає на якість і вартість лікарських засо-
бів.  

Управління проектами в масштабах фармацевтичного підприємства – одна з систем, 
що пронизує все підприємство. Створивши свою систему управління проектами і втіливши її 
в життя, підприємство зможе оптимізувати свою діяльність та зекономити до 10 – 20% ви-
трат [2]. 

Досягнення очікуваного від проекту або кількох проектів ефекту повністю залежить 
від грамотного керування ними. За оцінкою експертів, біля 90 % проектів стають невдалими, 
навіть якщо їх завершення приносить позитивний результат. Критерієм оцінки в даному ви-
падку є виконання робіт суворо у рамках запланованих бюджету та строку. Як свідчить 
практика, перевитрата коштів в таких «відносно успішних» проектах складає від 50 % до 150 
%, а перевищення строків виконання робіт – від 30 % до 200 %. Більш 30 % проектів зупи-
няються, так і не досягнув завершення [2]. Ця статистика свідчить про те, що досить часто 
недостатньо ефективно використовуються методи і засоби управління проектами. 

У США та європейських державах регулярно проводяться дослідження ефективності 
впровадження системи управління проектами. Один з оглядів, підготовлених Інститутом 
управління проектами США (РМІ), включає дані, отримані більш ніж від 100 північноамери-
канських компаній і професіоналів в галузі управління проектами. На рис. наведені результа-
ти опитування щодо рівня ефективності використання систем управління проектами на базі 
методології управління проектами РМВОК® інституту РМІ [1]. 
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Рис. Оцінка ступеня ефективності впровадження системи управління проектами 
До основних якісних переваг використання системи управління проектами у рамках 

компанії відносяться: 
- більш високий ступінь контролю на виділеними проектами. У кожного проекту є ві-

дповідальний за нього менеджер, календарний план робіт і бюджет. Хід проекту, витрачені 
на нього кошти і вигоди, що отримуються, виділяються з основної діяльності компанії і зага-
льної звітності, тому на будь-якому етапі проекту чітко видно досягнутий результат; 

- ранжування проектів за ступенем значущості, поставлених цілей, очікуваних резуль-
татів тощо дає можливість надавати стратегічно важливим проектам пріоритети в ресурсах, 
персоналі, фінансуванні; 

- оптимізація розкладу проекту дозволяє найбільш ефективно розподілити ресурси 
компанії не тільки в середині проектів, але й між ними. При цьому можна врахувати доступ-
ність ресурсів, пріоритети проектів, графіки постачання сировини і матеріалів, обмеження з 
фінансування; 

- досвід, отриманий в ході реалізації окремих проектів, може бути використаний для 
недопущення помилок у майбутніх проектах, скорочення часу, необхідного для планування, 
вибору оптимального шляху реалізації проекту; 

- чітке планування робіт, необхідне при управлінні по проектам, дозволяє регулювати 
їх якість. 

Усе вище перераховане зумовлює необхідність впровадження сучасної системи 
управління проектами на підприємствах фармацевтичної галузі, адже чітко побудована і на-
дійно функціонуюча система управління проектами допоможе їм уникнути проблем, що мо-
жуть виникнути в процесі реалізації проектів, пов’язаних з розробкою і виробництвом нових 
лікарських засобів, опануванням нових технологій і методів контролю якості, нових підходів 
до управління. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Думенко Т.М., Морозов А.М., Степаненко А.В., Парій В.Д. 
ДП «Державний фармакологічний центр» 

 
Мета дослідження: аналіз нормативно-правових документів, які визначають статус-

ність формулярної системи на етапі її впровадження, а також визначення перспектив пода-
льшого удосконалення нормативного поля вищевказаної системи.  

Матеріали та методи дослідження: аналіз нормативно-правових актів державного та 
галузевого рівнів за період 2003 – 2010 рр. (Постанова КМУ – 2, накази МОЗ та АМН – 1, 
наказ МОЗ, зареєстрований в Міністерстві юстиції – 2, наказ МОЗ – 13) в контексті постав-
леної мети з використанням методу системного підходу, бібліографічного методу, методів 
аналізу наукової інформації, методу структурно-логічного аналізу.  

Результати дослідження та їх обговорення: Національна політика щодо лікарських за-
собів (ЛЗ) направлена на забезпечення законності та стабільної діяльності галузі та має гара-
нтувати доступність (рівний доступ населення до основних ЛЗ при їх помірній вартості), 
якість, безпеку та ефективність всіх ЛЗ та раціональне їх використання. Відповідно до між-
народної практики для досягнення вищевказаних цілей ефективним є комплекс управлінсь-
ких методик в охороні здоров’я, що формує формулярну систему (ФС) ЛЗ. Однак розробка 
та впровадження в медичну практику елементів ФС можливе лише за умови створення нале-
жного нормативно-правового середовища. Об’єктивна необхідність створення умов для ра-
ціонального використання ЛЗ в Україні була реалізована шляхом прийняття першого норма-
тивно-правового акту, який декларував необхідність створення та впровадження формуляр-
ної системи - Державної програми забезпечення населення ЛЗ на 2004-2010 рр., затвердженої 
Постановою КМУ від 25 липня 2003 р. N 1162. Пункт 3 цієї програми деталізує механізм 
створення умов для раціонального використання ЛЗ, а саме визначає напрям впровадження у 
лікувально-профілактичних закладах формулярів, розроблених на основі стандартів лікуван-
ня, затверджених МОЗ; дослідження та аналіз щорічного використання ЛЗ, розробка навча-
льних планів і програм з питань раціонального використання ЛЗ, адаптованих до рекоменда-
цій ВООЗ та ЄС і вимог ОЗ, надання медичним, фармацевтичним працівникам і населенню 
об'єктивної інформації про ЛЗ. На виконання Державної програми забезпечення ЛЗ на 2004-
2010 рр. МОЗ України було розроблено низку заходів, які затверджено наказом МОЗ від 
30.10.2003 р. №502, а саме «запровадження Державного формуляру ЛЗ за принципами раціо-
нального використання наявних ЛЗ на підставі результатів фармакоекономічного аналізу та 
забезпечення його регулярного оновлення», яке доручено Державній службі ЛЗ і виробів ме-
дичного призначення та ДП «Державний фармакологічний центр». Питання раціональної 
фармацевтичної політики зайняли належне місце у Національному плані розвитку системи 
ОЗ на період до 2010 р., затвердженому Постановою КМ України від 13.06.2007 р. №815, в 
якому МОЗ та АМН України доручено розробку та затвердження методики створення фор-
мулярів та забезпечення закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) ЛЗ та виробами медичного призна-
чення. В подальшому стратегія розвитку фармацевтичного сектору ОЗ представлена у Кон-
цепції розвитку фармацевтичного сектору галузі ОЗ України, затвердженої наказом МОЗ 
України від 18.12.2007 р. №838 (далі – Концепція). Серед основних напрямків реалізації 
Концепції є «розробка та впровадження ФС, стандартів лікування, в тому числі стандартів 
фармакотерапії». Реалізація Концепції супроводжувалася прийняттям нормативних докумен-
тів, що визначають нові механізми регуляції фармацевтичного ринку – за Розпорядженням 
КМ України від 10.09.2008 № 1247-р «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення 
державного контролю за обігом ЛЗ і виробів медичного призначення» МОЗ, АМН доручено 
«розробити стандарти лікування, формуляри за основними нозологічними формами захво-
рювань». Серед критеріїв ефективності ФС є підвищення якості медичної допомоги, яке від-
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повідно до міжнародної практики досягається шляхом впровадження системи медичної ста-
ндартизації. У 2008 році було розроблено та прийнято Концепцію управління якістю медич-
ної допомоги у галузі ОЗ в Україні на період до 2010 року, затверджена наказом МОЗ Украї-
ни від 31 березня 2008 року № 166, де вперше визначено ФС як складову системи медичної 
стандартизації. Також Галузева програма стандартизації медичної допомоги на період до 
2010 року (наказ МОЗ України від 25 червня 2008 року № 341) розглядає затвердження ме-
тодики розробки формулярів ЛЗ як фрагмент реалізації даної програми. Завдання створення 
концептуальних принципів розробки, перегляду, оновлення Державного формуляру ЛЗ, за-
безпечення його впровадження та супроводу було доручено Центральному формулярному 
комітету (ЦФК) МОЗ, під безпосереднім організаційно-методологічним супроводом у 2008 –
2009 рр. був розроблений перший випуск Державного формуляру ЛЗ, який затверджено на-
казом МОЗ України від 17.03.2009 р. №173. Також ЦФК розроблені методологічні засади 
впровадження ФС забезпечення ЛЗ, які реалізовані в методиці створення формулярів ЛЗ та 
положеннях про складові та інструменти функціонування ФС (Центральний формулярний 
комітет, формулярні комітети МОЗ АР Крим, управлінь ОЗ обласних, Київської та Севасто-
польської міських державних адміністрацій, фармакотерапевтичну комісію ЗОЗ, Державний 
формуляр ЛЗ, регіональний та локальний формуляри ЛЗ). Сьогодні чинним є другий випуск 
Державного формуляру ЛЗ (наказ МОЗ України від 28.01.2010 р. №59). Впровадження ФС 
потребує об’єктивної оцінки її дієвості. Відповідно до міжнародної практики надійним ін-
струментом для належної оцінки будь-якої системи є моніторинг. За дорученням МОЗ Укра-
їни ДП «Державний фармакологічний центр» та ЦФК розробили методику моніторингу та 
оцінки якості ФС на етапі її впровадження, яка включає загальні положення стосовно моні-
торингу та оцінки дієвості ФС, визначення та обґрунтування рівнів і етапів впровадження 
системи, перелік і характеристики критеріїв та індикаторів оцінки якості впровадження ФС. 
Положення Методики відповідають рекомендаціям ВООЗ щодо розробки та впровадження 
національного формуляру ЛЗ, організації роботи, моніторингу та оцінки діяльності форму-
лярних комітетів ЗОЗ, розробці, впровадженню та моніторингу національної політики щодо 
ЛЗ, а також чинним нормативним документам України щодо впровадження ФС. Нещодавно 
завершився етап громадського обговорення проекту вищевказаної методики. Належне впро-
вадження та забезпечення дієвості ФС потребує удосконалення існуючих нормативних актів 
на державотворчому рівні, тобто внесення наступних змін до Закону про ЛЗ, проект якого 
подано на розгляд Верховної Ради України – включення до статті 1 розділу І визначення те-
рмінів «формулярна система», «формулярна стаття», «Державний формуляр», «лікарський 
формуляр (формуляр закладу ОЗ)»; включення до розділу ІІ нової статті «Формулярна сис-
тема ЛЗ».  

Висновки: Проведений аналіз свідчить, що існуючі нормативно-правові акти України 
сьогодні, в цілому, належним чином визначають роль та місце ФС як у фармацевтичному се-
кторі, так і в секторі практичної ОЗ. Представлена нормативно-правова база медичної галузі 
являє собою адекватну правову основу для вперше створеної в українській системі охорони 
здоров’я ФС, що розвивається на державному, регіональному та локальному рівнях. Проте із 
становленням ФС, з появою її нових функцій буде формуватися потреба в удосконаленні іс-
нуючих або в появі нових нормативно-правових актів, що є закономірним явищем для сис-
теми, що зазнає постійного розвитку. Вже сьогоднішній день підказує перспективу у пода-
льшому вирішенні питань внесення змін до державотворчих актів, зокрема Закону про ЛЗ; 
нормативного регулювання моніторингу та оцінки дієвості ФС; створення повноцінної роз-
галуженої мережі регіональних формулярних комітетів та фармакотерапевтичних комісій 
закладів охорони здоров’я, що сьогодні перебувають на початковому етапі свого розвитку. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ GDP ТА GPP 

Дьякова Л.Ю., Немченко А.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На зламі третього тисячоліття соціальний аспект є об’єктивним і обов’язковим атри-

бутом діяльності фармацевтичної галузі України. Він став невід’ємною частиною 
розв’язання соціальних потреб сьогодення та зумовив незаперечну необхідність дотримання 
аптечними закладами вимог належної практики дистрибуції (GDP) і належної аптечної прак-
тики (GPP). При цьому розвиток аптечних закладів закономірно детермінований і взаємо-
пов’язаний з особливо актуальними питаннями усвідомлення значущості людських ресурсів, 
розвитку їх потенціалу, а також постійного вдосконалення якості на основі синергізму 
управління персоналом і управління якістю. 

Впровадження й дотримання сучасних стандартів якості неможливе без активної уча-
сті в цьому процесі персоналу та залучення до забезпечення якості кожного працівника апте-
ки чи оптової фармацевтичної ланки (фірми). Серед усіх організаційних ресурсів саме люд-
ський потенціал містить у собі найбільші резерви для вдосконалення роботи аптечного за-
кладу. Назріла потреба зіставлення й уніфікації функцій управління персоналом з підсисте-
мами системи забезпечення якості (СЗЯ) та розширення категоріальних меж трудової діяль-
ності персоналу до поняття трудова активність. Вимогою сьогодення є впорядкування і сис-
тематизація видів внутрішнього навчання та розробка процесної моделі управління розвит-
ком персоналу аптечних закладів в емерджентному середовищі. 

Тому метою роботи стало теоретичне та експериментальне обґрунтування процесів 
формування, розвитку і використання персоналу аптечних закладів при впровадженні вимог 
належних практик GDP і GPP. Методом моментних спостережень досліджено кадровий по-
тенціал 410 аптек приватної і колективної форм власності, 103 аптек державної і комунальної 
форм власності, 87 дистриб’юторів лікарських засобів (ЛЗ). Дослідження масиву вибірки 
проводилося на прикладі аптечних закладів 17 з 27 (63% від суцільного покриття) регіонів 
України. 

За результатами опитування керівників та анкетування працівників встановлено, що 
управління персоналом до цього часу залишається найбільш слабкою ланкою в загальній си-
стемі управління фармацевтичною організацією. Обов’язки по управлінню персоналом пере-
важної більшості аптечних закладів покладені на їх завідувачів або директорів. Зовнішніх 
фахівців для роботи з персоналом залучають тільки 5,7% дистриб’юторів ЛЗ та 4,7% аптек. 
Дисбаланс між прямим та зворотним зв’язками в досліджених аптечних закладах перешко-
джає оптимальному розгортанню міжфункціональних процесів, обмежує повноцінність вза-
ємовідносин «внутрішній постачальник – внутрішній споживач», відображається на якості 
фармацевтичної допомоги або якості обслуговування. 

Якість керівництва в аптеках державної і комунальної форм власності реалізована на 
60,7%, в приватних аптеках – на 73,7%, у дистриб’юторів ЛЗ – на 76,4%. Побудовані на біпо-
лярній шкалі семантичного диференціалу графічні профілі керівництва й співпраці для дер-
жавних і комунальних аптек характеризуються значним розмахом з різко протилежною ши-
рокою конфігурацією. Графічні зображення керівництва й співпраці для приватних аптек по-
рівняно вужчі й зміщені у позитивну частину шкали. Аналогічні профілі для дистриб’юторів 
ЛЗ є однозначно правосторонніми, відносно згладженими та свідчать про узгодженість різ-
них аспектів діяльності їх керівників. 
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Активність керівників аптечних закладів в обговоренні й розв’язанні сучасних про-
блем фармації зводиться до участі в семінарах і нарадах. Значно менше управлінців беруть 
участь у наукових конференціях. Відзначено низьку і навіть одиничну активність керівників 
у висвітленні своїх досягнень і проблем діяльності на сторінках періодичних видань, внесен-
ні пропозицій до проектів нормативних актів, співпраці з фармацевтичними асоціаціями.  

Лише від 8,0% до 11,5% керівників дистриб’юторів ЛЗ спрямовують своє бачення ро-
звитку на створення міцного підґрунтя для впровадження GDP і в найближчій перспективі 
планують реорганізацію складських зон, автоматизацію процесів відбору й комплектації за-
мовлень, залучення нових підходів до роботи з персоналом.  

Діяльність аптек на вищому рівні керівництва має стійку орієнтацію на комерційні ін-
тереси і вбачається такою ж у перспективі розвитку. Узагальнена оцінка професійного вмін-
ня персоналу аптек щодо вибору для пацієнта ефективних, безпечних і економічно доступ-
них ліків становить 78,8-81,0% від максимально можливої. Вибір ЛЗ для конкретного пацієн-
та безпомилково здійснюють 28,0% працівників приватних аптек та лише 8,7% представни-
ків державних і комунальних аптек. Невиправдано низькими залишаються обізнаність фахів-
ців щодо ідеології GPP, орієнтованість на якість взаємовідносин персоналу як «внутрішніх 
постачальників» з «внутрішніми споживачами» та обмежена доступність до засобів пошуку 
найновішої, об’єктивної і неупередженої інформації про ЛЗ. 

Визначення спрямованості внутрішнього навчання персоналу на ефективне функціо-
нування СЗЯ дозволило встановити, що найбільш поширеними видами внутрішнього на-
вчання в аптечних закладах є первинне та спеціальне. Свідомо й виважено до організації пе-
ріодичного внутрішнього навчання підходять 27,3% керівників аптек та 18,4% керівників 
дистриб’юторів ЛЗ. Лише 6,8-8,5% управлінців при виникненні організаційних збоїв прово-
дять термінове навчання працівника або задіяної групи. Існуючий підхід керівників до орга-
нізації внутрішнього навчання унеможливлює реалізацію таких принципів його проведення 
як безперервність, обов’язковість, дієвість і обмежує відпрацювання рольових характеристик 
персоналу в керованій і керуючій підсистемах СЗЯ.  

У досліджених аптечних закладах відсутня раціонально відпрацьована база для опти-
мального входження нових фахівців у сферу професійної діяльності з урахуванням внутріш-
нього середовища організації. Уже на етапі найму та адаптації персоналу не враховується 
відповідність майбутнього фахівця філософії і стратегії організації. Вимушену організаційну 
прихильність мають 61,0% працівників аптек та 25,5% працівників дистриб’юторів ЛЗ. За-
значене може нівелювати практичну реалізацію впроваджуваних в організації принципів і 
вимог належної практики.  

Наслідком зазначеного є прояв однієї з негативних характеристик сучасного фармаце-
втичного ринку праці – значної плинності кадрів, зумовленої, переважно, ініціативою самого 
персоналу. Фахівець, що працює в державній або комунальній аптеці, звільнюється в серед-
ньому 1 раз за 7,4 роки, в приватній аптеці – 1 раз за 3,2 роки, у дистриб’ютора ЛЗ – 1 раз за 
4,3 роки. Управління звільненнями в роботі аптечних закладів виражається в індивідуальних, 
одиничних проявах і найчастіше процес звільнення зводиться до механічного виконання. 

На основі проведеного системного аналізу процесів формування, розвитку і викорис-
тання персоналу GDP- та GPP- орієнтованих аптечних закладів підтверджено доцільність 
комплексного підходу до управління персоналом зі спрямуванням на виконання соціальних 
завдань фармацевтичної організації. Отримані результати використані для розробки і впро-
вадження обґрунтованих науково-методичних основ ефективного управління персоналом 
аптечних закладів при дотриманні вимог належних практик GDP і GPP. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЦІНИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ВІД ФАКТОРІВ 
РИНКОВОГО РИЗИКУ 

Євтушенко О.М., Мнушко З.М., Вельма С.В. Ольховська А.Б., Дорохова Л.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В умовах зростаючої конкуренції на фармацевтичному ринку особливу увагу приді-

ляють ціновій стратегії підприємства, яка відіграє значну роль в формуванні стійкості та 
конкурентоспроможності організації. Застосування раціонального механізму ціноутворення 
до різних груп препаратів може дати певні конкурентні переваги. У зв’язку з вищезазначе-
ним, у роботі обґрунтовано підходи до формування ціни на ЛЗ з урахуванням джерел ризику, 
що мають серйозний вплив на ціну: часовий фактор, якість ЛЗ, рівень обізнаності щодо ЛЗ, 
наявність в аптеках, частка ринку в грошових та товарних одиницях, вартість оригінального 
препарату. Досліджено ринок чотирьох фармакологічних груп препаратів, які відносяться до 
рецептурного та безрецептурного відпуску: протигрибкові препарати для системного вико-
ристання (група тербінафінів), інгібітори ГМГ КoА-редуктази (аторвастатини та сімвастати-
ни), антагоністи Са (похідні дигідропіридину, амлодипіни). Дослідження проводились з ви-
користанням якісних та кількісних методів аналізу, зокрема, статистичного аналізу ринкових 
даних, методу експертних оцінок, кореляційно-регресійного аналізу. Наприкінці досліджень 
передбачалось отримати рівняння регресії, за яким можливо визначення адекватної ціни, що 
співвідноситься з показниками ринку. Так, аналізувались ціни на 39 ЛЗ, що входять до вище-
зазначених груп препаратів. Для проведення регресійного аналізу ціни було обрано наступні 
чинники: х1 – показник часового пріоритету (мах 1); х2 – рівень прийнятної якості (мах 10 
балів); х3 – обізнаність лікарів та провізорів аптек, %; х4 – пенетрація (наявність в аптеках), 
%; х5 – частка ринку відносно вищестоячої фармакотерапевтичної групи (%), в грош. од.; х6 
– частка ринку відносно вищестоячої фармакотерапевтичної групи (%), в натур. од.; х7 – оп-
това ціна за дозу оригінального ЛЗ, грн.; Y – ціна за дозу досліджуваного препарату. Для ви-
значення показника часового пріоритету брався до уваги термін присутності на ринку оригі-
нального препарату, його показник дорівнюється 1. Часовий показник препаратів-дженериків 
визначався як 0.5, 0.25, 0.75 в залежності від кількості років присутності на ринку за період 
від року реєстрації оригінального препарату до сьогоднішнього часу. Рівень прийнятної яко-
сті вимірювався за 10 - бальною шкалою. Рівень обізнаності лікарів та провізорів аптек ви-
значався у відсотках. Наявність ЛЗ в аптеках, частка ринку в грошових та товарних одиницях 
визначені за даними ринкового аудиту компанії RNBC та даними моніторингу ринку систе-
ми «Фармстандарт». З використанням зазначених даних створено імітаційну модель у сере-
довищі Excel, що дозволяє формувати ціну в залежності від ситуації на ринку та в залежності 
від заходів з комунікативної політики, що плануються, та проведено регресійний аналіз за-
лежності ціни від ринкових факторів. На підставі аналізу ринку виведено рівняння залежнос-
ті ціни від таких факторів ризику як: термін присутності на ринку, якість ЛЗ, обізнаність фа-
хівців, наявність в аптеках та ціна оригінального препарату. Рівняння регресії має наступний 
вигляд:  

Y = -3,57745 + 2,02846•x1 + 0,51863•x2 + 0,00944•х3 – 0,03458•x4 +0,25915•x7 
Для перевірки отриманої моделі було використано визначені статистичні параметри, 

які доводять, що модель інформативна та адекватна.  
Використовуючи такий варіант імітаційного моделювання, менеджмент підприємства 

може обґрунтувати ціну на лікарські засоби, проводити моделювання ринкової ситуації з 
урахуванням власних заходів та дій конкурентів.  
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ПРО ЛІКАРСЬКІ РОСЛИННІ ЗАСОБИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ФОРМУЛЯРІВ 

Заліська О.М., Мудрак І.Г.* 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

Вінницький національний університет імені М.І.Пирогова* 
 
За даними ВООЗ використання рослинних препаратів постійно зростає, їх застосовує 

у Бельгії 38%, США – 42%, Австралії – 48%, у Канаді – 70%, Франції – 75% населення. В 
Україні використання лікарських рослинних засобів базується на історичних традиціях і 
знаннях про лікувальні властивості рослинних засобів. Вимоги до лікарських рослинних за-
собів встановлені у Європейській фармакопеї, діє спеціальна група Європейської асоціації 
виробників, яка визначає вимоги, принципи і критерії оцінки фітотерапевтичних засобів. У 
США створений Національний центр альтернативної і нетрадиційної медицини (NCCAM), 
який проводить рандомізовані дослідження рослинних засобів і за останні п’ять років отри-
мані належні докази їх ефективності. В Україні затверджений Державний формуляр лікарсь-
ких засобів, який включає і рослинні препарати. Тому актуальним є використання доказових 
даних про ефективність, результати фармакоекономічної оцінки рослинних засобів.  

Нами обґрунтовано, що основні дані доказової медицини про лікарські рослини наявні 
у таких міжнародних базах: база Кокрана, що містить систематичні огляди про ефективність 
рослинних засобів і мають рівень доказів (А-D) за результатами мета-аналізу; база даних 
NCCAM, що містить спеціальні монографії на лікарські рослини про ефективність і побічні 
дії лікарських рослин за даними рандомізованих досліджень, які проводилися у США; база 
даних МедлайнПлас, яка має монографії про ефективність лікарських рослин за даними єв-
ропейських досліджень при певних захворюваннях. 

Аналіз бази даних Кокрана показав, що наявні 27 систематичних оглядів та протоко-
лів щодо застосування рослинних засобів. У базі даних Національного центру альтернатив-
ної і нетрадиційної медицини (США) подано монографії про доказові дані щодо 39 лікарсь-
ких рослин. У базі МедлайнПлас наявні дані про 52 лікарські рослини, також подається дока-
зова інформація про неорганічні та природного походження речовини, які використовуються 
для лікування. Так, щодо журавлини (Vaccinium macrocarpon) отримано чисельні докази ефе-
ктивності капсул і соку з рослини для профілактики інфекцій сечостатевої системи у жінок – 
рівень В, антибактеріальна і антигрибкова дія препаратів з журавлини – рівень С, сік з жура-
влини знижує рівень кальцію у сечі, підвищуючи рівні магнію, калію та оксалатів, що сприяє 
попередженню утворенню каменів – рівень С, проте для профілактики інфекцій у дітей з 
нейрогенним компонентом неефективна – рівень D. У зв’язку з наявністю наукових доказів 
препарати з журавлини включені у перелік лікарських засобів, витрати на які відшкодову-
ються (Reimbursement) страховими фондами у європейських країнах. 

Для аналізу доказових даних про лікарські рослинні засоби нами виданий інформа-
ційний лист про нововведення в охороні здоров’я (2008), який впроваджений у наукову і на-
вчальну роботу шести вищих навчальних медичних закладів України. Опрацьовані методики 
фармакоекономічного аналізу гепатотропних рослинних засобів, рослинних препаратів для 
лікування урологічних захворювань, аденоми простати та інші (2009). Застосування даних 
доказової медицини і результатів фармакокономічного аналізу про лікарські рослинні засоби 
сприятиме раціональному використанню ефективних, безпечних та економічно вигідних ро-
слинних препаратів при перегляді Державного формуляру лікарських засобів, створенні ре-
гіональних і локальних формулярів у лікувально-профілактичних закладах України. 
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В Україні відповідно до рекомендацій ВООЗ „Фокус на пацієнта” реалізується Конце-

пція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України (Наказ МОЗ Украї-
ни від 18.12.2007 № 838), в якій вказується на актуальність впровадження методик фармако-
економічного аналізу (ФА) для оптимізації лікарського забезпечення; перспективність інфо-
рматизації у фармації шляхом створення комп’ютерних баз даних. Слід констатувати, що в 
Україні були прийняті Національний перелік основних лікарських засобів (Постанова КМУ 
від 2006, 2009), Державний формуляр лікарських засобів (перше, друге видання 2009, 2010), 
що є вагомим кроком до запровадження формулярної системи. Нашою метою було провести 
аналіз методології (методів і методик) ФА, які були опрацьовані за останні 10 років в Україні 
та обґрунтувати доцільність оцінки медичних технологій (health technology assesment – HTA) 
для забезпечення об’єктивною інформацією про показники „витрати-ефективність” лікарсь-
ких засобів при впровадженні формулярів. Джерелом інформації були публікації у наукових 
фахових виданнях „Фармацевтичний журнал”, „ Клінічна фармація”, „ Ліки України”, „ Фар-
мацевтичний часопис”, „ Фітотерапія. Фармацевтичний часопис”, автореферати захищених 
дисертацій, в яких подані результати саме наукового ФА, також матеріали конференції „Фа-
рмакоекономіка: стан і перспективи розвитку”, яка проводиться у НФаУ. Наші дисертаційні 
дослідження за 1999-2003 рр. показали, що у вказаних виданнях кількість статей з фармакое-
кономіки зросла в 7,3 рази, а з 2001 року почали діяти у журналах постійні рубрики „Фарма-
коекономіка”. За період 2004-2009 рр. опубліковані 87 статей з тематики ФА, формулярного 
забезпечення та освітніх аспектів фармакоекономіки. В ЛНМУ імені Данила Галицького за-
хищені 1 докторська і 6 кандидатських дисертацій, в яких опрацьовані методики ФА, 
комп’ютерні бази даних. За 2008-2010 рр. кількість досліджень, представлених на тематичній 
конференції зросла в 1,3 рази. Основні наукові центри – це НФаУ, ЛНМУ ім. Данила Гали-
цького, на які припадає 78 % публікацій. Провідні напрями ФА в Україні - це захворювання 
серцево-судинної, бронхолегеневої, шлунково-кишкової, опорно-рухової, сечостатевої сис-
тем та інші. Мала кількість методик ФА онкологічних захворювань, туберкульозу, які мають 
високі показники поширеності, хронічних і рідкісних захворювань, фармакотерапії дітей, ге-
ріатричних хворих, тому перспективними є такі об’єкти аналізу. Слід відзначити, що у вітчи-
зняних дослідженнях провідними методами фармакоекономічного аналізу є „мінімізація вар-
тості” та „вартість-ефективність”. У 71 % публікацій подається методика обчислення прямих 
витрат, у 44% - дані доказової медицини, у 8 % - оцінка якості життя методом „вартість-
користь”. У європейських країнах діють HTA-центри з оцінки медичних технологій, зокрема 
NICE у Великій Британії, IQWIG у Німеччині, HAS у Франції, Agencja Oceny Technologii 
Medycznych у Польщі, які узагальнюють інформацію про медичні, соціальні, економічні та 
етичні аспекти при використанні медичної технології у системній, прозорій, неупередженій 
формі, щоб надати керівникам охорони здоров’я дані про ефективність витрат лікарського 
забезпечення. В Україні перспективним є створення Центру з оцінки медичних технологій, 
який би акумулював результати наукового ФА з формуванням комп’ютерних баз даних і 
впроваджував їх при перегляді Державного формуляру, регіональних, локальних формуля-
рів, також переліків ліків для компенсації населенню. 
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Митна діяльність - багатоаспектний процес, успішність якого залежить від успішної 

реалізації організаційно-психологічних аспектів. Нами методами анкетування, інтерв’ювання 
та безпосереднього спостереження були досліджені організаційно-психологічні аспекти при 
проведенні процедури митного очищення фармацевтичної продукції для забезпечення раціо-
нальної взаємодії між митним службовцем і митним декларантом (брокером) фармацевтич-
ного підприємства.  

Митні процедури, пов'язані з оформленням фармацевтичної продукції, пред'являють 
до сучасного співробітника митниці ряд специфічних вимог, які були виявлені в процесі на-
ших досліджень. Найбільш важливі серед них наступні: знання основ законодавства; знання 
специфіки фармацевтичної продукції; знання особливостей культури держав - ведучих фар-
мацевтичних імпортерів України.  

В результаті наших досліджень було встановлено, що основними організаційними 
проблемами в роботі митника при митному оформленні фармацевтичної продукції в Україні 
є: 

1.Недостатє знання законодавства, яке регулює фармацевтичну галузь, що приводить 
до високих ставок митних зборів; обмеженню практики застосування митних режимів для 
фармацевтичної продукції, окрім імпорту і експорту; труднощам у визначенні коду фармаце-
втичної продукції; трудомісткому і складному порядку сертифікації фармацевтичної продук-
ції, яка не призначена для реалізації. 

2.Недостатє знання номенклатури і специфіки фармацевтичної продукції (умови збе-
рігання, транспортування, маркування та ін.). 

Дослідження також показали, що повсякденне ділове спілкування митного службовця 
з представниками організацій і фізичними особами - учасниками зовнішньоекономічної дія-
льності (ЗЕД) також вимагає наступних навиків у професійно-психологічної підготовці:  зда-
тність встановлювати контакт з учасниками ЗЕД (представниками фармацевтичних підпри-
ємств); уміння налагоджувати міжособисте спілкування наразі конфлікту з представниками 
фармацевтичних підприємств при порушенні митних правил (за наявності субстандартної 
або фальсифікованої фармацевтичної продукції); здатність коректувати свої дії при виконан-
ні службових обов'язків та знаходження компромісів; мати навики зняття стресу і поліпшен-
ня власного стану для запобігання професійному "вигоранню". 

Відсутність професійних вимог до комунікативних і організаційних якостей працівни-
ків митниці має негативне значення, оскільки їх діяльність протікає в умовах гострого дефі-
циту часу, постійного спілкування з великою кількістю клієнтів і т.д. Окрім спеціальних 
знань митний інспектор повинен володіти іноземними мовами, знати економіку, товарознав-
ство, добре розбиратися в психології спілкування.  

Висновок: зважаючи на специфіку здійснення митної діяльності нами виділені основ-
ні організаційно-психологічні аспекти процедури митного очищення фармацевтичної проду-
кції. Надалі нами буде проводиться розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо ді-
яльності при здійснені процедури митного очищення фармацевтичної продукції для праців-
ників митниці, митних декларантів (брокерів), які будуть запропоновані для використання в 
процесі їх підготовки та практичній діяльності.  
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Харківська медична академія післядипломної освіти  

 
Проблема раціонального використання лікарських засобів, яка буде загострюватися в 

процесі впровадження медичного страхування, реорганізації охорони здоров’я на принципах 
сімейної медицини, в умовах дефіциту бюджетних асигнувань і невизначеності механізмів 
залучення позабюджетних джерел фінансування, є актуальною проблемою вітчизняної охо-
рони здоров’я. Досвід більшості країн світу свідчить про те, що найбільш ефективним засо-
бом раціонального і економного використання бюджетних коштів є впровадження в практи-
ку роботи лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛПЗ), у тому числі амбулаторій сі-
мейної медицини, формулярної системи. Слід підкреслити, що в світовій практиці формуля-
рна система адресно спрямована саме на лікарів первинної ланки. Теоретично лікар загальної 
практики – сімейної медицини може використовувати в амбулаторних умовах ті ж самі ме-
дикаменти, що і лікар стаціонару. Однак специфікою умов роботи сімейного лікаря є його 
участь у профілактиці та тривалій фармакотерапії хронічних захворювань в амбулаторних 
умовах. Саме тому довготривале професійне спілкування сімейного лікаря та пацієнта спо-
нукає до пошуків найбільш оптимальних шляхів використання незначних фінансових ресур-
сів охорони здоров’я. Безперечною перевагою формулярної системи можна вважати можли-
вість використання як оригінальних лікарських препаратів, так і генерикових. Вказаний під-
хід орієнтовано на різну купівельну спроможність пацієнтів і, безперечно, буде слугувати 
забезпеченню економічної доступності призначеної лікарем фармакотерапії. В таких умовах 
лікар загальної практики – сімейної медицини може брати безпосередню участь у розробці 
формуляра лікарських засобів, використовуючи власний досвід та досвід своїх колег, дані з 
літературних та Інтернет-джерел (у тому числі дані доказової медицини) тощо. Подаючи 
власні пропозиції на обговорення та затвердження фармакотерапевтичною комісією ЛПЗ, що 
здійснює організаційно-методичне керівництво амбулаторією, сімейний лікар розширює свої 
можливості впливати на процес ощадливого використання коштів як амбулаторії ЗПСМ, так 
і коштів пацієнтів. Приймаючи до уваги досить обмежені матеріальні ресурси сімей, специ-
фіку організації медичної та медикаментозної допомоги, реально існуючу недоступність сі-
мейних лікарів до джерел надійної та достовірної інформації про лікарські засоби, а також 
цілий ряд інших, не менш важливих факторів, ми, опрацювавши досвід іноземних країн, за-
пропонували ввести в практику сімейної медицини таке поняття як рецептурний (амбулатор-
ний) формуляр. Рецептурний (амбулаторний) формуляр – це список необхідних лікарських 
засобів, які призначені для профілактики і лікування в амбулаторних умовах найбільш по-
ширених нозологічних форм захворювань. Він свідомо обмежується необхідними апробова-
ними лікарськими засобами, які є ефективними с точки зору доказової медицини, мають мі-
німальні побічні реакції і доступну ціну. 

Особливу увагу ми приділяємо розробці амбулаторних формулярів для пацієнтів по-
хилого віку, хворих на цукровий діабет, ішемічну хворобу, серцеву недостатність тощо. На-
шою метою є розробка обмеженого за кількістю, але раціонального за змістом переліку лі-
карських засобів для лікування певного захворювання з урахуванням індивідуальних особ-
ливостей кожного хворого. Для допомоги сімейному лікарю авторами підготовлено методи-
чні рекомендації, які містять алгоритм дій лікарів ЗПСМ щодо розробки рецептурних фор-
мулярів лікарських засобів. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
РИНКУ КРАЇНИ ЕКСПОРТУ 

Карам Ахмед, Мнушко З.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
В умовах високого рівня конкуренції на фармацевтичному ринку мірою підвищення 

загальної розвиненості галузі стає збільшення кількості виробників, конкурентоспроможних 
на зовнішніх фармацевтичних ринках. У багатьох країнах світу фармація є галуззю, що акти-
вно розвивається, та характеризується швидким зростанням промислового виробництва, ро-
зширенням асортименту лікарських засобів, що випускаються, розвитком науково-технічної 
бази, а також високим рівнем конкуренції і насиченості фармацевтичного ринку. Тому вихід 
країни на зовнішній ринок, збільшення експорту лікарських засобів у більшості країн роз-
глядається як позитивна ситуація в економічному розвитку, а також є шляхом до ефективні-
шого використання економічного потенціалу і отримання додаткового прибутку. У свою 
чергу, підприємства, які планують вихід на зарубіжні ринки, зіштовхуються з проблемами, 
що виникають у процесі роботи з інформацією, зі споживачами ліків, компаніями, агенціями, 
та іншими операторами ринку, з якими працює підприємство. 

При виході підприємства на зарубіжний фармацевтичний ринок головною метою є 
ефективна адаптація виробництва, технологій і структури фірми, а також продукції, що ви-
водиться на зовнішній ринок, до умов ринкового середовища та вимог кінцевого споживача 
цієї країни. Також є необхідними дослідження таких напрямів, як зовнішнє середовище краї-
ни зарубіжного ринку, структура і динаміка зовнішнього ринку, товар та його імідж на зов-
нішньому ринку, поведінка і мотивація споживачів, структура можливих партнерів і конку-
рентів, система руху товару, стимулювання збуту і реклама, система ціноутворення та ціни 
на певні товари.  

Отримання достовірної інформації про зарубіжні ринки є однією з головних проблем 
при проведенні маркетингових досліджень зарубіжних ринків, що в значній мірі обумовлено 
національними відмінностями окремих країн. До них відносяться мовні, культурні, (обумов-
лені ставленням споживачів до імпортного товару), поведінкові (пов’язані з соціальними, 
психологічними і економічними чинниками зовнішнього ринку), інформаційні (пов'язані з 
джерелами інформації). 

До чинників, які визначають особливості та пріоритетність експортного співробітниц-
тва з певною країною, також можна віднести: 

• відношення країни до системи ГАТТ/СОТ;  
• ступінь входження країни до світової торгівлі (показники експортної, імпортної та 

зовнішньоторговельних квот, обсяги прямих іноземних інвестицій); 
• наявність зовнішньоторговельної стратегії, її вихідні принципи та завдання, узго-

дженість із пріоритетами розвитку внутрішнього ринку, підтримки національного виробника 
всередині країни та за її межами, соціального захисту населення країни тощо; 

• рівень міжнародної конкурентоспроможності національної економіки, зокрема, від-
повідність її експорту міжнародним стандартам та вимогам; 

• участь країни в інтеграційних союзах з відповідною системою торговельного регу-
лювання в межах об'єднаної спільноти чи поза нею; 

• типову практику регулювання експортно-імпортних потоків, що історично склалася 
в країнах, наявність відповідного інституціонального забезпечення для її здійснення (законо-
давство, кадри, матеріально-технічна база). 
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕРИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 
ФЛУКОНАЗОЛУ В ТЕРАПІЇ ШКІРНО-СЛИЗОВОГО КАНДИДОЗУ 

Кириченко О.М., Кириченко О.А. 
Національній фармацевтичний університет 

 
На українському фармацевтичному ринку провідне місце належить генеричним лікар-

ським засобам. Так, згідно з даними систем дослідження українського ринку «Фармстан-
дарт» компанії «МОРІОН», на період із січня по липень 2009 р. частка генериків в загально-
му обсязі роздрібного продажу в грошових одиницях складає 34,2%, частка оригінальних 
препаратів - 15,4%. В натуральних одиницях ці показники відповідно складають 31,9% та 
3,7%. Перш за все такий стан на ринку обумовлений значно меншою вартістю відтворених 
копій. Але економічна привабливість генериків втрачає значимість при їх неналежній якості, 
в тому числі при недостатній клінічній ефективності. Терапевтична нееквівалентність гене-
риків призводить до нераціонального використання ресурсів системи охорони здоров’я та 
вважається однією з причин, що стримує впровадження ефективних медичних технологій в 
клінічну практику. Згідно зі світовими стандартами та з огляду на реальну клінічну практику 
визначення терапевтичної еквівалентності відтворених копій повинно базуватися не тільки 
на вивченні біоеквівалентності, але і на дослідженнях клінічної ефективності та безпеки. 
Економічно обґрунтованим, за висновками експертів, є визначення терапевтичної еквівален-
тності тільки за оцінкою біоеквівалентності. Проте, тільки наявність комплексу вищезазна-
чених досліджень дозволить провести якісну оцінку генеричних препаратів та визначити оп-
тимальний за фармакоекономічними характеристиками лікарський засіб та в кінцевому ра-
хунку раціонально використати грошові ресурси держави. Метою роботи було визначення 
оптимального за фармакоекономічними характеристиками лікарського засобу серед препара-
тів флуконазолу, що застосовувалися при лікуванні шкірно-слизового кандидозу у дітей пе-
рших тижнів життя. Матеріали відкритого порівняльного рандомізованого клінічного дослі-
дження представлені в статті «Эффективность различных препаратов флуконазола при лече-
нии кожно-слизистого кандидоза у детей первых недель жизни», Самсыгина Г.А. 
[http://gyna.medi.ru/ag13005.htm.]. Відповідно до стандартів лікування флуконазол як препа-
рат першого ряду пропонується для лікування кандидозу шкіри та слизових оболонок. В ана-
лізованому клінічному дослідженні застосовували оригінальний препарат флуконазолу – ді-
флюкан, (Pfizer Int, США) та генеричні – форкан, (Cipla Int., Індія), медофлюкон 
(Medochemie Ltd., Кіпр). Оцінка клінічної ефективності та безпеки в дослідженні проводила-
ся за такими показниками як частота виникнення рецидивів та переносимість препаратів. За 
отриманими результатами клінічного дослідження препарати флуконазолу, що вивчались, 
виявилися не рівноефективними. Так, при використанні медофлюкона відзначали достовірно 
більш високу частоту виникнення рецидивів (17,2%) ніж при лікуванні форканом та діфлю-
каном (рецидиви кандидозу відмічались достовірно рідше – відповідно на 5% та 7,4%). За 
показниками безпеки препарати не відрізнялися. Порівняльну клініко-економічну оцінку 
препаратів флуконазолу проводили з урахуванням показників клінічної ефективності та кур-
сової вартості лікування за методом «витрати-ефективність». Розрахунки показали, що вар-
тість одиниці ефективності, тобто вартість лікування, що дозволяє в одного хворого з наявні-
стю шкірно-слизового кандидозу зменшити частоту виникнення рецидивів при лікуванні ді-
флюканом складає 74,20 грн., при лікуванні форканом та діфлюканом – відповідно складає 
32,16 та 49,43 грн. Таким чином, проведений порівняльний аналіз показників ефективності 
витрат дозволив встановити, що як з фармакоекономічної, так і з клінічної точок зору опти-
мальним є застосування генеричного препарату форкан.  
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АНАЛІЗ РИНКУ ДИТЯЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ 
Кобець Ю.М., Панченко А.С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Існує тенденція збільшення відсотка захворюваності дітей. Тому нами були проведені 

дослідження з метою вивчення асортименту дитячих лікарських засобів та їх аналіз на фар-
мацевтичному ринку. Аналіз фармацевтичного ринку України свідчить про те, що на сього-
днішній день на ньому представлені практично всі лікарські засоби для фармакотерапії дитя-
чих захворювань. Питома вага усіх лікарських препаратів, які можуть використовуватися для 
дітей складає усього від 1 то 54 % від загальної кількості ліків у кожній групі. І хоча на пер-
ший погляд дефіциту лікарських засобів для дітей – немає, є вагома недостатність педіатри-
чних форм. 

Згідно результатам досліджень було виявлено, що найкращою формою для перораль-
ного застосування у дітей є суспензія, її частка на ринку не більш, ніж 22% від реальної по-
треби. Насамперед переважають таблетовані (67%) та ін’єкційні форми лікарських препара-
тів, які застосовуються в педіатрії. Не дивлячись на достатню кількість препаратів, діючих на 
респіраторну систему (128), антибіотиків і противірусних препаратів (50), засобів для ліку-
вання гастроентерологічних (44) і ЛОР захворювань (37), алергічних патологій (15), практи-
чно вони всі відносяться до генеричних засобів, при цьому педіатри відчувають недостат-
ність сучасних високоефективних препаратів, які уже використовуються закордоном. Анало-
гічна ситуація із бідним асортиментом знеболюючих, жарознижуючих (29), антигельмінтних 
препаратів (8), імуностимуляторів (13), вітамінів (22).  

Тому, в теперішній час фармацевтичний ринок лікарських засобів для педіатрії в 
Україні представлений здебільшого закордонними препаратами. Не дивлячись на високу те-
рапевтичну ефективність, дуже часто вони виявляються малодоступними для багатьох верств 
населення, через високу ціну. З урахуванням структури захворювання дітей необхідно збі-
льшити асортимент вітчизняних лікарських засобів, які використовують для лікування запа-
лення легенів, шлунково-кишкового тракту, інфекційних та алергічних процесів, захворю-
вання сечовивідної системи, засобів метаболічної терапії, адаптогенів. 

Маркетингові дослідження проводили у вигляді опитування. Після проведення анке-
тування, було встановлено що покупці, це переважно працівники віком від 21 до 30 років 
мали дітей віком від 1 до 3 років. У більшості випадків, для лікування дитини обирали тра-
диційну медицину або традиційну у комбінації з народною. Майже стовідсотково батьки ви-
конують призначення лікаря. Середня вартість покупки в аптеці складає від 50 до 100 грн. 
Перш за все найважливіший критерій при покупці лікарського засобу для дитини – це ефек-
тивність. Ціна займає лише четверте місце. Тому при покупці віддають перевагу імпортним 
препаратам. Якщо мають можливість обрати синтетичний чи рослинний препарат, то біль-
шість обирає рослинний. Розповсюдженими дитячими лікарськими формами є супозиторії та 
сиропи. Це пов’язано зі зручністю у використанні. 

Основними проблемами практичної педіатрії на даний момент є: розширення списку 
лікарських засобів, які мають конкретну дозу для дітей; збільшення кількості лікарських 
форм для дітей раннього віку, які не містять алкоголь; збільшення кількості ліків, які випи-
суються у вигляді крапель, сиропів, суспензій, супозиторіїв. Отже, український фармацевти-
чний ринок насичений імпортними дитячими лікарськими формами, оскільки при покупці 
препарату для дітей перш за все обирають ефективність та безпечність препарату, але це не 
задовольняє попит щодо вітчизняних лікарських засобів для дітей. 
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АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПРЕПАРАТІВ 
ПРОБІОТИКІВ ТА СИНБІОТИКІВ 

Кобець М.М., Попова І.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогоднішній день дисбіоз є глобальною проблемою. Згідно з даними світової ста-

тистики, 90% населення земної кулі хворіють на дисбіоз. Причиною стрімкого росту дисбіо-
тичних розладів є різке погіршення екології, різноманітність дієтичних добавок, консерван-
тів, барвників у продуктах харчування, перенесені гострі кишкові інфекції, широке застосу-
вання антибіотиків та ін. Звертає на себе увагу економічна сторона проблеми. Незважаючи 
на стрімке зростання сегменту пробіотичних та синбіотичних лікарських засобів на світово-
му фармацевтичному ринку, широкий асортимент препаратів, здатних впливати на патогенез 
та клінічні симптоми дисбіозу, як правило, вимагає значних фінансових витрат. На оздоров-
лення населення з дисбіотичними розладами в Європі та США щорічно витрачаються мілья-
рди євро і доларів. Таким чином, велика поширеність патології диктує гостру необхідність 
розробки обґрунтованого підходу до корекції порушень, що виникають при дисбіотичних 
станах, який передбачає раціональне використання ефективних, безпечних і доступних лі-
карських засобів.  

Метою даної роботи є маркетингові дослідження й прогнозування вітчизняного ринку 
пробіотичних та синбіотичних лікарських засобів для лікування дисбіозу. Згідно Наказу 
МОЗ України №158 від 22 лютого 2010 р. затверджений Протокол провізора (фармацевта) 
при відпуску безрецептурних лікарських засобів для симптоматичного лікування дисбіозу, в 
якому наведено схему лікування дисбіозу та рекомендовані лікарські препарати для лікуван-
ня даної патології, спираючись на які ми проводили наші подальші дослідження. 

Проведено аналіз асортименту лікарських засобів досліджуваної групи. Сьогодні в 
Україні зареєстровано 25 торгових назв пробіотичних препаратів, що випускаються 20 фір-
мами-виробниками. 70% асортименту складають імпортні препарати фармацевтичних ком-
паній із країн ближнього зарубіжжя: ЗАТ “Партнер” (Росія), ТОВ “Бакорен” (Росія), “Віта-
фарма” (Росія), “Мікроген” (Росія), НВРУП “Діалек” (Білорусія) та далекого зарубіжжя: 
“Pharmachion” (Болгарія), “Ferrosan“ (Данія), Institut Rosell Inc. (Канада), “Lek” (Словенія), 
“Biocodex” (Франція), “Genom Biotech” (Індія), “Sanofi-Synthelabo” (Франція), Mili Healthcare 
(Великобританія), “Merckle” (Німеччина). Тільки 30% займають пробіотики вітчизняного ви-
робництва. Лікарські препарати даної фармакотерапевтичної групи представлені на ринку 
України у вигляді таких лікарських форм: порошки, краплі, таблетки й капсули. При порів-
нянні лікарських форм препаратів пробіотиків вітчизняного та закордонного виробництва, 
останні віддають перевагу випуску пробіотика чи синбіотика у вигляді капсул (39,13%). Пе-
реважна форма випуску препаратів вітчизняного виробництва – дозований ліофілізований 
порошок у флаконах (52,17%). Найбільш конкурентоспроможними є препарати лінекс і біфі-
форм. У результаті проведеного аналізу встановлені препарати, які мають найбільший попит 
у населення: лінекс “Lek” (Словенія), біфіформ “Ferossan” (Данія), лактовіт форте Mili 
Healthcare (Великобританія). Проведена комплексна експертна оцінка пробіотичних та син-
біотичних лікарських засобів. Найбільш ефективними, за оцінками фахівців, є лікарські за-
соби лінекс, біфіформ, лактовіт форте, ентерол, лацидофіл. 

Таким чином, пробіотичні засоби є достатньою мірою структурованим сегментом ри-
нку, на якому працюють вітчизняні й зарубіжні виробники, що активно розвивається. 
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СИСТЕМНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ РОЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КОМАНДЫ 
Кожухова Т.В. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации НФаУ 
 
Обеспечение качества лекарств связано с рядом изменений в создании, производстве 

и реализации продукции. Изменения могут касаться: изменений состава; изменений техноло-
гии; изменений лекарственной формы; изменений в оборудовании; изменений в производст-
венной зоне и системах обеспечения; перенесения процессов на другой участок. 

Одним из факторов, влияющих на эффективность управления изменениями, является 
формирование эффективной команды, где каждый сотрудник будет выполнять определен-
ную функциональную роль. Команду рассматривают как: (1) определенную совокупность 
индивидов; (2) каждый из которых обладает уникальными умениями и личностными харак-
теристиками; (3) которые работают вместе; (4) образуя определенную ролевую сетку и стру-
ктуры власти; (5) стремясь достигнуть целей, выдвинутых организацией, частью которой ко-
манда является. Таким образом, группа индивидов, работающих вместе над достижением со-
вместной цели, еще не является командой. Ведущая особенность команды в том, что ее чле-
ны взаимозависимы через выполнение определенных групповых ролей. Они определяются 
характером деятельности в команде и включают следующие роли (по теории М. Белбина): 
Лидер-Координатор, Лидер-Формировщик, Реализатор, Уборщик, Душа команды, Иннова-
тор, Исследователь ресурсов, Аналитик, Специалист. Структура и адекватность распределе-
ния ролей в команде могут быть выявлены и оценены следующим образом: 

1. Путем наблюдения за поведением. Лучшим способом оценки ролей индивидов в 
команде является тщательное наблюдение за их поведением на протяжении достаточно про-
должительного периода в разнообразных ситуациях. 2. Посредством самооценки: существует 
несомненная связь между тем, как человек видит сам себя, его поведением и функциониро-
ванием. Самооценка наиболее полезна в определении когнитивной или интеллектуальной 
роли Инноватора или Аналитика. 3. Диагностированием личности. Распределяя роли в ко-
манде, методы наблюдения и самооценки можно дополнить тестами на комплексное диагно-
стирование особенностей личности (например, тест Кеттела). 

Анализ деятельности команд, создаваемых на фармацевтических предприятиях для 
проектирования и внедрения изменений, показал, что команды не всегда старательно подби-
раются и не всегда имеют нужный баланс между необходимыми ролями. Вследствие этого 
возникают проблемы, связанные с наложением и незаполненностью определенных ролей, 
что вызывает необходимость сочетать процедуры прояснения ролей и переговоров о них с 
кадровым доукомплектованием команды.  

Системный подход к ролевому упорядочению структуры команды включает такую 
последовательность действий: прояснить цели и конечный результат деятельности команды; 
определить конкретные пути достижения целей; решить, какие роли будут выполнять члены 
команды для достижения целей; пересмотреть характеристики людей в команде, чтобы 
определить, кто же лучше может выполнять соответствующую роль; достигнуть соглашения 
относительно того, кто и что будет делать, обращая особое внимание на пересечение (нало-
жение) функций и незаполненность вакансий; приступить к выполнению работы в соответс-
твии с договоренностями; периодически пересматривать ход выполнения работы, обращая 
особое внимание на недостаточно четко сформулированные аспекты и ролевые конфликты; 
внести коррективы и достичь новых соглашений относительно того, кто и что будет делать; 
продолжить процесс согласования, выполнения работ и их пересмотра.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ 

Коріневська Г.М., Тригубчак О.В., Яворська Г.П., Равлів Ю.А. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

 
В останні роки спостерігається значне зростання асортименту лікарських засобів на 

фармацевтичному ринку України, які відрізняються складом, формою випуску, дозуванням, 
способом застосування, показниками ефективності, безпечності, утилітарності, вартості. Це 
ускладнює процес вибору і раціонального використання препаратів. З метою оптимізації лі-
карських призначень проводять їх фармакоекономічний аналізу.  

Метою нашої роботи було за допомогою методів мінімізації витрат, витрати-
ефективність, витрати-утилітарність, загальна вартість захворювання та математичного мо-
делювання запропонувати алгоритми вибору антигіпертензивних препаратів, антибіотиків 
фторхінолонового та пеніцилінового ряду. 

При виборі препарату для раціональної антибіотикотерапії необхідно встановити чут-
ливість збудника, локалізацію запального процесу, можливу взаємодію з іншими лікарськи-
ми засобами. Після встановлення діючої речовини потрібно врахувати торгову назву і вар-
тість препарату, форму випуску, дозування і тривалість терапії. Встановили, що для оптимі-
зації застосування препаратів фторхінолонового ряду доцільно використовувати ступеневу 
терапію. Для препаратів ципрофлоксацину різних виробників встановили мікробіологічну 
ефективність. Отримані результати показали Цифран (Ranbaxy, Індія) є у 4 рази активнішим 
щодо Е. coli, ніж до S. aureus, адже значення МІК дорівнює відповідно 0,125 та 0,5. Такою ж 
різницею щодо активності володіє і Ципрофлоксацин-Нортон (Norton, Канада), але його МІК 
щодо Е. coli практично у 8 разів є меншою, ніж МІК до S. аureus, тобто і чутливість до еше-
рихії (ентеробактерій) є вищою, ніж до стафілококу. При порівнянні значень коефіцієнтів 
вартість/ефективність можна зробити висновок, що на одиницю ефективності для ірадіації 
збудника S. aureus необхідно затратити менше коштів при використанні препарату Ципроф-
локсацин – Нортон, адже значення його коефіцієнту є нижчим у порівнянні із коефіцієнтами 
інших аналізованих препаратів. Щодо антибактеріальної активності відносно збудника Е. 
coli, то з фармакоекономічної точки зору найдоцільнішим буде використання препарату Ци-
профлоксацин–Новофарм для її еридикації, оскільки коефіцієнт вартість/ ефективність пре-
парату є найменшим , що в свою чергу забезпечує мінімальні витрати для лікування бактері-
альних інфекцій, викликаних саме даною ентеробактерією. 

В ході вивчення антигіпертензивних засобів першого ряду встановили, що найбільш 
доцільно використовувати препарати з групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферме-
нту. На основі проведених розрахунків визначили, що з фармакоекономічної точки зору пе-
ревагу слід надавати препаратам еналаприлу та лізоноприлу. В подальшому більш детально 
було проаналізовано лікарські засоби з діючою речовиною еналаприл під торговими назвами 
ренітек (Merck Sharp & Dohme Idea, Швейцарія), едніт (Gedeon Richter, Угорщина), енап 
(KRKA, Словенія), енам (Dr. Reddy’s, Індія), для яких коефіцієнт «витрати-ефективність» 
становив 0,15; 0,06; 0,11; 0,04 відповідно та лізиноприл під торговими назвами лізорил (Ipca 
Laboratories Limited, Індія) та диротон (Gedeon Richter, Угорщина), для яких коефіцієнти 
«витрати-ефективність» становили 0,51 та 0,54. 

Отже, фармакоекономічні методи аналізу дозволяють оптимізувати фармакотерапію, 
що зменшує загальні витрати на лікування. 
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Костюк Г.В. 
ВАТ «Фармак» 

 
Система управління проектами в умовах менеджменту якості, як свідчить світова 

практика, повинна включати 9 основних підсистем (рис.). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Підсистеми управління проектами 

Управління проектами 

1. Управління інтеграцією 
проекту 

1.1 Розробка Статуту проек-
ту 
1.2 Розробка попереднього 
опису змісту проекту 
1.3 Розробка плану управ-
ління проектом 
1.4 Керівництво і управлін-
ня виконанням проекту 
1.5 Моніторинг і управління 
роботами проекту 
1.6 Загальне управління 
змінами 
1.7 Закриття проекту 

2. Управління змістом 
проекту 

2.1 Планування змісту 
2.2 Визначення змісту 
2.3 Створення структу-
ри проектних робіт 
2.4 Підтвердження зміс-
ту 
2.5 Управління змістом 

3. Управління термінами 
проекту 

3.1 Визначення складу 
операцій 
3.2 Визначення взаємо-
зв’язків операцій 
3.3 Оцінка ресурсів опе-
рацій 
3.4 Оцінка тривалості 
операцій 
3.5 Розробка розкладу 
3.6 Управління розкладом 

4. Управління вартістю 
проекту 

4.1 Вартісна оцінка 
4.2 Розробка бюджету ви-
трат 
4.3 Управління вартістю 

5. Управління якістю 
проекту 

5.1 Планування якості 
5.2 Процес забезпечення 
якості 
5.3 Процес контролю 
якості 

6. Управління людськи-
ми ресурсами проекту 

6.1 Планування людсь-
ких ресурсів 
6.2 Набір команди проек-
ту 
6.3 Розвиток команди 
проекту 
6.4 Управління коман-
дою проекту 

7. Управління комунікаці-
ями проекту 

7.1 Планування комуніка-
цій 
7.2 Розповсюдження інфо-
рмації 
7.3 Звітність по виконання 
7.4 Управління учасниками 
проекту 

8. Управління ризиками 
проекту 

8.1 Планування управ-
ління ризиками 
8.2 Ідентифікація ризи-
ків 
8.3 Якісний аналіз ризи-
ків 
8.4 Кількісний аналіз 
ризиків 
8.5 Планування реагу-
вання на ризики 
8.6 Моніторинг і управ-
ління ризиками 

9. Управління постачан-
ням проекту 

9.1 Планування закупі-
вель і придбань 
9.2 Планування контрак-
тів 
9.3 Запит інформації у 
продавців 
9.4 Вибір продавців 
9.5 Адміністрування і 
закриття контрактів 
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Центральною підсистемою управління проектами є саме підсистема управління якіс-
тю. Під якістю, як правило, розуміють сукупність властивостей і характеристик об’єкта, які 
зумовлюють його придатність задовольняти явні та неявні потреби споживачів відповідно до 
призначення. Управління якістю проекту слід розглядати як систему методів, засобів, дій та 
інструментів, спрямованих на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня 
якості проекту в процесі його розробки, обґрунтування та реалізації. 

У практиці управління проектами прийнято виділяти чотири ключових аспекти якості: 
1. Якість продукту проекту як відповідність ринковим потребам і сподіванням спожи-

вачів. Цей аспект якості досягається завдяки точному та ефективному визначенню потреб і 
очікувань замовників з метою їх задоволення. 

2. Якість розробки і планування проекту. Цей аспект якості досягається завдяки дета-
льній і ретельній розробці самого проекту і його продукту. 

3. Якість виконання робіт за проектом відповідно до планової документації. Цей ас-
пект забезпечується завдяки дотриманню відповідності реалізації проекту його плану, а та-
кож забезпеченню розроблених характеристик продукції проекту і самого проекту. 

4. Якість ресурсів, що залучаються до виконання проекту, що досягається завдяки які-
сному матеріально-технічному забезпеченню проекту упродовж усього його життєвого цик-
лу. 

Практика свідчить, що одним з найважливіших методів управління якістю проектів є 
верифікація. У проектному менеджменті верифікація – це метод оцінки елементу або проду-
кту наприкінці фази проекту або самого проекту з метою засвідчення того, що він задоволь-
няє визначеним вимогам замовників. 

Відповідно до запланованих заходів також повинна проводитися валідація проекту і 
розробки для того, щоб гарантувати, що кінцева продукція здатна задовольнити вимоги для 
встановленого або передбачуваного використання, якщо воно відоме. У всіх випадках, коли 
це є можливим, валідація повинна бути завершена до постачання або застосування продукції. 
Валідація – це підтвердження на основі надання об’єктивних доказів того, що вимоги до 
конкретного використання або застосування виконані. Повинні вестися і зберігатися записи 
результатів валідації і всіх необхідних дій.  

Поряд з верифікацією і валідацією проекту важливим методом управління якістю є 
стандартизація проектної діяльності. 

Також, забезпечення якості в процесі управління проектами на фармацевтичних під-
приємствах повинно досягатися завдяки реалізації таких напрямів: 

− розробки стандартів управління проектами та їх подальшого відновлення на рі-
вні підприємства у відповідності зі змінами, що відбуваються у зовнішньому і 
внутрішньому середовищі підприємства; 

− впровадження стандартів в проектну діяльність підприємства; 
− контролю за дотриманням вимог стандартів управління проектами. 

Управління якістю в системі проектного менеджменту повинно відбуватися на всіх 
етапах реалізації проекту, починаючи від планування якості проектів до контролю за реалі-
зацією проекту. 

Запропонована система управління проектами в умовах менеджменту якості успішно 
впроваджується на ВАТ «Фармак». 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, 
ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ В УМОВАХ АПТЕК 

Косяченко К.Л. 
Національний фармацевтичний університет, 

Державна інспекція з контролю лікарських засобів 
 
Серед причин, які призвели до значного скорочення кількості виробничих аптек − від-

сутність субстанцій та їх висока вартість, постійне зростання витрат (комунальних платежів, 
орендної плати тощо) при зменшенні обсягів екстемпоральної рецептури, слід назвати й такі 
як переорієнтація лікарів та пацієнтів на лікарські засоби промислового виробництва, а та-
кож агресивне нав’язування нових лікарських препаратів. 

Екстемпоральні лікарські засоби ніколи повністю не можуть бути замінені ліками 
промислового виробництва, що пов’язане з рядом причин: 

- для деяких екстемпоральних лікарських засобів немає аналогів серед препаратів 
промислового виробництва через нерентабельність їх виготовлення, незначну потребу в них 
або ж вони не мають адекватного дозування для новонароджених, дітей чи людей похилого 
віку; 

- частина пацієнтів потребує саме індивідуального підходу до лікування їх хвороб у 
той час, коли ліки промислового виробництва розраховані на „середнього” споживача; 

- деякі лікарські засоби не мають абсолютно еквівалентних аналогів промислового 
виробництва через їх нестабільність чи короткий термін зберігання (стерильні розчини для 
новонароджених – р-ни глюкози 5, 10, 25%, дибазолу 0,01%, кислоти аскорбінової 1% та ін.; 
р-ни калію перманганату 0,1-0,5%, 2-5% для застосування у новонароджених та обробки опі-
кових поверхонь (термін придатності яких – 2 доби) тощо); 

- препарати промислового виробництва містять у своєму складі стабілізатори та регу-
лятори кислотності, використання яких неприпустимо у грудних дітей. 

Слід також зазначити, що у наш час все більше уваги приділяється персоналізованій 
медицині, яка спрямована на лікування конкретного хворого з його індивідуальними особли-
востями, а не хвороби. Такий підхід до лікування сприятиме підвищенню безпеки охорони 
здоров’я, а також її профілактичної та клінічної ефективності. Вищевказане відкидає усі 
сумніви щодо необхідності збереження екстемпоральної рецептури та збереження виготов-
лення ліків в умовах аптеки. Отже, для збереження виробничої функції аптек слід чітко ви-
значити, які саме ліки необхідно готувати в аптеці. А це передбачає необхідність змістовних 
досліджень номенклатури екстемпоральних ліків, ступеню потреби у них тощо. Нами прове-
дено дослідження номенклатури лікарських засобів, які виготовляються в умовах аптек у ря-
ді областей України (Запорізька, Луганська, Миколаївська, Вінницька, Рівненська, Чернігів-
ська, Волинська, Тернопільська, Черкаська). Результати цього дослідження вказують, що 
найбільшу питому вагу в номенклатурі екстемпоральних ліків, що виготовляються лікарня-
ними та міжлікарняними аптеками мають стерильні та рідкі лікарські форми для зовнішнього 
і внутрішнього застосування, а в аптеках, що обслуговують населення – нестерильні та не-
стерильні рідкі лікарські форми для зовнішнього і внутрішнього застосування. Тільки в умо-
вах аптек виготовляються стерильні розчини новокаїну 1 і 2%, кальцію хлориду 1%, калію 
хлориду 7,5%,натрію хлориду 10%, фурациліну 0,01 та 0,02% на ізотонічному розчині натрію 
хлориду (у флаконах від 10 до 400 мл), етакридину лактату 0,1%, натрію хлориду 10%, дика-
їну 1, 2 та 3%, кислоти борної 2 і 3%, а також виготовлені в асептичних умовах розчини ко-
ларголу, протарголу 3%, перманганату калію 0,1%, 5, 10% (по 10, 50, 100 та 200 мл). 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІН 
НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В УКРАЇНІ 

Косяченко К.Л., Немченко А.С., Коваленко О.В. 
Національний фармацевтичний університет, 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів  
 
У наш час в українському суспільстві дуже гостро постає проблема забезпечення на-

селення якісними та доступними лікарськими засобами (ЛЗ). Таке становище значною мірою 
зумовлене тим, що фармацевтична галузь практично працює в ринкових умовах, тоді як сис-
тема охорони здоров’я по суті все ще залишається планово-бюджетною. Реформування та 
ефективний розвиток вітчизняної фармації вимагає посилення державного впливу з метою 
забезпечення населення доступною, вчасною та ефективною фармацевтичною допомогою, 
особливо у період кризового стану в економіці країни. Серед комплексу методів державного 
регулювання (правові, адміністративні, соціальні та економічні) у фармації чільне місце за-
ймають соціально-економічні, а саме, ціноутворення на лікарські засоби та реімбурсація їх 
вартості.  

Метою нашого дослідження визначено оцінку ефективності сучасних методів регулю-
вання системи цін на ЛЗ та обґрунтування основних напрямків їх удосконалення. 

З огляду на те, що процес формування ефективного механізму державного регулю-
вання цін на ліки є досить складним соціально-економічним завданням, нами було визначено 
його чотири основні етапи: І (початковий). Встановлення граничного рівня постачальницько-
збутової та торговельної (роздрібної) націнки; II (поточний). Моніторинг оптово-відпускних 
та роздрібних цін на ЛЗ; III (перспективний). Державна реєстрація оптово-відпускних цін на 
основні ЛЗ (ОЛЗ); IV (заключний). Впровадження референтного ціноутворення як метода 
реімбурсації вартості ОЛЗ за умов впровадження обов’язкового медичного страхування. 

Наприкінці 2008 р. був введений діючий механізм державного регулювання цін на ЛЗ 
(І етап). До принципових змін, які можна оцінити позитивно, слід віднести: перехід від змі-
шаного механізму (регіонального та загальнодержавного) до загальнодержавного, який роз-
повсюджений у міжнародній практиці; розділення граничного рівня загальної торговельної 
націнки на постачальницько-збутову та роздрібну, що дозволило більш чітко контролювати 
ціни реалізації посередницьких організацій – оптових фірм та аптек; нормативно-правове ви-
значення оптово-відпускних та роздрібних цін на ЛЗ; суттєве скорочення (більш ніж в 4 ра-
зи) Національного переліку ОЛЗ, ціни на які підлягають державному регулюванню, а також 
відміна дії окремого Цінового переліку. 

До негативних чинників І етапу слід віднести норму, яка вивела з-під регулювання ві-
тчизняні ЛЗ вартістю до 12 грн., що сприяло неконтрольованому підвищенню цін на окремі, 
як правило, найуживаніші ліки. Це підтверджується результатами моніторингу, що прово-
диться уже відповідно до ІІ етапу і статус якого практично не врегульований нормативно-
правовими актами, хоча проект постанови КМУ уже розроблено. Якщо загальні показники 
приросту роздрібних цін на ОЛЗ за період квітень-грудень 2009 р. склали 13% у середньому, 
то для вказаних ОЛЗ ці показники визначено на рівні від 28 до 81%% відповідно. Враховую-
чи, що реалізація ЛЗ звільнена від сплати податку на додану вартість, така негативна тенден-
ція росту оптових та роздрібних цін та зниження рівня їх економічної доступності є недопус-
тимою і потребує нагального втручання держави. 

Таким чином, для реалізації основних принципів у формуванні систем оптових і роз-
дрібних цін, а саме обґрунтованості, прозорості і гласності, основними завданнями сьогоден-
ня є: проведення систематичного моніторингу цін та показників доступності ОЛЗ; створення 
системи реєстрації та ведення Державного реєстру оптово-відпускних цін на ОЛЗ, форму-
вання інформаційної бази даних вітчизняних та світових цін виробників ОЛЗ.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АПТЕЧОК 
ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Краєвська Є.В., Трохимчук О.І. 
Одеський державний медичний університет 

 
Для надання першої медичної допомоги використовуються аптечки для подорожей, 

службових приміщень, домашніх потреб та немовлят, які формуються в аптечках відповідно 
до наказу МОЗ України від 22 лютого.2010 р. №158. Проте аптечки для відпочинку в роздрі-
бній аптечній мережі відсутні.  

Метою нашого дослідження було науково обґрунтувати методологію, основні прин-
ципи формування такої аптечки та створення комп’ютерної бази даних її складових. 

Нами досліджені функціональні стани відпочиваючих, при яких необхідно надавати 
першу медичну допомогу у вигляді само- та взаємодопомоги з використанням лікарських 
препаратів та засобів медичного призначення. Насамперед, надання допомоги при симпто-
мах респіраторної і серцевої недостатності, опіках і відмороженнях, простудах, головних бо-
лях, проведення тимчасової іммобілізації кінцівок, первинної обробки ран і накладання тугих 
пов’язок або джуту тощо.  

На базі програмного забезпечення Microsoft Excel 7.0 відпрацьовано алгоритм форму-
вання аптечки, який включає визначення місця, способу, пори року і тривалості відпочинку, 
об’єктивного стану здоров’я, віку, можливих нездужань, захворювань і кількості відпочива-
ючих. Асортимент аптечки формують перев’язувальні матеріали (бинти, пластирі, вата, сер-
ветки тощо), вироби медичного призначення (джут, термометр максимальний, ножиці, гіпо-
термічний пакет тощо) та безрецептурні препарати наступних груп: кардіологічні (валідол), 
лікарські засоби седативні рослинного походження, анальгетики, антипіретики, антигіперте-
нзивні центральної дії (раунатин), дихальні аналептики (розчин аміаку), симпатоміметики 
для системного і місцевого застосування, спазмолітичні, протиалергічні (антигістамінні), для 
лікування шлунково-кишкових розладів (ентеросорбенти, пригнічення перистальтики), про-
тизастудні, антисептичні для захворювань глотки і гортані, дезінфікуючі для обробки шкіри, 
ранозагоювальні для топічного застосування, лікарські засоби, що застосовуються при вес-
тибулярних порушеннях, сонцезахисні засоби та репеленти перев’язувальні матеріали (бин-
ти, вата, лейкопластирі тощо), засоби особистої гігієни. Електронна база передбачає отри-
мання інформації про препарати для відповідального самолікування.  

Запас всіх безрецептурних лікарських засобів для симптоматичного лікування розра-
ховується для надання допомоги відпочиваючим протягом 2-3 днів. Крім того, відпочиваючі, 
які страждають хронічними захворюваннями, повинні постійно мати набір препаратів, що 
рекомендовані лікарем.  

За результатами комплексних досліджень сформована комп’ютерна база даних безре-
цептурних лікарських засобів і виробів медичного призначення з використанням програмно-
го забезпечення Microsoft Excel 7.0 для формування аптечки для відпочинку, яка дозволяє 
враховувати основні принципи її формування, індивідуальні потреби відпочиваючих та на-
лежної інформації щодо лікарських препаратів для відповідального самолікування. 
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Краєвська Є.В., Трохимчук О.В. 
Одеський державний медичний університет 

 
Розповсюдженими захворюваннями порожнини рота є стоматити, гінгівіти та пародо-

нтити. Одним з основних етіологічних факторів цих захворювань є патологічні процеси, що 
супроводжуються появою запалення слизової оболонки, зубного нальоту, відкладення зубно-
го каменю, і потребують своєчасного лікування. Дослідження фармакоекономічної складової 
лікувально-діагностичного процесу, що забезпечує проведення порівняльного аналізу варто-
сті та ефективності стандартизованих схем фармакотерапії, з одночасним обчисленням ви-
трат і переваг стоматологічного лікування є актуальним. 

Метою нашого дослідження був фармакоекономічний аналіз стоматологічних лікар-
ських засобів та створення їх оптимального переліку для надання стоматологічної допомоги. 
За основу нами були відібрані Протоколи надання медичної допомоги за нозологічними фо-
рмами стоматологічних захворювань згідно з МКХ 10, а саме: стоматит, гінгівіт, сіалоденит, 
паротит, періодонтит, сифіліс ротової порожнини, актиномікоз, лейкоплакія, пародонтоз, па-
родонтит, карієс та ін. Далі, для лікування кожної нозологічної форми нами були складені 
переліки зареєстрованих в Україні лікарських засобів відповідно до Державного формуляру 
(2009) та Довідника лікарських засобів (2009). 

Проведений маркетинговий аналіз визначених переліків лікарських засобів для стома-
тологічної практики за АТХ- класифікацією показав, що асортимент препаратів становить 64 
найменування, з яких 27 вироблялися у зарубіжних країнах (Боснія, Герцеговина, Індія, Ірла-
ндія, Канада, Німеччина, Росія, Швейцарія та ін.). Основними пропозиціями на фармацевти-
чному ринку були препарати хлоргексидину біглюконату, метронідозолу, гекситидину, а та-
кож лікарська рослинна сировина (квітки ромашки, трава чистотілу, плоди софори, квітки 
календули, трава деревію та ін.). Вказані препарати використовуються в стоматологічній 
практиці у вигляді полоскань і примочок, гелів і паст. 

При проведенні досліджень враховували не тільки набутий досвід експертних оцінок, 
але й особливості епідеміологічних показників захворюваності серед населення, здатність 
бюджету задовольняти потреби охорони здоров’я, рівень та специфіку надання стоматологі-
чної допомоги у поліклінічних умовах з урахуванням чинників: територіальний принцип, 
об’єм, досвід лікарів–стоматологів, наявність специфічних захворювань, фактор перемішу-
вання людей, структура контингенту хворих (чоловіки, жінки, діти) та ін.  

Результати проведеного аналізу цін на вивчені препарати за 2006 - 2010 роки за прайс-
листами, що додаються до періодичних видань (Щотижневик „АПТЕКА”, журнал „Прові-
зор”), показали, що з кожним роком оптові ціни майже кожного лікарського засобу зростали 
з ростом курсу іноземної валюти і збільшувались в середньому на 5%. Найбільш дорогими 
виявилися лікарські засоби зарубіжного виробництва. 

Таким чином, встановлено формулярний перелік препаратів для фармакотерапії за-
хворювань ротової порожнини, який є обмеженим і потребує розширення за рахунок ство-
рення нових високоефективних лікарських засобів аптечного виробництва у вигляді гелів, 
стоматологічних вкладок і паст. 

 



330 
 

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВВЕДЕННЯ ПДВ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В УКРАЇНІ 
Кричковська А.М., *Громовик Б.П., Стасевич М.В., *Комар В.С., Хоменко О.І., Новіков В.П. 

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
На розвиток фармацевтичного ринку України сьогодні впливає низка факторів, серед 

яких її вступ у СОТ, кризові явища, недосконалі механізми державного регулювання, 
обов’язковість стандартів GMP, урядові пріоритети збільшення джерел бюджетних надхо-
джень. Усі вони певним чином впливають на систему ціноутворення. Однак, найважливішою 
є рекомендація Світового банку привести пільги зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) 
на лікарські засоби (ЛЗ) і вироби медичного призначення (ВМП) у відповідність з європей-
ськими рекомендаціями. Варто зазначити, що в Україні у 2003-2009 рр. уже були спроби за-
конодавців та урядовці щодо впровадження ПДВ на ЛЗ і ВМП, при цьому рівень ставки ко-
ливався у межах від 5 до 17%. Вважалося, що введення ПДВ не вплине на значне підвищення 
цін на ЛЗ внаслідок саморегуляції фармацевтичного ринку. Переконливим доказом слугува-
ло те, що ПДВ використовується у багатьох країнах ЄС. Проте не приймалося до уваги, що 
населення цих країн захищене системами компенсації вартості придбаних ЛЗ, які нівелюють 
негативні соціальні наслідки. Як результат, в країнах ЄС за експертними оцінками 10-20% 
ЛЗ населення купує за власні кошти, а в Україні - понад 80%. Ураховуючи рекомендації Сві-
тового банку та необхідність оптимізації надходжень до бюджету, урядом країни з 2011 р. 
планується введенням пільгової ставки ПДВ (10%) на ЛЗ і ВМП за умов запровадження ме-
ханізму відшкодування їх вартості для соціально незахищених верств населення за перелі-
ком, який має визначатися КМ України. 

Завданням цього повідомлення був аналіз зміни вартості ЛЗ і ВМП для кінцевого 
споживача при введенні пільгової ставки ПДВ та визначення груп осіб, яким показане від-
шкодування цієї зміни.  

Запровадження механізму повного або часткового відшкодування вартості ЛЗ і ВМП 
для соціально незахищених верств населення потребуватиме перегляду правил виписування 
рецептів та визначення переліку таких осіб. Це, на нашу думку, мають бути: групи населення 
та особи із захворюваннями, яким показаний безоплатний або пільговий відпуск ЛЗ за реце-
птами лікарів у разі амбулаторного лікування згідно з Постановою КМ України від 
17.08.1998 № 1303; особи, які отримують державну соціальну допомогу, особи, які не мають 
права на пенсію, та інваліди відповідно до Закону України «Про державну соціальну допо-
могу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»; одинокі матері (батьки), яким при-
значено державну допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми»; малозабезпечені, у т.ч. багатодітні сім’ ї, яким призначено державну соціальну до-
помогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям»; малозабезпечені особи, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує по-
стійного стороннього догляду, та одержують щомісячну грошову допомогу на догляд за ним 
згідно з Постановою КМ України від 02.08.2000 № 1192; непрацюючі працездатні особи, які 
отримують щомісячну компенсаційну виплату по догляду за інвалідом I групи, а також за 
престарілим, який досяг 80-річного віку, згідно з Постановою КМ України від 26.07.96 № 
832; фізичні особи, які отримують компенсацію згідно з Постановою КМ України від 
29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги»; інші соціально незахищені верстви населення за рі-
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шенням територіальних комісії з розгляду спірних питань, пов’язаних із наданням щомісяч-
ної адресної безготівкової допомоги окремим соціально незахищеним верствам населення; 
особи, які знаходяться на лікуванні в державних чи комунальних лікувально-профілактичних 
закладах (ЛПЗ). 

Загальний обсяг продаж ЛЗ в 2009 р. склав 20,4 млрд. грн., з них 3,7 млрд. грн. (або 
18,1%) були реалізовані ЛПЗ. Зростання видатків на охорону здоров’я в 2010 р. уможливить 
збільшення в середньому на 20% закупівлі необхідних ліків за державні кошти.  

За даними Держкомстату України питома вага соціальних допомог в доходах насе-
лення за 2009 рік склала 22,3%. Унаслідок модульного вибіркового опитування Держкомста-
том у жовтні 2009 року 10,5 тис. домогосподарств щодо якості життя населення встановлено, 
що 22% домогосподарств не змогли купити призначені лікарем ЛЗ і ВМП. При цьому частка 
працівників, яким нарахована заробітна плата нижче прожиткового мінімуму для працездат-
ної особи у вересні 2009 року становила 11,4 %.  

Таким чином, наведені вище дані уможливлюють допущення того, що після введен-
ням ПДВ на ЛЗ нульова його ставка буде стосуватися 30% обсягу їх річної реалізації (20% 
ЛЗ хворі отримуватимуть у ЛПЗ та 10% купуватимуть в аптеках за соціальними пільгами). 
Для моделювання зміни вартості ЛЗ для кінцевого споживача при введенні пільгової ставки 
ПДВ нами обрано 10 ЛЗ, які були лідерами у 2009 р. за обсягом продажу в аптечному та гос-
пітальному сегментах (табл.). При цьому для визначення граничних цін використані чинні 
принципи державного регулювання. 

Модель зміни вартості ЛЗ за умови введення ПДВ 
Сума в роздрібних цінах, млн. грн. 

до введення ПДВ після введення ПДВ 
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Цитрамон табл. 0,5 № 6 54,9 0,88/1,07 9,6 54,2 63,8 12,9 8,0 61,9 82,9 19,1 129,9 133,8 
Натрію хлорид р-н 0,9%-200 мл. 42,9 5,15/6,24 43,9 247,9 291,9 58,9 36,7 282,4 377,9 86,1 129,5 133,2 
Вугілля активоване табл.0,5 №10 33,4 0,99/1,2 6,6 37,1 43,7 8,8 5,5 42,3 56,6 12,9 129,5 133,3 
Анальгін табл. 0,5 №10 31,8 1,2/1,45 7,6 42,8 50,4 10,1 6,3 48,6 65,1 14,7 129,1 132,9 
Аспірин табл. 0,5 № 10 24,1 0,8/0,98 3,8 21,6 25,5 5,2 3,2 24,9 33,4 7,9 130,9 134,8 
Аскорбінова к-та табл.0,5 № 12 21,3 6,4/7,74 27,1 152,9 180,1 36,3 22,6 173,9 232,8 52,7 129,3 133,0 
Валідол табл. 0,06 №10 17,1 0,94/1,13 3,2 18,1 21,2 4,3 2,6 20,4 27,3 6,1 128,5 132,2 
Корвалол 50 мл 13,6 3,74/4,52 10,1 57,1 67,2 13,5 8,4 64,9 86,8 19,6 129,2 132,9 
Цефтріаксон-КМП 1,0 №1 фл.  13,5 5,5/6,66 14,8 83,3 98,1 19,8 12,3 94,9 126,9 28,9 129,4 133,2 
Перекис водню 3%-100,0 мл 13,5 1,6/1,94 4,3 24,2 28,5 5,7 3,6 27,6 36,9 8,4 129,6 133,4 
Усього х х 131,2 739,3 870,4 175,6 109,3 841,8 1126,7 256,3 129,5 133,3 

 
Аналіз опрацьованої моделі показує, що вартість ЛЗ з введенням ПДВ для більшості 

населення зросте щонайменше на 30%. Сьогодні, на думку керівництва МОЗ України, негай-
ний перехід до загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування не-
можливий внаслідок необхідності формування спільної думки законодавців, громадськості, 
економістів та лікарів. За відсутності законодавчого поля щодо реімбурсаційної системи за-
значене матиме негативні соціальні наслідки, зокрема, зростання витрат на ЛЗ за економії на 
інших статтях споживчого бюджету, збільшення частки людей, які не зможуть купити при-
значені лікарем ЛЗ, неадекватне ставлення населення до аптек унаслідок підвищення ціни 
ліків, зростання емоційної напруженості працівників аптек тощо. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МІСЦЕВОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ 
Кустова С.П., Бойко М.О. 

ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України” 
 
Синдром діабетичної стопи є одним із пізніх ускладнень цукрового діабету, що су-

проводжується розвитком виразково–некротичних процесів і гангреною нижніх кінцівок. 
Синдром діабетичної стопи становить досить серйозну економічну проблему, як для самого 
хворого та його родини, так і для суспільства в цілому. 

Терапія cиндрому діабетичної стопи є багатовитратною і далеко не завжди ефектив-
ною. Наприклад, в США для лікування діабетичних виразок, проведення реконструктивних 
судинних операцій, ампутацій нижніх кінцівок та наступної реабілітації хворих щорічно ви-
трачають понад 500 млн. доларів, у Великій Британії – 13 млн. фунтів стерлінгів. В Україні 
для терапії лише трофічної виразки в області нижніх кінцівок пацієнту з цукровим діабетом 
необхідно близько 3000 грн. на місяць, тривалість госпіталізації якого становить в середньо-
му 86–91 день, це на 47% більше, ніж стаціонарне лікування інших ускладнень діабету. Вар-
тість терапії не обмежується лише терміном перебування в клініці, а й включає в себе амбу-
латорне спостереження. Кількість амбулаторних пацієнтів у 7 разів більша, ніж стаціонар-
них. Не є секретом той факт, що використання превентивної стратегії лікування пацієнтів на 
цукровий діабет з високим ризиком дерматологічних ускладнень покращує не тільки загаль-
ну якість їх життя, але й знижує вірогідність утворення нових виразкових уражень та кіль-
кість ампутацій. Одна з таких стратегічних ланок включає в себе використання топічних за-
собів з вираженою ранозагоювальною дією, що прискорюють процеси репарації. Згідно до-
сліджень, проведених у хірургічних відділеннях клінік США та Європи, на курс лікування 
топічним засобом на основі тромбоцитарного фактору росту пацієнту необхідно витратити 
лише 42 долари, при цьому потреба у препараті складає в середньому 1,5 туби. 

Слід відмітити, що застосування інноваційних методів лікування синдрому діабетич-
ної стопи в різних країнах значно варіює. На сьогодні на фармацевтичному ринку України 
для профілактичного догляду за шкірою стоп у пацієнтів на цукровий діабет та лікування 
тріщин або гіперкератозів є лише імпортні креми “Геволь” та “Бальзамед”, що виробляються 
фармацевтичними фірмами Німеччини, вартість останніх в середньому становить близько 
5 доларів за одиницю. Але використання вищенаведених засобів в Україні при відсутності 
державної програми щодо лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи та медичного 
страхування стає недоступним для більшості пацієнтів з цукровим діабетом. Таким чином, 
дуже актуальним залишається створення вітчизняних місцевих засобів для профілактики та 
лікування синдромом діабетичної стопи, а також впровадження їх у медичну практику. 

В ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України” 
було синтезовано та всебічно вивчено оригінальну сполуку фенсукцинал, яка виявляє ком-
плексну антидіабетичну дію. На основі фенсукциналу розроблено мазь, що має виражений 
протизапальний та ранозагоювальний ефект за умов цукрового діабету. Мазь фенсукциналу є 
практично нетоксичною та не чинить будь-якого пошкоджуючого впливу на загальний стан 
та функцію окремих органів і систем експериментальних тварин. На підставі доклінічного 
вивчення мазь фенсукциналу може бути запропоновано як для попередження розвитку вира-
зкових уражень шкіри за наявності цукрового діабету, так і для їх терапії. Термін лікування 
маззю становить 25–30 діб, а орієнтовна її вартість – 10 гривень, що є найбільш прийнятним 
для вітчизняного пацієнта.  
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Раціональне використання ліків і фармацевтична опіка дітей є актуальними в Україні, 

оскільки інформація про дитячі лікарські засоби (ДЛЗ) базується в основному на інструкціях 
для медичного застосування. Нами проведено аналіз 350 інструкцій на антибіотики і виявле-
но значні відмінності в інформації про показання, протипоказання, побічні реакції на препа-
рати різних виробників, їх дозування залежно від віку, маси тіла, стадії захворювання, що 
ускладнює надання фармацевтичної допомоги дітям. В Україні Наказом МОЗ України від 
17.03.2009 року № 173 прийнятий Державний формуляр лікарських засобів, проте, у даному 
формулярі наявні препарати більшості виробників, що зареєстровані у фармацевтичному ри-
нку, а це утруднює їх раціональний вибір. Також представлена мала кількість ДЛЗ у дозу-
ваннях для новонароджених і немовлят, які особливо необхідні для фармакотерапії малень-
ких пацієнтів. Вищенаведене актуалізує створення стандарту інформації про ДЛЗ та Форму-
ляра для дітей, який включатиме обґрунтовано відібрані препарати певних виробників у ди-
тячих дозуваннях, формах. Метою нашої роботи було обґрунтувати структуру стандарту ін-
формації про лікарські засоби для дітей з урахуванням даних Британського національного 
формуляру для дітей (БНФд), який є зразком для європейських країн. БНФд містить сучасну 
інформацію для раціонального призначення та використання лікарських засобів за даними 
доказової медицини і ґрунтується на стандартах лікування, забезпечує належне інформаційне 
забезпечення лікаря і провізора про схеми лікування, особливості прийому лікарських засо-
бів, їх взаємодію, а також включає ціну препарату, яка є основою для фінансування у системі 
Національної охорони здоров’я країни. Нами вперше запропонована структура стандарту ін-
формації про ДЛЗ, яка повинна містити такі складові: 1. Дозування препарату залежно від: а) 
кількості тижнів для новонароджених (до 1 місяця) з урахуванням доношеності плоду; б) ма-
си тіла немовлят з чіткою градацією кратності прийому; в) однократного введення добової 
дози; г) дозування для кожної дитячої лікарської форми (порошки, таблетки, супозиторії, су-
спензії, сиропи, розчини, ін’єкції та ін.). 2. Взаємодія з окремими препаратами та групами 
лікарських засобів. 3. Моніторинг при порушенні функції печінки та нирок у дітей, при вагі-
тності та лактації. 4. Протипоказання з указанням конкретних захворювань. 5. Побічні реак-
ції залежно від частоти виникнення: часто, рідко. 6. Показання та дози: частота прийому для 
всіх вікових груп дітей залежно від ваги. 7. Особливості розчинення та введення препарату. 
8. Міжнародна непатентована назва, лікарська форма, колір, покриття, діючі та допоміжні 
речовини. 9. Генеричні назви лікарського препарату, які наявні на фармацевтичному ринку 
України, лікарська форма, діючі речовини (для рідких форм у мг/мл), дані про наявність цук-
ру. За результатами дослідження підготовлені інформаційний лист, який був впроваджений у 
діяльність Державного фармакологічного центру МОЗ України та Головних управлінь охо-
рони здоров’я Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, а також 
наукова пропозиція для включення у Реєстр галузевих нововведень МОЗ України за 2009 рік. 
Запропоновану структуру стандарту інформації про ДЛЗ доцільно використати при створен-
ні Формуляра для дітей, щоб забезпечити проведення раціональної фармакотерапії, змен-
шення помилок при призначенні доз препаратів дітям, побічних реакцій та оптимізацію лі-
карського забезпечення лікувально-профілактичних закладів педіатричного профілю. 
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Доступність мережі Інтернет, а також все зростаюча потреба в медичній та фармацев-

тичній інформації призводить до того, що все більша кількість споживачів віддає перевагу 
цьому інформаційному джерелу.  

Також мережа Інтернет має значний потенціал як середовище для дистанційної реалі-
зації засобів аптечного асортименту. Стрімке проникнення фармацевтичного бізнесу в мере-
жу Інтернет створює багато питань стосовно розробки відповідного правового середовища 
для цього виду діяльності і викликає багато дискусій. 

Такий вид електронної комерційної діяльності як дистанційний продаж лікарських за-
собів (ЛЗ) та інших товарів аптечного асортименту через інтернет-аптеки є досить розповсю-
дженим в багатьох країнах світу і надає ряд істотних переваг усім учасникам фармацевтич-
ного ринку.  

Основна цільова група пацієнтів, які користуються зараз послугами таких аптек за ко-
рдоном – це люди з хронічними захворюваннями, яким необхідне постійне лікування, а та-
кож споживачі, які мешкають у віддалених районах. З цілого ряду проблем стосовного цього 
виду діяльності можливо виділити наступні, які потребують подальшого вирішення: порядок 
ліцензування інтернет-аптек; складність здійснення ефективного контролю і вилучення з 
асортименту таких аптек фальсифікованих і незареєстрованих ЛЗ; комплекс питань, пов'яза-
них з дотриманням правил відпустку ЛЗ і заборони на продаж рецептурних ЛЗ без рецепту; 
попередження порушень, пов'язаних з вільним продажем наркотичних та сильнодіючих ЛЗ; 
продаж фармацевтичних товарів в інші держави без дотримання законодавчо затверджених 
для даної країни правил відпуску; порушення режимів зберігання і, відповідно, якості ЛЗ при 
поштових пересилках; загострення конкурентної боротьби між «реальними» і «віртуальни-
ми» аптеками.  

На даний час законодавством багатьох країн, в тому числі і вітчизняним, не визначено 
правовий статус і порядок рекламування та промоції ЛЗ і інших товарів аптечного асортиме-
нту через мережу Інтернет, не розроблено та не затверджено вимоги до фармацевтичної ін-
формації, що надається таким чином, а також не існує визначення, яку інформацію, що роз-
міщено в мережі Інтернет, вважати за рекламну. Оскільки значна кількість вітчизняних спо-
живачів відноситься до інтернет-аптек з деякою підозрою, то найбільш популярною та та-
кою, що не викликає питань з правової точки зору, на даний час вважається іміджева рекла-
ма, яка розміщена на інтернет-ресурсах реально існуючих аптек. Така реклама спрямована 
головним чином на підвищення довіри потенційних клієнтів та містить інформацію про на-
явність ліцензії, адресу аптеки, контактні телефони та інше. 

Окремим питанням є розміщення інформації деяких представництв фармацевтичних 
компаній в соціальних мережах та блогах, контроль за розповсюдженням фармацевтичної 
інформації, а також правила ведення двохстороннього діалогу зі споживачами через ці мере-
жі, оскільки не існує стратегії урегулювання таких правових питань і досвіду розробки мето-
дів спостереження за обміном інформацією в соціальних мережах.  

Висновок: Одним з важливих термінових завдань, над яким на даний час необхідно 
працювати науковцям та урядам багатьох країн, є розробка правил належної практики веден-
ня електронного фармацевтичного бізнесу.  
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В Україні, як і в інших державах, захворюваність злоякісними новоутвореннями лім-

фоїдної та кровотворної тканини (за МКХ-10 С81-С96) залишається високою. За даними бю-
летеню Національного Канцер-Реєстру України №10 (2009), показник захворюваності на 
лейкемію на 100 000 населення у 2007 році становив 7,9, неходжкінські лімфоми – 4,4, хво-
робу Ходжкіна – 2,4, множинну мієлому – 1,6. Поширеність та високий рівень смертності, 
демографічне охоплення різних вікових груп визначають соціальну значимість онкогемато-
логічних захворювань, зокрема, таких як хвороба Ходжкіна та гостра мієлоїдна лейкемія се-
ред вікової групи 15-29 років та хронічна лімфоцитарна лейкемія і множинна мієлома серед 
людей похилого віку, що зумовлює їх значний фінансовий тягар у структурі витрат системи 
охорони здоров’я. Забезпечення найбільш раціонального розподілу ресурсів на лікування он-
когематологічних захворювань можливе при застосуванні результатів фармакоекономічного 
аналізу лікарських засобів специфічної дії.  

У міжнародних дослідженнях при вивченні антинеопластичних та антианемічних за-
собів (за АТС-класифікацією L01-L04 та В03) найчастіше використовуються методи фарма-
коекономічного аналізу «витрати-ефективність» та «витрати-корисність». Аналіз „мінімізації 
витрат” в онкології застосовується рідко, так як інноваційні розробки в цій галузі, як прави-
ло, мають доведену ефективність за одним або кількома показниками. Аналіз «витрати-
вигода» використовується рідко через складність оцінки кількості років життя у грошових 
одиницях. 

За даними літератури критерієм ефективності антинеопластичних препаратів у міжна-
родних фармакоекономічних дослідженнях найчастіше є середня кількість прожитих років у 
зв’язку з лікуванням. Роки якісного збереження життя (quality adjusted life years, QALYs) – 
найбільш часто використовуваний параметр аналізу «витрати-корисність». Визначення якос-
ті життя проводиться, як загальними опитниками (SF-36, SIP, I-HRQL, NHP), так і специфіч-
ними, які більш детально вимірюють специфічні аспекти якості життя, асоційовані з онколо-
гічними захворюваннями (EORTC QLQ-C30, RSCL, FACT scale, CARES) чи певним захво-
рюванням (QLQ-LEU та QLQ-LEU-BMT при лейкемії, EORTC QLQ-MY20 при множинній 
мієломі). Важливим і складним аспектом є оцінка якості життя хворих на лейкемію, чи інші 
онкозахворювання, коли діти займають значну питому вагу серед пацієнтів. Діти, які беруть 
участь у таких дослідженнях, можуть оцінювати стан здоров’я по іншому, ніж дорослі. Крім 
того, суспільство може мати різну шкалу цінності життя дитини та дорослого пацієнта. Он-
когематологічні захворювання є значним соціальним тягарем, який впливає не тільки на ін-
тереси хворого, але і його родичів, широкі соціальні кола, тому фармакоекономічне дослі-
дження повинно включати в себе соціальну перспективу аналізу. Витрати повинні включати 
як витрати лікувального закладу, так і витрати пацієнта (включаючи неофіційні платежі), а 
також витрати на непрофесійну допомогу та підтримку сім’ ї, в тому числі «нематеріальні ви-
трати», наприклад, психологічні втрати у зв’язку зі стражданнями. Не зважаючи на те, що 
досліджень з соціальною перспективою досі проводиться мало через їх комплексність та 
складність, кількість і якість методик економічного аналізу антинеопластичних препаратів 
постійно зростає. Проте збільшення зарубіжних фармакоекономічних досліджень не може 
замінити необхідності в адаптації міжнародних даних, що визначає потребу у проведенні ві-
тчизняних фармакоекономічних досліджень антинеопластичних препаратів. 



336 
 

ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
ДОДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ 

Міщенко І.В. 
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ 

 
Світовий досвід, а також дослідження в галузі управління персоналом, які проводять-

ся на кафедрі УЕФ ІПКСФ НФаУ протягом останніх років, показують, що важливим елемен-
том професійної компетенції спеціалістів практичної фармації є знання і уміння з психології. 
Формування бази професійних навичок починає відбуватись на рівні додипломної підготов-
ки у вищих навчальних закладах. Отже і психологічні аспекти професійної діяльності фар-
мацевтичних працівників мають враховуватись у навчальних планах і програмах їх базової 
підготовки. 

Протягом 2008-2010 років на кафедрі УЕФ ІПКСФ НФаУ вивчалась психологічна 
складова навчальних програм додипломної і післядипломної підготовки спеціалістів фарма-
ції. Об’єктом даних досліджень були 38 навчальних планів і програм з підготовки спеціаліс-
тів фармації, які проходять навчання у НФаУ (станом на 1.01.2009 року). 

Проведений аналіз показав, що питання психологічної підготовки фахівців урахову-
ються щодо всіх спеціальностей фармацевтичної галузі: 6.03.06.01. – менеджмент; 7.11.02.01. 
– фармація; 7.11.02.02. – технологія парфумерно-косметичних засобів; 7.11.02.04. – техноло-
гія фармацевтичних препаратів; 8.00.00.05. – педагогіка вищої школи; 6.03.05.07. – марке-
тинг; 7.11.02.06. – клінічна фармація; 6.12.01.02. – лабораторна діагностика; 7.05.02.00. – 
економіка підприємства; 7.09.29.01. – промислова біотехнологія; 7.00.00.01. – якість, станда-
ртизація та сертифікація, - як на денній так і на інших формах навчання (вечірній, заочній). 

Вивчення переліку програм показує, що студенти НФаУ навчаються за 12 психологіч-
ними дисциплінами. Серед них представлені як предмети, що стосуються основ психологіч-
них знань - основи психології та педагогіки, основи психології, основи професійної психоло-
гії, основи соціальної психології, психологія; психологія та педагогіка та професійна психо-
логія, так і конкретних розділів психології прикладного характеру: конфліктологія, психоло-
гія управління, психологія спілкування, комунікативні процеси у навчанні. Таким чином, на 
першому етапі досліджень можна було дійти висновку, що студенти отримують достатньо 
повний спектр знань стосовно психологічної компетенції, потрібної їм для успішної профе-
сійної реалізації. 

Проте детальний розгляд змісту навчальних програм показав, що вони містять в осно-
вному загальні основи психологічних знань, а також окремі аспекти психології особистості 
та міжособистісної взаємодії. Для засвоєння базових положень наукових знань з цих питань 
такий підхід є доцільним. 

Однак в змісті програм не зазначаються окремо психологічні аспекти професійної дія-
льності в галузі фармації. На нашу думку, майбутні спеціалісти мають ознайомлюватись з 
ними на самих ранніх етапах підготовки, щоб вони могли своєчасно набути достатнього рів-
ня компетенції для самостійної професійної діяльності. Тому було зазначено, що досліджу-
вані навчальні плани і програми потребують подальшого удосконалення за змістом. 

Аналіз кількості навчальних годин показав, що у загальному обсязі навчального часу 
за 1 навчальний рік питома вага окремих психологічних дисциплін складає від 2,97% до 
6,29%. Хоча в сумарному вигляді відсоток дещо зростає, кількість навчального часу, що від-
водиться на опанування психологічних знань студентами з кожної спеціальності, лишається 
незначним, тому що в програмі їх підготовки передбачається вивчення від 1 до 3, але не бі-
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льше різних психологічних дисциплін. 
Враховуючи те, що психологічна компетенція спеціалістів фармації потрібна на всіх 

функціональних ділянках їх праці, незалежно від їх спеціалізації і посади, доцільно було б 
викладати психологічні дисципліни комплексно і у кількості, однаковій для всіх різновидів 
фармацевтичних спеціальностей. 

Форма контролю знань за досліджуваними програмами передбачається у вигляді ди-
ференційованого заліку і дуже рідко - іспиту. Слід зазначити, що для оцінки рівня психологі-
чної компетенції першочергове значення має визначення сформованості практичних нави-
чок, у тому числі уміння логічно відтворювати процеси моделювання професійної поведінки. 
Тому на нашу думку, є важливим удосконалення форм контролю знань і умінь з практичної 
психології: збільшення кількості навчальних годин на диференційовані заліки й іспити, за-
стосування тестових випробувань тощо. 

Під час вивчення структури викладення навчального матеріалу за досліджуваними 
програмами привертає увагу значна кількість навчального часу, відведена на самостійне ви-
вчення психологічних дисциплін на денній формі навчання. І зовсім не відводиться часу на 
практичні заняття. Якщо для заочної форми навчання така ситуація є адекватною, то для ста-
ціонарного навчання, це вбачається непродуктивним підходом. 

Загалом, така форма роботи, як самостійне опрацювання навчальної програми має пе-
вні переваги, але у випадку вдосконалення психологічної компетенції це вбачається недоці-
льним, тому що студенти не мають певної базової психологічної освіти і через це потребу-
ють інтенсивного контакту з досвідченими спеціалістами - носіями знань та практичного до-
свіду. Також необхідно звернути увагу на відсутність в програмах виділених окремо питань 
стосовно психологічних особливостей професійної діяльності фахівців фармації. 

Підсумовуючи результати аналізу програм додипломної підготовки спеціалістів фар-
мації стосовно психологічної підготовки нами було зазначено ряд напрямків її удосконален-
ня – кількісних, структурних і якісних, зокрема: 

1. збільшити кількість навчальних годин на набуття психологічних навиків і умінь 
для спеціалістів різних фармацевтичних спеціальностей в рівній мірі; 

2. в структурі розподілу навчального часу на вивчення навчальних дисциплін змен-
шити кількість годин на самостійну роботу і збільшити – на практичні і семінар-
ські заняття; 

3. збільшити кількість навчального часу на періодичну оцінку рівня психологічної 
компетенції, зокрема через удосконалені форми контролю знань, умінь і практич-
них навичок; 

4. паралельно з диференційованими заліками та іспитами застосовувати адекватні 
форми тестового контролю складових психологічної компетенції; 

5. деталізувати конкретний зміст програм за рахунок включення до них ряду питань, 
які конкретизують психологічні чинники щодо успішної діяльності на різних фа-
рмацевтичних посадах. Зокрема було рекомендовано залучення низки елементів, 
що входять до програм циклів удосконалення спеціалістів фармації. 

Висновки: вивчення психологічної складової навчальних програм додипломної під-
готовки спеціалістів фармації дозволило визначити ряд напрямків її удосконалення. 
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РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ СПОЖИВАННЯ ДЕЯКИХ ГРУП АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ 
ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ 

ІНСУЛЬТІВ, НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
Міщенко О.Я., Адонкіна В.Ю. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Гострі та хронічні форми судинно-мозкової недостатності є однією з головних причин 

інвалідизації та летальності пацієнтів і становлять як медичну, так і соціальну проблему. В 
даний час в Україні зареєстровано більше 3 млн. осіб з різними формами цереброваскуляр-
них хвороб, серед яких доля інсульту складає біля 4%. Складність цієї проблеми піднімає ак-
туальність питання ефективних методів профілактики і лікування інсультів. Первинна про-
філактика інсультів полягає у зменшенні факторів ризику їх розвитку, зокрема вчасне ліку-
вання АГ за допомогою ефективних антигіпертензивних препаратів, серед яких значну час-
тину в призначеннях лікарів займають засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систе-
му: інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (ІАПФ) і антагоністи рецепторів ангіо-
тензина II (АРА). У контексті фармакоекономічної оцінки ефективності витрат на лікування 
цереброваскулярних захворювань доцільним є дослідження обсягу споживання антигіперте-
нзивних препаратів (АГП), зокрема ІАПФ і АРА, і аналіз їх рівня доведеної ефективності для 
профілактики і лікування інсультів, що і склало мету даної роботи. 

Дослідження динаміки споживання АГП, що впливають на ренін-ангіотензинову сис-
тему (ІАПФ, АРА), проводили протягом 2006 – 2008 років з використанням АТС/DDD мето-
дології. При аналізі рівня доведеної ефективності аналізуємих АГП були використані резуль-
тати таких фармакоепідеміологічних досліджень: HOPE (Heart Outcomes Prevention 
Evaluation Study), PROGRESS, (Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study), ACCESS 
(Acute Candesartan Cilexetil Therapy in Stroke Survivors Study), Swedish Trial in STOP-
Hypertension (Old Patients with Hypertension), та дані мета-аналізу BPLTTC (2003 р.).  

Аналіз даних баз доказової медицини свідчить, що засоби, які впливають на ренін-
ангіотензинову систему, сьогодні відносяться до найбільш досліджуваних АГП. У більшості 
клінічних досліджень використовували ІАПФ і АРА як у вигляді монотерапії, так і в комбі-
нації з діуретиками. Накопичені протягом останніх років дані свідчать, що засоби, які впли-
вають на ренін-ангіотензинову систему, не тільки знижують артеріальний тиск, але й запобі-
гають розвитку несприятливих серцево- і церебро-судинних подій. Результати аналізу спо-
живання груп препаратів, які впливають на ренін-ангіотензинову систему, показали що обся-
ги споживання ІАПФ значно перевищують обсяги споживання АРА. У групі препаратів АРА 
споживання залишається стабільно низьким на рівні 0,32–1,38 DDDs/1000/d. Аналіз структу-
ри споживання ІАПФ свідчить, що споживання комбінованих препаратів протягом аналізує-
мого періоду становить 45%-46%. Обсяг споживання комбінацій ІАПФ з діуретиками стано-
вить у групі каптоприлу – 86%-91%, еналаприлу – 27,4%-32,5%, лізиноприлу відповідно – 
12,3%-17,4%.  

Таким чином, встановлені за допомогою АТС/DDD методології обсяги споживання 
АГП в Україні за 2006-2008 рр. свідчать про значну долю споживання засобів з доведеною 
ефективністю при АГ, тобто препаратів, що впливають на ренін-ангіотензинову систему. Об-
сяги їх споживання зростають переважно за рахунок більш комплаєнтних комбінованих пре-
паратів. За абсолютним значенням обсяги споживання інгібіторів ангіотензинперетворюючо-
го ферменту, як більш дешевих, значно перевищують обсяги споживання антагоністів рецеп-
торів ангіотензина II, вартість яких перевищує вартість ІАПФ. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ РИНКУ ОРФАННИХ ПРЕПАРАТІВ В УКРАЇНІ 
Мнушко З.М, Ларченко А.В 

Національний фармацевтичний університет 
 
На разі в Україні немає ринку орфанних препаратів, навіть не зареєстровано жодного 

препарату за вказаною категорією. «Орфанні ліки» — це ліки, призначені для терапії рідкіс-
них захворювань. Лікарським препаратам такого статусу характерно також те, що витрати на 
їх розробку та виведення на ринок зазвичай не покриваються прибутком від продажів. 

Метою даної роботи є вивчення передумов створення ринку орфанних препаратів в 
Україні. 

Критерії привласнення статусу орфанного препарату дещо відрізняються у США та 
ЄС. Вони полягають у визначенні кількості осіб, які страждають рідкісними захворюваннями 
і є споживачами цих ліків. У США число таких хворих не повинно перевищувати 200 тис. 
чоловік ,що живуть в цій країні, а в ЄС — 228 тис. чоловік. Термін винятковості перебування 
на ринку орфанного препарату в ЄС — 10 років, а в США—7 років. Створення таких лікар-
ських препаратів стимулюється в США наданням податкових знижок у 50% на клінічні до-
слідження та пільг їх оплат ухвалення рішення за представленим препаратом. У ЄС діє ком-
пенсація витрат на процес маркетингового схвалення. В Європі та США перше місце за час-
тотою вживання ліків із статусом «орфанні ліки» займають онкогематологічні хвороби, по-
тім йдуть спадкові патології: акромегалія, хвороба Фабрі, хвороба Гоші, мукополісахаридоз. 
На третьому місці — природжені і спадкові захворювання центральної нервової системи. 
Виходячи з критерію поширеності, до рідкісних захворювань відносяться гемобластози і такі 
пухлини, як рак нирок, надниркових залоз, стравоходу. 

З 1983 року до теперішнього часу в США на ринок виведено більше 200 ліків із стату-
сом «orphan drug» До 2010 року в Європі офіційний статус орфанних ліків придбали 569 пре-
паратів (32% онкологія, 16% гематологія, 26% ендокринологія або хвороби обміну речовин, 
12% — серцево-судинні захворювання). Гемофілія, муковісцидоз, синдром Дауна, фенілке-
тонурія, нервово-м'язова дистрофія, целіакія — це найпоширеніші захворювання із списку 
рідкісних. Загальне число інших рідкісних захворювань коливається від 6 до 8 тисяч в Євро-
пі, 80% з них мають генетичне походження, і вони також є хронічними і представляють за-
грозу для життя. Список рідкісних захворювань постійно збільшується з двох причин: вдос-
коналення методів діагностики і погіршення екологічної ситуації.  

Починаючи з 2001 року, дозвіл на переведення до комерційного продажу було надано 
близько 50 лікарським засобам в ЄС. Деякі з них були зареєстровані в Україні, але не за ста-
тусом «орфанні ліки». Більша частина хворих на рідкі захворювання завозить з інших країн 
орфанні ліки для особистого користування або через благодійні організації. 

Таким чином, з огляду на цільові сегменти споживачів орфанних препаратів форму-
вання їх окремої категорії в Україні має соціальне значення. Проблему забезпечення насе-
лення орфанними препаратами можна вирішити лише спільно — державою, бізнесом і зу-
силлями громадських організацій.  
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Мнушко З.М., Ольховська А.Б. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Важливим засобом створення потужного виробничого підприємства, впровадження 

передових технологій, розроблення та впровадження антикризових заходів, досягнення стій-
кого економічного росту є інвестиції. Сьогодні більшість вітчизняних фармацевтичних під-
приємств відчувають певний дефіцит інвестиційних ресурсів. Цим зумовлюється необхід-
ність створення сприятливих умов до залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Зазви-
чай інвестора цікавлять усі аспекти діяльності підприємства: його соціально-економічне се-
редовище, наявність виробничих потужностей, кадровий склад, рівень менеджменту та мар-
кетингу тощо. Бажання інвестора вкладати свої кошти в розвиток та удосконалення вироб-
ництва, збуту, просування лікарських засобів залежить від інвестиційної привабливості 
суб’єктів господарювання фармацевтичного ринку. Факторами інвестиційної привабливості 
фармацевтичного підприємства є: цілеспрямованість на інноваційність виробництва; фінан-
сова стійкість; забезпечення соціальної спрямованості; обґрунтована асортиментна політика; 
конкурентоспроможність лікарських засобів; орієнтація на розширення в майбутньому своєї 
частки ринку; позитивний імідж та репутація; наявність широкої мережі дистриб’юторів то-
що. Знання структури інвестиційної привабливості підприємства дозволить виявити переваги 
та нівелювати недоліки підприємства, які перешкоджають залученню інвестицій.  

Однією зі складових інвестиційної привабливості фармацевтичного підприємства є 
його маркетинговий потенціал – складові маркетингової системи, яка забезпечує постійну 
конкурентоспроможність підприємства, економічну та соціальну кон’юнктуру його товару 
або послуги на ринку, завдяки обґрунтованому плануванню та проведенню ефективних мар-
кетингових заходів у сфері товарної, цінової, збутової та комунікативної політики, а також 
організації стратегічного планування та контролю. Сутність маркетингового потенціалу по-
лягає в максимальній можливості застосування підприємством усіх інноваційних розробок у 
сфері маркетингу.  

Маркетинговий потенціал передбачає використання різноманітних маркетингових ре-
сурсів та консолідований характер аналітичної, виробничої, збутової, комунікативної скла-
дової. Аналітична складова маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства 
включає маркетингові дослідження зовнішнього та внутрішнього маркетингового середови-
ща, маркетингової інформаційної системи, фірмової та товарної структури ринку, вивчення 
споживчої поведінки, вибір цільових ринків. Виробнича складова передбачає організацію 
виробництва нових товарів, розробку нових технологій, управління якістю та конкурентосп-
роможністю продукції. Збутова складова маркетингового потенціалу – це обґрунтована орга-
нізація системи товаропросування, сервісу, проведення цілеспрямованої товарної і цінової 
політики підприємства, формування бренду. Наявність бренду залучає до підприємства не 
тільки покупців, але й інвесторів. Препарати-бренди сприяють збільшенню коштів підприєм-
ства за рахунок повторних покупок лояльними клієнтами. Комунікативна складова передба-
чає організацію системи формування попиту та стимулювання збуту, персональних продаж, 
рекламної діяльності, формування громадської думки. Вищевикладене зумовило наші пода-
льші дослідження щодо розробки та впровадження методик аналізу та оцінки маркетингово-
го потенціалу виробничих, оптово-посередницьких фармацевтичних підприємств з метою 
підвищення їх інвестиційної привабливості.  
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ФАРМАЦІЇ 

Мнушко З. М., Рогуля О. Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичних підприємства ґрунтується на 

поєднанні принципів цільової маркетингової стратегії, системності та комплексності управ-
ління. З позицій маркетингу у фармації пріоритетним є дослідження конкурентоспроможнос-
ті підприємства і товару. 

Конкурентоспроможність — це складна характеристика, яка потребує розроблення як 
концептуальних засад оцінки, так і базових альтернативних підходів для суб’єктів фармацев-
тичного ринку з різними формами підприємницької діяльності. Наукове обґрунтування на-
прямів забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства передбачає 
таку послідовність управлінських дій: визначення потенційних конкурентних переваг, оцінку 
ринкових позицій підприємства, аналіз отриманих результатів, оцінку проблем, визначення 
цілей та пошук резервів підвищення конкурентоспроможності.  

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що досить складно визначити універсаль-
ний критерій конкурентоспроможності. Складовими конкурентоспроможності підприємства 
доцільно вважати адаптивність підприємства та швидкість реакції на зміни у зовнішньому 
середовищі; стійкість власного розвитку і своєчасні позитивні зміни у внутрішніх бізнес-
процесах; показники виробничої, маркетингової, фінансової, інноваційної діяльності, кадро-
вої роботи, ефективність організації збуту та просування товару; системне спрямування дія-
льності на ринковий успіх та утримання конкурентних переваг. 

Запропоновано конкурентні переваги класифікувати як зовнішні та внутрішні. Серед 
зовнішніх необхідно враховувати ємність ринку та її зростання, структуру конкуренції, галу-
зеву норму прибутку, соціальну роль ринку, вплив на навколишнє середовище, відомість то-
ргової марки, репутацію (імідж), юридичні обмеження та ін.. Внутрішніми є якість та харак-
теристики продукції, відсутність аналогічних препаратів, ефективність менеджменту та мар-
кетингової діяльності, клієнтоорієнтованість, якість обслуговування, швидкість відванта-
ження товару, зручність розрахунків, наявність патентів, ліцензій, квот, інноваційні можли-
вості, ділова активність та адаптивність, кваліфікований персонал та ін..  

На відміну від конкурентних переваг резерви є невикористаними можливостями під-
приємства, а тому процес перетворення резервів у конкурентні переваги є напрямом підви-
щення конкурентоспроможності. Враховуючи те, що конкурентоспроможність фармацевти-
чного підприємства є результатом інтеграції елементів виробничо-технологічного та торгіве-
льно-збутового потенціалу, організаційного, фінансово-кредитного, іміджу, бенчмаркингу, 
товарних ресурсів та якості товарів, інноваційного, інвестиційного, кадрового, управлінсько-
го та інформаційно-аналітичного потенціалів, пошук резервів рекомендовано проводити в 
межах зазначених потенціалів з урахуванням ринкової ситуації на фармацевтичному ринку. 
Отже, необхідно виконати кількісний аналіз (визначення ринкової позиції підприємства), 
провести моніторинг показників виробничої, інноваційної, комерційно-збутової діяльності, 
оцінити наявну ресурсну базу, обрати стратегію розвитку. 

Досить часто ускладнення пов’язані зі змінами у зовнішньому або внутрішньому се-
редовищі, з неякісним оперативним управлінням бізнес-процесами. Отже, для досягнення 
стійкої конкурентної переваги фармацевтичні підприємства повинні комбінувати елементи 
маркетингових стратегій та ув’язувати з ними ринкову поведінку.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ АНТИДЕПРЕСАНТІВ 
Мнушко З.М., Тіманюк І.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Виходячи з визначення ВООЗ, депресія є поширеним психічним розладом, якому при-

таманне пригнічення настрою, втрата інтересу або задоволення, почуття провини або низької 
самооцінки, порушення сну й апетиту, низька енергія і погана концентрація уваги. Депресія є 
провідною причиною втрати років життя через інвалідність в Європі. Останнім часом анти-
депресанти стають найбільш споживаними ліками у світі. За даними ВООЗ лікарі всього сві-
ту виписують антидепресанти частіше, ніж препарати проти високого тиску, підвищеного 
рівня холестерину та астми. У 2007 році в США з 2,4 мільярда рецептів 118 мільйонів при-
падали на ліки від депресії. Для порівняння, на препарати, що допомагають нормалізувати 
артеріальний тиск, рецептів було виписано лише на 113 мільйонів. Споживання антидепре-
сантів за останнє десятиріччя зросло майже втричі. Проведені дослідження дають змогу 
встановити ряд факторів та тенденцій, які характерні депресії: 1) депресія приймає масштаб 
епідемії, на цей час нею вражене близько 121 мільйонів людей в усьому світі; 2) депресія є 
однією з провідних причин інвалідності в усьому світі; 3) депресія може бути надійно діаг-
ностована і вилікувана в первинної формі; 4) лише 25% населення мають доступ до ефектив-
ного лікування. В ході дослідження встановлені основні бар’єри, що виникають на шляху 
надання населенню своєчасної, кваліфікованої допомоги при психічних розладах: відсутність 
ресурсів (низька платоспроможність населення, відсутність необхідних лікарських засобів, 
відсутність кваліфікованої медичної допомоги); відсутність високоякісних лікарських засо-
бів у країні (в більшості країн нові високоякісні антидепресанти не пройшли реєстрацію); 
відсутність соціального страхування (в деяких країнах випадки на захворювання розладами 
психіки підпадають під державне соціальне страхування, і всі витрати, пов'язані з лікуван-
ням, держава бере на себе). Відповідно до звіту компанії «IMS Health» загальний обсяг про-
дажу антидепресантів за 12 місяців з грудня 2008 по листопад 2009 р., склав 481,3 млрд. дол. 
США. Лідером за обсягом продажів на світовому фармацевтичному ринку серед груп АТС-
класифікації третього рівня була група С10А «Гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні». 
Стабільно на 2-му місці знаходяться препарати А02У «Засоби для лікування пептичної вира-
зки і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби», на 3-му – N06A «Антидепресанти». В ході 
проведення дослідження однією з цілей був аналіз застосування антидепресантів у різних 
країнах, а саме Франція, Німеччина, Великобританія, Росія та Україна. В більшості країн 
спостерігається високий рівень лікування, але воно є неприйнятним з точки зору його трива-
лості або дозування. Так, 65% пацієнтів в Німеччині, які страждають від важкої депресії, 
отримують неадекватне лікування в порівнянні з 47% в Великобританії. Нами проведено 
аналіз використання різних активних речовин, на базі яких виготовляються антидепресанти в 
різних країнах. Отримані дані свідчать про те, що в Україні зареєстрована сама низька кіль-
кість діючих речовин; ні в Росії, ні в Україні не зареєстровано діючих речовин N06AF (інгі-
бітори моноаміноксидази, не вибіркові). Одним із основних чинників, що впливають на рі-
вень споживання антидепресантів, є державне регулювання обігу лікарських засобів в краї-
ни. Нами виділені окремі чинники, що найбільше впливають як на рівень споживання анти-
депресантів, так і на рівень їх доступності, та проведено аналіз за різними країнами (Німеч-
чина, Україна, Росія та Мороко). Отримані дані свідчать, що лише в Німеччині існує достат-
ньо суворий контроль за обігом антидепресантів, що пояснює низький рівень захворюваності 
в цій країні. 
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Стратегічне планування – це особливий вид наукової та практичної діяльності, який 

полягає в розробці стратегічних рішень, реалізація яких забезпечує ефективне функціону-
вання підприємств у довгостроковій перспективі. Розробка і реалізація стратегії припускає 
системний аналіз ситуації на підприємстві, що дає можливість керівникові в процесі управ-
ління підприємством в реальному часі використовувати нові ринкові можливості, підвищу-
вати конкурентоспроможність і мінімізувати ризики, що виникають в ході розвитку підпри-
ємства.  

Реалізація стратегічного плану організації є основною умовою ефективної роботи ап-
течного підприємства в межах довгострокової перспективи. Для цього доцільно в якості ін-
струмента впровадження розробленого стратегічного плану використовувати збалансовану 
систему показників (ЗСП). Між складовими ЗСП існують чіткі причинно-наслідкові зв'язки, 
які забезпечують взаємозв'язок стратегічних цілей організації. Після ідентифікації цілей не-
обхідно визначити способи їх досягнення та виявити показники ефективності, що дозволя-
ють відстежувати хід реалізації стратегії й коректувати її, а також забезпечують основу для 
планування й оцінки діяльності кожного співробітника в аптеці. Залежно від сфери оцінки 
розрізняють показники ефективності за фінансовою складовою (загальні обсяги продажів, 
обсяги продажів за сегментами, групами товарів аптечного асортименту, у розрахунку на 
кожного співробітника, рентабельність продажів, витрати і таке інше); клієнтською складо-
вої (кількість клієнтів, частка ринку, середня сума чека, індекс задоволеності клієнта, кіль-
кість скарг, наявність програми лояльності клієнтів і таке інше); бізнес-процесами (адмініст-
ративні витрати, ступінь запровадження управлінського обліку, кількість інформаційних баз 
даних, рівень сервісу і таке інше); навчання й розвитку. (кількість співробітників, індекс за-
доволеності співробітників, плинність кадрів, питома вага співробітників зі спеціальною 
освітою і таке інше).  

Цільові показники ефективності складових ЗСП мають свої особливості, зокрема: ці-
льові показники є своєрідними еталонами, до яких повинна прагнути організація; оцінку ці-
льових показників ефективності необхідно проводити за якісними та кількісними парамет-
рами; при розробці цільових показників доцільно орієнтуватися на показники ефективності 
лідерів в досліджувальній галузі; цільові показники можуть задаватися на різні періоди; сис-
тема показників є системою координат, в якій визначається мета у вигляді бажаних значень 
показників, а план дій відбивається як траєкторія руху до мети, розгорнена в часі. Розробка 
ЗСП призводить до зміни всього процесу реалізації корпоративної стратегії. Концепцію ЗСП 
слід розглядати не тільки як систему показників, а як комплексну систему управління, що 
складається з наступних стратегічних напрямів: досягнення загального розуміння при розро-
бці стратегії; концентрація зусиль всіх співробітників; розвиток лідерства та стратегічного 
бачення; розповсюдження стратегії на всі організаційні ланки; навчання та розвиток персо-
налу; постановка стратегічних завдань; створення системи зворотного зв'язку. Слід зазначи-
ти, що в процесі реалізації ЗСП необхідно постійно вдосконалювати комунікативні зв'язки 
між структурними підрозділами в аптечному підприємстві, використовувати систему зворот-
ного зв'язку, а також ефективно мотивувати співробітників. 

 



344 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ФОРМЫ ОРАЛЬНОДЕЗИНТЕГРИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ 

Могилюк В. В. 
Фармацевтическая корпорация Артериум 

 
Орально дезинтегрируемые таблетки (ОДТ), известные как «orally disintegrating 

tablets» (FDA) и «orodispersible tablets» (EMEA) представляют собой лекарственную форму 
(ЛФ), которая используется в качестве системы доставки активного фармацевтического инг-
редиента (АФИ). В США, Европе и Японии доля рынка фармацевтических препаратов с быс-
трым высвобождением действующего вещества в полости рта с начала этого десятилетия 
стремительно выросла и продолжает расти. В 2002 г., по данным «IMS», объем мирового 
рынка OTC и Rx ЛС составлял приблизительно 850 млн. долл. США. По данным 
«Choongwae Pharma Corporation» (CWP) на мировом фармацевтическом рынке в 2004 г около 
92 % ОДТ препаратов были представлены тремя АТС классами: средства, действующие на 
нервную систему (50 % в денежном выражении); средства, влияющие на пищеварительную 
систему (29 %); средства, применяемые при онкологических заболеваниях (13 %). По инфо-
рмации консалтинговой компании «Technology Catalysts International» (TCI), на мировом ры-
нке (состоянием на 2008 г.) более 200 оригинальных и генерических ЛС представлены в фо-
рме ОДТ. Согласно информации, которую предоставляет TCI, мировой рынок ОДТ в 2004 г 
был оценен в 2,4 млрд. долл. США и 3 млрд. долл. — в 2006 г. Основываясь на текущих ми-
ровых тенденциях роста, TCI прогнозирует, что емкость мирового рынка ОДТ в 2010 г сос-
тавит 8 млрд. долл. США. Эта информация согласуется с информацией CWP, со ссылкой на 
другие информационные источники (Pharm. Commerce; IMSplus). Данные CWP могут слу-
жить примером различий темпов роста мирового рынка ОДТ по сравнению с национальными 
рынками: с 2003 г. по 2006 г. мировой рынок увеличился почти в 2 раза, а рынок Южной Ко-
реи — в 5 раз. В Китае также отмечена активность в разработке и регистрации ОДТ. Как со-
общает «Asia Manufacturing Pharma» (7 октября 2008 г.), с конца 2006 г регуляторное одоб-
рение в стране получили 23 препарата в форме ОДТ.  

Предлагается взглянуть на ОДТ с точки зрения одного из признанных подходов к 
принятию решений с помощью маркетинга – с точки зрения среды. Среди элементов среды 
фармацевтического рынка необходимо отметить нужды и потребности пациента, удовлетво-
рение которых является ключевым, что отмечается в многих общепризнанных определениях 
(American Marketing Association, 1985; Е.Дж. Мак Карти, У.Д. Перро; Drucker, 1993; The 
Chartered Institute of Marketing, in Jenner, 2000) такого емкого понятия как «маркетинг». 

Для того, чтобы ЛС удовлетворяло нужды и потребности пациентов и при этом было 
конкурентоспособным, необходимо, чтоб оно имело привлекательный клинический профиль 
(КП). КП можно декомпозировать на: эффективность; безопасность и побочные эффекты; 
режим дозирования и способ применения; цену. Все вышеперечисленные составляющие КП 
сравниваются с КП существующих на рынке препаратов. Использование ЛФ ОДТ, произве-
денной по соответствующей технологии, дает возможность улучшать составляющие КП для 
ряда АФИ. 

Управление жизненным циклом продуктов (в том числе генерических ЛС) является 
одной из важных стратегией фармацевтических компаний для удержания рыночной доли и 
увеличения доходов. С этой целью часто используются системы доставки АФИ, в том числе 
и ОДТ. ЛФ ОДТ, представляется относительно простым и зачастую мало рискованным инст-
рументом для разработки как генерических версий, так и продуктов, расширяющих линейку 
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существующих продуктов. Система доставки «ОДТ» может быть использована после окон-
чания срока патентной защиты оригинального препарата, как собственниками оригинального 
препарата, так и их конкурентами. После окончания срока патентной защиты оригинального 
препарата из-за вывода на рынок генерических версий оригинальных препаратов по более 
низкой, конкуренция обостряется. Для увеличения продаж и минимизации конкуренции ме-
жду подобными генериками, можно использовать различные опции, в том числе: расшире-
ние показаний; реформуляцию; перевод из Rx в OTC-группу. Каждая из выбранных страте-
гий имеет сильные и слабые стороны и определяет тактические действия и направление раз-
работки ЛС.  

Логично предполагать, что прогнозируемый рост мирового рынка ОДТ будет проис-
ходить за счет национальных рынков. На сегодняшний день фармацевтический рынок Укра-
ины еще не насыщен ЛС в форме ОДТ. Согласно мировым тенденциям, расширение исполь-
зования известных АФИ значительно превосходит использование новых химических соеди-
нений. По мнению аналитиков, окончание патентной защиты многих препаратов-
бестселлеров в ближайшие годы будет сопровождаться усилением конкуренции на рынке 
генериков. А отечественные производители, как правило, ориентированы именно на произ-
водство генерических препаратов. Уместное использование системы доставки ОДТ при раз-
работке препаратов с дополнительными преимуществами, на фоне однотипных генериков, 
может позволить производителям выгодно дифференцировать (Джек Траут) свои продукты, 
т. е. создать объективные причины, в соответствии с которыми потребитель сможет выби-
рать именно этот продукт, а не продукт конкурентов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Немченко А.С., Жирова І.В., Кубарєва І.В., Берестова А.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Вперше питання про «рідкісні захворювання» було порушене у 80-х роках минулого 

століття. На сьогодні ця проблема вкрай актуальна. На планеті нараховується приблизно 1,4 
млн. хворих на рідкісні захворювання, тому проблема забезпечення лікарськими засобами 
(ЛЗ) таких хворих стала життєво важливою для багатьох країн світу. 

Рідкісне (орфанне) захворювання – це життєзагрозливе або хронічно прогресуюче за-
хворювання, без лікування якого – летальний кінець чи інвалідизація хворого. У різних краї-
нах межа захворювання, до розряду яких відносять рідкісні, різниться та коливається від 
1:9000 до 1:11000 населення. Статистика досліджуваного питання неоднозначна і непередба-
чувана, тому відсутня. Міжнародні експерти акцентують увагу на тому, що у світі відомо про 
існування від 5000 до 8000 рідкісних захворювань, для лікування яких практично відсутні 
ЛЗ, а медичне обслуговування досить дорого коштує. В ході дослідження нами було визна-
чено основні проблеми з якими стикаються пацієнти із рідкісними захворюваннями, а саме: 
необізнаність про рідкісні захворювання; неправильне визначення діагнозу; надання неква-
ліфікованої медичної допомоги; тривалість очікування перших симптомів; незначна кількість 
центрів, які можуть діагностувати захворювання; брак соціальної допомоги. Проблеми меди-
чного та фармацевтичного забезпечення існують через такі обставини: недосвідченість ме-
дичного персоналу; дорожнеча надання медичних послуг; низька фізична та економічна до-
ступність орфанних ЛЗ, причиною чого є відсутність їх реєстрації в країні, значна вартість 
лікування й відсутність її реімбурсації. 

Під час аналізу законодавчих актів різних країн було визначено сучасні підходи під-
тримки розвитку орфанних препаратів в країнах Європи та США, що містять: державне суб-
сидування клінічних досліджень; податкові стимули та пільги виробникам; посилений захист 
патентних та маркетингових прав; створення урядового підприємства для участі у дослі-
дженнях та розробках ЛЗ, що застосовуються для лікування сирітських захворювань (орфан-
ні ЛЗ) та ін. В Україні такі законодавчі акти взагалі відсутні. 

Нами також було проаналізовано кількість зареєстрованих орфанних препаратів в кра-
їнах Європи (729), в Україні (13) та Росії (66), що свідчить про неможливість задовольнити 
попит пацієнтів на орфанні ЛЗ, особливо в Україні, та наявність проблеми фармацевтичного 
забезпечення таких хворих. 

Узагальнення результатів проведеного дослідження дозволило визначити шляхи ви-
рішення порушеної проблеми в Україні, що полягають у створенні, насамперед, законодав-
чих актів та програм щодо забезпечення хворих на рідкісні захворювання; створенні необ-
хідної інфраструктури, яка забезпечить чітку скоординовану роботу всіх складових системи 
охорони здоров'я з питань рідкісних захворювань; поліпшенні доступу пацієнтів до лікуван-
ня і якісного надання медичної та фармацевтичної допомоги; розвитку національної і міжна-
родної співпраці щодо рідкісних захворювань; збільшенні обсягу знань медичних працівни-
ків про епідеміологію рідкісних захворювань; стимулюванні досліджень та інновацій з рідкі-
сних захворювань; розробці нових препаратів і методів лікування; розробці та впровадженні 
національних протоколів і стандартів діагностики, лікування та моніторингу рідкісних за-
хворювань; розробці програм навчання, що стосуються рідкісних захворювань. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСОГО СТАНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АПТЕКИ 

Немченко А.С., Косяченко К.Л. 
Національний фармацевтичний університет, 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів 
 
Виготовлення ліків в аптеках має глибокі історичні корені, оскільки саме воно протя-

гом багатьох віків було першим і основним завданням аптек. І сьогодні відмовлятися від 
нього невчасно та помилково. Аптека, яка не займається виготовляє лікарських засобів не є 
класичною згідно з історичними традиціями та вимогами сьогодення. Нажаль, у нинішній 
час виготовленням ліків за індивідуальними прописами лікарів займаються тільки у незнач-
ній кількості державних та комунальних аптек. Приватні ж аптеки займаються, як правило, 
тільки реалізацією лікарських препаратів промислового виробництва. Нормативно-правове 
регулювання виготовлення екстемпоральних лікарських засобів в Україні здійснюється від-
повідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2004 р. № 626 „Про за-
твердження Правил виробництва лікарських засобів в аптеках”, від 19.07.2005 р. № 361 „Про 
затвердження Змін і доповнень до Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в 
аптеках”, статті „Екстемпоральні лікарські засоби” (Доповнення 2 до Державної фармакопеї 
України), а також „Вимог до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек” 
та „Вимог до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек” (за-
тверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3.08.2005 р. № 391). Однією 
з нормативно неврегульованих на цей час проблем є порядок реєстрації лікарської сировини 
(субстанцій), використання допоміжних матеріалів і матеріалів первинної упаковки при ви-
готовленні лікарських засобів в умовах аптеки. Отже є нагальна потреба в нормативному акті 
(такому як, наприклад, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України „Пе-
релік допоміжних речовин і барвників, дозволених до застосування у виробництві лікарських 
засобів”), який визначає перелік матеріалів, дозволених до застосування при екстемпораль-
ному виготовленні лікарських засобів. З метою визначення сучасного стану аптечного виго-
товлення лікарських засобів нами було проведене експертне опитування керівників держав-
них та комунальних аптек ряду областей України (Вінницька, Рівненська, Запорізька, Луган-
ська, Миколаївська, Чернігівська, Волинська, Тернопільська та Черкаська). Всього у вибірку 
для дослідження потрапило 65 аптек (у т.ч. 9 лікарняних та міжлікарняних). За результатами 
дослідження встановлено збільшення частки товарообігу по екстемпоральних лікарських за-
собах у загальному товарообігу вказаних аптек. Так у середньому по аптеках, що обслугову-
ють населення за 2008 і 2009 рр. вона збільшилася на 0,4% (з 6,9 до 7,3%). У лікарняних та 
міжлікарняних аптеках збільшення частки товарообігу по екстемпоральних лікарських засо-
бах за той же період становило 1,4% (з 15,9 до 17,3%). Дослідженням думок керівників аптек 
відносно негативної тенденції зменшення кількості виробничих аптек та кількості екстемпо-
ральної рецептури встановлено, що основними причинами такого стану є відсутність під-
тримки вказаних аптек з боку держави, збитковість та, здебільшого, нульова або низька рен-
табельність виготовлення екстемпоральних лікарських форм, неможливість створення умов 
для виготовлення ліків згідно з новими нормами і правилами, особливо в аптеках, розташо-
ваних у сільській місцевості, значне зменшення офіційно зареєстрованих субстанцій, що ви-
користовуються для виготовлення ліків в умовах аптек. Також слід зазначити, що до вигото-
влення ліків в аптеці повинні застосовуватися не вимоги Належної виробничої практики (як 
до лікарських засобів промислового виробництва), а вимоги Належної аптечної практики. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІН  
НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В УКРАЇНІ 

Косяченко К.Л., Немченко А.С., Коваленко О.В. 
Національний фармацевтичний університет,  

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів  
 
У наш час в українському суспільстві дуже гостро постає проблема забезпечення на-

селення якісними та доступними лікарськими засобами (ЛЗ). Таке становище значною мірою 
зумовлене тим, що фармацевтична галузь практично працює в ринкових умовах, тоді як сис-
тема охорони здоров’я по суті все ще залишається планово-бюджетною. Реформування та 
ефективний розвиток вітчизняної фармації вимагає посилення державного впливу з метою 
забезпечення населення доступною, вчасною та ефективною фармацевтичною допомогою, 
особливо у період кризового стану в економіці країни. Серед комплексу методів державного 
регулювання (правові, адміністративні, соціальні та економічні) у фармації чільне місце за-
ймають соціально-економічні, а саме, ціноутворення на лікарські засоби та реімбурсація їх 
вартості. Метою нашого дослідження визначено оцінку ефективності сучасних методів регу-
лювання системи цін на ЛЗ та обґрунтування основних напрямків їх удосконалення. З огляду 
на те, що процес формування ефективного механізму державного регулювання цін на ліки є 
досить складним соціально-економічним завданням, нами було визначено його чотири осно-
вні етапи: І (початковий). Встановлення граничного рівня постачальницько-збутової та тор-
говельної (роздрібної) націнки; II (поточний). Моніторинг оптово-відпускних та роздрібних 
цін на ЛЗ; III (перспективний). Державна реєстрація оптово-відпускних цін на основні ЛЗ 
(ОЛЗ); IV (заключний). Впровадження референтного ціноутворення як метода реімбурсації 
вартості ОЛЗ за умов впровадження обов’язкового медичного страхування. Наприкінці 2008 р. 
був введений діючий механізм державного регулювання цін на ЛЗ (І етап). До принципових 
змін, які можна оцінити позитивно, слід віднести: перехід від змішаного механізму (регіо-
нального та загальнодержавного) до загальнодержавного, який розповсюджений у міжнаро-
дній практиці; розділення граничного рівня загальної торговельної націнки на постачальни-
цько-збутову та роздрібну, що дозволило більш чітко контролювати ціни реалізації посеред-
ницьких організацій – оптових фірм та аптек; нормативно-правове визначення оптово-
відпускних та роздрібних цін на ЛЗ; суттєве скорочення (більш ніж в 4 рази) Національного 
переліку ОЛЗ, ціни на які підлягають державному регулюванню, а також відміна дії окремо-
го Цінового переліку. До негативних чинників І етапу слід віднести норму, яка вивела з-під 
регулювання вітчизняні ЛЗ вартістю до 12 грн., що сприяло неконтрольованому підвищенню 
цін на окремі, як правило, найуживаніші ліки. Це підтверджується результатами моніторин-
гу, що проводиться уже відповідно до ІІ етапу і статус якого практично не врегульований 
нормативно-правовими актами, хоча проект постанови КМУ уже розроблено. Якщо загальні 
показники приросту роздрібних цін на ОЛЗ за період квітень-грудень 2009 р. склали 13% у 
середньому, то для вказаних ОЛЗ ці показники визначено на рівні від 28 до 81%% відповід-
но. Враховуючи, що реалізація ЛЗ звільнена від сплати податку на додану вартість, така не-
гативна тенденція росту оптових та роздрібних цін та зниження рівня їх економічної доступ-
ності є недопустимою і потребує нагального втручання держави. Таким чином, для реалізації 
основних принципів у формуванні систем оптових і роздрібних цін, а саме обґрунтованості, 
прозорості і гласності, основними завданнями сьогодення є: проведення систематичного мо-
ніторингу цін та показників доступності ОЛЗ; створення системи реєстрації та ведення Дер-
жавного реєстру оптово-відпускних цін на ОЛЗ, формування інформаційної бази даних віт-
чизняних та світових цін виробників ОЛЗ.  
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ АПТЕК В УКРАЇНІ 
Немченко А.С., Косяченко К.Л., Чернуха В.М. 
Національний фармацевтичний університет, 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів 
 
Загальновідомо, що основною метою будь-якого виду економічної діяльності є отри-

мання прибутку, причому у сучасних умовах, які характеризуються обмеженням усіх видів 
ресурсів, такий прибуток повинен бути максимально можливим. Однією з основних проблем 
виготовлення ліків в умовах аптеки протягом багатьох років залишається збитковість або 
вкрай низька рентабельність вказаного виду діяльності. Ця проблема загострюється за умов 
відсутністю будь-якої державної підтримки виробничих аптек.  

Нами проведено дослідження рентабельності 65 виробничих аптек у Запорізькій, Лу-
ганській, Миколаївській, Вінницькій, Рівненській, Чернігівській, Волинській, Тернопільській 
та Черкаській областях нашої країни. При цьому встановлено, що середня рентабельність ви-
робничих аптек, які обслуговують населення у 2008 р. становила 1,68%, а в 2009 р. – 1,92% 
(приріст за рік – 0,24%). У досліджуваних виробничих аптеках, які обслуговують як населен-
ня, так і лікувально-профілактичні заклади за вказані роки виявлена тенденція зменшення 
середньої рентабельності з 3,39% у 2008 р. до 2,75% у 2009 р. (зменшення за рік – 0,64%). 
Додатково нами також була проаналізована саме рентабельність виготовлення ліків у вказа-
них аптеках. Більшість з аптек, що обслуговують населення і які надали відповідну інформа-
цію – мають нульову рентабельність чи збитки за підсумкам виробничої діяльності. Так, на-
приклад, по Запорізькій області у 2008 р. з 10 аптек – 5 мали нульову рентабельність вигото-
влення ліків в умовах аптеки, у 2009 р. одна з цих аптек мала рентабельність 2%, а чотири 
так і не почали отримувати прибутку від виробничої діяльності. По Рівненській області 3 з 19 
аптек, що досліджувалися, у 2008 р. були збитковими, а 13 – мали середню рентабельність на 
рівні 4,5%. Не змінилася ситуація й у 2009 р. За перший квартал 2010 р. середня рентабель-
ність аптечного виготовлення ліків у Рівненській області становила 3,8%. У Волинській об-
ласті у 2009 р. середня рентабельність аптечного виготовлення ліків становила 0,3%. Про не-
рентабельний характер виготовлення лікарських засобів в аптеках свідчать і дані аптек Лу-
ганської та Тернопільської областей. При цьому була виявлена тенденція зростання серед-
ньої частки виробничих витрат у загальних витратах аптек. По аптеках, що обслуговують на-
селення вона зросла з 11,7% у 2008 р. до 12,70% у 2009 р. (на 1%), а по аптеках, що обслуго-
вують і населення, і лікувально-профілактичні заклади – з 17,3% до 20,2% (на 2,9%). 

В завдання дослідження також входив аналіз тарифів за виготовлення екстемпораль-
них лікарських засобів. З 65 досліджуваних аптек 4 відомчі та міжлікарняні аптеки не корис-
тувалися тарифами (м. Київ, Чернігівська та Черкаська області). 16 аптек (26,2%) користува-
лися тарифами, розробленими самостійно, а 45 (73,8%) – використовували тарифи розробле-
ні обласними комунальними підприємствами „Фармація”. На сьогодні, згідно з Господарсь-
ким кодексом України (ст. 67, ч.3), аптеки як юридичні особи встановлюють ціни на свою 
продукцію самостійно. У нинішніх, дуже мінливих економічних умовах, аптеки мають пере-
глядати свої тарифи з періодичністю один раз на рік. Як свідчать наші дослідження, 31,8% 
аптек не переглядали свої тарифи три й більше років (у 6,8% аптек діють тарифи розраховані 
ще у 1996-1998 рр.), 36,4% аптек останній раз переглядали тарифи два роки тому і тільки 
31,8% аптек переглядали їх минулого року.  

На нашу думку, виходячи з того, що аптек, які займаються виготовленням екстемпо-
ральних ліків залишилася невелика кількість у кожній області, слід переходити спершу до 
розрахунку регіональних (обласних) тарифів, а надалі – до впровадження загальнодержавних 
тарифів за виготовлення ліків в умовах аптеки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Немченко А.С., Назаркіна В.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Сучасний етап розвитку України характеризується значними динамічними змінами у 

політичній, соціально-економічній сфері, трансформацією суспільних відносин, що супрово-
джується реформуванням організаційної структури державного управління та нормативно-
правової бази. Недосконалість чинного законодавства у сфері фармації, неврегульованість та 
неузгодженість дій органів державного управління на загальнодержавному та регіональному 
рівні, дублювання органами влади контрольних функцій справляють негативний вплив на 
організацію та регулювання фармацевтичної діяльності, що врешті-решт, відбивається на 
ефективності та якості фармацевтичного забезпечення населення.  

Фармацевтична галузь є стратегічно важливою складовою макроекономічного ком-
плексу України. Фармацевтична діяльність за своєю сутністю є значущою як для соціальної 
сфери, так і для розвитку економічного потенціалу і забезпечення національної безпеки кра-
їни. Особливості організації та регулювання фармацевтичної діяльності в Україні обумовлені 
різними чинниками, у тому числі геополітичним статусом держави. Україна фактично є час-
ткою європейського простору, одночасно виступаючи учасником СНД. Процеси глобалізації 
певною мірою торкнулися фармацевтичного ринку України, багатополярна структура світо-
вої економіки диктує необхідність гармонізації стандартів якості на базі передового досвіду 
Європи, Росії, США. На нашу думку, основною проблемою державного регулювання фарма-
цевтичної діяльності в Україні є відсутність системного підходу до обґрунтування сучасних 
принципів та механізмів, адекватних соціально-економічній ситуації, що склалася. 

Аналіз принципів організації закордонних систем охорони здоров’я і фармації свід-
чить про значні відмінності у механізмах державного регулювання та контролю фармацевти-
чної діяльності. При формуванні ефективної державної політики у сфері обігу лікарських за-
собів та фармацевтичної діяльності важливо використовувати позитивний досвід різних кра-
їн з обов’язковим урахуванням національних особливостей, стану розвитку економіки, а та-
кож пріоритетів у соціальній сфері.  

Таким чином, пріоритетними напрямками оптимізації системи державного регулю-
вання та контролю фармацевтичної діяльності виступають: 

використання системного підходу у практиці державного регулювання фармацевтич-
ної діяльності (на загальнодержавному та регіональному рівні), забезпечення зворотного 
зв’язку між суб’єктами та об’єктами управління; 

створення ефективної системи стандартизації, ліцензування та постліцензійного на-
гляду у сфері обігу ЛЗ та фармацевтичної діяльності; 

впровадження міжнародних стандартів регулювання фармацевтичної діяльності в 
контексті інтеграції вітчизняної фармації до світового співтовариства, 

створення ефективної системи нагляду за функціонуванням систем забезпечення яко-
сті на всіх етапах обігу лікарських засобів (GMP,GDP.GPP,GLP,GCP,GRP); приєднання 
України до міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S).  

Враховуючи відсутність поняття «фармацевтична діяльність» у національних норма-
тивних документах та виходячи з важливості формування наукових підходів до розуміння 
його сутності для підвищення ефективності державного регулювання, нами внесено даний 
термін до проекту Закону України «Про лікарські засоби». 
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МЕТОДИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОЇ РЕЦЕПТУРИ ЯК ВАЖЛИВОГО 
ПОКАЗНИКА РОБОТИ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА УМОВ 

МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
Немченко А. С., Панфілова Г. Л., Хіменко С. В., Єрко О. К. 

Національний фармацевтичний університет 
 
У вітчизняній охороні здоров’я аптечним закладам традиційно була притаманна до-

сить активна позиція у збереженні та підтримці здоров’я громадян незалежно від їх соціаль-
ного та матеріального статусу в суспільстві. За умов існуючої бюджетно-адміністративної 
моделі фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я і фармації хронічний дефіцит 
коштів, необхідних для реалізації державних гарантій з надання безоплатної та пільгової фа-
рмацевтичної допомоги соціально незахищених верствам населення, призвів до повної втра-
ти аптеками соціальної функції. У свою чергу запровадження нових з організаційно-правової 
та соціально-економічної точок зору страхових відносин може мати досить непередбачувані 
для аптечних закладів наслідки. Тому розробка організаційних засад ефективного функціо-
нування аптек як суб’єктів страхових відносин за умов медичного страхування має важливе 
соціально-економічне значення.  

Метою наших досліджень є розробка методики функціонування страхової рецептури 
за умов впровадження обов’язкового та функціонування добровільного медичного страху-
вання. У 1992 році колективом науковців під керівництвом проф. Немченко А.С. запропоно-
вана концепція забезпечення населення ліками в Україні в умовах страхової медицини, до 
основних складових якої відносилася й модель функціонування страхової рецептури. На 
жаль, унаслідок дії об’єктивних політичних і фінансово-економічних чинників вона так і не 
була реалізована. На підставі вже згаданої концепції забезпечення населення ліками в Украї-
ні в умовах страхової медицини та із урахуванням сучасного стану організаційно-
економічних досліджень, що проводяться науковцями на кафедрі ОЕФ нами опрацьована ме-
тодика функціонування страхової рецептури. Методика функціонування страхової рецептури 
складається з двох підсистем: організаційно-структурної та ресурсно-адміністративної. До-
мінуючий характер реалізації у розробленій методиці страхової рецептури має така складова 
фармацевтичної допомоги й послуги, як «процес забезпечення населення ЛЗ і ВМП», тобто 
рецептурний відпуск ліків і ВМП за повну вартість, безоплатно та на пільгових умовах за 
страховими рецептами відповідно до законодавчо затверджених переліків груп населення і 
категорій хворих. До допоміжних складових за характером їх реалізації у запропонованій ме-
тодиці належать «фармацевтична етика й деонтологія», «фармацевтична опіка» з її складо-
вими – «фармацевтичною діагностикою» та «фармацевтичною профілактикою». Перша під-
системи розробленої методики функціонування страхової рецептури містить законодавчо-
нормативну, адміністративно-управлінську, організаційну, фінансово-економічну, просвіт-
ницьку, кадрову та інформаційно-статистичну складові. Друга підсистема має назву «Ресур-
сно-адміністративної» і передбачає на меті розробку шляхів ефективної реалізації вищенаве-
дених складових першої підсистеми запропонованої методики функціонування страхової ре-
цептури. Впровадження методики функціонування страхової рецептури дозволить будувати 
ефективні відносини між суб’єктами страхових відносин за умов впровадження 
обов’язкового та функціонування добровільного страхування. Соціальне значення має функ-
ціонування ефективних механізмів реімбурсації вартості використаних ЛЗ відповідно до ста-
ндартів фармакотерапії, що формують основний страховий перелік ліків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА 
ТОВ «НОВОФАРМ-БІОСИНТЕЗ» 

Немченко А.С., Подколзіна М.В., Заріцька Г.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Ціноутворення на лікарські засоби завжди було актуальною темою для вивчення, а під 

час фінансової кризи привертає особливу увагу науковців та практиків. Додатково до про-
блеми ціноутворення на лікарські засоби була привернута увага усього суспільства під час 
пандемії грипу H1N1 у грудні 2009р., коли роздрібні ціни на ліки різко були підняті, а на 
окремі препарати вони стрімко зросли у декілька раз, що потребувало негайних дій уряду по 
стриманню цього процесу. 

Ціна на лікарські засоби у аптеці залежить від початкової ланки – оптово-відпускної 
ціни виробника або імпортера, тому нами досліджені зміни цих цін на таку продукцію виро-
бництва ТОВ «Новофарм-Біосинтез»: кислота амінокапронова розч. 5%-200 мл; глюкози ро-
зчин д/інф. 5% - 200 мл; натрію хлориду розч. д/інф 0,9% - 200 мл; манітол-Новофарм 15% - 
200 мл; метронідазол 0,5% 100 мл та неогемодез 200 мл. за останні чотири роки. 

Динаміка цін на ЛЗ, виробництва "Новофарм-Біосинтез"
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За даними графіку, ціни на лікарські засоби, виробництва «Новофарм-Біосинтез» зро-

стали поступово та без різких коливань. Коефіцієнт росту ціни по роках становив у 2006 році 
- 1,02; у 2007 - 1,027; у 2008 - 1,011; та у 2009 - 1,018 відповідно, а середній темп зростання 
цін склав 1,019.  

В той же час індекс інфляції по роках дорівнював у 2006 р - 111,6; 2007 - 116,6; 2008-
122,3, та 2009 - 112,3. Таким чином темпи зростання цін на лікарські засоби виробництва 
«Новофарм-Біосинтез» були нижчими за темпи інфляції протягом усього досліджуваного пе-
ріоду на 10-16%. 

Дослідження динаміки об’єму продажів розчину глюкози 5% - 200 мл та натрію хло-
риду 0,9% - 200 мл, у 2008-2009 роках показало, що попит на ці номенклатурні позиці був 
стабільний і об’єми їх продажу мали тільки сезонні коливання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЛІКУВАННІ СТЕНОКАРДІЇ 

Немченко А.С., Подколзіна Р.І., Подколзіна М.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Розповсюдженість захворювань серцево-судинної системи посідає друге місце серед 

пацієнтів, які вперше захворіли, поступаючись лише захворюванням дихальних шляхів. То-
му, дослідження забезпеченості хворих доступними ліками є актуальною проблемою.  

Для вивчення була обрана динаміка цін на периферичні вазодилататори (нітропрепа-
рати) та бета-блокатори, які застосовуються у схемах фармакотерапії стенокардії, ІХС та ін-
ших захворювань серцево-судинної системи.  

Серед бета-адреноблокаторів були досліджені ціни на препарати зарубіжного Корві-
тол (Berlin Chemie), Бетолок (Astra Zeneca) та вітчизняного Метопролол (Фармак), Атенолол 
(Здоров’я) виробництва за останні три роки. 

Динаміка цін на бета-блокатори 
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За даними графіку, ціни на вітчизняні препарати зазнали незначних змін, а ціни на ім-

портні ЛЗ у період 2008/2009 р.р. зросли майже в два рази, а в 2010 році дещо знизились, в 
середньому на 20%. 

З групи нітропрепаратів були розглянуті ціни на препарати вітчизняних і закордонних 
виробників: Мононітросід (Борщагівський ХФЗ), Нітрогліцерин (Технолог), Нітронг 
(Farmos), Сустак (KRKA). 

Динаміка цін на нітропрепарати 
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За отриманими даними, ціни на нітропрепарати мають тенденцію до поступового зро-

стання з середнім темпом 4,4% на вітчизняні і 13% на ЛЗ імпортного виробництва. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ПЕРЕЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ 

Немченко А.С., Стрельникова Ю.С.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Найважливішим інструментом медичного страхування у процесі реімбурсації є осно-

вний та додатковий страхові переліки (СП). При розробці СП основними принципами є ефе-
ктивність фармацевтичної допомоги, реалізація якої передбачає обов’язкове використання 
фармаекономічних методів та критеріїв доступності, якості та раціонального застосування 
лікарських препаратів (ЛП). 

СП повинні бути обов’язково узгоджені як з Національним переліком основних лікар-
ських засобів (НП ОЛЗ), що є пріоритетним, так і з формулярним переліком ЛП для лікуван-
ня хворих на розсіяний склероз (РС). Таким чином, одним з етапів розробки СП є порівняль-
ний аналіз діючих регулюючих переліків лікарських засобів (ЛЗ):  

Національний перелік ОЛЗ (Постанова КМУ від 25.03.2009 р. № 333 «Деякі питання 
державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення);  

Бюджетний перелік ЛЗ (БП ЛЗ) (Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами 
та установами, що фінансуються з бюджету: постанова КМУ від 05.09.1996р. № 1071 із змі-
нами та доповненнями); 

Нами був проведений порівняльний аналіз діючих регулюючих переліків на наявність 
лікарських препаратів (ЛП) для лікування хворих на РС, що були рекомендовані нами для 
включення до формулярного переліку (табл.). 

Таблиця 
Порівняльний аналіз формулярного переліку ЛП для лікування 

РС з діючими регулюючими переліками. 

ФП, INN 
НП ОЛЗ БП ЛЗ 

ФП, INN 
НП 
ОЛЗ 

БП ЛЗ 

Вітамін В1 разом з В6 або В12 _ _ Циклофосфамід + + 
Токоферола ацетат + + Інтерферон бета – 1 а _ _ 
Тіоктова к-та + + Інтерферон бета – 1 б _ _ 
Преп. гідроксіетилірованого 
крохмалю 

_ _ Глатірамера ацетат + + 

Триметилгідрозинію метіонат + + Циклоферон + _ 
Нікотинова кислота + + Азатіопрін _ _ 
Пентоксіфілін _ + Пірацетам + + 
Дексаметазон _ + Вінпоцетин + + 
Метилпреднізолон + + Гідролізати та  

деривати тканей 
+ _ 

Імуноглобулін  
людини нормальної 

+ _ Гліцин _ + 

Метотрексат + + Мексідол + + 
За даними досліджень з Національним переліком ОЛЗ співпало 12 ІNN, з Бюджетним 

переліком ЛП співпало 15 ІNN. Таким чином, співпадання в усіх переліках (Формулярний, 
Національний ОЛЗ, Бюджетний) складає 9 ІNN. 

За результатами порівняльного аналізу формулярного переліку з регулюючими дію-
чими переліками ЛЗ, враховуючи інші критерії включення ЛП до СП, можливо визначити 
страховий перелік ЛП патогенетичної терапії хворих на РС.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ФУНКЦІЙ MS EXCEL 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Немченко А.С., Тітяєв В.І., Беліченко А.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Викладання економічних дисциплін органічно пов’язане з необхідністю обчислення 

великої кількості числових показників. З метою інтенсифікації обчислювальних процедур 
при викладанні курсів та проведенню практичних занять з аналізу та планування діяльності 
аптек, бухгалтерського обліку, аудиту і ін. в останні роки викладачі все частіше звертаються 
до використання електронних таблиць Ms Excel. Проте, обчислення певних масивів економі-
чних показників, що обмежувалось лише арифметичними діями, було притаманним на поча-
ткових стадіях впровадження комп’ютерів.  

Згодом, в міру все більшого накопичення викладачами та студентами досвіду в якості 
користувачів ПЕОМ, використання електронних таблиць Ms Excel при викладанні економіч-
них дисциплін набуде якісно нового рівня. Поряд з обчисленням економічних показників при 
розв’язанні складних задач студенти почали використовувати все більшу кількість статисти-
чних й фінансових функцій, які входять до стандартного пакету програм Ms Excel. В залеж-
ності від дисципліни та тематики занять студенти-магістри наразі добре орієнтуються та 
вміють самостійно виконувати дії з такими, наприклад, функціями як: «АПЛ» - розраховує 
величину амортизації активу за один період, визначеної прямолінійним методом; «АСЧ» - 
розраховує величину амортизації активу за даний період, визначеної методом «суми річних 
чисел (кумулятивним методом)»; «БДПРОИЗВЕД» - перемножує значення в стовпці списку 
або бази даних, які задовольняють заданим умовам; «ВСД» - розраховує внутрішню ставку 
прибутковості для ряду грошових потоків, представлених їхніми чисельними значеннями; 
«ДИСПРА» - обчислює дисперсію для генеральної сукупності; «КОРРЕЛ» - розраховує кое-
фіцієнт кореляції між двома масивами статистичних показників; «ОСПЛТ» - розраховує ве-
личину платежу в погашення основної суми по інвестиції за даний період на основі сталості 
періодичних платежів і сталості процентної ставки. 

Слід зазначити, що системне уведення електронних таблиць Ms Excel на кафедрі ОЕФ 
в практику викладання теоретичних питань та проведення практичних занять використання у 
курсах аналізу та планування, бухгалтерського обліку та аудиту сприяло значному покра-
щенню якості та підвищенню ефективності учбового процесу.  

Разом з тим, аналіз потенційних можливостей використання комп’ютерних технологій 
дозволяє викладачам внести в навчальний процес студентів максимум творчих елементів. 
Відомо, що надзвичайно важливою перевагою електронних таблиць Ms Excel є властивість їх 
«зшивання» шляхом використання нескладних програмних команд. «Зшиті» в одну книгу 
таблиці мають таку особливість, яка дозволяє в результаті отриманих від користувача (сту-
дента) ПЕОМ команд в автоматичному режимі виконувати відповідні розрахунки одночасно 
по всім таблицям даної книги. Наприклад, при вивченні аудиту фінансового стану аптеки 
можна розробити книгу, яка буде включати три таблиці: «Баланс аптеки за формою № 1», 
«Звіт про фінансові результати аптеки за формою № 2» і «Фінансові коефіцієнти: коефіцієнт 
абсолютної ліквідності (cash ratio), оефіцієнт швидкої ліквідності (quick or acid test ratio), ко-
ефіцієнт загальної ліквідності (current ratio) і т.д.). Застосування викладеного методу прове-
дення аудиту фінансового стану аптек позбавить студентів від рутинного розрахунку кожно-
го коефіцієнта (більше 20).  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
Немченко А.С., Чернуха В.М., Міщенко В.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Обіг спеціальних харчових продуктів – біологічно активних добавок (БАД) в Україні 

регулюється Законом «Про безпеку і якість харчових продуктів». Цей Закон регулює відно-
сини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та спо-
живачами харчових продуктів і визначає правовий порядок забезпечення безпечності та яко-
сті харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпортуються, експортують-
ся. Він визначає БАД як спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або вве-
дення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою 
надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей, для забезпечення нормаль-
них та відновлення порушених функцій організму людини. 

Головним регуляторним органом на вітчизняному ринку БАД-парафармацевтиків є 
Державна Санітарно Епідеміологічна Служба України. В її компетенцію входить регламен-
тація виготовлення, легалізація та контроль за якістю парафармацевтичної продукції під час 
її обігу. Метою нашого дослідження стали проблеми реєстрації спеціальних харчових проду-
ктів та розширення основних напрямків співпраці громадських організацій, пов’язаних з ви-
робництвом та реалізацією спеціальних харчових продуктів і медичними та фармакологіч-
ними громадськими організаціями у питаннях охорони та подальшого реформування систе-
ми охорони здоров’я. 

Порядок проведення державної реєстрації БАД регламентується постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження порядку проведення державної реєстрації спеціальних 
харчових продуктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу проду-
кцію» від 1.01.2005 р. № 924. Ця постанова повинна була набути чинності з 1 січня 2005 р., 
але до її проекту було запропоновано внесення достатньо великої кількості пропозицій і вне-
сення поправок, що й до сьогоднішнього часу в Україні продовжується її обговорення. 

На цей час Міністерство охорони здоров'я України не дає дозвіл на проведення на мі-
сцях санітарно-епідеміологічних експертиз БАД, посилаючись на те, що в столиці створений 
спеціальний структурний підрозділ – «Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної 
служби України» (м. Київ), який і займається дослідженням і реєстрацією цієї продукції. Ек-
спертиза включає доклінічні дослідження безпеки (вимоги щодо змісту токсичних елементів, 
залишкової кількості пестицидів, мікотоксинів, радіонуклеїдів, мікробіологічні досліджен-
ня), а також клінічні дослідження на ефективність БАД-парафармацевтиків. Офіційно кліні-
чні дослідження проводити на своїй базі також мають право тільки київські організації (пе-
релік експертних установ затверджений Наказом Державної санітарно-епідеміологічної слу-
жби МОЗ України від 23.01.2005 р. № 1), що в організаційному і фінансовому плані значно 
ускладнює реєстрацію БАД-парафармацевтиків, виробнича база яких знаходиться в інших 
областях України. На думку багатьох вчених, що займаються розробкою цього питання, таке 
нововведення ніяк не впливає на розвиток підприємництва у вказаній галузі. Оскільки, для 
оформлення всіх необхідних документів підприємець зобов'язаний витрачати достатньо ве-
лику кількість часу і фінансових ресурсів для поїздок з регіонів до Києва.  

На нашу думку, представники громадських організацій мають направити до Кабінету 
Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я пропозиції залишити існуючий порядок 
проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, а реєстрацію БАД-
парафармацевтиків проводити за результатами проведених на місцях досліджень.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПРИ ВИНИКНЕННІ НС 

Немченко А.С., Юрченко Г.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Для оптимізації діяльності лікувально-профілактичних закладів, відділень Державної 

служби медицини катастроф (ДСМК), раціоналізації використання лікарських препаратів 
(ЛП), підвищення якості надання невідкладної лікарської допомоги (НЛД) при виникненні 
надзвичайних ситуацій (НС) в Україні, лікування потерпілих, покращення рівня життя лю-
дей, організації соціального захисту населення, що гарантоване державою, нами були про-
аналізовані переліки Законів, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів та 
наказів МОЗ України, інструктивно-методичних матеріалів Цивільної оборони (ЦО) та 
служб медицини катастроф, що мають правити за основу розбудови сучасної системи лікар-
ського постачання при НС. 

З проведеного аналізу законодавства України і нормативно-правових документів ми 
з’ясували, що державою передбачені гарантії щодо забезпечення громадян медичною та лі-
карською допомогою. Але на цей час дотримуються ці гарантії не в повному обсязі. Для об-
ґрунтування виходу з існуючого становища і створення умов для забезпечення доступності 
ЛП для надання НЛД постраждалим у НС в існуючих економічних умовах нашої країни, на-
ми вивчено досвід країн з розвиненою економікою та різними системами організації ОЗ та 
лікарського забезпечення, взято до уваги рекомендації ВООЗ з напрямків розвитку й забез-
печення гарантій щодо організації лікарської допомоги постраждалим у НС. 

Економічна ситуація в Україні зумовлює необхідність вирішення проблем додатково-
го фінансування ОЗ. Нами запропоновані деякі джерела фінансування, які дозволять на нашу 
думку покращити становище з можливості надання НЛД потерпілим у НС. Додатковим дже-
релом фінансування, згідно з аналізу досвіду країн з розвиненою економікою, є через впро-
вадження медичного страхування. З цього приводу в першу чергу необхідно було б розроби-
ти моделі фармацевтичного формуляра. 

Проаналізувавши літературні джерела, було визначено, що до пріоритетних напрямків 
оптимізації лікарської допомоги в останнє десятиріччя у світовій практиці віднесено розроб-
ку національних формулярів, які є шляхом до раціонального використання ЛП. В Україні ще 
не створено законодавчої бази для функціонування формулярної системи, тривають дослі-
дження спрямовані на розробку стандартів лікування. 

Формуляр створюється на підставі переліку основних лікарських засобів (ОЛЗ). Рі-
шення про те, які саме препарати необхідно включити в національні програми, повинні при-
йматися національними органами ОЗ. Національний перелік ОЛЗ уже затверджений в Украї-
ні, тому на даному етапі реформування особливо актуальним є створення формуляра. 

Обґрунтування певних формулярних переліків можливе на основі вивчення і узагаль-
нення фактичного досвіду застосування ЛП, за даними проведення маркетингових дослі-
джень ринку, а також експертної оцінки асортименту препаратів. 

Методика вирішення завдання щодо створення моделі фармацевтичного формуляра 
ЛП базується на логічному поєднані результатів аналізу фахової літератури, визначення мар-
кетингових характеристик препаратів, вивчення фактичного стану надання лікарської допо-
моги потерпілим у НС. 

Рішення цих завдань дозволить планувати використання ЛП за асортиментом на різ-
них рівнях управління лікарською допомогою населенню при виникненні НС. 
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МЕТОДИКА МАРКІВСЬКОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТУПЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ 
ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

Немченко О.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Принципова особливість багатьох реальних систем в медицині та фармації полягає в 

тому, що процес їх функціонування є послідовністю переходів з одного стану пацієнта в ін-
ший. Математична модель динаміки станів таких систем, що традиційно використовується – 
марківський випадковий процес. Випадкова тривалість перебування в кожному стані опису-
ється експоненціальним розподілом, що задається єдиним параметром – інтенсивністю пере-
ходу. Для опису еволюції системи в цілому достатньо задати матрицю інтенсивностей пере-
ходів. Разом з тим, для багатьох систем в медицині та фармації припущення про експоненці-
альність тривалостей перебування в кожному із станів є абсолютно нереалістичним. У цьому 
випадку аналіз системи із застосуванням марківської моделі може давати непрогнозовану 
погрішність. Причина в характері випадкової величини, яка задає тривалість перебування в 
кожному стані пацієнта, не є експоненціальною, головним чином, тому що на її значення не-
прогнозованим чином впливає велика кількість різноманітних соціально-економічних та ме-
дико-фармацевтичних чинників. Ці обставини викликають необхідність використання мате-
матичних моделей, толерантних відносно закону розподілу випадкових величин. Відповід-
ний випадковий процес називається напівмарківським (НМП). 

Мета дослідження: розробити методику моделювання НМП ступеневої терапії хворих 
на бронхіальну астму (БА), а також встановити чи є статистично значуща відмінність в ефек-
тивності комбінованих протиасматичних препаратів. Розглядались три стратегії фармакоте-
рапії (S1, S2, S3) в спеціально відібраних групах хворих на БА з використанням ЛП Серетид 
(S1) та Сімбикорт (S2), а також контрольна група хворих, що приймали некомбіновану тера-
пію (S3). До кожної групи (30 хворих) увійшли по 20 та 10 хворих Ш й ІV ступенів БА від-
повідно, з них 20 жінок та 10 чоловіків, 11 працюючих й 19 непрацюючих, 15 інвалідів ІІ та 
ІІІ груп. У кожній групі були усі вікові категорії хворих БА, середній вік котрих складав 42 – 
43 роки. Вибірка хворих БА формувалась на базі Харківської міської спеціалізованої лікарні 
№13. 

Для кожного пацієнта за даними безпосередніх спостережень будувався динамічний 
ряд переходів з одного стану в інший із вказівкою тривалостей перебування в кожному стані 

до виходу з нього. За цими даними для кожної з груп розраховувалася матриця 
( ))k(

ijk nN =
 

частот переходів з одних станів в інші. Тут 
)k(

ijn
 - частота переходу пацієнта k -ой групи із 

стану i  в стан j  ( 4,3,2,1i = , 4,3,2,1j = , 2,1k = ). При цьому 1i =  відповідає стан Р– стан ремі-

сії; 2i =  відповідає стан А- пацієнт проходить амбулаторне лікування; 3i =  стан С – пацієнт 

проходить лікування у стаціонарі; 4i =  стан Ш – пацієнту надається швидка медична допо-

мога; 1k =  відповідає групі пацієнтів, в ході терапії яких використовувався препарат Сере-

тид; 2k =  відповідає групі пацієнтів, для лікування яких застосовувався препарат Сімбикорт. 
Аналізувалось 11 можливих перехідних станів: РА, РС, РШ, АР, АШ, АС, СР, СА, ШР, ШС, 
ША для кожної групи хворих. Довжина циклу була до 3 міс., максимальний горизонт часу – 
1 рік. Враховуючи значну складність у підготовці вхідних даних для марківського моделю-
вання та розрахунків характеристичних показників, нами разом зі спеціалістами була розро-
блена експертна система, яка включає спеціальну програму ״Half Markov״. В основу цієї 
системи була покладена розроблена нами методика марківського моделювання ступеневої 
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теми була покладена розроблена нами методика марківського моделювання ступеневої тера-
пії БА, яка складається з наступних етапів: підготовка статистичних даних для моделювання: 
послідовність перехідних станів хворих на БА (Р, А, С, Ш), їх тривалостей, контрольовані 
показники піку швидкості видиху та ін. у форматі EXCEL; побудова динамічного ряду мож-
ливих переходів одного стану в ін. для кожної групи хворих на БА ; розрахунок матриці час-
тот переходів з одних станів в інші для кожної з груп вибірки Nk = (nijk); побудова гістограм 
тривалостей перебування в кожному із можливих станів до переходу в ін. по кожній групі 
вибірки; аналіз гістограм та нормування частот розподілу процесів перехідних станів хворих 

БА; розрахунок параметрів 4321 ,,, θθθθ  та нормуючого коефіцієнта А функцій сімейства роз-
поділів f(x); апроксимація нормованих гістограм на основі 4-х параметричного сімейства ро-
зподілів f(x); визначення характеристичних показників на основі побудованих моделей на-
півмарківських ланцюгів для кожної групи хворих БА. На початковому етапі дослідження 
будувалися гістограми тривалості перебування в кожному із станів до переходу в інший 
стан. Результати безпосередніх розрахунків були зведені в матриці: 
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Безпосередній візуальний аналіз нормованих гістограм показує, що жоден з традицій-
но вживаних розподілів (експоненціальне, нормальне, релеївське) не може забезпечити якіс-
ну адекватну апроксимацію. У зв'язку з цим для вирішення задачі було використано універ-
сальне чотирьохпараметричне сімейство розподілів, що має вигляд: 
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dxxf  1θ -параметр, визначаючий математичне очікування x , 2θ -параметр, визна-

чаючий дисперсію x , 3θ -параметр, визначаючий асиметрію x , 4θ -параметр, визначальний 

ексцес x . Програмно проводиться пошук набору 4321 ,,, θθθθ , що однозначно задає розподіл 
)x(f , для якого сума квадратів відхилення значень щільності розподілу від реальних частот 

мінімальна. Оптимізація функціонала проводилась з використанням методу Нелдера-Міда). 
Було проведено розрахунок середнього часу перебування в кожному стані до виходу перша 

група - 09.3T1
A = , 85.11T 1

P = ,, 18.13T1
C = ; друга група - 83.2T 2

A = , 58.12T 2
P = ,, 23.13T 2

C = , а та-
кож фінальної вірогідності перебування пацієнтів в кожному із станів для груп - перша: 
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Наведені дані свідчать про дещо більш високу ефективність препарату Сімбикорт. 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Оккерт І.Л., Чмихало Н.В., Софронова І.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Збут, як завершальна стадія господарсько-комерційної діяльності, є важливим важе-

лем забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Формування цілей і завдань збуто-
вої політики вимагає дослідження факторів, що обумовлюють їх якісний та кількісний склад, 
визначення можливостей їх коректування з урахуванням варіантів розвитку ринкової 
кон’юнктури. Крім того, підприємство-виробник фармацевтичної продукції повинно постій-
но враховувати соціальну значущість лікарських засобів як товару і разом з метою отриман-
ня прибутку виділяти, формувати мету з стовідсоткового задоволення потреб споживачів її 
платоспроможного попиту.  

На організацію збутової діяльності на підприємстві та її ефективність на макро- та мі-
кроекономічних рівнях впливають три групи факторів: за сферою впливу, за характером 
впливу та за тривалістю впливу. За сферою впливу виділяють зовнішні (на рівні фармацевти-
чної діяльності, галузі, регіону), базові (визначають організацію системи збуту на макро- та 
мікроекономічному рівнях та її ефективність), доповнюючі (коригують елементи збутової 
системи, підвищують її ефективність) та внутрішні (на рівні підприємства, структурного під-
розділу, робочого місця) фактори. За тривалістю впливу вони можуть бути постійними та 
тимчасовими. За характером впливу виділяють економіко-фінансові, організаційно-правові 
та соціально-психологічні фактори. Слід підкреслити, що збутова політика, яка сформульо-
вана на засадах цілей та завдань збуту, повинна відповідати загальній бізнес-концепції під-
приємства та прийнятому курсу (орієнтиру) дій останнього. Більш того, збутова політика 
підприємства повинна служити базою для розробки його постачальницької, виробничо-
технологічної, інноваційної та фінансової політик. Нами розроблено дерево цілей і завдань з 
формування ефективної збутової політики фармацевтичного підприємства в ринкових умо-
вах господарювання, які віддзеркалюють генеральну мету підприємства і служать гарантом її 
здійснення. Генеральна мета підприємства деталізована такими складовими як максимальна 
стійкість і ефективність функціонування; задоволення матеріальних і духовних потреб суспі-
льства і задоволення матеріальних і духовних потреб безпосередньо керівництва підприємс-
тва та персоналу. У складі генеральної мети збутової політики було виділено дві підцілі 
першого рівня: 1) зростання обсягів збуту і частки ринку; 2) забезпечення стабільного еко-
номічного становища підприємства, а також три підцілі другого рівня: 1) задоволення спо-
живчого попиту; 2) досягнення переваг над конкурентами; 3) збереження частки ринку. Дан-
ні цілі мають рівну значущість для збутової діяльності і надалі конкретизуються напрямками 
їх вирішення, конкретними завданнями та підкріплюються контролем результатів формуван-
ня збутової політики. Враховуючи те, що обрана політика формує ефективну збутову діяль-
ність підприємства, ми пропонуємо ряд показників, які дають можливість оперативно оціню-
вати ефективність основних операцій збуту як комерційних (торгових), так і технологічних, 
пов’язаних з товарорухом транспортування, складування, підготовка продукції до відгрузки 
покупцеві та ін. До таких показників ми віднесли: частку валового доходу, частку чистого 
прибутку, частку витрат на здійснення збуту та чистий прибуток у розрахунку на 1 тис. грн. 
обсягу реалізації. Для моніторингу економічної ефективності збутової діяльності підприєм-
ство може розраховувати усі запропоновані показники або вибрати окремі, які служать інди-
катором ринкової ситуації та відображають стан збуту на період, який аналізується. 
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МАРКЕТИНГ-АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ ДІТЕЙ 

Ольхова І. В., Трохимчук В.В. 
Одеський державний медичний університет 

 
На сьогодні в Україні впроваджуються медичні стандарти, що передбачають уніфіка-

цію вимог до обсягів та якості медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах на 
галузевому рівні за єдиними науково обґрунтованими вимогами, методологією та структу-
рою. Проблема ефективного лікування хронічних гастритів, гастродуоденітів, виразкової 
хвороби 12-палої кишки у дітей має на даний час велику медико-соціальну значимість. За 
даними МОЗ України поширеність гастроентерологічних захворювань серед дітей за останні 
роки має тенденцію до зростання. Сучасний фармацевтичний ринок препаратів для лікуван-
ня шлунково-кишкових захворювань постійно зростає, тому сьогодні пріоритетним завдан-
ням вітчизняної фармацевтичної галузі є раціональне забезпечення населення лікарськими 
засобами для стандартизованої фармакотерапії. 

Метою роботи було проведення маркетингового дослідження вітчизняного ринку лі-
карських засобів для визначення оптимального переліку препаратів, що необхідні для надан-
ня медичної допомоги для лікування дітей хворих на хронічний гастрит та гастродуоденіт 
згідно з клінічними протоколами лікування, які використовуються в лікувально-
профілактичних закладах.  

Для дослідження використані дані Державного формуляру лікарських засобів (2009), 
Довідника лікарських засобів України (2009) та Протоколів лікування дітей за спеціальністю 
«Дитяча гастроентерологія» (2007). 

За даними аналізу стандартизованих схем фармакотерапії дітей, що хворіють на гаст-
рит, в Україні зареєстровано 28 препаратів під 146 торговими назвами, які експортуються із 
26 країн, серед яких лідерами є Індія і Німеччина. З цих препаратів 44 асортиментні позиції 
представлені 15 українськими фірмами-виробник, що пропонують 30,1% від загальної кіль-
кості препаратів.  

В результаті проведених досліджень виявлено співвідношення груп препаратів. Так, 
найбільший вибір представляється серед препаратів-антагоністів Н2-рецепторів – 22,92 %, 
макроліди займають 22,2 % , а нітроімідазоли – 15, 28 %, пеніциліни – 13,89 %, антациди – 
10,42 %, вітаміни та мінерали – 2,78 %, транквілізатори та спазмолітики (папаверин та його 
похідні) – по 2, 08 %, асортиментних позицій. Інші препарати для лікування пептичної вира-
зки та гастроезофагальної рефлюксної хвороби та стимулятори перистальтики (пропульсан-
ти) складають по 1,39 %, М1–холінолітики, стимулятори шлункової секреції, комплексні 
препарати, що містять кислоти та травні ферменти, в’яжучі, обволікаючі та антацидні засоби, 
спазмолітичні засоби, які розслаблюють гладкі м’язи кровоносних судин, а також бронхів та 
інших внутрішніх органів, седативні засоби, різні біогенні препарати та синтетичні імуномо-
дулятори - по 0,69 % від загальної чисельності препаратів. 

Встановлено, що основними групами ЛЗ для фармакотерапії хелікобактерасоційова-
них захворювань шлунку є: антациди, блокатори Н2-гістамінових рецепторів, ІПН, препара-
ти вісмуту, селективні М-холіноблокатори, комбінації препаратів для ерадикації H.pylori, су-
кральфати тощо. Вітчизняною фармацевтичною промисловістю взагалі не освоєно випуск 
комбінованих ЛЗ для ерадикації пілорічного мікробу. Серед вітчизняних виробників позиції 
лідерів займають ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та ТОВ «Фармацевтична компанія 
«Здоров’я».  
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РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ 
ХВОРИХ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Ольхова І. В., Трохимчук В.В. 
Одеський державний медичний університет 

 
Проблема надання спеціалізованої гастроентерологічної допомоги населенню України 

в останні роки набуває першочергового медико-соціального значення. Це зумовлено тенден-
цією до зростання поширення хвороб органів травлення. Недостатня доступність лікарів до 
інструкцій для медичного застосування препаратів, вони не мають своєчасної інформації як 
щодо стандартів лікування, так і щодо наявності певних лікарських засобів на ринку Украї-
ни, відповідних схем застосування, що негативно впливає на якість лікування. За такої ситу-
ації науково-медичні і практичні журнали мають важливе значення в рекламно-
інформаційному забезпеченні процесу просування лікарських засобів. Вони є достатньо про-
дуктивним комунікаційним засобом, оскільки займають третє місце після фармацевтичних 
представників фармацевтичних фірм та наукових семінарів і конференцій серед 12 каналів 
отримання інформації.  

Метою роботи було вивчення активності рекламодавців в українському науково-
практичному журналі «Сучасна гастроентерологія» за період з 2001 по 2010 р.  

Нами було проведено моніторинг реклами в 3 напрямках: визначення кількості рекла-
мних звернень; аналіз рекламодавців, їх активність; визначення препаратів, яким присвячена 
найбільша кількість рекламних звернень. 

Кількість рекламних звернень на рік за аналізований період характеризувалася одним 
невеликим зниженням та загальною перспективою до загального підвищення. Аналіз рекла-
ми на сторінках досліджуваного журналу показав, що у загальній сукупності рекламних зве-
рнень група препаратів для лікування кислотозалежних захворювань займають 36 % . Далі 
було виявлено препарати, які найчастіше рекламувалися. Лідерами серед препаратів стали 
Де-Нол таблетки 120 мг № 112 (Astellas) - Нідерланди та Ланзап капсули 30 мг № 20 (Dr. 
Reddy’s) - Індія, реклама про яких розміщувалася на сторінках журналу «Сучасна гастроен-
терологiя» 32 і 21 разів відповідно.  

Серед всіх компаній, що подавали інформацію про свої препарати, були визначені 
найактивніші рекламодавці. У формуванні рекламної кон’юнктури брали участь 13 фармаце-
втичних компаній, серед яких одне українське підприємство – корпорація Arterium. Лідером 
серед іноземних компаній стала індійська фірма Dr. Reddy’s, що за весь термін дослідження 
41 раз розміщувала рекламу на лікарські засоби для лікування кислотозалежних захворю-
вань. 

Встановлено, що рекламна продукція в досліджуваному журналі є недостатньо інфо-
рмативною для лікарів-гастроентерологів, рекламодавці мало приділяли уваги рекламним 
проспектам, скорегованим на основі нових клінічних даних, отриманих на практиці, особли-
во для тих лікарських засобів, які вже тривалий час застосовуються у фармакотерапії гастро-
ентерологічних хворих.  

Таким чином, доцільно створення єдиного інформаційного поля у фармації для забез-
печення виробників фармацевтичної продукції, оптовопосередницьких підприємств, аптеч-
них закладів, медичних та фармацевтичних, науково-педагогічних працівників, споживачів 
об’єктивною, оперативною, повною, обґрунтованою, доказовою та доступною інформацією, 
спрямованою на якісне медикаментозне обслуговування населення. 
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ 
АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 

АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним з основних чинників ранньої інвалідизації та 

смертності населення в різних країнах світу. Тому проблема використання сучасних та більш 
ефективних методів ранньої діагностики, лікування та профілактики АГ постає як актуальне 
питання медичного й соціально-економічного змісту. В Україні на сьогоднішній день розро-
блена «Національну програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні». 
Одним із завдань цієї програми є забезпечення населення ефективними антигіпертензивними 
ліками. До таких ефективних препаратів, на думку спеціалістів, в першу чергу належать інгі-
бітори ангіотензин-перетворюючі ферменти (АПФ). Тому метою наших досліджень було 
проведення фармакоекономічної оцінки схем інгібіторів АПФ, а саме генериків еналапрілу , 
що широко застосовується при лікуванні хворих на АГ. При дослідженні використовували 
метод “вартість-ефективність” (cost-effectiveness analysis - CEA). Ефективність генериків 
еналапрілу (Енап «KRKA», Енам «Dr. Reddy’s») визначалась за показниками відсотка зни-
ження систолічного артеріального тиску (САТ) та діастоличного артеріального тиску (ДАТ) 
(табл. 1). Дані показники були приведені у результатах оригінального клінічного досліджен-
ня С.Ш. Сулейманов, Т.Л. Гувва, Н.В. Кирпичникова, Е.В. Слободенюк, С.В. Дьяченко. У 
дослідженні взяли участь 568 пацієнта з діагнозом АГ II ступеня. Тривалість дослідження 
склала 2 місяці.  

Таблиця 1 
Показники ефективності застосування еналапрілу в залежності від середньої дози 

 
Торгова назва 
препарату 

Фірма-
виробник 

Середня добова 
доза, мг 

Зниження 
САТ, % 

Зниження 
ДАТ, % 

Енап KRKA 18,6 17,55 12,28 
Енам Dr. Reddy’s 21,9 16,03 7,92 
 
Під час фармакоекономічних досліджень були використані середні добові дози (табл. 

1). Для вартісної оцінки використовувались середньозважені роздрібні ціни торгових назв 
препаратів Енап (KRKA) табл. 20 мг №20 – 27,14 грн., Енам (Dr. Reddy’s) табл. 10 мг №20 - 
10,60 грн. Таким чином, вартість добової дози для Енапу склала 1,26 грн, для Енаму цей по-
казник дорівнював 1,16 грн. Вартість лікування хворих на АГ протягом двох місяців препа-
ратом Енап (KRKA) становила 75,60 грн., а Енам (Dr. Reddy’s) - 69,64 грн.  

Далі нами був розрахований обсяг коштів, що зменшують рівень систолічного та діас-
толічного артеріального тиску на 1% відсоток протягом двох місяців. З цією метою нами був 
обчислений коефіцієнт витратної ефективності (cost-effectiveness ratio, CER). Отже, CER 
(Енап) становив 4,31 грн. на 1% зниження САТ протягом двох місяців, для зниження ДАТ – 
6,16 грн. В свою чергу, CER (Енам) для зниження САТ – 4,34 грн., а для ДАТ – 8,79 грн.  

Фармакоекономічний аналіз за методом «вартість-ефективність» показав, що застосу-
вання Енап (KRKA) при лікуванні хворих на АГ є більш ефективним і менш витратним ЛЗ. 
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРОБ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ПАЦІЄНТІВ-ЧЛЕНІВ 

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛІКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
Парій В.Д., Грищук С.М. 

Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» 
 
Вступ. Одним із напрямків реформування галузі, що виник як реакція на обмежені 

можливості системи охорони здоров’я щодо якісного і доступного медикаментозного забез-
печення, стала солідарна участь населення в співоплаті витрат на медичну допомогу у формі 
лікарняних кас, основною метою діяльності яких є забезпечення членів організації медика-
ментами та виробами медичного призначення. На території Житомирщини благодійна орга-
нізація «Лікарняна каса Житомирської області” (ЛК) функціонує майже десять років. Станом 
на 01.01.2010 року вона об’єднує понад 190 тисяч громадян (15% від загальної кількості на-
селення). За 2009 рік в закладах охорони здоров’я області за рахунок ЛК було надано медич-
ну допомогу населенню в понад 311 тис. випадків, на що витрачено понад 18 млн. грн. При 
наданні медичної допомоги членам ЛК відсутні обмеження щодо розміру витрат та кількості 
випадків лікування, в структурі витрат медикаменти та вироби медичного призначення за-
ймають понад 82%, а порівняно невеликі членські внески (3% від розміру мінімальної заро-
бітної плати) зумовлюють необхідність пошуку шляхів їх оптимального використання. З ці-
єю метою нами постійно проводяться фармакоекономічні дослідження призначення медика-
ментів за допомогою АВС-VEN аналізу. 

Матеріали та методи. Дане дослідження проводилося шляхом автоматизованої обро-
бки 9218 листів призначень членів ЛК з хворобами органів дихання (J00-J99), пролікованих в 
амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах лікувальних закладів Житомирської об-
ласті за 5 місяців 2010 року. У листах призначень зазначалися діагноз та його шифр за МКХ-
10, медикаменти та вироби медичного призначення з їх кількістю та вартістю. Вони вноси-
лися в базу даних, розроблену на основі модифікованої програми „1С-Бухгалтерія – 7.7.” Для 
аналізу використовувалися звітні форми, розроблені за допомогою програми „Microsoft 
Access”. 

Результати дослідження. Для лікування було використано 684 найменування лікар-
ських засобів, загальні витрати на їх придбання склали 873 688 грн. В групу А (80,2% витрат) 
ввійшли 54 препарати, в групу В (15,0% витрат) – 122 препарати, групу С (4,8%) – 508 пре-
паратів. На закупівлю життєво необхідних препаратів (категорія V, 245 найменувань) було 
витрачено 67,3% коштів (в т.ч. на цефтріаксон в дозі 1,0г. – 11,3%, тієнам в дозі 0,5г – 5,9%), 
необхідних (категорія Е, 152 найменування) – 6,8% коштів, витрати на другорядні лікарські 
засоби (категорія N, 287 найменувань) становили 25,9%. В структурі витрат на другорядні 
препарати переважають засоби, що використовуються при кашлі та застудних захворюван-
нях – 45,3% коштів, 67 найменувань. Висока частка витрат на придбання засобів цієї групи 
зумовлена їх наявністю у протоколах лікування. На другому місці перебувають розчини для 
внутрішньовенного введення – 35,6% коштів, 10 найменувань, на третій позиції – препарати, 
що використовуються при хворобах горла – 9,7% витрат, 20 найменувань. 

Висновки. Проведення АВС-VEN аналізу використання препаратів дозволяє визнача-
ти шляхи оптимізації закупівлі лікарських засобів та покращувати якість медичної допомоги. 
Результати аналізу необхідно застосовувати при створенні та впровадженні лікарських фор-
мулярів – переліків медикаментів, які можуть призначатися в закладах охорони здоров’я різ-
них рівнів  
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МОНІТОРИНГ АСОРТИМЕНТУ ТА СПОЖИВАННЯ 
ПРОТИГРИБКОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Парновський Б.Л., Гром О.Л., Гром Я.О. 
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

 
В плані підготовки до впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування 

актуальним є розробка методичних підходів до формування переліків ЛЗ, фармацевтичних 
формулярів та створення стандартів терапії окремих нозологій. В умовах ринкової економіки 
у кращому економічному становищі є той суб’єкт підприємницької діяльності, який уміє 
своєчасно і правильно визначити ринкову нішу ЛЗ, розробити раціональну тактику товарної 
та цінової політики. Актуальність розробки методичних підходів до формування фармацев-
тичних формулярів та створення моделей стандартів фармакотерапії дерматологічних гриб-
кових захворювань зумовили мету наших досліджень, а саме - на основі аналізу динаміки 
асортименту, товарної та цінової кон’юнктури ринку дерматологічних протигрибкових 
(ПГЛЗ) дати оцінку попиту, перспективності, ефективності та доступності окремих груп 
ПГЛЗ і обґрунтувати рекомендації щодо формування складу ПГЛЗ в нормативних переліках 
та формулярних довідниках. При маркетинговому вивченню ринку протигрибкових препара-
тів (ПГЛЗ) дотримувались АТХ класифікаційної системи, відповідно до якої ЛЗ для лікуван-
ня грибкових захворювань відносяться до групи Д01 «Протигрибкові препарати для застосу-
вання в дерматології», котра на даний час налічує 56 міжнародних непатентованих назв 
(МНН) лікарських засобів. Станом на 01.06.2009 р. в Україні зареєстровано та дозволено до 
використання лише 35,8% світового арсеналу ПГЛЗ (ЛЗ 20-ти МНН). Ядерну групу в сукуп-
ності 137 зареєстрованих торгових назв ПГЛЗ становлять препарати похідних імідазолу та 
тріазолу (група D01АC – 38,7%) та ЛЗ групи D01АЕ «Інші протигрибкові препарати для міс-
цевого застосування» - 32.1%, найменш чисельна (1,5% )група D01АА «Антибіотики». Ди-
ференційовано за лікарськими формами 54,7 % зареєстрованих торгових назв ПГЛЗ це мазі, 
креми і гелі, 18,3 %, - розчини для зовнішнього застосування (переважно спиртові). 27,0 % - 
таблетковані ПГЛЗ для системного застосування. Позиціонування країн виробників ПГЛЗ 
показало, що у 2009 р. український ринок ПГЛЗ формували виробники з 17 зарубіжних країн 
та України.. Домінуючу сукупність зареєстрованих імпортних ПГЛЗ у 2009 р. складала про-
дукція виробників з Індії (26 ЛЗ), Туречини (11 ЛЗ), Німеччини (8 ЛЗ), Швейцарії та Ізраїлю, 
відповідно 7 та 5 торгових назв ЛЗ. 27,0 % - таблетковані ПГЛЗ для системного застосуван-
ня. 34,3%. зареєстрованих ПГЛЗ це продукція вітчизняних виробників. Необхідно відмітити, 
що 27% вітчизняних ПГЛЗ це спиртові розчини та мазі на основі саліцилової кислоти. На да-
ний час в Україні не виготовляють ПГЛЗ груп: біфоназол, оксиконазол, фентіконазол, омо-
коназол, сертаконазол, нафтифін, комбіновані ліки з клотримазолом і міконазолом. Основ-
ними виробникам вітчизняних ПГЛЗ є фармацевтичні фабрики - 23,4 % ЛЗ, Борщагівський 
ХФЗ – 10,6 % ЛЗ, ВАТ Київмдпрепарати – 12,7 % ЛЗ, ВАТ «Фармак» - 12,7 % ЛЗ. З метою 
встановлення особливостей споживання ПГЛЗ та оцінки перспективності окремих підгруп 
ЛЗ в плані попиту на них проводили аналіз динаміки товарного асортименту ПГЛЗ, зареєст-
рованих в Україні в1999р., 2004р., та 2009 роках. В ході аналізу диференційовано для кожної 
підгрупи ПГЛЗ визначали кількість торгових назв ЛЗ, зареєстрованих та пропонуємих гурто-
вими і роздрібними оператори вітчизняного ринку, коефіцієнти росту асортименту групи 
ПГЛЗ (КР) за різні періоди, а також коефіцієнт використання сукупності зареєстрованих ЛЗ 
(Кв). Загальна чисельність асортименту зареєстрованих в Україні в 2009 р. ПГЛЗ у порівнян-
ні з 1999р. зросла в 1,28 рази.. В першій половині аналізованого періоду (1999р.-2004р.) мало 
місце зростання асортименту в 1,38 рази, а в другій половині періоду навпаки відмічався не-



366 
 

значний спад росту (Кр = 0,94). Динаміка асортименту ПГЛЗ для місцевого застосування ді-
аметрально відмінна від динаміки асортименту ПГЛЗ для системного застосування. Так, для 
групи ПГЛЗ для місцевого застосування характерне незначне зменшення чисельності зареєс-
трованих ЛЗ за 10 років, хоча в перші п’ять аналізованих років їх чисельність зросла в 1,2 
рази. Разом з тим, в аналізованому періоді спостерігався інтенсивний ріст асортименту ПГЛЗ 
для системного застосування (І2009\1999 = 19). особливо в перше п’ятиріччя (І 2004/1999 = 
8). В групі D01A “Протигрибкові препарати для місцевого застосування” різні темпи росту 
арсеналу ЛЗ підгруп четвертого та п’ятого рівня. Найбільший спад чисельності зареєстрова-
них ЛЗ мав місце в найменш чисельній підгрупі ПГЛЗ “Антибіотики”. Так, з семи зареєстро-
ваних в 1999р. торгових назв ЛЗ даної групи у 2009 році дозволені до використання лише 
мазь ністатинова 100 000 ОД (ВАТ “Лубнифарм”) та крем Пімафуцин 2% 30г (“Астеле, Ні-
дерланди”). Зменшення чисельності зареєстрованих торгових назв ПГЛЗ даної групи дозво-
ляє зробити припущення про їх неперспективність. З коефіцієнтом використання не менше 
60%. практично стабільною була чисельність асортименту ЛЗ підгрупи Е «Інші протигриб-
кові засоби для місцевого застосування» (В даній підгрупі не змінювалась чисельність ЛЗ на 
основі ундециленової та саліцилової кислот. В різні роки аналізованого періоду були зняті з 
реєстрації ЛЗ циклопіросу, аморолфіну, толкіцату та комбіновані ЛЗ, натомість щорічно зна-
чно збільшувався асортимент ЛЗ на основі тербінафіну і нафтифіну (значення індексів росту 
коливалося в межах від 2 до 19, при коефіцієнті використання не менше 70%). Особливо ви-
сокі темпи росту (Ір=13) характерні для ПГЛЗ на основі тербінафіну. Якщо, в 1999 році в 
Україні пропонувався тільки Ламізил аерозоль 1% фл. 30мл (Сандос Фарма), то у 2004 році 
пропозиції аналогів цього ЛЗ збільшились в 13 раз. Зростання попиту і тим самим перспек-
тивності препаратів тербінафіну можна пояснити їх ефективністю та безпечністю при досту-
пній ціні. За аналізований період стабільною була чисельність зареєстрованих в Україні ЛЗ 
підгрупи С “Похідні імідазолу і тріазолу“ (відповідно 51, 54 та 53 торгових назв ЛЗ). Ядерну 
групу в сукупності ПГЛЗ цієї підгрупи становлять ЛЗ клотримазолу (28,4%), кетаконазолу 
(34%). Найбільш інтенсивний ріст асортименту ПГЛЗ спостерігався в групі D01AB “Проти-
грибкові засоби для системного застосування”, особливо ЛЗ на основі тербінафіну, які впер-
ше з’явились на вітчизняному ринку на початку третього тисячоліття. Так, в реєстрі 2004р. 
було 14 ЛЗ, а в реєстрі 2009р. вже 36 ЛЗ (ІР=2,6). Розраховані коефіцієнти використання ар-
сеналу ПГЛЗ дозволяють стверджувати, що найбільшим попитом користуються препарати 
клотримазолу, кетоконазолу, тербінафіну, саліцилової кислоти, міконазолу, біфоназолу, ніс-
татину та оксиконазолу. Серед препаратів системного застосування найбільшим попитом ко-
ристуються ЛЗ тербінафіну. З метою встановлення економічної доступності ЛЗ проводили 
аналіз цінової кон’юнктури гуртового ринку ПГЛЗ у 2006 році та у 2009 році. В 2006 році 
завдяки відносній стабільності курсу гривні сезонна варіація цін гуртових операторів ринку 
протягом року була незначна. Значення Кlig практично усіх ПГЛЗ коливалося в границях 
0,02-0,25, що свідчить про стабільність цін, коректність та етичність гуртових операторів при 
ціноутворенні на ЛЗ даної групи. В 2009 р. спостерігалася значно більша варіація оптових та 
роздрібних цін ПГЛЗ. Так, якщо у 2006 р. про некоректність і неточність у ціноутворенні ма-
ла місце лише у випадку 3% ПГЛЗ, то у 2009 році сукупність таких ПГЛЗ зросла майже до 40 
%. За аналізований період середні оптові та роздрібні ціни на ПГЛЗ зросли в середньому у 
1,3 рази. В структурі представлених на українському фармацевтичному ринку ПГЛЗ майже 
44 % становлять низьковартісні препарати, 48% це середньо-вартісні препарати. На основі 
позиціонування кількості пропозицій гуртових та роздрібних операторів ринку, з врахуван-
ням економічної доступності, виділена ядерна група ПГЛЗ найбільшого попиту. 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ – ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Перцев І.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
У контексті сучасної глобалізації міжнародних відносин, інформатизації суспільства 

та стрімкого розвитку науки особливого значення набуває вироблення чітких, логічно і про-
фесійно обґрунтованих національних та міжнародних термінів-стандартів. На особливу увагу 
заслуговує фармацевтична термінологія саме на сьогодні, коли в країні удосконалюється за-
конодавча база і одночасно відбувається її гармонізація з державами ЄС. Проте термінологія 
фармацевтичної галузі має багато невирішених питань. Відсутність єдиних методичних під-
ходів до визначення та утворення термінів у чинному законодавстві обумовила практику їх 
довільного створення, сформувала зневажливе ставлення і недостатню увагу при вивченні 
фармацевтичної термінології, що відбилося на законотворчості та виданні фахової літерату-
ри. 

На нашу думку, у фармацевтичній галузі, як складовій системи охорони здоров’я, не-
допустимо використання неконкретних та двоїстих за змістовним значенням таких узагаль-
нювальних термінів, як «медикамент», «лікарський засіб» тощо, які поєднують такі поняття, 
як лікарська субстанція, що є вихідною сировиною при виготовленні ліків, так і лікарський 
препарат – готовий фармацевтичний продукт. Поєднання в єдиному терміні «лікарський за-
сіб» продукції, що має різні характеристики та призначення спричиняє певну плутанину, не-
зручність і принижує значущість фармації – важливої соціальної складової охорони здоров’я. 
Фахова термінологія, як понятійний інструмент інформації повинна найбільш вдало відбива-
ти зміст та рівень розвитку галузі. 

Фармацевтична термінологія характеризується наявністю численних термінів-
синонімів. Так, у значенні терміна «фармацевтичний препарат» часто використовують пре-
парат: лікарський, фармакологічний, медикаментозний, терапевтичний, хіміко-
фармацевтичний і т.п., а замість терміна «активна, лікарська та діюча речовина» – термін 
«субстанція». Ця негативна тенденція порушує однозначність термінології і свідчить про ві-
дсутність необхідного державного нагляду з цієї проблеми і недотримання рекомендацій 
ВООЗ щодо боротьби з синонімією у фаховій термінології. В країнах ЄС уже багато років 
замість численних синонімів (активна, діюча, лікарська речовина) використовують термін 
«активний фармацевтичний інгредієнт», а стосовно готового фармацевтичного продукту – 
«фармацевтичний препарат». Адже за їх створення, вивчення, виробництво, контроль якості, 
зберігання, реалізацію, своєчасне забезпечення населення тощо несуть відповідальність спе-
ціалісти фармацевтичної галузі. Упровадження у медичну практику і широке використання 
комп’ютерної техніки та уніфікованих класифікаційних систем викликає труднощі у визна-
ченні багатьох проблемних питань стосовно ліків, наприклад, маркетингу ЛП на ринку, обся-
гу оптимального використання ЛП, класифікації їх побічної дії та ін., що вимагає точного 
визначення дефініцій базових фармацевтичних термінів. 

Фармацевтичну термінологію слід розглядати як понятійно-термінологічний апарат 
передачі інформації та правову основу для прийняття рішень, організації виконавчих дій, яка 
водночас відбиває досягнення галузі, забезпечує розвиток і взаємодію з дотичними галузями 
та адаптацію Національного законодавства до міжнародних норм ВООЗ. Одним із шляхів 
стандартизації фармацевтичних термінів ми вважаємо шлях створення єдиних фахових дові-
дникових посібників – галузевої фармацевтичної енциклопедії та енциклопедичного словни-
ка фармацевтичних термінів, які підготовлені до видання науковцями НФаУ. 
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МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ ЗАХОДІ  
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Пестун І.В., Бондарєва І.В., Мнушко З.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Моделювання процесу адаптації ФП до змін зовнішнього середовища включає насту-

пні етапи: проведення моніторингу та фіксація змін у зовнішньому середовищі, опрацювання 
стохастичної моделі адаптації та оцінку ефективності проведених заходів та коригування дій. 

Метою даної роботи є дослідження методів оцінки ефективності проведених адаптив-
них заходів для фармацевтичних підприємств. 

Для виміру ефективності адаптації ФП до змін у зовнішньому середовищі доцільно 
використовувати наступні методи: порівняльний аналіз планових показників із фактично 
отриманими внаслідок проведення адаптації, що дозволяє оцінити кількісні співвідношення 
між різними показниками діяльності ФП і таким чином дозволяє об'єктивно оцінити ступінь 
досягнення ним поставлених цілей; комплексна оцінка стану ФП на основі системи збалан-
сованих показників дозволяє проводити аналіз за чотирма напрямками: фінанси, клієнти, 
внутрішні бізнес-процеси, розвиток і навчання. Основна сфера його застосування – великі 
підприємства, які здатні організувати спеціальну проектну групу, що буде проводити аналіз і 
відповідати за правильність його результатів. 

Для окремого ФП оцінку ефективності проведених адаптивних заходів та коригування 
дій нами здійснено з використанням ще двох методів аналізу ефективності адаптаційних дій: 
методики стратегічної оцінки ФП та порівняльного аналізу показників діяльності ФП з ура-
хуванням та без урахування адаптації. Методика стратегічної оцінки ґрунтується на викорис-
танні експертних оцінок для аналізу динаміки функціонування підприємства за напрямками 
(загальна оцінка ФП, ресурси, знання, використання ресурсів та знань для досягнення страте-
гічних цілей) та передбачає виставлення інтегрованої стратегічної оцінки за кожним з вказа-
них напрямків та за підприємством в цілому за 5-бальною шкалою. Стратегічна оцінка в ці-
лому для обраного ФП у 2008 р. склала 3,7 балів, а у 2009 р. – 4,0 бали, що свідчить про по-
кращення ситуації на ФП порівняно з попереднім періодом, хоча окремі показники (вико-
нання маркетингової стратегії та забезпеченість і професіоналізм персоналу) погіршилися у 
2009 р. порівняно з 2008 р., відповідно на -0,6 та -0,1 бали, що є наслідком недостатньої мо-
тивації персоналу щодо досягнення цілей ФП. 

Спільною рисою вищенаведених методик є те, що вони вимірюють ефективність ада-
птивних дій через ступінь виконання стратегії. Наступний метод – порівняльний аналіз пока-
зників діяльності ФП з урахуванням та без урахування адаптації дозволяє відокремити в зна-
ченнях показників ту їхню частину, яка обумовлена проведенням адаптації. Даним ФП про-
ведено адаптивний захід - активізація рекламної діяльності (рекламну кампанію за двома 
препаратами), що раніше не було характерним для нього. Результат виконання стратегії з її 
урахуванням є фактичним підсумком діяльності ФП, а значення результатів виконання стра-
тегії без проведення адаптації виставлено за допомогою експертних оцінок. Порівнюючи су-
му прибутку, отриманого завдяки проведенню адаптації, з витратами на її проведення визна-
чають доцільність здійснення пристосування – за результатами досліджень адаптація для ФП 
була необхідна, оскільки через відмову від пристосування воно б не тільки не отримало при-
бутку, а навіть стало збитковим (валовий прибуток без проведення адаптації складав би -
18000 грн.). Таким чином, знаходить своє підтвердження теза про необхідність адаптації. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЛЗ ТА 
ПРОВІЗОРІВ (ФАРМАЦЕВТІВ) ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА САМОЛІКУВАННЯ 

Пестун І.В., Нессонова М.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Проблема самолікування серед населення є зараз гострою і некерованою. Існують по-

зитивні та негативні аспекти даного явища. З одного боку, самолікування підвищує відпові-
дальність людини за своє здоров’я, зменшує навантаження на лікувальні заклади і бюджет 
системи охорони здоров’я, дозволяє в деяких випадках здійснювати самодопомогу і уникати 
серйозних ускладнень. З іншого боку — виникає багато ризиків, пов’язаних із самодіагно-
зом, відсутністю усвідомлення споживачами можливих негативних наслідків самостійного 
прийому ліків, резистентності мікрофлори (особливо у випадках безконтрольного вживання 
антибіотиків), переходом хвороби у хронічну форму. Серед найбільш поширених негативних 
наслідків, за даними Державного фармакологічного центру МОЗ України, є алергічні реакції 
— 84,3% (серед них реакції з боку шкіри — 44,3%, набряк Квінке — 21,5%, інше — 34,2%), 
анафілактична реакція (5,2%), ураження травневого тракту (3,1%), реакція на місці введення 
(1,1%), ураження ЦНС (4,2%), ураження дихальних шляхів (2,1%)  

Метою нашою роботи було дослідження проблеми самолікування шляхом анкетуван-
ня споживачів і провізорів (фармацевтів). Результати розглядалися у попередніх публікаціях. 
Завданням математичного аналізу даних анкетування було виявити визначальні характерис-
тики, описати поведінку і ставлення до самолікування респондентів кожного з двох класів: 
тих, хто стикалися з негативними наслідками, і таких, що не стикалися або не помічали нега-
тивних наслідків. А також двох груп фахівців: тих, хто вважає, що провізор повинен нести 
відповідальність, і таких, хто явно або побічно перекладає відповідальність на споживача.  

При побудові дерева класифікацій споживачів як вхідні предиктори використовували-
ся показники, що визначають ставлення пацієнтів до самолікування і їх рівень інформовано-
сті про нього: ступінь впливу реклами в ЗМІ на ухвалення рішення про самолікування; оцін-
ка власного рівня інформованості про методи самолікування; як пацієнтом визначається 
причина хвороби при самолікуванні; з ким консультується пацієнт при виборі ЛЗ для самолі-
кування; відношення до нових ЛЗ; які симптоми респондент вважає за можливе лікувати са-
мостійно; частота самолікування. До другої групи показників увійшли змінні, що характери-
зують (за оцінками споживачів) поведінку провізорів при зверненні до них покупців за без-
рецептурними ЛЗ для самолікування: як часто провізори рекомендують звернутися до лікаря; 
як часто провізори ставлять покупцям безрецептурних ЛЗ питання про симптоми хвороби 
при придбанні ЛЗ без рецепту; як часто провізори рекомендують додаткові препарати для 
комплексного лікування захворювання. 

Для вирішення поставленого завдання був використаний повний перебір дерев з од-
новимірним галуженням по алгоритму CART з мірою Джіні (Gini) для оцінки якості згоди 
моделі з початковими даними. Важливість кожного з предикторів, використаних для класи-
фікації, оцінена алгоритмом за 100-бальною шкалою. Найбільшу важливість для правильної 
класифікації мають змінні, які характеризують відношення провізорів до покупців, що при-
дбають безрецептурні ЛЗ для самолікування, а також консультації при виборі цих ЛЗ. 

Так, споживачі, що стикалися з негативними наслідками і вважають, що вони мають 
уривчасту інформацію про методи самолікування, в тому або іншому ступені довіряють рек-
ламі в ЗМІ і відзначають, що провізори не часто (дуже рідко) ставлять питання про симптоми 
їх захворювання при купівлі безрецептурних ЛЗ. У той же час вони не вважають, що без кон-
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сультації лікаря можливе лікування болю різної локалізації і зміцнення імунітету. З одного 
боку, можна зробити висновок, що дуже важлива роль провізора. З іншого — можна сказати, 
що при негативних наслідках ці пацієнти всю вину намагаються перекласти на провізора і 
рекламу, а не на самостійно встановлений діагноз. 

У правому галуженні, що відходить від другого листового вузла (тобто в підгрупі па-
цієнтів, які не вважають, що мають уривчасту інформацію про методи самолікування), кла-
сифікація практично повністю визначається змінними, що характеризують поведінку прові-
зорів. Іншими словами, для цієї підгрупи пацієнтів наявність або відсутність негативних нас-
лідків самолікування повністю залежить від поведінки провізора, його консультацій і квалі-
фікації. 

При побудові дерева класифікації спеціалістів за їх ставленням до відповідальності за 
наслідки самолікування у якості предикторних змінних використовувалися наступні: посада 
респондента; добовий товарообіг аптеки; порядкова змінна «частина відвідувачів, що при-
дбавають безрецептурні препарати»; п'ять номінальних дихотомічних змінних, відповідних 
можливим причинам самолікування населення; з семи номінальних дихотомічних змінних, 
відповідних варіантам поведінки провізора при обслуговуванні покупця, який придбаває 
безрецептурні ЛЗ, через існуючі значущі досить сильних парних і множинних взаємозв'язків 
між ними доцільним виявилося використання тільки одного показника – рекомендація звер-
нутися до лікаря; з причини, аналогічної попередній, з визначальних чинників при рекомен-
дації ЛЗ хворому ми опустили все окрім двох: платоспроможність покупця і ефективність, на 
думку провізора, рекомендованого препарату; аналогічно, із способів залучення клієнтів в 
аптеку достатньо використовувати одну бінарну змінну – наявність і дотримання стандартів 
обслуговування в аптеці; номінальна змінна, що відображає думку щодо необхідності прові-
зорам стандарту рекомендацій у випадку окремих захворювань. 

Найбільшу значущість при класифікації працівників аптек за їх ставленням до відпо-
відальності за рекомендацію ЛЗ при самолікуванні має думка з приводу необхідності станда-
рту рекомендацій для окремих захворювань. На другому місці за важливістю йдуть наявність 
і дотримання стандартів обслуговування в аптеці і величина добового товарообігу. Якнайме-
нше важливим показником при класифікації є посада респондента. 

Узагальнюючи ситуацію з готовністю провізорів брати на себе відповідальність за ре-
комендацію ЛЗ у випадках самолікування споживачів, можна виділити: 

в аптеках з добовим товарообігом понад 10 тис. грн. (крупних) всі співробітники од-
ностайні в думці, що відповідальність за рекомендовані ЛЗ несе провізор; 

в аптеках, де дотримуються стандартів обслуговування і є чітка думка (неважливо, по-
зитивна або негативна) щодо необхідності провізорам стандарту рекомендацій, більшість 
співробітників також вважає, що відповідальність лежить на провізорі; правда, в окремих 
випадках це думка тільки керівників, а самі провізори не схильні брати на себе відповідаль-
ність і вважають, що їм необхідний стандарт рекомендацій для окремих захворювань; 

в аптеках, де відсутні стандарти обслуговування і (або) у працівників немає чіткої по-
зиції з приводу необхідності стандарту рекомендацій, провізори в більшості своїй не схильні 
брати на себе відповідальність за рекомендацію ЛЗ пацієнту, якщо його діагноз не встанов-
лений лікарем. Проте в окремих випадках керівники вважають, що провізор повинен нести 
відповідальність за рекомендовані ним препарати для самолікування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ЗАГАЛЬНОТОНІЗУЮЧИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

Повстенко С.Ю., Губін Ю.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Метою наших досліджень є вивчення пропозицій на фармацевтичному ринку України 

загальнотонізуючих лікарських засобів. На шляху до досягнення цієї мети було встановлено 
завдання проаналізувати стан сучасного ринку у відповідності до даних Державного Фарма-
кологічного центру (ДФЦ). 

При формуванні сукупності досліджуваних препаратів систематизація проводилася 
відповідно до міжнародної класифікаційної системи АТС (Anatomical Therapeutical Chemical 
Classification), згідно до якої препарати, що досліджувались, відносяться до групи A13A «За-
гальнотонізуючі засоби». 

За даними ДФЦ станом на 01.04.2010 р. в Україні було зареєстровано (перереєстрова-
но) 42 найменування готових лікарських засобів (32 торгові назви) групи A13A «Загальното-
нізуючі засоби», які випускаються 28 компаніями-виробниками. 

Більша частина (53 %) представлених на фармацевтичному ринку України загально-
тонізуючих засобів (17 торгових назв) належить вітчизняним виробникам. Інші лікарські за-
соби (15 торгових назв) зареєстровані компаніями інших країн. 

Лідерами асортименту загальнотонізуючих лікарських засобів серед вітчизняних ком-
паній-виробників є ВАТ «Біолік» (Україна), ВАТ «Лубнифарм» (Україна), ТОВ «ДКП «Фар-
мацевтична фабрика» (м. Житомир), ВАТ «Тернофарм» (Україна). З відривом у рейтингу за 
кількістю зареєстрованих торгових назв серед іноземних фірм йдуть компанії Queisser 
Pharma GmbH & Co. KG (Німеччина), ФАТ ОРС та «FITO PHARMA Co., Ltd» (В’єтнам). 

Таким чином, на вітчизняному ринку загальнотонізуючих лікарських засобів не існує 
значної залежності від імпорту, що можна оцінити як позитивну тенденцію. 

Терапевтична ефективність при застосуванні загальнотонізуючих лікарських засобів 
значною мірою залежить від їх лікарської форми. Тому доцільним є аналіз асортименту зага-
льнотонізуючих засобів за представленою лікарською формою. Так, встановлено, що найбі-
льша кількість препаратів цієї групи представлена рідкими лікарськими формами, такими як 
настойка, екстракт, бальзам, розчин, сироп, еліксир, мікстура (78,6 %), на другому місці – 
тверді лікарські форми – таблетки та капсули, лікарська рослинна сировина (19 %), а третю 
позицію займають м’які форми у вигляді пасти (2,4 %). 

Треба зазначити, що якісне різноманіття асортименту обумовлюють переважно імпор-
тні препарати (капсули, таблетки, пасти, сироп, мікстура), у той час як 95,45 % від усіх вітчи-
зняних загальнотонізуючих лікарських засобів випускаються у вигляді рідких лікарських 
форм. Це пов’язано з тим, що вітчизняні підприємства тільки частково відповідають вимогам 
щодо організації виробництва високотехнологічної лікарської форми. Наслідком цього є не 
повномірна реалізація потенціалу рослин, які зазвичай використовуються при виробництві 
загальнотонізуючих засобів. Ця обставина, як правило, пов'язана з некоректним вибором ці-
льової групи речовин і нераціональною технологією їх отримання. 

Аналізуючи стан сучасного фармацевтичного ринку України з точки зору асортимен-
ту загальнотонізуючих лікарських засобів перспективним для досліджень є створення інно-
ваційного лікарського засобу з науковим обґрунтуваннями складу, фізико-хімічних власти-
востей сполук та технології отримання, який при коректному виборі цільової групи речовин 
матиме широкий спектр комплексної фармакотерапевтичної дії. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. 

Національний фармацевтичний університет 
 
В умовах впровадження на сучасних фармацевтичних підприємствах (ФП) міжнарод-

них стандартів якості важливим інструментом управління розвитком персоналу є його атес-
тація. Сьогодні оцінка та атестація персоналу ФП являє собою складний, багатогранний про-
цес. Це обумовлено, в першу чергу, специфікою функціонування фармацевтичної галузі та 
особливими вимогами до персоналу ФП, а, по друге, вимогами, які висуваються до персо-
налу міжнародними стандартами якості. Як показали проведені дослідження, одним із най-
більш вагомих чинників, які обумовлюють побудову ефективної системи управління персо-
налом на ФП в умовах впровадження менеджменту якості, є наявність ефективної системи 
індивідуальної та колективної оцінки та атестації персоналу. За цих умов необхідною стає 
розробка комплексної системи атестації персоналу, заснованої не лише на оцінці його квалі-
фікаційного та професійного рівня, але й на врахуванні ділових характеристик особистості, 
здатності працівника до самоменеджменту та рівня його відповідності корпоративній куль-
турі підприємства. Сьогодні проведення атестації має спиратися на використання сучасних 
методів оцінки персоналу, що сприятиме точності отриманих результатів. За цих умов доці-
льним є використання комплексу методів, зокрема: методу «360 градусів» для оцінки пра-
цівником самого себе, колегами та керівником; таксономічного аналізу для визначення уза-
гальненого показника рівня професійних, ділових якостей, оцінки рівня самоменеджменту 
персоналу та відповідності рівню корпоративної культури; та методу кластеризації для ви-
значення кадрового резерву ФП. Запропонована програма атестації заснована на комплекс-
ному підході до оцінки персоналу ФП та здійснюється за чотирма напрямками: оцінка рівня 
професійних якостей працівників, їх ділових якостей, рівня здатності персоналу до самоме-
неджменту та рівня його корпоративної культури. За кожним напрямком атестації для кож-
ного працівника необхідно розраховувати комплексні та інтегральний таксономічний показ-
ник, які відбивають узагальнений рівень його компетенцій. Інтегральний (узагальнюючий) 
показник професійної компетенції працівника розраховується на підставі таксономічного 
аналізу за наступною моделлю: 
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, (1) 
де К проф.якостей компл – комплексний показник рівня професійних якостей працівника;  
К діл.якостей компл – комплексний показник рівня ділових якостей працівника; 
К самоменедж компл – комплексний показник рівня самоменеджменту працівника; 
К корпор.культ компл – комплексний показник рівня корпоративної культури працівника. 

За результатами атестації з використанням методу кластерного аналізу доцільно ви-
значати групу працівників, оцінні показники яких відповідають вимогам займаної посади; 
групу працівників, оцінні характеристики яких не відповідають займаній посаді, та групу 
працівників, яких доцільно зараховувати до кадрового резерву. Запропонована методика бу-
ла опрацьована на одному з ФП. Результатами проведення атестації управлінського персона-
лу та його угрупування за допомогою методу кластеризації стало наступне. Виділені три 
кластери управлінського персоналу: перший – працівники, які формують кадровий резерв; 
другий – працівники, які відповідають вимогам займаної посади; третій – працівники, які не 
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відповідають вимогам займаної посади. Результати групування атестованого персоналу на-
ведені у табл. 1 та на рис. 1. 

Таблиця 1 
Узагальнення результатів проведення атестації управлінського персоналу 

досліджуваного фармацевтичного підприємства 
Номер 

атестова-
ного пра-
цівника 

Комплексний 
показник 

професійних 
якостей 

Комплексний 
показник 

ділових яко-
стей 

Комплексний 
показник рівня 

само-
менеджменту 

Комплексний 
показник рівня 
корпоративної 

культури 

Інтегральний 
показник 

професійної 
компетенції 

Номер 
кластеру 

1 0,0258 0,4780 0,4870 0,0280 0,1390 3 

2 0,0258 0,4950 0,4940 0,0400 0,3340 2 

3 0,0260 0,5090 0,4630 0,0160 0,3580 2 

4 0,0263 0,5090 0,4920 0,0150 0,6830 1 

5 0,0258 0,5370 0,4570 0,0170 0,2810 3 

6 0,0258 0,5370 0,4630 0,0360 0,5520 2 

7 0,0540 0,5210 0,5310 0,0010 0,0860 3 

8 0,0490 0,1640 0,6200 0,0020 0,4640 2 

9 0,0420 0,1610 0,5740 0,0030 0,3340 2 

10 0,0390 0,1720 0,6080 0,0040 0,4470 2 

11 0,0530 0,1520 0,5970 0,0040 0,6360 1 

12 0,0510 0,1550 0,6740 0,0030 0,7110 1 

13 0,0940 0,5800 0,5680 0,0003 0,2630 3 

14 0,0890 0,3070 0,6140 0,0007 0,4020 2 

15 0,0480 0,3320 0,6010 0,0013 0,3660 2 

16 0,0490 0,3360 0,5880 0,0020 0,4840 2 

17 0,0540 0,3260 0,5380 0,0010 0,3690 2 

18 0,0550 0,3160 0,4630 0,0007 0,0280 3 

19 0,3290 0,0170 0,2070 0,4990 0,0990 3 

20 0,3300 0,0150 0,1940 0,5170 0,3350 2 

21 0,3320 0,0190 0,1830 0,4960 0,2480 3 

22 0,3310 0,0250 0,1830 0,4970 0,1620 3 

23 0,3320 0,0210 0,1890 0,5040 0,4370 2 

24 0,3350 0,0170 0,1890 0,5130 0,4500 2 

Рис. 1. Результати кластеризації управлінського персоналу ФП 
за рівнем інтегрального таксономічного показника атестації 

 
Таким чином, 

до складу кадрового 
резерву увійшли три 
працівника, а групу 
працівників, які не від-
повідають займаній 
посаді склали вісім 
осіб. 
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МІСЦЕ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ В СИСТЕМІ 
ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ПРОМИСЛОВИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Соціальна значущість продукції фармацевтичної галузі визначає місію всіх суб’єктів 

фармацевтичного ринку, що полягає у забезпечені ефективності, безпечності, якості та до-
ступності лікарських засобів (ЛЗ). В той же час функціонування в умовах ринкової конкуре-
нції примушує підприємства шукати шляхи підвищення економічної результативності своєї 
діяльності.  

Отже, виникає необхідність встановлення компромісу між задоволенням комерційних 
інтересів та виконанням соціальної місії промислових фармацевтичних підприємств (ПФП) 
(рис. 1).  

МІСІЯ
Забезпечення населення якісними та

доступними ЛЗ

МЕТА
Збереження якості ЛЗ у всіх ланках логістичного

фармацевтичного ланцюга, задоволення економічних 
інтересів суб'єктів фармацевтичного ринку

КОНЦЕПЦІЯ Управління партнерськими відносинами

МОДЕЛЬ „Ціннісна” модель партнерських відносин

ПІДХІД Логістичний

ІНСТРУМЕНТИ
Технологія логістичного обслуговування

клієнтів

 
Рис 1. Роль логістичного обслуговування клієнтів в досягненні місії ПФП 

Перспективним напрямком отримання двостороннього ефекту для партнерів та забез-
печення якості ЛЗ є використання концепції управління партнерськими відносинами, в осно-
ві якої покладена модель збереження цінності ЛЗ та створення цінності партнерських відно-
син. 

Актуальність використання саме цієї концепції в діяльності ПФП зумовлена тим, що 
кінцевий споживач не може об’єктивно оцінити величину та рівень цінності, отриманої від 
використання ЛЗ за критеріями якості, ефективності, корисності, отже, вся відповідальність 
за створення та забезпечення вказаних параметрів переноситься на учасників процесу розро-
бки, виробництва, розподілу та доставки ЛЗ до кінцевого споживача. Ефективні партнерські 
відносини гарантують, що «на вході» ПФП отримає необхідні якісні та доступні за ціною ре-
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сурси, створить додаткову цінність всередині своєї логістичної системи, передасть «на вихо-
ді» клієнту якісні та доступні ЛЗ, а клієнт, в свою чергу, збереже їх цінність в процесі доста-
вки до кінцевого споживача. Таким чином, величина цінності, яку отримує як кінцевий спо-
живач ЛЗ, так і партнери, залежать від рівня сформованості та ефективності партнерських 
відносин. 

В свою чергу використання технології логістичного обслуговування, як інструмента 
управління партнерською взаємодією, дозволяє оптимізувати витрати шляхом доставки не-
обхідних ресурсів в необхідній кількості в необхідне місце в необхідний час необхідному 
клієнту, що сприяє реалізації комерційних цілей ПФП та його партнерів.  

Система партнерських відносин ПФП, з точки зору логістичного фармацевтичного 
ланцюга, складається з ланок прямого впливу – відносини з постачальниками сировини, на-
півфабрикатів, обладнання, та непрямого – партнерські відносини з кінцевими споживачами. 
При розгляді ПФП як суб’єкта розвитку партнерських відносин, місцем прямого впливу на 
партнерську взаємодію є ланка «підприємство-клієнт» (рис. 2). 

 
Рис 2. Місце технології логістичного обслуговування в системі партнерських відносин ПФП 

 
Одночасно ефективність партнерських відносин в цій ланці опосередковано вливати-

ме і на інші напрямки партнерської взаємодії ПФП.  
Як вже зазначалося, ефективність партнерства з клієнтами сприяє збереженню якості 

та доступності ЛЗ для кінцевих споживачів, отже гарантує їх задоволеність. До того ж від 
цього залежить кількість повторних закупівель клієнтами ПФП, відповідно до цього збіль-
шуються обсяги виробництва, отже, зростає потреба в сировині та матеріалах, що призводить 
до підвищення частоти закупівель у постачальників ПФП. 

Слід зазначити, що невід’ємним елементом в управлінні партнерськими відносинами 
на етапі переходу вітчизняних ФП до систем менеджменту якості є міжнародні стандарти 
якості. З одного боку, вони частково виступають регламентуючими документами партнерсь-
ких відносин, оскільки підкреслюють необхідність налагодження партнерства та викорис-
тання процесного підходу до нього. Вимоги GDP, GSP виступають керівними документами 
стосовно зберігання та транспортування ЛЗ в процесі логістичного обслуговування клієнтів. 
А з іншого – ефективне логістичне обслуговування клієнтів ФП слід розглядати як важливу 
умову переходу ПФП до інтегрованих систем менеджменту якості.  
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МОНІТОРИНГ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Посилкіна О.В., Літвінова О.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Моніторинг патентної документації – це безперервний процес законного й етичного 

збору й аналізу інформації, який включає виявлення конкурентів, визначення джерел потріб-
ної інформації, а також методів отримання й інтерпретації знайдених відомостей. Результат 
цієї роботи може використовуватися при розробці стратегії забезпечення конкурентних пе-
реваг компанії на певному ринковому сегменті. 

Мета: аналіз динаміки отримання патентів на винаходи і корисні моделі, об'єктом 
яких є лікарські засоби і способи лікування в Україні протягом 2005-2010 рр. 

Матеріали і методи: проведені патентні дослідження з використанням бази даних 
Українського патентного відомства в мережі Інтернет (www.ukrpatent.org). 

Результати: в результаті проведених патентних досліджень (2005-2010 рр.) виявлено 
активне патентування лікарських препаратів в Україні зарубіжними фармацевтичними ком-
паніями, що свідчить про наявність їх комерційних інтересів на даній території. За вказаний 
період зарубіжними фармацевтичними компаніями одержано ціла низка патентів на лікарські 
препарати в Україні: AstraZeneca – 126, Janssen Pharmaceutica – 66, Servier – 62, Boehringer 
Ingelheim Pharma – 44, Lilly Co Eli – 36, Squibb Bristol Myers company – 33, Lundbeck – 32, 
Sanofi Aventis – 27, Pfizer – 26, Solvay Pharmaceuticals – 26, Schering AG – 23, Merck & Co Inc 
– 14, КRКА – 13, Zentiva – 7, Richter Gedeon Vedieceti djar – 7, Takeda – 6, Glaxo Group LTD – 
4, Lek – 1. На основі моніторингу патентної інформації виявлені основні напрями досліджень 
зарубіжних фармацевтичних компаній.  

Діагностовано стратегія диверсифікація інноваційної діяльності зарубіжних фармаце-
втичних компаній, яка полягає в патентній охороні препаратів різних фармакотерапевтичних 
груп, а також нових лікарських форм з покращеними фармакокінетичними властивостями, 
біотехнологій, багатокомпонентних препаратів, кожен з компонентів яких є препаратом з до-
веденою ефективністю та безпекою.  

Серед вітчизняних заявників у 2005-2010 рр. найбільш висока інноваційна активність 
виявлена серед вищих навчальних закладів.  

Так, Національним фармацевтичним університетом одержано 181 патент на винаходи 
і корисні моделі в галузі фармації; Одеським державним медичним університетом – 104; Ха-
рківським державним медичним університетом – 52.  

Проте вітчизняні навчальні заклади не завжди мають могутню виробничу базу для 
випуску готових лікарських форм і можливість комерціалізації своїх винаходів. Слід зазна-
чити придбання виняткових майнових прав на власні розробки науково-дослідними устано-
вами: інститут фармакології та токсикології АМН України – 25, ДП «Державний науковий 
центр лікарських засобів та медичної продукції» – 15, Інститут органічної хімії НАН України 
– 12, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України – 11, Інститут мікробіології і вірусо-
логії ім. Д.К.Заболотного НАН України – 9. Винахідники вітчизняних фармацевтичних ком-
паній також володіють значною кількістю патентів на винаходи і корисні моделі, які одержа-
ні за період 2005-2010 рр., в Україні: ВАТ „Фармак” – 26, ВАТ «Червона зірка» – 22, ТОВ 
„Фармацевтична компанія „Здоров'я” – 15, ЗАТ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний за-
вод» – 8, ТОВ „Фарматрон” – 8, ТОВ „Фарма Старт” – 7, АТ «Галичфарм» – 2, ЗАТ «Фарма-
цевтична фірма «Дарниця» – 2. 
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Слід зазначити, що іноземні фармацевтичні компанії отримують в Україні патенти на 
винаходи, користуючись міжнародним Договором про патентну кооперацію (РСТ|). Відпові-
дно до цього елементу міжнародної системи охорони промислової власності єдина патентна 
заявка, що подана до патентного відомства будь-якої країни-учасника, може бути дійсною в 
усіх інших країнах-учасниках за вибором заявника.  

Переваги цієї процедури полягають в наступному: подача на початковому етапі заявки 
на одній мові, за результатами міжнародного пошуку можна вибрати коло країн патентуван-
ня, отримання сильного патенту, який важко оскаржити.  

За системою РСТ економічно доцільно патентувати винахід більш ніж у 5 країнах. 
Українські заявники, як правило, одержують патенти на корисні моделі, термін дії яких 
складає тільки 10 років. Однією з причин такої патентної тактики є підвищення розмірів збо-
рів при придбанні прав на винахід і підтримку в силі патентів для національних заявників. 

У теперішній час реальний сектор фармацевтичного ринку в Україні більшою мірою 
заповнюють іноземні виробники.  

Згідно інформації, яка представлена на сайті Державного фармакологічного центру 
України, в останній час кількість зареєстрованих імпортних лікарських препаратів в Україні 
значно перевищує кількість вітчизняних препаратів.  

Ці дані узгоджуються з результатами проведених патентних досліджень. Проведені 
дослідження дозволяють стверджувати, що в умовах жорсткої конкуренції ефективна страте-
гія управління інтелектуальною власністю дозволяє фармацевтичним компаніям займати 
найзручніші ринкові позиції, використовуючи сучасні технології у виробництві своєї проду-
кції й послуг; удосконалювати фінансову діяльність, виявляючи патентні активи для одер-
жання нових доходів. 

Висновок. Таким чином, проведений моніторинг фармацевтичного ринку інтелектуа-
льної власності в Україні свідчить про необхідність управління комерціалізацією вже ство-
рених вітчизняними розробниками об'єктів інтелектуальної власності.  

З метою підвищення рівня забезпеченості населення України життєво необхідними 
лікарським засобами, а також препаратами для лікування рідкісних захворювань необхідне 
стимулювання розробки і виробництва інноваційних лікарських засобів вітчизняного вироб-
ництва.  

Для реалізації цього підходу необхідне вирішення наступних завдань: розробка мето-
дології та методологічних підходів до обґрунтування і реалізації ефективної інноваційної 
стратегії розвитку фармацевтичних підприємств, збільшення синтезу нових субстанцій віт-
чизняного виробництва, заміщення імпортних лікарських засобів вітчизняними, особливо 
тими, що входять до переліку життєво необхідних, стимулювання розробки і виробництва 
вітчизняних інноваційних лікарських засобів. 

З метою підвищення ефективності інноваційної діяльності необхідне подальше сти-
мулювання співпраці вітчизняних фармвиробників з університетами і НДІ, створення науко-
во-дослідницьких альянсів, оскільки стратегічна прибутковість бізнесу кожної компанії за-
лежить від таких складових, як: розробка та захист інтелектуальної власності, відстеження 
діяльності конкурентів та ідентифікація порушників, обмін інтелектуальною власністю. 
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УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

Посилкіна О.В., Новицька Ю.Є. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Регулювання обсягу товарних запасів на торговельному підприємстві дозволяє скоро-

тити витрати, збільшити прибуток і вивільнити оборотні кошти. Навчитися управляти запа-
сами і впливати на процес руху товару –ос завдання будь-якого менеджера. Для її вирішення 
потрібні певні економічні знання і використання сучасних методів управління.  

Управління запасами можна вважати успішним, якщо в кожний певний момент часу 
підприємство в своєму розпорядженні має достатній для реалізації його стратегії обсяг запа-
сів. Всім відомо невгамовне бажання багатьох провізорів та керівників торговельних фірм 
мати в асортименті всі зареєстровані в Україні препарати в кількості, необхідній для місяч-
ного продажу. І саме цей показник вважається за еталонний при оцінці ефективності політи-
ки управління запасами. Тим не менш, з економічної точки зору це недозволена розкіш і не-
доцільна для будь-якої української фірми.  

Формування торговельного асортименту – складна задача, при розв'язанні якої необ-
хідно враховувати вимоги фармацевтичного ринку, економічні можливості та маркетингові 
цілі фірми. Ця тема вимагає окремого розгляду. А ефективність регулювання запасів - це по-
хідна від ефективності вибору асортименту. Тому, в даному досліджені розглядаються варіа-
нти вирішення проблеми регулювання запасів на базі обґрунтованого асортименту, будь то 
100 чи 1500 найменувань препаратів.  

Таким чином, перед менеджером постає завдання – забезпечити такі умови, щоб на 
складі товару було не більше й не менше, а саме стільки, скільки потрібно споживачам і не-
обхідно для забезпечення функціонування фірми. Передбачаючи реакцію провізорів, які на-
полягають на винятковості і неповторності, специфічності фармацевтичної продукції і, отже, 
нереальності такої ситуації, слід зазначити, що не варто винаходити велосипед спеціально 
для фармацевтичної галузі. Адже з подібними проблемами (широкий асортимент, велика кі-
лькість виробників, постачальників і торгових точок, обмежений термін придатності) стика-
ються і учасники ринку косметичних засобів, і ринку продовольчих товарів. Небажання вчи-
тися на чужих помилках і використовувати методи логістики та маркетингу штучно подов-
жує «дитячий період» розвитку дистрибуції на фармринку.  

 Високоефективна торгівля в даний час можлива тільки за умови:  
 • системної організації збуту;  
 • управління запасами на основі наукових методів;  
 • організації управлінського обліку;  
 • комп'ютеризації обліку, статистики, аналізу, прогнозу та обробки інформації.  
Це дозволить не лише оптимізувати запаси, знизити витрати на зберігання, вивільнити 

оборотні кошти, а й значно прискорити обслуговування клієнтів. Слід зазначити, що за мір-
ками розвинених країн рівень управління запасами в нашій країні досить низький. У період 
«економічної кризи» про ефективність управління запасами в Україні мало хто замислювався 
всерйоз. Питання про те, як ефективно управляти запасами сьогодні, коли маржинальний 
прибуток від діяльності підприємств знижується, доступ до позикових коштів погіршується, 
а конкуренція зростає, набуває особливої актуальності.  
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АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМИ 
Притула Р.Л., Гринчук І.Г., Семенченко Г.Б., Скворцова О.В., Жукова О.В. 

Українська військово-медична академія 
 
Медикаментозна терапія хворих з черепно-мозковою травмою (ЧМТ) — комплексна. 

В ній поєднуються лікарські засоби етіотропного, патогенетичного та симптоматичного ха-
рактеру. Якщо на лікувальному етапі медикаментозній терапії відводиться пріоритетне міс-
це, то на етапі власне санаторно-курортного лікування медикаментозна терапія має менше 
значення. Однак, саме використання лікарської терапії є фоном для призначення, а в пода-
льшому й для розширення арсеналу інших заходів санаторно-курортного лікування. Метою 
нашого дослідження було визначення основних груп лікарських засобів (ЛЗ) для реалізації 
якісної та повної системи реабілітаційних заходів постраждалих з ЧМТ. Встановлено, що 
фармакотерапія ЧМТ в умовах санаторіїв повинна бути: диференційованою (передбачає ви-
користання її окремих компонентів в залежності від конкретного стану хворого), своєчасно 
розпочатою і адекватною по дозуванню та тривалістю (з урахуванням особливостей біотран-
сформації препаратів та швидкості репарації порушеного метаболізму); етапною (визначення 
провідного на даному етапі посттравматичного періоду патогенетичного фактору з одночас-
ною спадкоємністю лікування). Згідно з клінічним протоколом надання медичної допомоги 
за спеціальністю «Неврологія» для санаторно-курортного лікування потерпілих з ЧМТ вико-
ристовуються такі групи препаратів, як ноотропні засоби, препарати, що покращують мозко-
вий кровообіг та ангіопротектори. Але аналіз фахової літератури та вивчення думок фахівців 
свідчать, що асортимент ЛЗ, які використовуються для лікування хворих на санаторно-
курортному етапі значно ширший і включає більший асортимент ліків. Зокрема, з цією ме-
тою у клінічній практиці широко застосовуються амінокислоти, метаболічні препарати, біо-
генні стимулятори, міотропні спазмолітики, а також антиоксиданти та антигіпоксанти. Тому 
виникає потреба у проведенні маркетингового аналізу усіх найбільш вживаних фармакотера-
певтичних груп ЛЗ для реабілітації постраждалих з ЧМТ. 

Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку показав, що наведені вище групи для ре-
абілітації постраждалих з ЧМТ нараховують 251 препарат, які виготовляються в 19 країнах 
світу, серед яких лідером є Австрія. Ця країна постачає 9% від загальної кількості зазначених 
ЛЗ в Україні. Всі країни Європи постачають 135 асортиментних позицій. Найменшу кількість 
ліків надходить з Італії, Словацької Республіки, Таїланду, Великобританії та Кіпру. За отри-
маними в результаті маркетингового аналізу даними Україна займає перше місце по вироб-
ництву ЛЗ для реабілітації хворих з ЧМТ. Пропозиції 20 вітчизняних фірм-виробників скла-
дають 118 найменувань обраних препаратів. Перші місця займають такі підприємства, як 
ВАТ «Фармак» (Київ), ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Київ), ЗАТ «Борщагівський 
ХФЗ» (Київ) та ВАТ «Галичфарм» (Львів). Найменшу кількість препаратів поставляють ЗАТ 
«Біофарма» (Київ) та ТОВ «Авант» (Київ). 

Нами також проведений аналіз широти асортиментних позицій ЛЗ за фармакотерапев-
тичними групами. Встановлено, що ноотропні засоби налічують 75 препаратів, ЛЗ, що по-
кращують мозковий кровообіг – 76, міотропні спазмолітики – 16, ангіопротектори – 20, амі-
нокислоти – 10, метаболічні препарати – 32, біогенні стимулятори – 16, антиоксиданти та ан-
тигіпоксанти – 6. Таким чином, визначені основні фармакотерапевтичні групи ЛЗ, сегмент 
ринку кожної групи, а також місце вітчизняних виробників серед загального асортименту 
ліків, що застосовуються на етапі реабілітації постраждалих з ЧМТ. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ 
ВИТРАТ НА РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ В САНАТО-

РНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ 
Притула Р.Л., Страшний В.В., Семенченко Г.Б., Приходько Т.В., Бєлозьорова О.В. 

Українська військово-медична академія 
 
Після зрощення перелому кістки завжди спостерігається порушення функції кінцівки, 

виражене у різній мірі. Як правило, розвиваються контрактури суглобів, гіпотрофія м'язів 
різного ступеня в залежності від локалізації, характеру перелому і способу знерухомлення 
відламків кістки. Тому основним завданням на етапі відновлення та реабілітації таких кате-
горій хворих є відновлення фізичної працездатності, зниження рівня інвалідності осіб праце-
здатного віку, підготовка постраждалих до самостійного життя і виробничої діяльності.  

Застосування в санаторних закладах різних міністерств та відомств стандартів якості 
санаторно-курортного лікування, протоколів фармакотерапії хворих з різною патологією і 
переліку обов'язкових медичних послуг для реабілітаційних, зокрема санаторно-курортних 
установ сприяє підвищенню якості медичної допомоги, що надається при проведенні медич-
ної реабілітації. Цими заходами у санаторіях та профілакторіях створюються оптимальні 
умови для комплексної реабілітації постраждалих за допомогою психотерапії, лікувальної 
фізкультури, фізіотерапії, медикаментозній терапії у поєднанні з лікувально-охоронними ру-
ховим режимом і дієтичним лікуванням. При цьому істотна перевага санаторного реабіліта-
ційного комплексу перед медикаментозною монотерапією - відсутність алергізації організму, 
побічних реакцій, а також звикання до препаратів. У результаті власних досліджень нами бу-
ло проаналізовано клінічну картину полісегментарних переломів, зокрема, їх реабілітаційний 
період лікування, виявлено нераціональне використання коштів з причини значної широти 
асортименту лікарських засобів (ЛЗ) та відносної дороговизни більшості з них. 

Встановлено, що для усунення зазначених недоліків доцільним є використання мето-
дів та підходів фармакоекономічного аналізу, що дозволило зіставити витрати та переваги 
альтернативних медичних технологій, а також обрати серед них найбільш оптимальні з по-
зиції раціонального розподілення обмежених фінансових ресурсів, зокрема бюджетних. При 
проведенні досліджень доведено, що одним із провідних показників є оцінка якості життя як 
характеристика загального стану пацієнта, ефективності лікувальних та реабілітаційних за-
ходів, що проводяться, а також прогностичних критеріїв завершення перебігу захворювання. 

Проведений аналіз медикаментозної складової медичної реабілітації хворих з перело-
мами кінцівок у санаторно-курортних умовах дозволив виділити загальні та скорочені пере-
ліки ЛЗ у розрізі фармакотерапевтичних груп, серед яких: анальгезуючі і протизапальні, міо-
релаксанти периферичної дії, хондропротектори, біогенні стимулятори, вітаміни, препарати 
кальцію тощо. Для дослідження використовувались результати анкетування медичних фахі-
вців профільних санаторно-курортних закладів різних форм власності та підпорядкування, 
основні показники статистичного бюлетеня санаторно-курортних послуг за 2009 рік, а також 
середні роздрібні ціни у аптечних мережах за даними прас-листів щотижневика «Аптека». 
Крім того, проведені анкетування лікарів-травматологів, реабілітологів дозволили отримати 
показники ефективності препаратів вищезазначених груп ЛЗ. Таким чином, для проведення 
досліджень нами були обрані фармакоекономічні методи аналізу «вартість – ефективність» 
та «вартість – користь», за допомогою яких вдалося оптимізувати та скоротити перелік ме-
дикаментів у 2,5 рази, а також науково обґрунтувати доцільність внесення змін до формуля-
рних переліків ЛЗ для реабілітації травмованих з переломами кінцівок. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Рогуля О.Ю., Малик В.О., Ольховська А.Б. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Формування товарної інноваційної політики виробничого фармацевтичного підприєм-

ства ґрунтується на комплексному вирішенні завдань, пов’язаних з плануванням та розроб-
ленням інвестиційно привабливих нових товарів, забезпеченням їх якості, стимулюванням 
попиту на інновації, мінімізацією інноваційних ризиків. Пріоритетним є планування орієнто-
ваного на ринок продуктового портфелю, який сформовано на основі відбору найбільш пер-
спективних та раціональних інноваційних пропозицій. Проблема отримання конкурентних 
переваг при впровадженні товарних інновацій ускладнюється дисбалансуючим впливом мік-
ро- та макросередовища, що призводить до ринкової невдачі нової фармацевтичної продук-
ції. Найчастіше причинами провалу товарних інновацій є маркетингові помилки та форс-
мажорні обставини. Ці дві групи факторів впливають на успішність інновацій в будь-якій га-
лузі, і тому є об’єктами системного моніторингу. Також причинами втрати конкурентних пе-
реваг нових фармацевтичних товарів є відсутність маркетингового обґрунтування доцільнос-
ті інновації, нечітке визначення ринкової новизни та часу виходу на ринок, помилки у визна-
ченні потенціалу цільового ринку, що призводить до низької окупності інвестицій, недостат-
ній рівень фінансування розробки інноваційного товару. Окремо слід визначити можливе 
зниження рівня конкурентоспроможності підприємства внаслідок неефективної структури 
маркетингового комплексу. Це може бути обумовлено помилками при позиціонуванні това-
ру, формуванні цінової, збутової та маркетингової комунікативної політики. Уникнути або 
мінімізувати негативний вплив можна використовуючи адекватні маркетингові стратегії. За-
лежно від величини інноваційного потенціалу підприємствам рекомендовано обирати насту-
пальну, захисну або змішану стратегію, реалізація яких потребує різного рівня фінансування. 
Одним із напрямів підтримання конкурентоспроможності є використання стратегії диверси-
фікації, за допомогою якої підприємство може швидко проникнути на багато ринків та по-
ступово збільшувати свою присутність на них. Найчастіше застосовується горизонтальна 
(концентрична); вертикальна; латеральна (поздовжня) диверсифікація. Горизонтальна (кон-
центрична) дозволяє оновити традиційний товарний асортимент продукцією, що виготовля-
ється з використанням тих самих технологій або потребує тих самих маркетингових можли-
востей. Виробництво препаратів, наприклад, в нових для підприємства лікарських формах 
відповідає стратегії вертикальної диверсифікації. При латеральній диверсифікації прово-
диться порівняльний аналіз діяльності підприємств галузі, до якої підприємство прагне ввій-
ти, та робиться висновок про ефективність такого входження. Реалізація такої стратегії 
пов’язана зі значним ризиком, так як нова діяльність не має нічого спільного з його тради-
ційною виробничою та маркетинговою діяльністю. Використання запропонованих стратегій 
дозволяють отримати конкурентні переваги. 

Таким чином, практична реалізація формування конкурентних переваг у товарній ін-
новаційній політиці фармацевтичного підприємства повинна будуватися на принципах пріо-
ритетності рішення найбільш актуальних проблем загальної соціальної політики галузі; ціле-
спрямованості раціональної інвестиційної політики на реалізацію цілей та завдань маркетин-
гової діяльності підприємства; збалансованості інтересів усіх суб’єктів фармацевтичного ри-
нку, які задіяні в інвестиційному процесі розробки, виробництва, просування фармацевтич-
ного товару на ринок тощо. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ 
ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Сагайдак-Нікітюк Р.В.  
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогоднішній день одним з найважливіших завдань логістичного менеджменту є 

постійний розвиток логістичної системи та фармацевтичного підприємства (ФП) в цілому. 
Це пов'язане зі швидкою зміною стану умов діяльності ФП, що може призвести до зниження 
ефективності та результативності його діяльності.  

Проведені дослідження виявили, що на більшості ФП до теперішнього часу не вико-
ристовуються підходи до визначення логістичної результативності, що призводить до необ-
ґрунтованого зростання логістичних витрат і, відповідно, собівартості ЛЗ. Тому виникає не-
обхідність визначення результативності логістичної діяльності ФП. 

Аналіз літературних джерел висвітлив, що категорія «результативності логістичної 
системи» в них відсутня. Отже, на підставі проведених досліджень визначено, що під резуль-
тативністю логістичної діяльності ФП слід розглядати результат функціонування логістичної 
системи, який характеризує рівень досягнення її цілей шляхом виконання необхідних робіт з 
мінімально можливими витратами.  

Результативність логістичної діяльності є багатокритеріальною величиною, тому по-
будова показників результативності логістичної діяльності ФП повинна ґрунтуватися на пев-
них методологічних принципах: 

результати та витрати, що використовуються з метою формування відповідних показ-
ників результативності логістичної діяльності, повинні порівнюватися як їх співвідношення 
або різниця; 

результат діяльності, що вимірюється кількісно, має бути повним, тобто враховувати 
всі елементи, які вже не можуть повторюватися в подальших розрахунках; 

поточні витрати не можуть мати в своєму складі будь-які елементи результату; 
всі показники результативності логістичної діяльності доцільно поділяти на ресурсні 

та витратні. 
Для оцінки результативності логістичної системи, результативності функціонування 

ФП і розробки адекватних рішень при управлінні логістичними потоками необхідно інтегру-
вати безліч ключових показників результативності (KPI) в один або декілька узагальнюючих 
показників (рис. 1). При цьому ключові показники результативності логістичної системи ви-
значаються стратегічними цілями ФП.  

Отже, результативність логістичної системи є багатокритеріальною величиною, тому 
необхідно вибрати такий метод її оцінки, який враховує всі складові логістичної системи, 
надає комплексний результат і дозволяє аналізувати зміни, що відбуваються в логістичній 
діяльності ФП. Як показали проведені дослідження, в умовах ФП для визначення локальних 
показників результативності логістичної діяльності доцільно застосовувати теорію нечітких 
множин. Це обумовлено тим, що багато показників результативності окремих елементів ло-
гістичної мережі мають приблизне значення або припустимий з погляду підприємства діапа-
зон значень.  

Таким чином, визначення результативності логістичної системи дозволить ФП підви-
щити ефективність діяльності підприємства, збільшити рівень досягнення цілей його функ-
ціонування та забезпечить виконання соціального аспекту фармацевтичної галузі. 
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Рис. 1 Алгоритм розрахунку комплексного показника результативності логістичної ді-
яльності ФП 

так 
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дії виробництва 
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МЕТОДИ РОЗМІЩЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ НА СКЛАДАХ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Сагайдак-Нікітюк Р.В., Чуєшов О.В., Козирєва О.В. 
Національний фармацевтичний університет, ТОВ ФК «Здоров'я» 

 
Однією з найважливіших умов ефективного функціонування фармацевтичних органі-

зацій при переході на міжнародні правила GMP є розробка ефективної системи зберігання 
лікарських засобів (ЛЗ).  

Процес розробки системи зберігання ЛЗ складається з декількох етапів: 
1 етап. Складання попереднього переліку стандартизованих типорозмірів місць збері-

гання ЛЗ з урахуванням динаміки їх надходження на склад та відвантаження ЛЗ споживачам, 
характеру зміни обсягів запасів ЛЗ, кількості асортиментних груп, умов зберігання (темпера-
тура, освітленість, сумісність при зберіганні), характеристики вантажних одиниць, габарит-
них і вагових характеристик упаковок, конструкції складу тощо. 

2 етап. Визначення коефіцієнтів заповнення ЛЗ вибраних стандартних місць зберіган-
ня (коефіцієнт заповнення місць зберігання ЛЗ за обсягом і коефіцієнт заповнення місць збе-
рігання ЛЗ за вагою), які характеризують повноту використання місць зберігання ЛЗ і розра-
ховуються для кожного виду ЛЗ.  

3 етап. Уточнення переліку місць зберігання, при цьому вибирається місце зберігання 
з найбільшим коефіцієнтом заповнення, який повинен перевищувати 0,7. За умов, коли кое-
фіцієнт заповнення менший, виникає необхідність зміни розміру упаковки, стелажів, ванта-
жних одиниць тощо. 

4 етап. Оптимізація місць зберігання ЛЗ. 
На підставі проведеного дослідження діяльності фармацевтичних організацій і ви-

вчення літературних джерел визначено, що оптимальним підходом визначення місця збері-
гання ЛЗ є адресна система. 

Адресна система – це автоматизований процес оптимізації розміщення ЛЗ на складі з 
урахуванням характеристик складу (розмір, кількість комірок і т.п.), особливостей ЛЗ, виро-
бів медичного призначення і парафармацевтичної продукції (розмір, умови зберігання і т.п.) 
та управління їх навантаженням/розвантаженням. Відмінною рисою цієї системи є ефективне 
використання для складів з широким асортиментом товарів, які зберігаються.  

При виборі системи присвоєння адресу необхідно враховувати взаємне розташування 
зон зберігання ЛЗ, їх розмір і кількість розміщених позицій, наявність необхідних проходів 
між стелажами і їх шириною, затребуваність (попит) ЛЗ із різних зон зберігання.  

Умовою ефективної діяльності адресного складу є чітко регламентована схема роботи 
складу і складського персоналу, а також розроблена система обліку ЛЗ. Для цього розробля-
ється карта розміщення вільних місць на фармацевтичному складі. При складанні загальної 
схеми розміщення ЛЗ доцільно враховувати можливі зміни асортименту ЛЗ, обсягів прода-
жів ЛЗ і обсягів запасів ЛЗ. На карті, на якій указані всі зони, стелажі та комірки складу, ко-
мірник відзначає ступень їх заповнювання. Потім за допомогою використання різних кольо-
рів на спеціальній дошці відмічається ступень заповнення комірок. До переліку кольорів на-
лежать: 

- червоний – повністю заповнена комірка; 
- синій – напівзаповнена комірка;  
- білий – відсутність ЛЗ в комірці.  
Приклад карти розміщення ЛЗ наведено на рис. 1. 
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         - 100 % зайнято;             - 50 % зайнято;          - вільно 
 

Рис. 1. Приклад карти розміщення вільних місць на складі фармацевтичної організації 
 
Кожна комірка має свій адрес, нумерація є наскрізною для всього складу.  
Для багатоповерхового фармацевтичного складу використовується наступна класифі-

кація:  
1 – номер поверху; 2 – зона зберігання; 3 – номер ряду стелажів; 4 – номер стелажу;  

5 – номер полки; 6 – номер комірки зберігання ЛЗ: 
1-2-3-4-5-6. 
Якщо використовується одноповерховий фармацевтичний склад, то номер поверху не 

вказується. 
Для зручності в адресну карту крім цифр вписуються букви, які відповідають певній 

фармакотерапевтичній групі: 
А – ампульовані форми ЛЗ; 
В – спиртомістячі ЛЗ;  
Г – гумові вироби медичного призначення; 
Л – лікарська рослинна сировина;  
М – м’які форми ЛЗ (мазі, лініменти та т.п.); 
П – перев'язні засоби і тканинні вироби;  
Р – рідкі форми ЛЗ (очні краплі, інфузійні розчини); 
С - сиропи, аерозолі; 
Т – таблетована форма ЛЗ; 
Ц – цукрозамінники (список А). 
Крім того, в адресній системі також враховуються особливості зберігання ЛЗ: 
Х – ЛЗ, що зберігаються в холодильнику; 
Z – термолабільні ЛЗ (нестабільні суппозиторії і т.п.); 
Y – шафа, тобто ЛЗ, що зберігаються за списком А. 
Таким чином, використання адресної системи на фармацевтичних підприємствах до-

зволить досягти «прозорості» складських технологічних процесів, мінімізувати час розмі-
щення на зберігання та відбір ЛЗ для комплектації, спростити процес інвентаризації, поліп-
шити контроль за зберіганням ЛЗ, підвищити якість обслуговування клієнтів, мінімізувати 
витрати на навчання персоналу, знизити кількість помилок при комплектації, а також підви-
щити продуктивності праці робітників складу. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЯКІ 
ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ САМОЛІКУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОНТИНГЕНТУ 

Скрильова Н.М., Пестун І.В.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Щодня у всьому світі мільйони людей удаються до самолікування при різних незнач-

них нездужаннях (головний біль, простуда, розлади травлення та ін.). Раціональне викорис-
тання лікарських засобів на сьогоднішній день являється однією з найбільш актуальних про-
блем охорони здоров'я, що вимагає вирішення цілого ряду законодавчих, організаційних, ме-
тодологічних та інших питань. Оскільки, саме нераціональне застосування призводить до 
виникнення побічних ефектів та неефективності самолікування. Вирішення цієї проблеми 
сприятиме збереженню здоров'я нації, збільшенню тривалості життя населення і поліпшенню 
якості життя хворих.  

Метою нашого дослідження являється визначення причин та наслідків самолікування 
дитячого контингенту, позитивних та негативних сторін самолікування та обґрунтування на-
уково-методичних підходів до вирішення цих проблем. Роль самолікування почала особливо 
зростати з 70-х років ХХ століття. У формуванні концепції самостійного використання ліків 
істотну роль зіграла Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ), яка дає визначення, що 
самолікування – це використання ліків споживачем для лікування порушень і симптомів, 
розпізнаваних ним самим також підкреслюється, що самолікування допустиме лише віднос-
но невеликого числа розладів, що не вимагають точного діагнозу (простуда, шлунково-
кишкові розлади). З 1992 року існує таке поняття, як доказова медицина, тобто лікування має 
відповідати сучасним вимогам з абсолютною доказовою базою. У 1994 р. Міжнародна асоці-
ація виробників безрецептурних препаратів термін „самолікування” (self-medication) пере-
творила у „відповідальне самолікування” (responsible self-medication), яке передбачає само-
допомогу, направлену на полегшення стану при не серйозних захворюваннях , самопрофіла-
ктику, а також здоровий спосіб життя, відмову від шкідливих звичок, правильне вживання 
препаратів. Нами було проведено анкетування щодо дослідження причин та наслідків само-
лікування дитячого контингенту для якого було розроблено два види анкет: для споживачів 
та для лікарів. Всього в анкетуванні прийняли участь 273 анкети споживачів та 85 анкет лі-
карів різної спеціальності. Самолікування у нашій країні досить розповсюджене але розви-
нене недостатньо, і це пояснюється багатьма причинами: і неконтрольованістю з боку дер-
жави, і відсутністю пізнавальних програм для батьків. Самолікуванням дитячого континген-
ту займається 30% опитаних споживачів, переважна більшість (40%) – це батьки з дітьми у 
віці старше 15 років, 6% – це батьки з дітьми у віці до 1 року, що досить негативно може ві-
добразитись на здоров’ ї дитини. Лікарі дуже негативно відносяться до спроби самолікуван-
ня, особливо немовлят, це все пов’язано з функціональністю та розвитком дитячого організ-
му, оскільки саме в це період відбувається формування імунітету. Поштовхом до самоліку-
вання слугують різні фактори. За даними лікарів, батьки починають займатися самолікуван-
ням через свою недосвідченість у медицині (23%), лікарських засобах, впливу їх на організм 
дитини, взаємодію між собою; небажання відвідувати ЛПЗ та проходити обстеження (21%), 
відсутність вільного часу у батьків (16%). Головна проблема полягає в тому, що багато паці-
єнтів не сприймають безрецептурні препарати як ліки і не чекають від їх вживання яких-
небудь побічних ефектів. Встановлено, що найбільшою популярністю безрецептурного від-
пуску серед споживачів користується група вітамінів (23,76%), а найрозповсюдженим препа-
ратом являється парацетамол. 
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ОЦІНКА РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЛІКАРСЬКИХ 
ПРЕПАРАТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СКЛАДОВИХ КАПІТАЛУ БРЕНДУ 

Слободянюк М.М., Жадько С.В., Самборський О.С. 
Національний фармацевтичний університет  

 
На сучасному етапі важлива роль у формуванні конкурентоспроможності лікарських 

препаратів (ЛП) та фармацевтичних підприємств у цілому належить розвитку фармацевтич-
них торговельних марок (ТМ) та подальшій роботі з метою перетворення їх у бренд. Бренд 
розглядається як один із найбільш значущих нематеріальних активів компанії, який пред-
ставляє собою сукупність стійких уявлень та очікувань споживачів стосовно окремої ТМ або 
компанії. Володіння фірм-виробників сильними ТМ (брендами) надає ЛП компаній додат-
кову, цілком реальну вартість, яка приносить відчутний прибуток. Участь фірм-виробників у 
конкурентному процесі та управління ТМ ліків ґрунтується на визначенні й коректуванні ос-
новних складових капіталу бренду (обізнаності про бренд, сприйнятої якості бренду, лояль-
ності до бренду, асоціацій з брендом, показників ринкової поведінки фірми). Нами обґрунто-
вано застосування системи показників оцінки капіталу бренду та визначено їх особливості 
щодо оцінки ТМ ліків, виділено фармакоекономічні показники як специфічні у формуванні 
вартості бренду ЛП. Проведено комплексні дослідження окремих сегментів фармацевтич-
ного ринку, проаналізовано складові капіталу бренду на прикладі ТМ препаратів антигіпер-
тензивної, гіполіпідемічної, протиалергічної та ін. дії. Зокрема, проаналізовано ринкову час-
тку ЛП та динаміку її зміни, цінові характеристики препаратів, різні рівні обізнаності фа-
хівців про ТМ препаратів (пріоритетне згадування, спонтанне згадування, впізнавання з під-
казкою), присутність ЛП в асортименті аптек, рівень довіри до ЛП та фірм-виробників, оцін-
ку фахівцями сприйнятої якості ліків та іміджу компанії-виробника, лояльність споживачів 
та фахівців до конкретних ТМ ліків. Опрацьовано методичні підходи до визначення конку-
рентних позицій ТМ ліків із застосуванням комплексу споживацьких показників, показників 
ефективності просування та іміджевих показників, запропоновано напрямки посилення кон-
курентних позицій ТМ ліків на ринку. Для оцінки ринкових позицій ТМ антигістамінних ЛП 
використано метод ринкового порівняння на основі річних фактичних продажів на ринку 
України, на прикладі ТМ лоратадину опрацьовано методику розрахунку розміру цінової 
премії та обсягів преміальних продажів ЛП. Найвищий рівень цінової премії (18,31 грн., або 
196,25%) має ТМ Кларитин® (табл. 10мг №7 і №10) швейцарської компанії Schering-Plough. 
Позитивне значення цінової премії мають ТМ зарубіжних препаратів – Лорфаст (Cadila, Ін-
дія), Лоридин Рапід (Cadila Healthcare, Індія), Лорано (Hexal AG, Німеччина), Лорано (Sandoz 
Pharmaceuticals, Словенія), Кларидол (Shreya Life Sciences, Індія) і вітчизняного ЛП – Агіс-
там (ТОВ «Стиролбіофарм»). Встановлено, що значна частина ТМ лоратадину мають нега-
тивне значення цінової премії, тобто продаються нижче середньозваженої ринкової ціни, що 
призводить до зменшення грошових потоків, які можуть акумулювати дані ТМ. Найвищий 
рівень преміальних продажів (8,6 млн. грн.), який формується за рахунок поєднання високої 
цінової премії та значних обсягів продажів у натуральних показниках (понад 470 тис. уп.) 
має ТМ Кларитин®. За кількістю проданих упаковок на даному сегменті ринку лідирують 
вітчизняні ЛП Лоратадин (ВАТ «Фармак») і Лоратадин (ВАТ «Київмедпрепарат») (понад 1,3 
млн. і 777 тис. уп. відповідно). Але, зважаючи на те, що дані ТМ мають негативне значення 
цінової премії, преміальні продажі є також негативними (-5457,76 і -702,68 млн. грн. відпові-
дно). Отримані результати є базою для комплексного наукового та практичного підходу що-
до визначення конкурентних складових ринкових переваг ТМ та обґрунтування підходів до 
визначення вартості ТМ ліків та оцінки брендів як капіталу виробничого фармацевтичного 
підприємства. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОТИВИРАЗКОВИХ 

Слободянюк М.М., Івченко А.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
З розвитком науково-технічного прогресу розширюються можливості вітчизняних 

фармацевтичних підприємств по виготовленню більш якісних та недорогих лікарських пре-
паратів (ЛП). За умов ринкової економіки саме рівень конкурентоспроможність визначає ко-
мерційний успіх ЛП та підприємства в цілому. При наявності на ринку великої кількості 
препаратів-синонімів однієї цінової категорії для виробників постає питання індивідуалізу-
вати свій продукт і відповідно набувають вагомості нематеріальні властивості ЛП, які більш 
чітко окреслюються на рівні торговельної марки (ТМ) ЛП та особливостей її просування. 

Нашими попередніми дослідженнями встановлено, що процес створення конкуренто-
спроможної ТМ ЛП передбачає вплив на всю систему виробничо-збутової діяльності підпри-
ємства та врахування факторів конкурентної середи. Це забезпечується системою заходів, які 
здійснюються при розробці, клінічних випробовуваннях, виробництві, просуванні, реалізації 
та споживанні ЛП з метою створення його привабливості для кінцевого споживача та перед-
бачають збалансований вплив на економічні та неекономічні показники діяльності виробни-
ка. Нами проведено порівняльний аналіз особливостей позиціонування та політики виробни-
ків щодо просування вітчизняних та закордонних ТМ ЛП на прикладі групи противиразко-
вих засобів. Визначено, що при формуванні основних підходів до посилення конкурентних 
переваг ТМ досліджуваної групи ліків необхідно враховувати приналежність противиразко-
вих ЛП до рецептурних. Відповідно цільовими аудиторіями є лікарі та провізори. Серед ці-
льової аудиторії лікарів ефективним є розміщення інформаційних повідомлень у спеціалізо-
ваних наукових виданнях. Також набувають поширення систематичні огляди, в яких наво-
диться узагальнена фахівцями наукова інформація щодо ефективності використання ЛП і ві-
дповідно підвищує рівень довіри до препарату. Ще одним підходом до підвищення рівня до-
віри до виробника противиразкових ЛП і його продукції є проведення учбових, просвітниць-
ких конференцій і семінарів для лікарів та провізорів з залученням відомих авторитетних 
вчених, лікарів-гастроентерологів, фахівців фармації та інших opinion-лідерів, повідомлення 
яких, як правило, підвищують інтерес до ЛП, що просувається. Позитивні результати дає по-
єднання інформаційної кампанії з інтернет-проектами та створенням так званих call-центрів, 
що набуло поширення у країнах Європи та Америки. Серед зарубіжних виробників розпо-
всюджене створення мультимедійних презентацій ТМ з доданням електронного довідника 
усіх ЛП, що випускаються компанією. Останнім часом набуває все більшого розповсюджен-
ня підхід, що базується на приверненні першочергової уваги до проблеми захворювання, а не 
до конкретної ТМ ЛП. Лікування пептичних виразок займає тривалий час і передбачає про-
ходження повторних курсів профілактичної терапії, а як визначено в нашому дослідженні, 
основною віковою групою хворих є працездатне населення країни, і підвищення чисельності 
хворих призведе до втрат робочого часу та людських ресурсів. Тому проведення просвітни-
цької роботи серед населення з питань раціонального харчування та попередження виник-
нення виразкової хвороби дозволить зменшити чисельність хворих. 

Таким чином, запорукою успішного проведення заходів щодо посилення конкурент-
них переваг ТМ вітчизняних противиразкових ЛП є першочергове визначення розвиток яких 
із базових конкурентних переваг – якісних, цінових, позиції на ринку, маркетингової підтри-
мки або їх сукупність є більш доцільним для розвитку конкретної ТМ препарату. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ПРОГАЛИНАМИ  
В ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ 

Стецюк С.С., Чубата І.І., Грошовий Т.А. 
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського 

 
Вдосконалення ліцензійних умов та правил за якими живуть аптечні заклади, є однією 

з найбільш актуальних тем серед фармацевтичних фахівців. Так п. 2.5.2. Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами, дозволяє фельдшерським, фельдшерсько – акушерським пун-
ктам, сільським дільничним лікарням та амбулаторіям, у разі відсутності аптеки (структур-
ного підрозділу) в сільській місцевості, здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засоба-
ми за переліком, встановленим наказом МОЗ від 27.09.2005р. № 495 «Про затвердження мі-
німального обов'язкового асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення 
для фельдшерсько – акушерських пунктів». Але цей наказ визначає лише мінімальний асор-
тимент, а за всіма іншими, в тому числі, життєво – необхідними лікарськими засобами сіль-
ські жителі, хворі повинні їздити за межі свого населеного пункту. Не повністю враховується 
соціальна складова та специфіка роботи аптечних пунктів розташованих в селах та селищах 
міського типу. Зокрема п. 2.5.15 Ліцензійних умов розміщує аптечні пункти у відокремлених 
приміщеннях лікувально – профілактичних закладів. Після скасування Постанови КМУ № 
1570 від 17.11.2004р. цей пункт можна трактувати двозначно. Відокремлене і ізольоване 
приміщення можуть мати різні значення. Тому однозначно стверджувати чи можна тепер ві-
дкривати аптечний пункт у двох відокремлених приміщеннях (кімнатах), якщо ці кімнати не 
є ізольованими сказати не можна. Коли аптечний пункт розміщено у двох відокремлених ка-
бінетах, розташованих один напроти одного через коридор ЛПЗ то жодних вимог СЕС в ап-
течному пункті порушено не буде. Одна кімната може використовуватись як кімната для пе-
рсоналу, інша – як торговий зал. А в сільській місцевості, за умови що в приміщенні ЛПЗ ві-
дсутній аптечний заклад, така норма є вкрай необхідна.  

Пункт. 2.5.9 Ліцензійних умов, встановлює загальну норму «прохід до службово – по-
бутових приміщень не може здійснюватись через виробничі приміщення». Ця вимога ство-
рює перешкоди у діяльності аптек та доцільна лише в деяких випадках. Так, коли аптека роз-
ташована у трьох послідовно в ряд розміщених приміщеннях, схема аптеки повинна вигляда-
ти так : торговельний зал↔кімната персоналу↔матеріальна кімната, вхід в вбиральню здій-
снюється з кімнати персоналу. Така схема розміщення відповідає ліцензійним умовам але 
суперечить маркетинговим вимогам. Носити провізору ліки з матеріальної кімнати через кі-
мнату персоналу до торговельного залу є незручно, довго, енергозатратно, крім цього втра-
чається оперативність відпуску ліків. Схема аптеки у вигляді послідовно в ряд розміщених 
приміщень: торговельний зал↔матеріальна кімната↔ кімната персоналу, вхід в вбиральню 
здійснюється з кімнати персоналу, є зручна, не порушує санітарних вимог, логічно побудо-
вана та доцільна, за умови, що з кімнати персоналу аптека має запасний вихід, але не можли-
ва бо суперечить п. 2.5.9 Ліцензійних умов . 

Публічне обговорення та всебічне висвітлення процесу нормотворення на офіційних 
сайтах регуляторних органів, із залучення до цього процесу фармацевтичних асоціацій, 
практичних фахівців галузі, мінімізує майбутню шкоду непередбачених наслідків і підвищує 
якість законодавчої і виконавчої ініціативи.  
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АНАЛІЗ ВАРТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАРМАКОТЕРАПІЇ 
ПАТОЛОГІЇ ВАГІТНОСТІ 

Сятиня М.Л., Попович В.П., Коваленко Е.О., Кужель М.В.  
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 
За останній час у більшості країн відмічається ріст патології вагітності, пологів та піс-

ляпологового періоду, тому дуже важливою є рання діагностика та профілактика можливих 
ускладнень вагітності. Тому, особливого значення набувають дослідження пов’язані з ефек-
тивністю, безпекою та економічною обґрунтованістю фармакотерапії акушерських та екстра-
генітальних патологій.  

Нами були проведені фармакоекономічні дослідження фармакотерапії під час вагітно-
сті, пологів та післяпологового періоду. Базою експериментального дослідження були Київ-
ський міський пологовий будинок №7 (КМПБ №7) та Київський міський центр репродуктив-
ної та перинатальної медицини (КМЦРПМ). Об’єктами дослідження були історії хвороб за 
2006-2008 роки. Всього проаналізовано 1434 історії хвороб. Кожну історію хвороби аналізу-
вали за такими параметрами: вік хворої, термін перебування в стаціонарі, ускладнення під 
час вагітності та пологів, кількість лікарських засобів, які призначались одній хворій, вар-
тість фармакотерапії. Далі проводили аналіз лікарських засобів за терапевтичними групами і 
наявністю в Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які мо-
жуть закуповуватися закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково 
фінансуються з державного та місцевих бюджетів. 

При визначенні вартості призначених лікарських засобів виходили із середніх цін за 
конкретний період дослідження. Для цього використовували середні оптові ціни прайс-
листів «Щотижневика Аптека» за квітень 2008 року.  

У результаті статистичної обробки даних у досліджуваних стаціонарів було встанов-
лено, що в 2008 році вартість фармакотерапії однієї пацієнтки, в середньому, склала 76, 25 
грн. в КМПБ №7 та 24,1 грн. у КМЦРПМ при варіації від 5,5 грн. до 285,91 грн. у КМПБ №7 
та від 5,42 грн. до 77,63 грн. у КМЦРПМ. Вартість фармакотерапії на 1 ліжко-день в КМПБ 
№7 склала 13,69 грн., а в КМЦРПМ – 3,11 грн. відповідно. Коефіцієнт кореляції в КМПБ №7 
складає 0,32 (кореляція помірна), а в КМЦРПМ дорівнює 0,15 (кореляція слабка). У дослі-
джуваних стаціонарах було призначено 2766 лікарських препаратів. Ці препарати були про-
аналізовані за груповими показниками АТС класифікаційної системи. Було визначено, що 
найбільшу вартість мають кровозамінники і перфузійні розчини, яка складає 38% від загаль-
ної вартості призначених препаратів у КМПБ №7 та 17% – у КМЦРПМ. Також, дороговарті-
сними виявилися препарати для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів та 
лікарські засоби, що застосовуються в гінекології. 

Порівнюючи призначені лікарські препарати зі згадуваним Переліком лікарських за-
собів з’ясували, що 21,83% із них не входять до цього Переліку, із них найчастіше призна-
чаються Віброцил, Вібуркол, Глутамінова кислота, Канефрон та інші. Вартість цих препара-
тів склала, в середньому, 29,69% від вартості фармакотерапії однієї пацієнтки, тобто ця час-
тина фармакотерапії забезпечувалася не за рахунок державних гарантій безоплатної медич-
ної допомоги. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ШЛЯХОМ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Тетерич Н.В., Котвіцька А.А, Демянік К.О. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Кваліфікаційні характеристики провізора й фармацевта сьогодні висувають низку ви-

мог до професійних знань та індивідуальних якостей фахівця, які мають чітко розуміти за-
вдання фармацевтичної галузі у цілому і задачі аптек, як її основних структурних елементів, 
зокрема. Труднощі у реалізації ЛЗ та ВМП частіш за все обумовлені невмінням фахівця спіл-
куватись із відвідувачами. Психологія реалізації ліків передбачає багато різних підходів, а її 
ефективність, як правило, залежить у кожному конкретному випадку від фармацевтичного 
працівника, що пропонує аптечний товар.  

Об’єктом нашого дослідження стали комунікативні властивості провізорів, а предме-
том – комунікативні властивості провізорів з різним рівнем професійної ефективності.  

Одним з найважливіших аспектів, що визначають ефективність роботи, є комунікати-
вна компетентність (КК) – узагальнена комунікативна властивість особистості, що включає 
розвинені комунікативні здібності та сформовані уміння та навички міжособистісного спіл-
кування. Також важливим аспектом у професійній діяльності аптечних працівників є дотри-
мання комунікативної культури, формуванню якої сприяє соціальний інтелект (СІ). Належ-
ний рівень СІ фармацевтичного працівника сприяє розумінню та прогнозуванню ситуацій 
міжособистісної взаємодії, подальший розвиток якого допомагає розуміти наміри, почуття, 
емоційний стан людини за вербальними та невербальними проявами.  

За визначеними у результаті проведеного експертного оцінювання критеріями, які ви-
значають ефективність діяльності фармацевтичних працівників, нами було сформовано дві 
експериментальні групи працівників аптечних закладів − група ефективних та група мало-
ефективних провізорів. 

Критерії визначення ефективності наступні: вміння встановлювати контакт з покуп-
цем, мотивування, інформування, інструктування пацієнта, обслуговування, встановлення 
перспектив відношень. До групи ефективних провізорів увійшли фахівці, які відповідали 
усім критеріям ефективності, зазначених експертами. 

Показник СІ у досліджуваних групах провізорів визначався за допомогою методики 
Дж. Гілфорда. На підставі результатів аналізу рівня СІ серед досліджуваних груп провізорів 
можна зазначити, що рівень СІ може суттєво впливати на рівень професійної діяльності про-
візора. З метою перевірки такого твердження нами було використано t-критерій Ст’юдента, 
за допомогою якого з’ясовувалась ймовірність ефективної діяльності провізорів в залежності 
від рівня соціального інтелекту.  

За результатами розрахунків встановлено, що значення темп дорівнює 7,0769, рівень 
визначеності α  дорівнює 0,001, що свідчить про високий рівень залежності ефективності 
професійної діяльності провізорів від рівня СІ.  

Таким чином, підвищення рівня СІ та розвиток комунікативної сфери забезпечить пі-
двищення ефективності професійної діяльності провізорів. 

Одним з засобів розвитку СІ є тренінгові форми, які спрямовані на діяльність з упіз-
нання елементів, класів, відношень та систем поведінки. Зазначені заходи сприяють розвитку 
здатності провізора до розуміння цілісних ситуацій взаємодії людей, допомагають обґрунту-
вати зміст їхнього поводження у конкретних ситуаціях, передбачаючи наслідки поведінки, 
виходячи з наявної інформації. 
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ПРОВЕДЕННЯ ЧАСТОТНОГО ТА АВС-АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
СПОЖИВАННЯ НООТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ В АПТЕЦІ І ЛПЗ 

Ткачова О.В., Данилова С.С. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Порушення гемодинаміки головного мозку й пов'язана з цим дисфункція центральних 

регуляторних систем відіграють важливу, а в ряді випадків і провідну роль у розвитку таких 
розповсюджених патологій, як нейроциркуляторна дистонія (НЦД), мігрень, посттравматич-
ні стани. Відзначені порушення можуть проявлятися й у здорових осіб в умовах хронічного 
стресу, перевтоми, після перенесених інфекційних захворювань. Саме судинний фактор у 
вигляді атеросклеротичного процесу лежить в основі вікових порушень когнітивних функцій 
мозку - погіршення пам'яті, порушення мислення, орієнтації, координації рухів. Ноотропи - 
унікальна група лікарських засобів, рівною мірою затребуваних як у хворих при різних фор-
мах порушення кровообігу в судинах головного мозку, так і у здорових осіб у рамках пере-
рахованих вище станів, насамперед тривалого психоемоційного стресу, що є найважливішим 
патогенетичним фактором розвитку значної кількості захворювань, переважно психосомати-
чної природи. Метою нашої роботи з'явилося вивчення споживання ноотропних препаратів 
(НП) в аптеці й ЛПЗ за допомогою частотного і АВС-аналізу. Аналіз споживання НП в апте-
ці був проведений за даними продажу НП протягом 6 місяців на базі приватної аптеки в м. 
Севастополі. Аналіз споживання НП в лікарні проводили за даними історій хвороб 40 дітей 
підліткового віку (13-16 років) з «вегето-судинною дистонією» (ВСД) та «НЦД». Аналіз 
здійснювали за листками призначення лікарських препаратів (ЛП) дітям, що проходили ліку-
вання протягом 2009 року у 23-й дитячій лікарні м. Харкова. За результатами АВС-аналізу 
встановлено, що із всього асортименту аптеки (близько 500 ЛП) 88 складають НП. У резуль-
таті розподілу НП по групах АВС, у групу А увійшло 38 препаратів, прибуток від яких склав 
80%, у групу В - 27 препаратів, прибуток від яких склав - 15,2%, а в групу С - 23 препарати, 
що становить 4,8% від загальної суми. Таким чином, результати АВС-аналізу НП дозволили 
виділити 38 ЛП, які забезпечили 80% виторгу аптеки. З них найбільш прибутковими є препа-
рати актовегін, солкосеріл, церебролізин, мексидол та фенотропіл, що забезпечили 24% при-
бутку аптеці, а це свідчить про необхідність ураховувати потребу й планувати запас НП для 
забезпечення прибутку аптеці та попиту споживачам. Проведений частотний аналіз спожи-
вання НП в аптеці показав, що лідером продажу був комбінований НП «Фезам», який міс-
тить 2 діючі компонента: пірацетам і цинарізин. Для встановлення факторів, які впливають 
на вибір НП у 43 відвідувачів аптеки було проведено анкетування. За даними анкетування, 
близько 55% покупців придбали НП по записці від лікаря. Серед часто затребуваних НП бу-
ли – «Фезам» (54%), «Пірацетам» (50%), «Ноотропіл» (48%) та «Кавінтон» (42%). За даними 
анкетування споживачі придбали НП для лікування таких симптомів як запаморочення, шум 
у вухах, погіршення пам'яті, порушення судинного кровообігу. АВС-аналіз призначень ЛП 
для лікування ВСД і НЦД у дітей показав, що лікарі поряд з метаболічними ЛП досить часто 
призначали НП. Серед НП найчастіше призначали препарат «Фезам» (52%), що свідчить про 
його безпечність, доступність та обізнаність лікарів щодо сучасних ефективних НП із широ-
ким спектром фармакологічної дії, який включає як покращення мозкового кровообігу, так і 
поліпшення метаболічних та нейромедіаторних процесів в головному мозку. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ У ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ 
ОСІБ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Толочко В.М., Т.О. Артюх 
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ 

 
Виявлення особливостей організації діяльності фармацевтичних підприємств з опто-

вої та роздрібної реалізації лікарських засобів є необхідним етапом оптимізації системи 
управління якістю праці спеціалістів фармації. Також це стосується професійної діяльності 
уповноважених осіб фармацевтичних підприємств.  

Використання методів та технологій тайм-менеджменту дозволяє підвищити ефектив-
ність використання робочого часу спеціалістів фармації. Один з головних принципів тайм-
менеджменту полягає у плануванні робочого часу та є невід’ємною частиною роботи підпри-
ємств. Основні критерії ефективного планування – це визначення цілей роботи, створення 
списків завдань, виявлення пріоритетності серед цих завдань, строки їх виконання та зосере-
дженість уваги на них. Планування буває довгостроковим (план на 4-5 років), середньостро-
ковим (від декількох місяців до року), короткостроковим (план на квартал, місяць), щотиж-
невим та планування роботи на день. Слід зазначити, що планується головним чином 60% 
робочого часу; 40% - це резервний фонд несподіваних і термінових справ, з яких 20% - це 
непередбачувана активність. Тим більше, що гнучке планування робочого часу фахівця через 
визначення пріоритетів адаптується під індивідуальну активність спеціаліста, потреби та ви-
моги фармацевтичного підприємства. 

Встановлено, що планування робочого дня уповноважених осіб передбачає розподіл 
завдань за ступенем їх важливості та терміновості, виділення пріоритетів та розташування у 
списку пронумерованих справ за ступенем їх значимості. Найбільш простий спосіб підви-
щення ефективності використання робочого часу спеціалістів фармації усередині періоду, 
що планується – виконання найбільш пріоритетних елементів роботи уповноважених осіб, 
що дає можливість отримати максимальні результати у першу чергу, а менш пріоритетних – 
у подальшому. Отже постає важливе питання розподілення завдань на важливі та термінові, 
важливі та не термінові, не важливі та термінові, не важливі та не термінові, що надасть змо-
гу зосередити увагу на виконанні основної та додаткової роботи. Раціональна послідовність 
виконання робіт уповноваженою особою (з деталізацією на види та елементи роботи), яку 
доцільно використати при плануванні робочого періоду, була наведена нами у попередніх 
публікаціях. Так, до важливих та термінових можна віднести: проведення вхідного контролю 
якості лікарських засобів, підготовку та оформлення висновку щодо результатів контролю 
якості кожної серії ЛЗ, що надійшли до аптеки, надання дозволу на їх реалізацію; зупинення 
реалізації та надання уповноваженим органам повідомлення про виявлені неякісні та фаль-
сифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо їх якості; відбір зразків ЛЗ, які підля-
гають обов’язковій лабораторній перевірці на відповідність їх якості показникам АНД, сум-
нівних ЛЗ та їх направлення до уповноваженого органу з контролю якості ЛЗ; перевірка на-
явності в аптеці незареєстрованих, неякісних та фальсифікованих серій ЛЗ згідно з інформа-
цією уповноваженого органу з контролю якості лікарських засобів. Важливі та не термінові 
справи – забезпечення умов зберігання ЛЗ; комплектування замовлень відділів та установ; 
моніторинг професійної діяльності. Такі елементи роботи, як обстеження аптеки з метою 
оцінки стану санітарного режиму та фармацевтичного порядку; проведення дезінфекції та 
дезінсекції приміщень аптеки повинні бути віднесені до не важливих та термінових, так як 
вони не впливають безпосередньо на виконання основних обов’язків уповноважених осіб та 
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за наявності у штатному розкладі фармацевтичного підприємства провізора –аналітика мо-
жуть бути делеговані цьому спеціалісту, але враховуючи специфіку роботи фармацевтичних 
закладів ці елементи роботи повинні проводитися обов’язково у першу чергу за для беззу-
пинного та своєчасного, якісного забезпечення населення та лікувально-профілактичних 
установ лікарськими засобами та іншим. Заповнення звітної документації, обговорення з по-
стачальниками виробничих питань у телефонному режимі та створення архіву документації 
щодо відповідності якості лікарських засобів, що надійшли в аптечний заклад також, на на-
шу думку, відносяться до важливих та не термінових справ.  

Ще один метод кваліфікувати справи за ступенем важливості полягає у визначенні 
20% усіх справ, що надають 80% усіх результатів ( правило Парето). Як було відмічено у по-
передніх публікаціях, хронометраж робочого часу уповноважених осіб виявив близько 20% 
елементів ефективної праці фахівців з усіх елементів робочого дня, а саме роботи, яку вказа-
но вище у категорії справ важливих та термінових, що надають 80% результату роботи.  

У попередніх виданнях нами були наведені рекомендації щодо створення та чергу-
вання великих та малих робочих груп з урахуванням елементів праці уповноважених осіб з 
контролю якості лікарських засобів. Розташування цих робочих груп по черзі за ступенем 
пріоритетної значимості відповідає плану робочого дня.  

У зв’язку з цим, дослідження професійної діяльності уповноважених осіб фармацев-
тичних підприємств свідчить про необхідність впровадження методів та технологій плану-
вання робочого часу цих спеціалістів через визначення пріоритетів, зокрема для вирішення 
питань, пов'язаних з високою концентрацію уваги на виконання елементів основної роботи, 
які переважно відносяться до категорії важливих та термінових справ та потребують достат-
ньої кількості часу.  
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КАДРОВИЙ АУДИТ У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 
Толочко В.М., Кайдалова А.В. 

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ 
 
Розвиток фармацевтичної галузі в умовах ринку, що постійно змінюються, обумовлює 

і зміни в концепції управління персоналом. Практика показує, що управління персоналом є 
однією із основних складових управління організацією, оскільки реалізує основне завдання 
менеджменту – організацію діяльності. Управління персоналом неможливе без постійного 
оновлення і впровадження новітніх технологій та інструментів, завдяки яким здійснюється 
оцінка персоналу. 

На сучасному етапі для збільшення ефективності роботи персоналу та успішному фу-
нкціонуванню фармацевтичної організації стає необхідним проведення постійної оцінки пер-
соналу. На результатах оцінки компетентності персоналу ґрунтується ряд управлінських рі-
шень з проблем підбору кадрів, визначення вкладу кожного працівника в діяльність органі-
зації; просування працівників по вертикалі і горизонталі; покращення організаційної струк-
тури, стилю та методів управління персоналом; зміцнення взаємозв’язків керівників і підлег-
лих. Оцінка компетентності персоналу передбачає чітку послідовність.  

У зв’язку з цим актуальною є розробка науково-методичних підходів до проведення 
організаційно-кадрового аудиту у фармацевтичних організаціях. 

Під організаційно-кадровим аудитом слід розуміти експертизу стану системи управ-
ління персоналом, яка включає в собі систему збору інформації, її аналіз; оцінки ефективно-
сті організації, оцінки відповідності структурного та кадрового потенціалу фармацевтичної 
організації та регулювання соціально-трудових відношень у фармацевтичних організаціях. 

Періодичність організаційно-кадрового аудиту визначає сама організація, але як пока-
зує практика, він є ефективним та результативним, коли проводиться 1 раз у 3-5 років (зале-
жно від кадрової чисельності організації та плинності кадрів). 

Основними суб’єктами організаційно-кадрового аудиту в фармацевтичній організації 
слід вважати: 

– систему управління персоналом, а саме всі напрями діяльності фармацевтичної ор-
ганізації щодо персоналу: планування, набір, відбір, адаптація персоналу, оцінка трудової 
діяльності та мотивація персоналу; 

– структуру організації, що включає в себе: організаційну структуру, склад, функціо-
нальне навантаження підрозділів, стадії життєвого циклу організації тощо;  

– кадровий потенціал – сукупність працездатних працівників організації, а саме існу-
ючий кадровий склад та кадровий потенціал фармацевтичної організації. 

– організаційно-кадрову документацію, яка складається з документації по особовому 
складу та організаційної документації. 

Нами запропоновано механізм організаційно-кадрового аудиту відповідно до встано-
влених суб’єктів, який передбачає моніторинг таких параметрів діяльності, як: оцінка існую-
чих ресурсів, аналіз цілей, умов та перспектив розвитку організації, аналіз джерел пошуку 
персоналу, аналіз методів відбору персоналу, оцінка результативності набору персоналу, 
оцінка результативності розробленої програми оціночних процедур, аналіз структури оплати 
праці, оцінка процесу атестації кадрів, періодичність та результати атестації, аналіз викорис-
таних процедур адаптації персоналу, виявлення конфліктів серед новачків, аналіз проблем, 
які виникають у період адаптації персоналу. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНСУЛЬТАТИВНО - ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Толочко В.М., Музика Т.Ф. 
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ 

 
В сучасних умовах, коли кількість зареєстрованих лікарських засобів та їх дженериків 

постійно збільшується, як ніколи актуальною становиться консультативно-інформаційна фу-
нкція фармацевтичного забезпечення (ФЗ) лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). В не-
далекому минулому в Україні цьому питанню приділялась належна увага, зокрема існувала 
посада провізора - інформатора. В ЛПЗ були кабінети фармацевтичної інформації, їх мережа 
розширювалась, а діяльність мала правове регулювання. Це зіграло в системі охорони здо-
ров’я свою позитивну роль. Медичні працівники були забезпечені різносторонньою фарма-
цевтичною інформацією – від умов державної реєстрації лікарських засобів до характеристи-
ки будь-якого окремого лікарського засобу (ЛЗ). На сьогодні з різних причин такі кабінети 
закриті, посада провізора-інформатора не має практичного застосування, не визначено які 
саме фахівці повинні виконувати консультативно-інформаційну роботу, а необхідність в цих 
послугах для медичних працівників зростає. Саме це і визначило напрямок наших дослі-
джень.  

Вагомість даного напрямку досліджень полягає в тому, що лікарі повсякденно мають 
необхідність в професійних консультаціях стосовно безпосередньої інформації про особли-
вості застосування лікарських засобів (ЛЗ), їх побічні ефекти, взаємодію з іншими ЛЗ, сино-
німи, наявність реєстрації в Україні тощо. Окрім цього, медичний працівник постійно стика-
ється з питаннями правового регулювання обігу ЛЗ, особливостями виписування рецептів та 
реєстрації призначених ЛЗ в історіях хвороб, термінами придатності рецептурних бланків 
різних форм та ін.. Проте головна задача медичного працівника – ефективне лікування хво-
рого, і правильною, на наш погляд, є така позиція, що частину інформації відносно обігу ЛЗ 
та самих ЛЗ йому доцільно отримувати в готовому вигляді від інших служб. До того ж носі-
ями такої інформації повинні бути фармацевтичні фахівці - штатні співробітники ЛПЗ, або 
співробітники лікарняних та міжлікарняних аптек. 

Як показує міжнародний досвід, в усьому світі інформаційна діяльність у сфері фар-
мації відповідає загальним тенденціям здійснення медичних послуг. Серед основних можна 
зазначити такі:  

- нововведення стосовно використання лікарських засобів;  
- особливості обігу ЛЗ та контролю їх якості; 
- вартість лікування, його фармакоекономічні аспекти.  
В багатьох європейських державах лікарняні аптеки піклуються про те, щоб застосу-

вання лікарських засобів в ЛПЗ було безпечним, ефективним та рентабельним. Через швид-
кий розвиток фармакотерапії стали необхідні внутрілікарняні інформаційні служби. В бага-
тьох лікарняних аптеках впровадження таких служб визнано тепер в усьому світі як окремий 
напрямок лікарняної фармації. Він був започаткований на основі створення простих катало-
гів, а в сучасних умовах вони перетворились в спеціалізовані національні та міжнародні бази 
даних, які допомагають в організації лікування не тільки окремого хворого, а й діяльності на 
рівні підприємства в цілому. Інформаційні служби з ЛЗ в тій чи іншій мірі мали вплив на ро-
зробку локальних місцевих рецептурних довідників. В окремих державах вони забезпечують 
також доступ до публікуємих оцінок ЛЗ, крім цього сприяють також впровадженню нових 
ЛЗ на трьох рівнях: держав, регіонів та окремих ЛПЗ. 
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В Україні, за сучасних умов роль провізора(фармацевта) в проведенні консультатив-
но-інформаційної роботи для медичних працівників за нашими оцінками занижена. Підтвер-
дженням цього є декілька фактів. 

По-перше, в більшості ЛПЗ наявність аптек за останні роки зменшилась. Згідно чин-
ного законодавства кількість штатних фармацевтичних фахівців ЛПЗ є обмеженою. Службо-
ві обов’язки цих спеціалістів побудовані таким чином, що на виконання консультативно-
інформаційної функції не залишається часу. Це примушує медичних працівників займатись 
пошуком інших інформаційних джерел.  

По-друге, комерціалізація медицини та високий рівень конкуренції на фармацевтич-
ному ринку спонукає фармацевтичних виробників промотувати свою продукцію на рівні за-
кладів охорони здоров’я та окремих медичних працівників з метою отримання переваг перед 
конкурентами та підвищення реалізації ЛЗ. Отже часто інформація виробників про ЛЗ носить 
обмежений характер, вона акцептує увагу на перевагу власної продукції і не завжди є вичер-
пною. 

Аналіз практичного досвіду лікарняних аптек показує, що фармацевтична інформація, 
яка подається штатним фармацевтичним фахівцем, є різносторонньою, об’єктивною та виче-
рпною. Оцінка та порівняння ЛЗ різних груп та виробників незалежні, вони спираються на 
офіційні інформаційні джерела та обґрунтовані дослідження. Завдяки цьому з’являється мо-
жливість накопичення такої інформації та її систематизації. В результаті чого досягається її 
спрощення та зростає ефективність використання. Законодавче супроводження обігу ЛЗ та 
ВМП, як правило, безпосередньо входить в обов’язки фармацевтичного фахівця. Від якості 
виконання цих обов’язків залежать умови і якість зберігання ЛЗ, своєчасне вилучення фаль-
сифікатів, дотримання термінів придатності, наявності реєстраційних посвідчень тощо. Тим 
самим, виконуючи належним чином свої повноваження по наданню систематичної інформа-
ції медичним працівникам, фармацевтичний фахівець вивільняє їм час для ефективного його 
використання при лікуванні хворих людей. 

Проведені дослідження показують, що за межами України консультативно-
інформаційна функція фармацевтичного забезпечення ЛПЗ виконується фармацевтичними 
працівниками. Діяльність цього напрямку коригується в залежності від національних особ-
ливостей, постійно адаптується до змін в законодавстві, отже вона постійно удосконалюєть-
ся. В Україні цей напрямок ФЗ потребує законодавчого супроводження з метою визначення 
фаховості консультативно-інформаційних функцій для медичних працівників та норматив-
ного регулювання основних питань взаємовідносин медичних працівників та фармацевтич-
них виробників з метою цивілізованої промоції окремих груп ЛЗ та доцільного розподілу 
функціональних обов’язків. 

Висновок. Дослідження консультативно-інформаційної функції фармацевтичного за-
безпечення показали, що в сучасних умовах така послуга необхідна в закладах охорони здо-
ров’я. За межами України вона відповідає загальним тенденціям відносно медичних послуг, 
її функції дещо розширені в порівнянні з нашою державою. В Україні консультативно-
інформаційна функція ФЗ повинна мати належний фаховий рівень та цивілізований характер. 
Також визначено, що проведення всебічної, різносторонньої консультативно-інформаційної 
роботи для медичних працівників доцільно виконувати фахівцю, який є незалежним від кон-
кретного виробника та має фармацевтичну освіту. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗНАК КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Толочко В.М., Шишкіна І.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Сьогодні продовжуються реорганізація вітчизняної системи контролю якості лікарсь-

ких засобів (ЛЗ) на державному і регіональному рівнях. Головне завдання – оптимізувати ді-
яльність усіх його ланок, в першу чергу обласних державних інспекцій. Зауважимо, що орга-
нізації контролю якості ЛЗ завжди приділялась увага, бо це важлива умова якісного фарма-
цевтичного забезпечення населення в цілому. 

Під час цих процесів виникають різні проблеми, для усунення яких необхідні відомо-
сті про ознаки організації контролю і його особливості. Вказане обумовило мету нашого до-
слідження, завдяки якому відібрано 19 ознак контролю якості ЛЗ. 

Першочергово, методом експертних оцінок проведено їх ранжування за значимістю. У 
якості респондентів (біля 200 осіб) залучались фахівці трьох груп: спеціалісти обласних дер-
жавних інспекцій, спеціалісти аптечних (АП) і лікувально-профілактичних (ЛПУ) установ, 
які за рівнем професійної компетентності і досвідом практичної роботи відповідали усім ви-
могам.  

Встановлено, що за рангами оцінка досліджуваних ознак спеціалістами державних ін-
спекцій (перевіряюча сторона) і спеціалістами АП і ЛПУ (об’єкти контролю) не співпадає. 
Наприклад, якщо фінансове забезпечення організації контролю якості ЛЗ для спеціалістів 
інспекції посідає перше місце (ранг (R) №1), то за думкою інших спеціалістів це R = 6 (ЛПУ і 
АП). Далі, штатний розпис спеціалістів – інспекторів, в першу чергу, цікавить спеціалістів 
державних інспекцій (R =2), а інших цікавить дуже мало (R=8 – ЛПУ і R= 14 - АП); відно-
шення до підвищення кваліфікації з актуальних питань контролю зі сторони спеціалістів усіх 
груп майже однаково важливе ( R = 2,1,1); таке ж, майже одностайне, відношення до ознаки 
матеріального заохочення спеціалістів в системі контролю якості ЛЗ ( R = 6,6,4), хоча ця 
ознака як видно, в цілому не є першочерговою; фахові переваги в системі контрою якості ва-
гоміше оцінюють спеціалісти об’єктів перевірок – ЛПУ (R=5) і АП (R=3), а спеціалісти конт-
ролюючої організації - державної інспекції – менше (R=7). Встановлені розбіжності в оцінці 
ознак й поміж спеціалістів ЛПУ і АП. 

Проведені дослідження ознак контролю якості ЛЗ свідчать про наявність проблеми у 
відношеннях між обласними державними інспекціями (перевіряюча установа) і об’єктами 
контролю, (АП і ЛПУ), потребу в обґрунтуванні заходів, направлених на оптимізацію стосу-
нків між ними, в першу чергу, з прийняття спільних рішень по усуненню зауважень до якості 
ЛЗ, проведення організаційно-методичної роботи, підвищення кваліфікації фахівців з питань 
контролю якості ЛЗ. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НОРМУВАННЯ ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
ДЛЯ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Трохимчук В.В., Шматенко О.П.  
Українська військово-медична академія 

 
Науково обґрунтоване нормування медичного майна в Збройних Силах України є ва-

жливим і дієвим інструментом підвищення ефективності надання медичної допомоги війсь-
ковослужбовцям як в мирний час, так і при виникненні надзвичайних ситуацій. Відомо, що 
нормування представляє собою процес, пов’язаний зі значними затратами часу на проведен-
ня розрахунків, складністю отримання необхідної достовірної інформації щодо вартості та 
ефективності застосування окремих видів перев’язувальних матеріалів тощо. Крім того, ви-
значення норм постачання майна потребує серйозної фахової підготовки спеціалістів з пи-
тань раціонального вибору, оптимального застосування та прогнозування витрати ранових 
пов’язок. У зв’язку з цим, особливого значення набувають дослідження, пов’язані зі ство-
ренням програмних продуктів (ПП), що дозволяють автоматизувати процес нормування і ра-
ціонального використання різних груп медичного майна для подальшого прийняття ефекти-
вних управлінських рішень. Метою нашого дослідження стало створення ПП, здатного за-
безпечити складання номенклатури перев’язувальних засобів та визначення їх нормованої 
потреби в умовах військових закладів мирного та воєнного часу за оптимальними показни-
ками вартості та ефективності. Для визначення тематики й обсягу інформації, що повинна 
бути закладена в програму, нами було проведено анкетування та інтерв’ювання серед війсь-
кових лікарів, які у своїй повсякденній діяльності застосовують різні види перев’язувальних 
матеріалів. Крім того, запропонований ПП повинен відповідати ряду вимог: мати функціона-
льну необхідність, забезпечувати своєчасне задоволення інформаційної та обчислювальної 
потреби, формувати відповіді на запити користувача протягом мінімального проміжку часу, 
забезпечувати надійність, простоту обслуговування та економічну ефективність, а також 
простоту і доступність освоєння прийомів роботи комп’ютерною програмою. 

У методичному плані створення програмного комплексу передбачало наступні кроки: 
виділення загальних етапів створення ПП; визначення основних цілей та послідовність вико-
нання завдань; вибір об’єктів та розробка структури системи (необхідного масиву даних, 
створення аналітичних та узагальнюючих таблиць, запитів, звітів тощо); вибір вихідних да-
них, алгоритм їх вводу у систему; оцінка ефективності та зручності інтерфейсу. Розроблена 
програма призначена для вводу, зберігання та обробки даних, аналізу принципів застосуван-
ня перев’язувальних засобів для різних фармакоекономічних груп поранених та хворих. Тех-
нічною платформою автоматизованої системи є ІВМ-сумісний персональний комп’ютер. Для 
створення бази даних обрано середовище Delphi 6 та процесор баз даних Borland Database 
Engine, що забезпечує прямий доступ до таких джерел даних, як таблиці dBase, Paradox, 
FoxPro та Access. Інформація зберігаються у форматі Paradox, що визначає базу даних як ка-
талог, а кожну таблицю як окремий файл. Автоматизацію системи функціонування реалізо-
вано за допомогою мови програмування Pascal, що дозволяє створити зручний інтерфейс, а 
також дає змогу використовувати сучасні технології. Запропонована програма заснована на 
реляційній моделі управління даними і призначена для виконання основних груп функцій, а 
саме: ввід даних, їх обробка та управління. Отримана інформація систематизується і зано-
ситься до відповідних таблиць та використовується при створенні запитів для отримання си-
стематизованих даних або подальшого аналізу і прийняття обґрунтованих управлінських рі-
шень.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  

Хоменко В.М., Сушаріна І.К. 
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького 

 
Рівень розвитку демократії у будь-якій країні можна визначити за ступенем розвитку 

суспільного регулювання та контролю суспільно-політичного життя та органів влади. Дослі-
дження можливостей і напрямків поєднання державного та суспільного регулювання у нашій 
країні являється актуальним через необхідність реформування існуючої системи державного 
управління у нашій країні. Розширення громадського контролю за діяльністю державних ор-
ганів влади характерна для розвинутих країн. Наприклад, у США створена Рада по нагляду 
за безпекою ліків (DSB), якій передається частина функцій Управління по контролю за хар-
човими продуктами і лікарськими засобами (FDA). До складу DSB входять експерти FDA, 
представники інших установ, сторонні експерти та представники громадських організацій. 

Метою нашого дослідження є визначення шляхів поєднання державного та суспільно-
го регулювання у фармацевтичній галузі України шляхом передачі органами державного 
управління фармацією громадським фармацевтичним організаціям деяких функцій, пов’яза-
них з регулюванням фармацевтичної діяльності, а саме акредитації установ, закладів і під-
приємств фармацевтичної галузі, ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом лікарських за-
собів тощо. Також важливим є визначення ролі громадських фармацевтичних об’єднань у 
контексті їх участі у формуванні регуляторної політики у фармації та зміцненні конкурент-
ноздатності вітчизняної фармацевтичної галузі. 

На сьогодні в Україні діють фармацевтичні асоціації як на загальнодержавному (Ап-
течна професійна асоціація України, Фармацевтична асоціація України, Всеукраїнська апте-
чна асоціація та ін.), так і на регіональному рівні. До їх основних завдань відносяться спри-
яння розвитку фармацевтичної галузі та поліпшенню фармацевтичного забезпечення насе-
лення, співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, забезпе-
чення представництва і захисту законних прав та інтересів своїх членів у взаємовідносинах з 
державними органами влади та іншими організаціями, участь у формуванні та реалізації со-
ціально-економічної політики у фармацевтичній галузі, координація діяльності з іншими 
громадськими об’єднаннями, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підви-
щення кваліфікації фармацевтичних кадрів та ін. Роль професійних громадських організацій 
у суспільному житті вітчизняної фармацевтичної галузі постійно зростає. Вони все активні-
ше включаються у процес законотворчості, беруть активну участь у громадських обговорен-
нях нормативно-правових актів та можуть самостійно ініціювати зміни до них. Фармацевти-
чний ринок України за останні роки накопичив певний досвід проведення діалогу як між 
суб’єктами ринку, так і з регуляторними органами. Це підтверджується проведенням спіль-
них нарад професійних фармацевтичних асоціацій з представниками різних ланок фармацев-
тичного ринку, що є підґрунтям для формування ними консолідованої позиції щодо вирі-
шення основних проблем фармацевтичної галузі та взаємодії з органами державного управ-
ління нею з метою створення стабільної та прозорої системи державного контролю якості 
лікарських засобів і забезпечення населення України якісними та доступними ліками.  

Особливо важливим досягненням останнього часу стало налагодження співпраці про-
фесійних асоціацій з Держкомпідприємництвом, завдяки участі якого у процесі опрацювання 
проектів щодо регулювання у фармацевтичній галузі до уряду доносилася позиція учасників 
ринку, яка іноді не збігалася з позицією органів державного контролю. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
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Реалізація соціальної та економічної місії фармацевтичної галузі України залежить від 

державної політики розвитку галузі в цілому, формування якої повинно відповідати міжна-
родним нормам, вимогам і стандартам менеджменту. Наразі керівники фармацевтичних під-
приємств відчувають нестачу теоретико-практичних основ спеціальності Health Service 
Management або Health Care Management, яка є основою міжнародного досвіду з підготовки 
спеціалістів-управлінців в країнах з розвиненою системою охорони здоров’я.  

Необхідність використання управлінських засад та їх адаптація до специфіки фарма-
цевтичної діяльності обумовили проведення аналізу управлінських теорій та моделей управ-
ління. Інформаційну основу дослідження склали результати системного та ретроспективного 
аналізу літературних джерел зарубіжних і вітчизняних авторів з управлінських теорій, анке-
тування фахівців галузі з питань використання положень управлінської теорії у практичній 
діяльності. 

З метою визначення основної потреби управлінців фармацевтичної галузі у новітніх 
управлінських технологіях нами було проведено анкетування 300 фахівців, по 100 осіб з яких 
належали до інституціонального, управлінського та технічного рівнів управління. Встанов-
лено, що 50,0% опитаних потребують теоретичних знань з фармацевтичного менеджменту; 
72,0% зацікавлені питаннями методології управління; у 59,0% викликає інтерес організація 
управлінського процесу; для 89,0% респондентів лейтмотивом є потреба в управлінні людь-
ми, владі, лідерстві. 

Результати дослідження свідчать, що для 20,% керівників інституціонального рівня 
пріоритетним є впровадження нових інструментів підвищення ефективності менеджменту на 
сучасній інформаційній і технологічній основі. 40,0% респондентів цього рівня вбачають не-
обхідність у переході від ієрархічних до горизонтальних структур управління з розробкою 
концепції внутрішніх ринків фармацевтичних компаній. Серед опитаних 25,0% виділяють 
управління всебічним розвитком і раціональним використанням людських ресурсів, а 15,0% 
— питання управління гендерною політикою у фармації. 

Керівники середнього рівня управління надали такі відповіді: 25,0% віддають перева-
гу управлінню процесами соціальної відповідальності бізнесу (підприємства) у фармації та 
розвитком бізнесового середовища і внутрішнього фармацевтичного ринку; 40,0% — управ-
лінню ефективним використанням всіх видів ресурсів (фінансових, науково-технічних, мате-
ріальних, людських, інвестиційних) шляхом створення горизонтальних корпорацій або стра-
тегічних союзів; для 25,0% респондентів пріоритетом є якість корпоративного управління та 
методи його оцінки; для 10,0% — вирішення проблеми гендерної політики у фармацевтичній 
галузі. 

Серед керівників технічного рівня 75,0% потребують знань з питань управління всебі-
чним розвитком і раціональним використанням людських ресурсів, а 25,0% з проблем генде-
рної політики у фармацевтичній галузі. 

Результати анкетування підтвердили, що управлінська думка фармацевтичного секто-
ру визначає значущість управління як складової ринкової економіки, як основну умову для 
розвитку підприємства та покращення показників економічної діяльності галузі (підприємст-
ва) в цілому. 
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ABC-АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ В АПТЕЦІ ЗАСОБІВ 
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Другою за частотою, після СС захворювань, звернення в аптеку до провізора або в 

стаціонар до лікаря є група пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту (ШКТ), зок-
рема з патологією гепато-біліарної системи (ГБС). За даними ВООЗ поширеність захворю-
вань печінки (ЗП) в Україні та країнах СНД складає 20-45%. Захворювання ГБС - одна з сер-
йозних проблем в клініці внутрішніх хвороб. Значного медичного та соціального значення 
набувають ЗП, оскільки вони призводять до зниження якості життя, працездатності, викли-
кають тяжкі наслідки: цироз печінки, гепатоцелюлярну карциному, тощо. Важливе місце в 
лікуванні різних ЗП належить гепатопротекторам, які об’єднують широку групу різних за 
своєю природою і механізмом дії лікарських препаратів.  

Мета роботи - комплексна оцінка фінансових витрат на лікарські препарати гепатоп-
ротекторної дії й оцінка адекватності фармакотерапії пацієнтів з ЗП згідно з сучасними клі-
нічними рекомендаціями по лікуванню цих захворювань на підставі інтегрованого 
АВС/VEN/частотного аналізу. 

Ретроспективний аналіз асортименту й обсягів продажів препаратів гепатопротектор-
ної дії проводився за період 6 місяців (з 01.09.2009 р. по 01.03.2010 р.). Для максимально ко-
ректної оцінки витрат на фармакотерапію гепатопротекторами використовували частотний, 
АВС і формальний VEN-аналіз. 

Для оцінки вкладу окремої асортиментної позиції в загальний обсяг продажів застосо-
вували частотний аналіз. В залежності від частки в структурі реалізації препарати розподіле-
ні за класичною схемою на три групи, а саме: група А - лікарські засоби, прибутковість від 
продажів яких складає близько 80%, група В – відповідно 15%, група С - 5%. Для встанов-
лення пріоритету відбору та закупівель лікарських засобів використовували VEN-аналіз, 
який дозволив виділити життєво необхідні (Vital - V), важливі (Essential - E) та незначущі 
препарати (Nonessential - N). 

За результатами АВС-аналізу безумовними лідерами виявились препарати : Ессенціа-
ле Н (5мл №5, кап.№30), Карсіл форте (90мг №30), Глутаргін40% (амп. 5 мл №10), Хофітол 
(р-н 120 мл), Карсіл (др.35мг №80), Сілібор (35 таб. №20), Галстена (кап.№20), Гепабене (фл. 
400мг №5 р-н), Хофітол (таб.200мг.№60), частка яких складає близько 41% від номенклатури 
та забезпечує 75,55% виручки аптеки досліджуваної групи лікарських засобів. 

Формальний VEN-аналіз виявив, що не всі препарати – «лідери продажу» в грошових 
одиницях наявні в Національному формулярі лише 7 з 11 препаратів. Препарати групи А, які 
за результатами АВС-аналізу мають питому вагу в структурі прибутку аптеки, не залучені до 
переліку життєво-необхідних лікарських засобів, затверджених Національним Формуляром 
та рекомендованих ВООЗ. 

Таким чином, проведений комплексний АВС-аналіз дозволив виявити уподобання лі-
карів і пацієнтів, визначити препарати, продаж яких приносить аптеці найбільший прибуток 
серед препаратів гепатопротекторної дії, що допоможе оптимізувати асортимент аптеки та 
контролювати запаси цих препаратів. За результатами формального VEN-аналізу препарати 
лідери продажу не значаться в більшості нормативних документах представлених МОЗ 
України.  
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСНОГО  
ПРЕПАРАТУ МІЛЬГАМА® В ЛІКУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ 

Яковлєва Л.В., Кириченко О.М., Кравчун П.П. 
Національній фармацевтичний університет 

 
В терапії таких ускладнень цукрового діабету (ЦД) як діабетична полінейропатія як 

препарат патогенетичної терапії поряд з іншими застосовується вітамін В1 (тіамін). На сьо-
годнішній час встановлені як теоретичні так і експериментальні докази позитивної дії вітамі-
ну В1 на основні механізми метаболічних порушень, які обумовлюють дегенеративні зміни 
нервових волокон. На фармацевтичному ринку тіамін представлений водо- та жиророзчин-
ною формами. За показниками терапевтичної ефективності безумовну перевагу має жиро-
розчинна форма тіаміну – бенфотіамін. Такі результати пояснюються тим, що водорозчинна 
форма тіаміну в порівнянні з бенфотіаміном не забезпечує достатньої концентрації вітаміну 
В1 в тканинах та значно менше впливає на активність ферменту транскетолази, що діє на 
процеси регенерації пошкоджених нервових волокон. На даний час лікування бенфотіаміном 
відносять до інноваційних методів терапії ДП. В Україні бенфотіамін представлений ком-
плексним препаратом Мільгама®, фірми «Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко.КГ», Німеччина.  

В умовах обмежених фінансових ресурсів як держави так і пацієнтів важливим є пи-
тання цінової доступності традиційних та інноваційних методів терапії. Зважаючи на вище-
вказане, доречно було порівняти існуючі в клінічній практиці ДП підходи лікування з позиції 
їх ефективності, безпеки та економічної доцільності, що і стало метою наших досліджень. 
Інструментом такої комплексної оцінки є клініко-економічний аналіз, що дозволяє визначити 
метод лікування, який має оптимальний показник ефективності витрат.  

За матеріалами клінічного дослідження, де використовували дві схеми лікування (згі-
дно з першою схемою хворим на ДП призначали препарат Мільгама® в таблетках (100 мг 
жиророзчинної форми вітаміну В1 і 100 мг вітаміну В6), а з другою - ін’єкційні (в/м) водо-
розчинні вітаміни В1 та В6) нами розраховано (у балах) сумарний показник ефективності 
(СПЕ), який характеризує результат лікування за допомогою кожної зі схем лікування. Для 
хворих на ДП, у яких застосовували препарат Мільгама® в таблетках, СПЕ складає 22 бали, 
а для хворих на ДП, у яких застосовували вітаміни групи В парентерально – 8,5 балу. А та-
кож за кожною зі схем проведені розрахунки вартості курсу лікування та коефіцієнту ефек-
тивності витрат (КЕВ), який відображає вартість лікування, що дозволяє у одного хворого з 
ДП зменшити вираженість симптомів після курсу терапії на один сумарний бал.  

Визначено, що за курсовою вартістю витрати на препарат Мільгама® незначно пере-
вищують витрати на парентерально введені препарати вітамінів групи В, вартість же одиниці 
ефективності для першої схеми лікування, в якій застосовували препарат Мільгама® в табле-
тках складає 28,3 грн., для другої схеми, де препарати вітамінів групи В вводили парентера-
льно – 70,3 грн.  

Проведене порівняння визначених показників ефективності витрат за двома схемами 
лікування свідчить про значно нижчі витрати на одиницю ефективності при застосуванні 
жиророзчинної форми вітаміну В1 (вартість одиниці ефективності 28,3 проти 70,3 грн.), що 
вказує на значно вищу ефективність витрат, яка забезпечується більш виразним терапевтич-
ним ефектом. 

Отримані дані фармакоекомічного аналізу свідчать про значні переваги як з клінічної 
так і з фармакоекомічної точки зору препарату Мільгама®, використання якого дозволить 
забезпечити ефективну, безпечну та економічно обґрунтовану фармакотерапію ДП. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АТС/DDD МЕТОДОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ 

Яковлева Л.В., Матяшова Н.А. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Одним из методов, который используется при проведении фармакоэпидемиологичес-

ких исследований, является ATC/DDD-методология, рекомендованная ВОЗ для оценки по-
требления лекарственных средств на различных административных уровнях. Для каждого 
препарата, имеющего АТС-код, рабочей группой ВОЗ определены стандартизированные 
единицы измерения потребления ЛС, названные DDD. DDD (defined daily dose) – средняя су-
точная доза лекарственного препарата, которая применяется по основному показанию у 
взрослых пациентов. В настоящее время эта система широко используется как государствен-
ными органами, так и фармацевтическими компаниями во многих странах мира и позволяет 
выявить избыточное, недостаточное или неправильное потребление конкретного ЛС или це-
лой терапевтической группы. Данная методология широко используется в проекте ESAC 
(European Surveillance of Antimicrobial Consumption) или «Европейской системе по надзору за 
использованием антибиотиков». С 2001 г. в рамках проекта ESAC данные о количестве и 
структуре используемых антимикробных препаратов (АМП) собираются более чем в 30 
странах Европы. С учетом того, что АМП в клинической практике нередко назначаются не-
обоснованно, а неконтролируемое их применение приводит к развитию антибиотикорезисте-
нтности, увеличивает количество нежелательных реакций, а в конечном итоге и стоимость 
лечения, изучение потребления АМП должно стать неотъемлемым элементом в системе мо-
ниторинга безопасности и эффективности ЛС. Украина в данном проекте не участвует, и по-
добные исследования отсутствуют, а информация об уровне и структуре потребления АМП 
на уровне государства собиралась исключительно с коммерческой целью.  

Объектами наших исследований явились фторхинолоны (ФХ) - единственный класс 
синтетических препаратов, способных конкурировать с природными и полусинтетическими 
антибиотиками. Рынок Украины представлен 10 МНН ФХ. К ним относятся: гатифлоксацин, 
гемифлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, моксифлоксацин, норфлоксацин, офлокса-
цин, пефлоксацин, спарфлоксацин, ципрофлоксацин. В ходе исследования с помощью 
ATC/DDD–методологии были получены следующие данные: у препаратов III и IV поколения 
в 2007 году по отношению к 2006, показатели DDDs/1000/день увеличиваются на 0,078 для 
гатифлоксацина; на 0,003 для спарфлоксацина; на 0,008 для левофлоксацина; на 0,005 для 
моксифлоксацина и на 0,034 для ципрофлоксацина. Эти же показатели уменьшились у ФХ 
первых поколений: пефлоксацина на 0,002, офлоксацина на 0,013 и норфлоксацина на 0,036. 
При сравнении потребления ФХ за 2008 год по отношению к 2007 прослеживается таже тен-
денция: увеличение потребления препаратов гатифлоксацина, левофлоксацина, моксифлок-
сацина и спарфлоксацина и снижение потребления пефлоксацина, офлоксацина и норфлок-
сацина. Как видно из полученных данных, именно препараты ранних ФХ теряют свою акту-
альность, что связано с их узким антимикробным спектром (повышенной активностью в от-
ношении только к Гр.(-) микроорганизмам). Увеличение потребления прослеживается у ФХ 
III и IV поколения и в отличие от ранних ФХ, сохраняя свойственную им активность в отно-
шении Гр.(-) микробов, они обладают повышенной активностью в отношении большинства 
микроорганизмов, вызывающих инфекции дыхательных путей (Гр.(+)), а также атипичных 
внутриклеточных микроорганизмов. Из этого следует то, что одним из факторов, влияющих 
на объем потребления ФХ, является широта антимикробного спектра. 
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ОГЛЯД ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ПРЕПАРАТІВ 
ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ РАН  

Яковлєва Л.В., Ткачова О.В., Ахмад Ібрагім Солейман 
Національній фармацевтичний університет 

 
У комплексному лікуванні гнійних ран на сьогоднішній день застосовується величез-

ний арсенал засобів. Це активне хірургічне лікування гнійних ран в абактеріальному середо-
вищі, переривисте активне дренування рани, використання СО2–лазера, ультразвуку низької 
і середньої частоти. Проте, при всіх достоїнствах і недоліках цих методів лікування, не мож-
на недооцінювати засоби медикаментозної терапії гнійної рани. Це різні види сорбентів, про-
теолітичних ферментів, антибактеріальних, протизапальних і ранозагоювальних препаратів. 
Але, найбільшого поширення в практичній хірургії набула методика лікування гнійних ран 
під пов'язкою, яка на сьогоднішній день залишається основною в клінічній практиці. Вона 
зручна практично і вигідна економічно, оскільки має: відносну простоту застосування, мож-
ливість поєднання місцевої і резорбтивної дії, меншу кількість побічних ефектів, забезпечен-
ня на тривалий час високої концентрації діючих речовин безпосередньо в місці нанесення 
препарату, можливість поєднання в одному препараті декількох лікарських субстанцій різно-
спрямованої дії. Незважаючи на значні успіхи, що досягнуті в останні роки у лікуванні ран, 
місцева терапія з використанням існуючого асортименту лікарських препаратів (ЛП) є не 
завжди ефективною. Це пов’язано з вузькою спрямованістю дії та з невідповідністю багатьох 
ЛП медико-біологічним вимогам до лікування ран. З огляду на вищевикладене, обґрунтована 
доцільність огляду як моно-, так і комбінованих препаратів для місцевого лікування ран, які 
представлені на фармацевтичному ринку України у вигляді м’яких лікарських форм. Огляд 
ринку м’яких лікарських форм для лікування ран показав, що на фармацевтичному ринку 
присутньо 64 препарати у вигляді мазей (51 ЛП), крему (7 ЛП), гелю (3 ЛП), лініменту (2 
ЛП) і желе (1 ЛП). Аналіз даних свідчить, що ЛП в основному представлені у вигляді моно-
препаратів (51 ЛП), а кількість комбінованих ЛП для місцевої терапії ранового процесу є не-
достатньою (13 ЛП). В той же час 42% всього асортименту ЛП є препаратами закордонного 
виробництва. За ціною 60% препаратів (в тому числі всі вітчизняні) відносяться до низькова-
ртісних (> 20 грн.), 28% та 12%, відповідно до середньо- (20-40 грн.) та високовартісних (< 
40 грн.). Таким чином, є можливість задовольнити потреби пацієнтів з різним рівнем дохо-
дів. Незважаючи на достатню кількість препаратів за асортиментом, очевидною є односпря-
мованість дії більшості з них. Повного спектру бажаної фармакологічної активності (антимі-
кробної, протизапальної, знеболювальної, ранозагоювальної) не спостерігається в жодного з 
препаратів. Отже, існує необхідність створення та впровадження в медичну практику нових 
вітчизняних комбінованих препаратів для місцевого застосування, що поєднують у своєму 
складі протизапальну, антимікробну, анальгетичну та ранозагоювальну дії. Після проведених 
пошукових досліджень були створені нові комбіновані ранозагоювальні мазі: «Біофлорин» і 
«Філетол». Склад і технологія мазі «Біофлорин» були розроблені вченими ТОВ “Лабораторія 
“ Ірис” під керівництвом д.біол.н. І.В.Трутаєва. До складу мазі включено 2 діючих компонен-
та: екстракт кори дуба та ефірну олію коріандру. Склад і технологія мазі «Філетол» були ро-
зроблені вченими кафедри промислової фармації НФаУ під керівництвом проф. В.І. Чуєшо-
ва. До складу мазі включено 3 діючих компонента: екстракт хлорофіліпту, етакрідина лактат 
і декспантенол. Склад та експериментально підібрана концентрація діючих компонентів ма-
зей забезпечить вплив на основні ланцюги ранового процесу: запалення, інфекцію, біль та 
ушкодження тканин. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НАРКОЗАЛЕЖНІСТЬ 

Яковлева О.С. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Встановлено, що зловживання наркотиками, є одним з десятьох найсерйозніших фак-

торів риску для здоров'я. Тому проблеми, які пов’язані з медичними, соціальними та еконо-
мічними наслідками зловживання психоактивних речовин є актуальними для всіх країн.  

Фармацевтичне забезпечення ефективного лікування хворих на наркозалежність є не 
тільки медико-соціальною, а також і клініко-економічною задачею, яка потребує проведення 
комплексного аналізу ринку лікарських засобів. Тому метою маркетингових досліджень був 
аналіз вітчизняного ринку лікарських засобів для патогенетично обумовленого лікування на-
ркозалежності. Предметом дослідження були дані прайс-листів щотижневика «Аптека» на 
протязі 2007-2009 років. 

За даними Державного фармакологічного центру в Україні станом на 01.03.2010 р. за-
реєстровано 148 торгових назв, з яких 60 приходить на групу нейролептиків, 55- на антидеп-
ресанти, 29- на нормотиміки, а 4 – на антагоністи опіоїдних рецепторів. З них на фармацев-
тичному ринку представлено 125 торгових назв (84 % від визначеного асортименту), з яких 
52 становили нейролептики, 43 - антидепресанти, 27 - нормотиміки, а 2 торгові позиції - ан-
тагоністи опіоїдних рецепторів.  

На імпортні лікарські засоби припадає 82% досліджуваного асортименту. Вітчизня-
ними фармацевтичними компаніями зареєстровано 26 торгових назв. Серед вивчаємого асор-
тименту, тільки 17 лікарських засобів мають одну торгову назву. Для 89% лікарських засобів 
характерна співставленість, тобто наявність чималої кількості аналогів. Так нейролептик ри-
сперидон налічує 18 торгових назв, антидепресант міртазапін -11, нормотимік вальпроєва 
кислота -12.  

В ході дослідження, на визначені лікарські засоби, було проаналізовано коефіцієнти 
ліквідності ціни. Даний показник відображає ступінь конкуренції на фармацевтичному ринку. 

Таблиця 
Динаміка коефіцієнтів ліквідності 

2007 рік 2008 рік 2009 рік 

 Кількість препаратів 
(питома вага) 

Кількість препаратів 
(питома вага) 

Кількість препаратів 
(питома вага) 

< 0,5 183 (97%) 197 (97,5%) 180 (78%) 
0,5-1,0 3 (1,6%) 5 (2,5%) 35 (15%) 
> 1,0 2 (1,4%) - 17 (7%) 

 
За результатами аналізу встановлено, що зростання коефіцієнту ліквідності ціни є на-

слідком нестабільної фінансово-економічної ситуації та коливання курсу валют. Тому аналіз 
цінових характеристик, зокрема динаміка змін оптових цін, коефіцієнту адекватної плато-
спроможності є предметом наступних досліджень. 

Результати проведених досліджень дозволять вирішити питання стандартизації фар-
макотерапевтичної допомоги, обґрунтувати витрати на фармацевтичне забезпечення хворих 
на наркозалежність та проводити відповідну генеричну заміну препаратів.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ГАЛУЗІ СТВОРЕННЯУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ГАЛУЗІ СТВОРЕННЯУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ГАЛУЗІ СТВОРЕННЯУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ГАЛУЗІ СТВОРЕННЯ,,,,    
ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ    



408 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ ЯКОСТІ 
Беднарська А.Л., Русанова С.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Перехід нашої країни до ринкових відносин спонукає вчених і практиків до глибокого 

вивчення досвіду управління економічно розвинених країн. Однак стає зрозумілим, що успі-
хи або невдачі ринкових перетворень в економіці України багато в чому будуть залежати від 
людей, які здійснюватимуть ці перетворення й керуватимуть цими процесами. Персонал ор-
ганізації – це найбільш важливий її актив. Тому дуже важливо, щоб зміст та організація ро-
боти стимулювали і розвивали індивідуальну, технічну й оперативну досконалість, а також 
приносили особисте задоволення. 

Базові вимоги стандарту ISO 9001:2008 відносно управління людськими ресурсами 
полягають в тому, що персонал, залучений до праці, яка впливає на якість продукції, повинен 
бути компетентним, мати належну освіту, професійну підготовку та досвід. 

Звичайно, жодна людина навіть в найкращих умовах не може постійно вдосконалюва-
ти виконання своєї роботи, не навчаючись при цьому. На сьогодні вже через декілька років 
після закінчення учбового закладу фахівець повинен навчатися додатково, наздоганяючи рі-
вень розвитку техніки та технологій, що пішли вперед. Це далеко не завжди можна зв'язати з 
рівнем навчання, оскільки кожні п'ять років об'єм інформації, який доводитися засвоювати 
людині, подвоюється. Працівник вже просто не може відповідати необхідному рівню підго-
товки, не проходячи періодично курси підвищення кваліфікації. Тому потрібно визначити 
потреби у навчанні і організувати відповідну підготовку персоналу. Більше того, необхідно 
оцінювати ефективність такого навчання, що часто не виконується, або виконується форма-
льно. Визначення ефективності навчання повинне дати керівництву відповідну інформацію 
про те, чи досягли мети ті заходи, які передбачені, чи вистачило часу на підготовку, чи вірно 
складена програма, чи влаштовують викладачі або наставники і так далі. У будь-якому випад-
ку, підвищення кваліфікації в наш час має бути запланованим заходом та включати навчання 
усім аспектам роботи конкретного співробітника, у тому числі і питанням управління якістю. 

Навчання персоналу є необхідним і дуже важливою умовою поліпшення діяльності 
будь-якої організації. На жаль, цим аспектам діяльності часто приділяють занадто мало ува-
ги. Як правило, навчання проводять у рамках обов'язкових галузевих вимог (планова пере-
атестація або підвищення кваліфікації). Проведення ж навчання питанням менеджменту яко-
сті – це взагалі не відпрацьований напрям роботи, особливо для організацій підприємств 
України. 

Проблеми недостатньо результативного функціонування системи управління якістю в 
організації будь-якого профілю обумовлене значною мірою малою обізнаністю персоналу в 
питаннях формування, впровадження, сертифікації і вдосконалення систем управління. Адже 
ще нещодавно поняття «менеджмент якості», «управління якістю», «система якості» були 
невідомі багатьом вітчизняним фахівцям. Такі ж слова як «стандартизація», «сертифікація», 
«акредитація» пояснювалися в основному студентам певних спеціальностей технічних вузів. 

Навчання основам менеджменту якості повинне дати загальне уявлення про те, що ж 
така якість і як його досягати, плануючи, розробляючи, створюючи і реалізовуючи продук-
цію конкретного підприємства. Завдання кожного керівника нарівні з іншими, полягає і в 
тому, щоб внести ясність до розуміння спеціальних термінів і понять, принципів, методів і 
засобів, використовуваних для формування результативної і ефективної системи управління 
організацією.  
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Навчання повинне проводитися з метою встановлення ролі стандартизації в управлін-
ні, надання загальних відомостей про етапи і процедурах розробки СМК за моделлю станда-
рту ISO 9001:2008, а також розкривати специфіку проведення внутрішніх аудитів з метою 
поліпшення на усіх рівнях організації. 

Навчання працівників повинно тривати безперервно, з урахуванням цілей організації. 
Посадові переміщення керівників і спеціалістів, присвоєння розрядів робітникам, установ-
лення рівня заробітної плати слід пов’язувати з результатами навчання і практичного засто-
сування здобутих знань, умінь та навичок. Практичні аспекти нашого дослідження поляга-
ють в розробці програми підготовки персоналу клініко-діагностичної лабораторії питанням 
забезпечення якості надання послуг. 

Нами були визначені напрямки навчання персоналу: 
� Пояснення ролі підготовки працівників у сфері якості для організації. 
� Огляд і пояснення основних термінів і визначень. 
� Еволюція підходів до контролю, забезпечення і управління якістю. Сучасні тен-

денції в менеджменті якості. 
� Загальні відомості про стандарт ISO 9000 "Систем менеджменту якості. Основні 

положення і словник термінів" Особливості української версії стандарту. Методо-
логія, використана для розробки словника. 

� Засадничі принципи менеджменту якості. 
� Основні положення ISO 9001. Вимоги до систем менеджменту якості. Місія, полі-

тика і цілі у сфері якості. Роль керівництва. 
� Моделювання процесів СМК. Основні, управлінські і допоміжні процеси СМК.  
� Документація СМК Керівництво за якістю. Загальні аспекти управління докумен-

тацією. Структура, цілі і призначення документів різного роду. 
� Регламентуючі документи і записи. Управління записами. Обов'язкові методики і 

записи стандарту ISO 9001:2008. 
� Управління ресурсами. Категорії ресурсів. Вимоги стандарту ISO 9001 до управ-

ління ресурсами. 
� Основні етапи створення продукції. Проектування і розробка нових видів продукції. 
� Вимоги стандарту ISO 9001 до процедур закупівель. Вибір постачальника, його 

оцінка та формування рейтингу постачальників. 
� Процеси створення продукції і надання послуг. Поняття верифікації і валідації 

процесів виробництва. 
� Роль засобів виміру і моніторингу в системах управління якістю. Процеси вимі-

рювання, аналізу і поліпшення.  
� Внутрішні аудити як інструмент вдосконалення СМК.  
� СМК і інші об'єкти систем менеджменту.  
� Застосування статистичних методів в процесах з поліпшення діяльності. Критерії 

результативності і ефективності процесів. Моніторинг, вимір і аналіз процесів. 
� Загальний порядок розробки і впровадження СМК. 
Приведений перелік тем занять дає поняття про основні аспекти навчання персоналу в 

області якості, які можна застосовував при підготовці усіх співробітників. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ПРИ ЇХ ВІДПУСКУ 

Ветютнева Н.О., Огороднійчук Т.О. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

 
Проблема забезпечення якості лікарських засобів (ЛЗ) є надзвичайно актуальною у 

всьому світі. Вона пов’язана з зростанням обсягів світового фармацевтичного ринку та кіль-
кості виробників оригінальних препаратів та генериків. Шлях інтеграції України до Євро-
пейського Союзу передбачає гармонізацію вітчизняної фармацевтичної галузі з європейсь-
кими стандартами.  

На шляху від виробника до споживача останньою ланкою для ЛЗ, де його якість оці-
нюється кваліфікованим спеціалістом, є аптека. У відповідності з вимогами правил належної 
аптечної практики, в кожному аптечному закладі повинна бути створена система якості та 
призначена уповноважена особа, відповідальна за якість ЛЗ. 

Метою нашого дослідження є розробка механізмів запровадження елементів системи 
забезпечення якості ЛЗ на етапі роздрібної реалізації на прикладі двох аптек. 

Об’єктами дослідження обрано 2 суб’єкти фармацевтичної діяльності м. Києва, діяль-
ність персоналу аптек, в т.ч. уповноваженої особи. 

Методи дослідження, що використовуються, логічне моделювання, порівняльний ана-
ліз, опитування. 

Нами проведено аналіз стану виконання посадових обов’язків провізорів першого 
столу п’яти робочих місць протягом зимового та весняного періоду. Встановлено, що найбі-
льше навантаження спостерігається у зимовий період. Великі обсяги продажу безрецептур-
них ЛЗ у зимовий період, обумовлені зростанням чисельності захворювань, характерних для 
даної пори року. При відпуску безрецептурних препаратів провізор більше часу приділяє 
спілкуванню з клієнтом, щодо виявлення потреби. Відповідно до стандартів, щоб вірно піді-
брати препарат потрібно з’ясувати симптоматику даного захворювання, хвороби в анамнезі, 
вік людини. Обов’язковою умовою при відпуску безрецептурних препаратів є роз’яснення 
умов застосування та зберігання ЛЗ. Восени, навпаки, переважає відпуск рецептурних ЛЗ 
(74%). Можна відмітити, що при відпуску рецептурних ЛЗ спостерігаються певні труднощі. 
Це, насамперед, пов’язано з тим, що люди приходять за рецептурними ЛЗ, не маючи рецепту 
на препарат. Тому провізору необхідно посилатися на чинну нормативно-правову базу, щоб 
документально підтвердити правила відпуску таких препаратів. Протягом проведення дослі-
дження не було виявлено жодних скарг щодо правил відпуску ЛЗ, його доз чи кількості, а 
також роз’яснень по застосуванню. 

Таким чином нами встановлено, що провізори першого столу виконують посадові 
обов’язки згідно існуючих стандартів та при їх при виконанні користуються чинною норма-
тивно-правовою базою. Все це зумовлює забезпечення якості ЛЗ при їх відпуску. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В АПТЕКАХ М.КИЄВА 

Ейбен Г.С. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 
Швидкий розвиток аптечних мереж приватних суб’єктів фармацевтичної діяльності є 

характерною рисою фармацевтичного сектору м. Києва. 
У зв’язку з цим, набуває великого значення питання розробки та впровадження систе-

ми управління якістю (далі - СУЯ) згідно зі стандартами ISO серії 9000 в аптеках, що спря-
мована на забезпечення високого рівня медикаментозної допомоги населенню. 

З розвитком фармацевтичного ринку в аптечній мережі водночас відбуваються як по-
зитивні зміни, так і залишається багато невирішених питань, насамперед у системі забезпе-
чення якості лікарських засобів (далі - ЛЗ) та її оптимізації за рахунок впровадження станда-
ртів ISO серії 9000 та рекомендацій GPP. 

Сучасний стан готовності аптек м.Києва до можливості впровадження елементів СУЯ 
досліджували за допомогою анкетування фахівців 250 аптек за розробленою нами формою 
анкети. Це дало можливість виявити основні проблеми та проаналізувати фактичну ситуацію 
в роздрібному секторі фармацевтичного ринку м. Києва, виявити слабкі місця і потенціал 
можливості аптек щодо впровадження елементів СУЯ. 

Дослідження показало, що ступінь розробки та впровадження СУЯ є нерівномірним. 
У деяких великих аптечних мережах вже запроваджені елементи СУЯ лікарських засобів. 

Результати анкетування допомогли виділити декілька проблем, які заважають впрова-
дженню СУЯ. Це, насамперед, низький рівень документального викладення політики та ці-
лей якості, настанов з якості, документів, необхідних аптеці для забезпечення результативно-
го планування, функціонування та контролю процесів, відповідних задокументованих мето-
дик. 

Також важливою проблемою являється недостатній рівень компетентності фахівців 
аптек в області сучасних вимог до забезпечення якості ЛЗ; відсутність цінностей та керівних 
принципів, усвідомлених спеціалістами аптек; розмиті кордони відповідальності, повнова-
жень і взаємодій в аптечній організації; відсутність довготривалої стратегії та політики з яко-
сті, що повинна бути сформована керівництвом аптеки. 

Таким чином, для створення та успішного функціонування СУЯ аптеки необхідно: 
� визначити організаційну структуру управління якістю; 
� провести аналіз існуючої якості фармацевтичних товарів та послуг; 
� раціонально розділити обов’язки та відповідальність за якість, для чого окрім ке-

рівника, що відповідає за якість в цілому назначити уповноважену особу з якості, 
визначити її функціональні обов’язки; 

� зацікавити співробітників організації; 
� розробити програму впровадження та реалізації елементів СУЯ; 
� побудувати систему навчання персоналу по цільовому принципу; 
� постійно оцінувати показники якості та чітко їх документувати. 
Отже, прийняв рішення про впровадження СУЯ, аптека повинна бути готова до того, 

що необхідно буде постійно вдосконалювати свою діяльність для забезпечення надання паці-
єнту якісної медикаментозної допомоги. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВАЛІДАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВОДОПІДГОТОВКИ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТОВ " ЮРІЯ-ФАРМ" 

Єрьоменко Р.Ф., Трунова Н.П.* 
Національний фармацевтичний університет, 

*ТОВ "Юрія-Фарм", м. Черкаси 
 
У фармацевтичному виробництві вода належить до ключових елементів з погляду 

якості продукції. При виробництві лікарських засобів вода широко використовується як ком-
понент напівпродуктів, готового продукту, а також як миючий агент для обладнання, устат-
кування й інвентарю. 

Одним з обов’язкових елементів системи забезпечення якості є валідація виробничих 
процесів та методик контролю якості. До води для фармацевтичних цілей ставляться високі 
вимоги щодо хімічного складу, мікробіологічної чистоти та наявності пірогенів, тому проце-
си кваліфікації систем підготовки води та валідації процесу водопідготовки являються най-
складнішими і найбільш тривалими з усіх процесів валідації, що проводяться на фармацев-
тичному виробництві. 

Система виробництва, зберігання та розподілу води, що використовується у фармаце-
втичних цілях, повинна бути спроектована, змонтована, введена в експлуатацію, валідована 
та обслуговуватись так, щоб забезпечити постійне, надійне виробництво води відповідної 
якості. У зв’язку з цим моніторинг якості води повинен проводитись регулярно на рутинній 
основі для контролю та забезпечення якості води для фармацевтичних цілей. 

В нинішніх умовах виникає завдання пошуку та документування рішень, що дозволи-
ли б виконувати роботи з валідації у необхідному для забезпечення належної якості обсязі, у 
визначені терміни та з мінімальними витратами для підприємства.  

Для досягнення поставлених цілей були вирішені наступні завдання: 
� проведено літературний та науковий пошук щодо принципів забезпечення якості 

фармацевтичної продукції, а саме вимоги нормативних документів, що регламен-
тують виробництво лікарських засобів в Україні та світі; 

� вивчені вимоги до організації валідаційних процесів фармацевтичного виробниц-
тва стерильних ліків та підходи до проведення валідації систем водопідготовки 
для фармацевтичних виробництв; 

� розроблені документації з валідації та кваліфікації обладнання; 
� дана оцінка відповідності валідаційної діяльності на фармацевтичному виробниц-

тві вимогам відповідних нормативних документів; 
� виявлені невідповідності та запропоновані методи їх усунення. 
� на основі загальних вимог до організації та проведення робіт з валідації розробле-

ний план валідації процесу водопідготовки на фармацевтичному виробництві; 
� визначені відповідальність та повноваження персоналу підприємства у ході вико-

нання роботи з валідації процесу водопідготовки. 
Можна зробити висновки, що ефективно організована валідація саме процесу водопі-

дготовки фармацевтичного виробництва за національними та міжнародними стандартами є 
обов’язковою складовою життєвого циклу виробництва лікарських засобів та потребують 
інтелектуальних зусиль і значного часу роботи персоналу для забезпечення виконання всього 
комплексу передбачених робіт. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ISO 9001:2008 
ОТНОСИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Зайченко А.Ю., Русанова С.В. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Персонал – наиболее сложный объект управления в организации, поскольку в отличие 

от вещественных факторов производства является «одушевленным», обладает возможностью 
самостоятельно решать, критически оценивать предъявляемые к нему требования, действо-
вать, имеет субъективные интересы, чрезвычайно чувствителен к управленческому воздейс-
твию. Именно поэтому на сегодня ключевым является вопрос формирования на предприяти-
ях эффективных систем управления, позволяющих умело вовлекать персонал во все аспекты 
трудовой деятельности, обеспечивать контроль всех процессов, минимизировать непродук-
тивные расходы финансов, материалов и времени, заботиться об улучшении работы на всех 
уровнях. 

Этот подход отражён в одном из основополагающих принципов менеджмента качест-
ва – принципе участия и вовлеченности персонала (ISO 9000:2005), который состоит в том, 
что персонал организации любого уровня является основой организации и максимальное его 
вовлечение дает возможность применять знания и способности персонала во благо организа-
ции. Таким образом достигается понимание работниками организации своей роли и вклада в 
достижение общекорпоративных целей, повышается уровень ответственности за решение 
возложенных на них задач, уровень инициативности и потребности в постоянном совершен-
ствовании своих знаний и умений. 

Для реализации данного принципа в стандарте ISO 9001:2008, который определяет 
требования к системе управления качеством, выдвигаются ряд требований к управлению че-
ловеческими ресурсами. Так персонал, привлеченный к работам, которые влияют на соответ-
ствие продукции требованиям к ней, должен быть компетентным, т.е. иметь надлежащие об-
разование, профессиональную подготовку, навыки и опыт (п. 6.2.1). Отметим, что в стандар-
те 9001 последней версии используется именно термин «компетентный», а не «квалифици-
рованный» персонал, что является более широким понятием. Действительно, квалифициро-
ванный (имеющий соответствующую квалификацию) сотрудник может и не обладать устой-
чивыми навыками и не быть подготовленным к выполнению определённых работ. Таким об-
разом, компетентный работник обязательно должен быть квалифицированный, но не наобо-
рот. Следует так же подчеркнуть, что в стандарте идёт речь о персонале, который привлечён 
к работам, влияющим на соответствие продукции требованиям к ней. Примечание к п. 6.2.1 
поясняет, что персонал, привлечённый к выполнению каких-либо работ в рамках СМК мо-
жет влиять на соответствие продукции требованиям не только прямым образом, но и опосре-
дованно (т.е. не формируя непосредственно характеристики продукции). Этим подчеркивае-
тся важность и необходимость всех без исключения видов работ в рамках процессно-
ориентированной системы менеджмента организации. Далее в стандарте акцентируются тре-
бования к компетентности, осведомленности и подготовке персонала (п. 6.2.2), для выполне-
ния которых необходимо четко представлять – человек с какими качествами должен зани-
маться той или иной работой. Эти требования должны быть сформулированы и документи-
рованы, ведь условия приёма на работу и последующие оценки деятельности должны быть 
одинаковы, а отношение руководства – непредвзятым.  

Чем больше люди, работающие в организации, действуют во благо этой организации, 
тем более светлые перспективы открываются перед ней. 
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ПРОБЛЕМА ПІРОГЕННОСТІ СТЕРИЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Калинюк Т.Г., Н.В. Ділай, І.М. Кушнір*, Ю.М. Косенко*  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
*Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів  

та кормових добавок 
 
Стерильність та пірогенність є основними біологічними показниками якості 

ін’єкційних лікарських засобів (ЛЗ). Однак сама стерильність не гарантує його апірогенності, 
саме тому питання контролю концентрації пірогенів у ЛЗ має дуже важливе значення. 

Контроль пірогенності - це цілий комплекс заходів, який починається з переліку пре-
паратів, які піддаються даному виду випробування, їх дози, способу застосування тощо та 
закінчується оцінкою отриманих результатів.  

На даний час контроль рівня пірогенів здійснюється двома шляхами. Перший – це 
традиційний метод, що використовується понад 60 років і ґрунтується на визначенні піро-
генності з використанням лабораторних тварин, зокрема кроликів. Другий – ЛАЛ-тест, який 
був розроблений для визначення in vitro вмісту пірогенів, а саме – бактерійних ендотоксинів, 
за допомогою реакції гелеутворення лізату амебоцитів гемолімфи тихоокеанського підково-
подібного краба-мечехвоста Limulus polyhemus. 

Однією із головних причин пірогенних токсичних реакцій є бактерійні ендотоксини 
(БЕ), які володіють широким спектром патологічних для організму людини і тварин біологі-
чних ефектів, зокрема лихоманкою, вираженою клінічними проявами септицемії. БЕ мають 
токсичний вплив на систему кровотворення, що проявляється гранулоцитозом, еритроцито-
зом, тромбоцитопенією та внутрішньосудинною коагуляцією крові, а в результаті руйнуван-
ня лізосом виникає ендотоксичний шок.  

Ін’єкційні ЛЗ повинні бути апірогенними, проте, далеко не всі препарати можна конт-
ролювати на кроликах. Перешкодою цьому є токсичність або фармакологічні властивості ЛЗ, 
через які не можна виконати даний тест. До таких ЛЗ можна віднести: препарати, які знижу-
ють температуру тіла (транквілізатори, нейролептики, ненаркотичні анальгетики-
антипіретики, кальцію глюконат, кортикостероїди, деякі анестетики); препарати, які підви-
щують температуру тіла (препарати плаценти, вакцини, новокаїн); препарати, які порушують 
фізіологічний стан (засоби для наркозу, наркотичні анальгетики, снодійні засоби, серцеві 
глікозиди, деполяризуючі міорелаксанти, інсулін); препарати для інтратекального введення; 
препарати, після першого введення яких кроликам, повторне використання тих самих тварин 
ускладнюється або забороняється (препарати з антигенними властивостями, антибіотики, 
протипухлинні препарати); радіофармацевтичні препарати; олійні розчини; діючі і допоміжні 
речовини, які використовуються у виробництві ЛЗ для парентерального введення. 

На сьогодні згадані методи є альтернативними. Вибір методу при визначенні якості 
ЛЗ залежить від фармакологічних, фізико-хімічних властивостей препарату та технології ви-
робництва.  

Метою даного дослідження є порівняльна оцінка якості ЛЗ для гуманної медицини, 
виготовлених в умовах GMP розчинів, виготовлених в міжлікарняних аптеках, та парентера-
льних розчинів для ветеринарної медицини за показниками пірогенність та бактерійні ендо-
токсини. 

Матеріали і методи 
В якості взірців використовували готові лікарські препарати для ін’єкцій, розчини для 

інфузій, виготовлені в умовах GMP та в міжлікарняних аптеках, для гуманної медицини, а 
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також парентеральні розчини для ветеринарної медицини.  
ЛАЛ-тест проводили згідно ДФУ 2.6.14. «Бактерійні ендотоксини», граничне випро-

бування (Метод А). Для проведення досліджень використовували набори реактивів 
«Associates of Cape Cod Inc.»(США).  

 Тест на кроликах проводили згідно ДФУ 2.6.8. «Пірогени». 
 Результати досліджень 
 Визначення якості парентеральних розчинів для гуманної медицини, виготов-

лених в умовах GMP та в міжлікарняних аптеках, а також парентеральних розчинів для вете-
ринарної медицини за показниками «Бактерійні ендотоксини» і «Пірогени» подано у таблиці.  

Таблиця 

Порівняння якості препаратів за показниками «Бактерійні ендотоксини» та «Пірогени» 

Кількість взірців, що не відповідали за по-
казниками 

Взірці Загальна кількість 
взірців 

«Бактерійні ендоток-
сини» 

«Пірогени» 

Препарати для гуманної ме-
дицини, виготовлені в умовах 
GMP 

551 0 0 

Препарати для гуманної ме-
дицини, виготовлені в міжлі-
карняних аптеках 

22 7 0 

Ветеринарні препарати 103 83 0 

Всього взірців: 676 90 0 

 
Як видно з даних, наведених у таблиці, чутливість ЛАЛ-тесту в порівнянні з тестом на 

кроликах є вищою. Так, із 676 досліджуваних препаратів 90 не відповідала вимогам за показ-
ником БЕ, тоді як у тесті на кроликах вони витримували випробування.  

Висновок  
Ризики виникнення пірогенних реакцій залежать від технологічних умов виробництва 

препаратів і методів якими встановлюється наявність пірогенів. 
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ВАЛІДАЦІЯ КОМПЛЕКСОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО 
ВИЗНАЧЕННЯ ЦИНКА В АНТИДІАРЕЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМАХ 

Капустянський І.Ю., Євсєєва Л.В., Коваленко С.М., Вепрецька Л.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Однією з обов’язкових вимог належної виробничої практики (GMP), яка відіграє важ-

ливу роль у системі забезпечення якості фармацевтичної продукції, є валідація аналітичних 
методик. Ця вимога застосовується для всіх методик, які використовуються для контролю 
якості лікарських засобів на кожному з етапів їх виробництва. 

На базі Національного фармацевтичного університету був розроблений антидіарейний 
лікарський засіб, що містить цинк, для лікування дітей у вигляді двох лікарських форм: таб-
леток диспергованих і розчину орального. Для кількісного визначення цинку, що міститься в 
цих лікарських формах, запропонована методика прямого комплексометричного титрування 
з кольоровою індикацією точки еквівалентності. Для визначення відповідності методики 
критеріям прийнятності була проведена валідація цієї методики. Валідацію проводили відпо-
відно до вимог загальної статті ДФУ «Валідація аналітичних методик і випробувань». 

Розроблена схема валідації методики комплексометричного визначення цинку в таб-
летках диспергованих і розчині оральному та розраховані наступні валідаційні характерис-
тики: лінійність (в діапазоні вимірювання), правильність, прецизійність, внутрішньолабора-
торна прецизійність, діапазон застосування, специфічність і прогноз невизначеності методи-
ки аналізу. Відповідно до вимог ДФУ лінійність, правильність і прецизійність визначали на 
модельних розчинах у діапазоні концентрацій від 80 % до 120 % від номінального вмісту.  

Для підтвердження специфічності у випадку неспецифічної методики аналізу, якою є 
титриметрія, була встановлена відносна системна похибка, яка вноситься допоміжними ре-
човинами таблеток диспергованих і розчину орального, та показано, що вона є незначущою в 
порівняння з максимально припустимою невизначеністю аналізу (max ∆AS). 

Для вивчення внутрішньолабораторної прецизійності використовували результати кі-
лькісного аналізу цинку в таблетках диспергованих і розчині оральному, що були отримані 
різними аналітиками в різні дні. Для всіх експериментально отриманих результатів були роз-

раховані об’єднане середнє значення ( )raZint , стандартне відхилення ( )raSDint  і відносний до-

вірчий інтервал ( )raint∆ . 
Для підтвердження валідності методики також була розрахована прогнозована неви-

значеність методики аналізу. При використанні титриметричних методик аналізу джерелами 
невизначеності результату є невизначеність вимірювальних приладів (ваги) та мірного посу-
ду (колба, піпетка). Невизначеність результату кінцевої аналітичної операції при прямому 
титруванні пов’язана з вимірюванням об'єму титрованого розчину (бюретка), визначенням 
поправкового коефіцієнту до розчину титранту та невизначеністю встановлення точки екві-
валентності. Розрахована невизначеність методики аналізу не перевищувала максимально 
припустиму невизначеність аналізу для допусків вмісту ± 10 %. 

Експериментально отримані валідаційні характеристики свідчать, що у нашому випа-
дку виконуються вимоги до параметрів лінійної залежності: лінійність методики підтверджу-
ється на всьому діапазоні концентрацій (80 % -120 %), параметри правильності та прецизій-
ності методики не перевищують встановлених критеріїв прийнятності, що відповідає ДФУ. 

Методика комплексометричного визначення цинку в таблетках диспергованих і роз-
чині оральному відповідає встановленим і розрахованим критеріям прийнятності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМ  
МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Кобзарьова М.О., Коваленко Св.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Сучасне, складне і динамічне ринкове середовище вимагає від українських підпри-

ємств, впровадження і постійного поліпшення своїх систем управління якості і інформацій-
них систем її підтримки.  

Одним з основних напрямів створення ефективної системи управління підприємством 
є використовування процесно-орієнтованого підходу до організації і управління фінансово-
господарської діяльності підприємства. 

Для ефективного функціонування організація повинна визначити численні взаємозв'я-
зані і взаємодіючі процеси і управляти ними. При цьому необхідно враховувати, що часто 
вихід одного процесу безпосередньо є входом іншого.  

Концептуальною основою міжнародного стандарту ISO 9001:2008 є представлення ді-
яльності підприємства у вигляді мережі процесів в результаті, яких воно створює, забезпечує 
і покращує якість продукції. Дані процеси повинні піддаватися безперервному аналізу і по-
стійному поліпшенню. 

Стандарт ISO 9001:2008 стимулює застосування процесного підходу при розробці і 
впровадженні системи менеджменту якості і підвищенні її результативності і ефективності в 
цілях підвищення задоволеності зацікавлених сторін за рахунок забезпечення відповідності 
їх вимогам. Діяльність, що використовує ресурси і керована в цілях придбання здатності пе-
ретворювати входи на виходи, розглядається як процес. Часто вихід одного процесу безпосе-
редньо формує вхід для наступного. Застосування усередині організації системи процесів 
спільно з ідентифікацією, взаємодією і управлінням цими процесами може бути назване про-
цессным підходом. Стандарт ISO 9001:2008 в даний час є, мабуть, єдиним документи, де 
сформульовано чітке визначення процессного підходу до управління. 

Для впровадження процессного підходу організації необхідно: 
� провести побудову, аналіз і оптимізацію ланцюжків створення цінності організації; 
� створити систему процесів організації з урахуванням її цілей і стратегії; 
� на основі системи процесів оптимізувати організаційну структуру; 
� виконати регламентацію діяльності в тому ступені, який необхідний для організа-

ції управління процесами; 
� розробити і упровадити систему показників для управління компанією і процесами; 
� організувати управління процесами; 
� організувати діяльність керівників по поліпшенню процесів; 
� розробити і упровадити систему мотивації, орієнтовану на поліпшення процесів. 
Таким чином, перевага процесного підходу полягає в забезпеченні безперервного кон-

тролю зв'язків окремих процесів в рамках системи, а також в можливості здійснення опера-
тивного управління, яке він надає за допомогою зв'язку між окремими процесами усередині 
системи процесів, а також їх об'єднання і взаємодії. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Коваленко Св.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Бенчмаркинг - це безупинний пошук, вивчення кращої практики конкурентів і підпри-

ємств із суміжних галузей, а також постійне порівняння бажаних змін і результатів бізнесу зі 
створеною еталонною моделлю власної організації бізнесу. На основі отриманого - створен-
ня й підтримка системи безупинних покращень результативності бізнесу. Ціль бенчмаркингу 
- удосконалення бізнесу і підвищення конкурентоздатності - носить стратегічний характер 
для організації й надає йому статус повноправного інструменту управління. 

Бенчмаркинг трактується як порівняльний аналіз ефективності організацій на основі 
системи взаємозв'язаних показників, зокрема показників процесів. Або, іншими словами, це 
цілеспрямовані пошуки вдалих прикладів організації роботи успішних підприємств, вивчен-
ня цих підходів і застосування їх на рідному підприємстві. Проте, це не шпигунство. 

За даними провідних консалтингових компаній за останні два роки бенчмаркинг вхо-
дить в трійку найпоширеніших методів управління бізнесом в крупних міжнародних корпо-
раціях, оскільки він допомагає відносно швидко і з меншими витратами удосконалювати 
процеси організації. Він дозволяє зрозуміти, як працюють передові компанії, і добитися та-
ких же, а можливо, навіть вищих, результатів.  

Використовуючи бенчмаркинг, організації вчаться на прикладах не тільки конкурен-
тів, але і успішних фірм, що працюють в інших галузях. При цьому збирається в основному 
відкрита інформація. Часто організації, що не змагаються на ринку, добровільно обмінюють-
ся досвідом здійснення допоміжних і управлінських процесів, що ніяк не піднімає питання 
конфіденційності, але навпаки – дає хороші умови для поліпшення свого бізнесу і досягнен-
ня нових цілей. Користь від бенчмаркинга очевидна – переймаючи чужий досвід, можна удо-
сконалювати власну справу, враховувати чужі помилки або досягнення. Не доводиться ви-
трачати засоби на експерименти, замовляти спеціальні дослідження, для того, щоб підприєм-
ство стало більш прибутковим. Отже, це менший ризик, оскільки використовуються відомос-
ті із сторонніх джерел, що значне простіше, швидше і дешевше.  

В той же час багато фармацевтичних компаній, зокрема українських, давно і широко 
займаються чимось схожим на бенчмаркинг, оскільки всі вони так чи інакше придивляються 
до товару конкурентів, до їх відношення до клієнтів і постачальників, оцінюють їх витрати і 
прибуток. Також керівники середньої і вищої ланки вступаючи у неформальні відносини з 
партнерами або конкурентами часто використовують кращі досягнення один одного у себе в 
організації. Як показує досвід, безпосереднє спілкування з колегами дає найбільш цінні для 
бізнесу ідеї і знання. Як правило, це приводить до впровадження нових форм управління, 
програмних продуктів, використанню нових технологій у виробництві. Для фірм, що діють в 
одному й тому ж секторі, бенчмаркинг надає інформацію про спільні проблеми і допомагає 
знайти спільні шляхи їх вирішення. Бенчмаркинг дуже корисний для апробацій нових стра-
тегій. Результати бенчмаркингу допомагають надати компанії завчасне попередження про її 
відставання від конкурентів. 

Для українських фармацевтичних підприємств практика бенчмаркінгу на сьогодні не є 
розповсюдженою, хоча потенціал цього інструмента необхідно і можливо реалізувати, по-
ступово вводячи бенчмаркинг в арсенал менеджерів, навчаючи їх методиці проведення ета-
лонного зіставлення та створюючи інфраструктуру для бенчмаркінгу. 
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ПРОВЕДЕННЯ САМОІНСПЕКЦІЙ (ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ) НА ВІТЧИЗНЯНОМУ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Кожевніков К.В., Русанова С.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Для того, щоб бути конкурентоспроможними і утримувати надійні позиції на ринку 

вітчизняним підприємствам потрібно вдосконалювати свою систему управління якістю. В 
умовах постійно зростаючих вимог до якості лікарських засобів (ЛЗ) фармацевтичні підпри-
ємства повинні нести відповідальність за якість ЛЗ, що виробляються і гарантувати їх відпо-
відність вимогам нормативної документації. З метою гарантувати виробництво безпечних і 
ефективних ЛЗ розроблені чіткі рекомендації, які закладені у міжнародні та національні ста-
ндарти, настанови, а також у нормативні документи фармацевтичних підприємств. 

В зв'язку з цим важливою подією, що має стратегічне значення для фармацевтичної 
галузі України, стало затвердження і введення в дію Наказом МОЗУ № 95 від 16.02.2009 р. 
як стандарту Міністерства охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2008 Настанови 
«Лікарські засоби. Належна виробнича практика». Правила GMP призначені в першу чергу 
для зниження ризику, властивого будь-якій фармацевтичній продукції, який не можна повні-
стю запобігти шляхом проведення випробування готової продукції. Однією з основних вимог 
даної Настанови є проведення самоінспекцій. 

Самоінспекції (внутрішні аудити) – це ефективний інструмент для отримання інфор-
мації про реальний стан забезпечення якості, який зарекомендував себе у багатьох розвине-
них країнах світу і вдало використовується переважною більшістю провідних фармацевтич-
них підприємств як за кордоном так і в Україні. Самоінспекції – внутрішні перевірки, які 
проводяться з метою оцінки відповідності виробництва вимогам GMP в цілому та по окре-
мих аспектах, а також для оцінки ефективності системи якості на підприємстві і прийняття 
необхідних управлінських рішень відносно запобіжних і коригувальних дій.  

Головне завдання самоінспекцій – встановлення факту відповідності або невідповід-
ності умов виробництва лікарських засобів вимогам нормативної документації та повна все-
бічна оцінка ефективності системи якості, причому самоінспекція є одним з елементів цієї 
системи. Вони здійснюються шляхом систематичного і незалежного дослідження роботи і 
знань персоналу. Проведення самоінспекцій охоплює дії з корегування, планування, узго-
дження, здійснення, контролю, документування всіх довершених дій. 

Самоінспекція проводяться за прийнятою на підприємстві програмою, яка повинна 
бути складена таким чином, щоб виявити відповідності встановленим правилам, а також не-
доліки у виконанні, і рекомендувати заходи, необхідні для їх попередження/усунення. Само-
інспекція повинна проводитися регулярно за планом і, крім того, може бути проведена дода-
тково, наприклад, у разі повернення продукції з ринку. До складу групи, що здійснює само-
інспекцію на підприємстві, повинні бути залучені лише кваліфіковані співробітники, які ма-
ють компетентність щодо проведення самоінспекцій, тобто пройшли відповідне навчання, та 
затверджені наказом по підприємству. Проведення самоінспекції повинне протоколюватися.  

Висновки групи самоінспекції мають бути зафіксовані в звіті, що містить дані про 
ступінь адекватності і відхилення реальної системи якості від моделі, спланованої вищим ке-
рівництвом, а також дозволяє керівництву підприємства побачити процес виробництва під 
іншим кутом зору, виявити явні і приховані невідповідності, на які часто не звертають уваги. 

Таким чином, проведення самоінспекції дозволяє отримати достовірну і об’єктивну 
інформацію про відповідність виробництва вимогам належної виробничої практики. 
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АНАЛІЗ РОБІТ, ВИКОНУВАНИХ ФАХІВЦЯМИ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Лебединець В.О., Коваленко С.М. 
Національний фармацевтичний університет  

 
Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і спеціаліста за спеціальністю спе-

цифічних категорій 8.000001 (7.000001) "Якість, стандартизація та сертифікація" освітнього 
рівня "повна вища освіта" мають узагальнений об’єкт діяльності: процеси нормативного за-
безпечення якості продукції та послуг у всіх галузях економічної діяльності. Передбачається, 
що фахівці з даного напрямку підготовлені до роботи в усіх видах економічної діяльності за 
ДК 009-96, вони здатні виконувати зазначені в ДК 003:2005 такі професійні роботи: 2419.2 
"Фахівець із сертифікації"; 2419.2 "Фахівець із стандартизації"; 2419.2 "Фахівець із стандар-
тизації, сертифікації та якості"; 2419.2 "Фахівець з якості"; 1238 "Керівник установи (струк-
турного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості" (рівня магістр).  

До завдань та обов'язків такого фахівця відноситься досить багато елементів. Так, він 
розробляє, погоджує з керівництвом, запроваджує та реалізує на практиці систему монітори-
нгу досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління 
якістю продукції та послуг. Бере участь у створенні нових видів продукції на підприємстві. 
Бере участь у розробці методичних рекомендацій щодо регламентації перевірки відповіднос-
ті виробничих процесів та створюваної продукції внутрішньо-фірмовим, галузевим, держав-
ним стандартам та сертифікатам. Забезпечує підготовку керівних документів, що стосуються 
класифікації та кодування, сертифікації продукції, управління процесами її якісного вироб-
ництва, підвищення якості продукції, що виробляється. Організовує вибіркові перевірки 
структурних підрозділів щодо реалізації ними проектів, програм, заходів з підвищення якості 
продукції. Організовує роботу з планування, розробки, вдосконалення та впровадження 
СУЯ, із створення стандартів і нормативів якісних показників, з контролю за їх дотриман-
ням. Відстежує, узагальнює і надає керівництву інформацію про випуск продукції, якість 
якої не відповідає чинним стандартам, нормам і вимогам; наявність рекламацій до якості ро-
біт, випадках погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуску браку; відповідність якос-
ті сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що застосовуються у ви-
робництві, чинним стандартам і технічним умовам. Розробляє та запроваджує на практиці 
стандарти з управління якістю продукції. Визначає третю сторону (орган сертифікації) для 
добровільної сертифікації продукції та СУЯ. Проводить сертифікацію СУЯ. Проводить атес-
тацію виробництва. Контролює виконання заходів за результатами державного нагляду, між-
відомчих, позавідомчих контрольних перевірок та впровадження і дотримання вимог станда-
ртів. Контролює виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління якістю проду-
кції структурними підрозділами, надає їм відповідну інформаційну, організаційну та методи-
чну допомогу. Організовує аналіз та проведення експертизи документації на продукцію, що 
сертифікується на відповідність вимогам нормативних документів. Вивчає, систематизує, 
узагальнює та розповсюджує серед керівництва, структурних підрозділів вітчизняний та за-
рубіжний досвід у галузі стандартизації / сертифікації та управління якістю продукції. Об-
ґрунтовує пропозиції з удосконалення СУЯ і виносить рекомендації на розгляд керівництва. 
Здійснює керівництво робочою групою з питань управління якістю, стандартизації та серти-
фікації продукції. Забезпечує підвищення кваліфікації підлеглих працівників з питань управ-
ління якістю тощо. Як видно з наведеного, такі фахівці сьогодні, у час гострої конкуренції, 
мають бути досить необхідними на будь-якому підприємстві, не виключаючи фармацевтичні. 
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Служби якості українських фармацевтичних підприємств (там, де вони створені), за-
звичай займаються певним усталеним комплексом робіт. До таких робіт можна віднести: 

� роботу над процесною моделлю СУЯ (визначення процесів, їх взаємозв’язків і 
взаємодії, формулювання критеріїв результативності, алгоритмізація й регламентування); 

� роботу з документацією СУЯ (розробка й контроль обігу таких документів як на-
станова з якості, документовані процедури, інструкції, стандарти організації, специфікації, 
форми протоколів тощо); 

� планування й проведення аудитів (самоінспекцій): розробка процедури проведен-
ня аудитів, формування групи аудиторів, їх підготовка, розробка планів, здійснення аудитів 
на місці, складання звітів, формулювання рекомендацій, коригувальних дій; 

� участь у виконанні економічних розрахунків щодо витрат на якість (визначення й 
аналізування витрат на якість, у тому числі пов’язаних з рекламаціями, браком, невідповід-
ностями процесів системи управління (забезпечення) якістю і продукції); 

� планування й проведення аудитів постачальників сировини, матеріалів і облад-
нання для виробничих процесів; аудитах дистриб'юторів; 

� участь у валідації виробничих процесів; 
� участь у розробці й дослідженнях нових видів продукції; 
� стандартизація продукції, розробка й валідація методик контролю якості; 
� прогнозування та оцінювання ризиків на критичних стадіях і операціях виробни-

чих процесів; відпрацювання технології та масштабування; 
� участь в атестації (кваліфікації) обладнання; 
� участь у проведенні сертифікації, інспектування, ліцензування, поточних аудитах 

наглядовими органами, участь у роботі з рекламаціями, скаргами споживачів на якість про-
дукції, приписами наглядових органів; 

� планування та проведення навчання персоналу з питань якості. Оцінювання ефек-
тивності навчання; 

� участь в організації роботи Уповноваженої особи; 
� управління невідповідностями, участь у розробці коригувальних та запобіжних 

дій в рамках програм удосконалення функціонування СУЯ підприємства. 
� розробку/перегляд внутрішньої документації СУЯ; 
� періодичну підготовку аналітичних оглядів (звітів), що стосуються ефективності 

та результативності СУЯ; 
� проведення періодичного аналізування результатів моніторингу процесів СУЯ, 

координація розробки та перевірки результативності коригувальних та запобіжних дій; 
� взаємодія з усіма підрозділами підприємства та наглядовими органами з питань 

СУЯ. 
Наші спостереження довели, що на вітчизняних підприємствах працівники служб яко-

сті часто не мають відповідної освіти, а набираються з числа інженерів, технологів, хімік-
аналітиків, провізорів тощо, які не в змозі повною мірою вирішити всі задачі, пов’язані з фо-
рмуванням та розвитком системи управління якістю підприємства. Ця проблема поступово 
може бути вирішена підготовкою фахівців за спеціальністю "Якість, стандартизація та сер-
тифікація", чим з 2000 року займається Національний фармацевтичний університет. Однак 
неповне, а іноді некоректне розуміння керівниками українських компаній задач таких фахів-
ців не дозволяє стверджувати, що на сьогодні питання забезпечення кадрами з якості фарма-
цевтичної галузі вже близьке до розв’язання. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Ляпунов Н.А., Гризодуб А.И., Безуглая Е.П., Коваленко С.Н. 
ГП «Государственный научный центр лекарственных средств», 

ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств», 
Национальный фармацевтический университет 

 
Разработана Концепция Государственной целевой программы «Розробка та впровад-

ження системи стандартизації фармацевтичної галузі», представленная в МЗ Украины. Фар-
мацевтическая отрасль является стратегически важной для государства, так как от нее зави-
сят здоровье нации, безопасность при чрезвычайных ситуациях, эпидемиологическое благо-
получие населения и независимость от заграничных фирм. Фармацевтические предприятия 
вносят весомый вклад в государственный бюджет и потенциально могли бы обеспечить по-
ступление еще больших валютных средств за счет экспорта лекарственных средств (ЛС). 
Препятствия в сфере международного обращения ЛС устраняют, во-первых, с помощью гар-
монизации законодательных актов и стандартов и, во-вторых, путем их взаимного призна-
ния. Поскольку в Украине законодательно утверждена стратегия интеграции в Европейский 
Союз (ЕС), принимаемые стандарты и нормативно-правовые акты должны быть гармонизи-
рованы с соответствующими нормативными документами и директивами ЕС, что является 
оптимальным вариантом решения проблемы. Таким образом, в фармацевтическом секторе 
Украины существует проблема, решение которой совпадает со стратегией государства и за-
ключается в создании системы нормативно-правовых актов, технических регламентов и 
нормативных документов, которые регулируют фармацевтическую отрасль и гармонизиро-
ваны с соответствующими директивами, техническими регламентами и нормативными до-
кументами ЕС. Европейский выбор стал вектором развития фармацевтической отрасли Ук-
раины. Были введены: Государственная Фармакопея Украины и три дополнения к ней, гар-
монизированные с Европейской Фармакопеей; структура регистрационного досье в формате 
Общего технического документа (CTD), а также на переходный период – структура досье 
старого европейского формата; гармонизированные руководства по GMP, GDP, GLP и GCP; 
6 руководств по качеству на основе 22 руководств ЕС/ICH; руководство по технологической 
документации; руководство по биодоступности и биоэквивалентности, 11 стандартов ДСТУ 
ISO, регламентирующие работу в чистых помещениях и процедуры стерилизации; в лицен-
зионные условия введена обязательность правил GMP и GDP и др. Эти мероприятия необхо-
димы, но недостаточны для системного подхода. Выборочный подход к введению гармони-
зированных нормативных документов создает прецеденты применения двойных стандартов 
при регистрации и производстве ЛС. В Украине не разработано и не введено ни одного гар-
монизированного руководства относительно биологических/биотехнологических препара-
тов, не введены руководства, позволяющие адекватно разрабатывать препараты и выполнять 
правила GMP, Закон Украины «Про лікарські засоби» не гармонизирован с директивами ЕС. 
То есть, в фармацевтическом секторе Украины отсутствует целостная система нормативно-
правовых актов и нормативных документов, которая должна регламентировать как фарма-
цевтическую отрасль в целом, так и ее составляющие. Решение этой проблемы нуждается в 
программном методе, а также координации деятельности центральных органов исполни-
тельной власти и организаций, которые имеют разную ведомственную подчиненность. Цель 
Государственной целевой программы «Розробка та впровадження системи стандартизації 
фармацевтичної галузі» – создание системы гармонизированных законов, нормативно-
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правовых актов, технических регламентов и нормативных документов, которые регулируют 
фармацевтическую отрасль, и их последующая актуализация на постоянной основе в рамках 
системы стандартизации МЗ Украины. 

Для достижения указанных целей в Украине необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработать систему стандартизации фармацевтической продукции МЗ Украины и 

принять основополагающие стандарты, которые ее регламентируют. Должна быть создана 
соответствующая служба стандартизации с инфраструктурой, позволяющая на постоянной 
основе планировать, разрабатывать, внедрять и актуализировать нормативные документы. 2. 
В рамках системы стандартизации МЗ Украины необходимо разработать и внедрить такие 
блоки нормативных документов и нормативно-правовые акты (не ограничиваясь этим): 2.1. 
Руководства по качеству на основании 45 руководств ICH и ЕС. 2.2. Руководства по биоло-
гическим/биотехнологическим препаратам на основе 71 руководства ЕС и ICH. 2.3. Руково-
дства по доклиническим исследованиям на основе 54 руководств ЕС и ICH. 2.4. Руководства 
по клиническим исследованиям на основе 176 руководств ЕС и ICH. 2.5. Руководства, гар-
монизированные с 23 руководствами и рекомендациями Системы сотрудничества фармацев-
тических инспекций (PIC/S). 2.6. Руководство по фармаконадзору, гармонизированное с ру-
ководством ЕС. 2.7. Идентичные стандарты ДСТУ ISO, которые регламентируют работу в 
чистых помещениях и процедуры стерилизации, на основании 23 стандартов ISO. 2.8. Второе 
издание Государственной Фармакопеи Украины. 2.9. Закон Украины «Про лікарські засоби» 
в новой редакции. 2.10. Новое положение о регистрации изделий медицинского назначения. 
2.11. Руководство по надлежащей аптечной практике. 3. Внедрить и поддерживать систему 
разработки, стандартизации и производства фармакопейных стандартных образцов. Про-
грамма может быть выполнена в течение 5 лет. Трудовые ресурсы, необходимые для ее вы-
полнения, имеются в наличии в учреждениях, которые имеют опыт работы по стандартиза-
ции, в частности, по разработке гармонизированных нормативных документов. Финансиро-
вание программы может быть из государственного бюджета и других источников. 

Следует указать на такие ожидаемые результаты от выполнения программы: 1. Боль-
шой социальный эффект, поскольку программа направлена на повышение качества и обеспе-
чения качества ЛС и изделий медицинского назначения до европейского уровня в интересах 
потребителей. 2. Создание технических барьеров, гарантирующих с высокой степенью на-
дежности поступление на рынок Украины только качественных, эффективных и безопасных 
ЛС. 3. Преодоление технических барьеров в сфере международной торговли ЛС; выход оте-
чественных производителей на мировые рынки и увеличение экспортного потенциала. 4. 
Выполнение программы будет стимулировать развитие отечественной фармацевтической, 
фармакологической и медицинской науки, поскольку создание и исследование ЛС по евро-
пейским стандартам требует высокого уровня научных исследований. Это должно привести 
к повышению инвестиций в научные исследования. 5. Внедрение в работу фармацевтической 
отрасли высоких стандартов будет стимулировать развитие отечественной фармацевтиче-
ской промышленности и компаний, которые занимаются оптовой торговлей, поскольку они 
вынуждены будут вкладывать финансовые средства в развитие предприятий и повышение их 
технического уровня. 6. Внедрение в Украине системы разработки, стандартизации и произ-
водства фармакопейных стандартных образцов ежегодно будет экономить валютные средст-
ва на закупку стандартных образцов за рубежом на сумму свыше 20 млн. ЕВРО в год. 7. Вы-
полнение программы будет иметь политические последствия, поскольку станет тем шагом 
адаптации законодательства и нормативной базы Украины к директивам и стандартам ЕС, 
который должна сделать фармацевтическая отрасль нашего государства. 
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НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДИСТРИБ'ЮТОРІВ ЛЗ 

Мурашко А.М., Кулеш Д.К.  
Національний фармацевтичний університет 

 
За визначенням стандарту ISO 10015 термін "навчання" необхідно розуміти як "про-

цес надання й удосконалювання знань, навичок і якостей з метою задоволення вимог". 
Планований і систематичний процес навчання може зробити істотний внесок у надан-

ня організації сприяння в поліпшенні її можливостей і в досягненні її цілей в області якості. 
Акцент на розвиток персоналу, планування його кар'єри, ділову активність співробітників 
давно став відмітною ознакою інноваційного стратегічного управління персоналом успішних 
фірм дистриб'юторів ЛЗ. Згідно вимогам стандарту ISO 9001:2000: Організація повинна ви-
значити і своєчасно забезпечити наявність ресурсів, необхідних для створення і підтримки в 
робочому стані СМЯ і постійного поліпшення її результативності, а також для підвищення 
задоволеності замовників, шляхом виконання їх вимог. ISO 9001:2000 (розд.6) відносить до 
ресурсів людські ресурси, інфраструктуру і робоче середовище. Процес управління людсь-
кими ресурсами (п.6.2.1) звичайно описується окремою Документованою процедурою. Ос-
новними підпроцесами управління персоналом є: визначення необхідної компетенції персо-
налу, оцінка його поточної компетентності, підбір кадрів і прийом їх на роботу, навчання пе-
рсоналу. Згідно вимогам стандарту ISO 9004:2000 «ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управлін-
ня якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності» керівництво повинне покращувати ре-
зультативність і ефективність діяльності організації, зокрема системи управління якістю, за-
лучаючи і підтримуючи працівників. Під час планування потреб в загальній і професійній 
підготовці необхідно враховувати зміни, викликані характером процесів, що використову-
ються в організації, етапами підвищення кваліфікації працівників, і культури організа-
ції.Згідно стандарту ISO 14001:2001 «Системи управління навколишнім середовищем. Склад 
та опис елементів і настанови щодо їх застосування», організація повинна забезпечити, щоб 
будь-яка особа, що виконує задачі для організації або по її дорученню, які можуть надати іс-
тотні екологічні наслідки, ідентифіковані організацією, була компетентною на основі існую-
чої освіти, тренінгу або досвіду. Організація повинна встановити потреби в навчанні пов'яза-
ні з її екологічними аспектами і системою менеджменту навколишнього середовища. Вона 
повинна надавати навчання або здійснювати інші дії для задоволення цих потреб, і вести ві-
дповідні записи. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2008 «Лікарські засоби. Належна практика 
дистрибуції» у розділі «персонал» говорить, що у кожний структурний підрозділ дис-
триб’ютора має бути призначена відповідальна особа, яка повинна мати відповідну кваліфі-
кацію, зокрема, вищу фармацевтичну освіту (на відміну від настанови з GDP ЄС, яка перед-
бачає, що кваліфікаційні вимоги встановлює держава ЄС, на території якої розташовано дис-
триб'юторський пункт, хоча бажаною є вища освіта у галузі фармації). Персонал має пройти 
навчання відповідно до закріплених за ним обов'язків; учбові курси слід протоколювати. 

Таким чином на фірмі дистриб’юторі ЛЗ навчання персоналу розглядається, як важ-
ливий критерій компанії. Згідно вимогам стандартів ISO 9001:2000, ISO 9004-2000, ISO 
14001:2001, настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2008 сучасна організація повинна «уміти» іденти-
фікувати і аналізувати потреби в навчанні співробітників, планувати і складати програми на-
вчання, забезпечувати навчання, оцінювати результати навчання, а також контролювати і 
удосконалювати процес навчання в цілях виконання нею поставлених завдань. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИСТРИБЮТОРОМ СООБЩЕНИЙ 
О ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

Мурашко А.Н., Кулеш Д.К. 
Национальный фармацевтический университет 

 
Ведущее место в осуществлении мониторинга за безопасностью лекарственных 

средств (ЛС) принадлежит производителю ЛС. Однако, в случае корда заявителем при про-
ведении регистрации ЛС в качестве представителя производителя является фирма дистрибь-
ютор, то именно на нее возлагается вся ответственность за сбор и предоставление информа-
ции о побочных реакциях или отсутствии эффективности лекарственных средств при их ме-
дицинском применении как производителю, так и в государственный орган по фармакона-
дзору страны, где данный препарат зарегистрирован. Создание системы фармакологического 
надзора на предприятии-дистрибьюторе ЛС требует правильного планирования работы по 
сбору информации о побочных реакциях (ПР) ЛС и определении потенциальных источников 
поступления данных сообщений целью формирования собственной информационной базы 
по безопасности ЛС. Следует отметить, что основным источником откуда может быть полу-
чена информация о ПР ЛС, является врач. Соответственно, чрезвычайно важным заданием 
дистрибьютора является построение схемы взаимодействия с врачами при осуществлении 
фармакологического надзора. С этой целью нужно организовывать встречи со врачами, где 
объяснять необходимость и важность информирования о ПР ЛС и то,что информация о ПР 
ЛС не является конфиденциальной, и врач не должен испытывать никаких притеснений на 
этот счет ни со стороны производителя или дистрибьютора, ни по стороны администрации 
лечебно-профилактического заведения. Каждый врач должен знать что с его слов сообщения 
о ПР ЛС может заполнить медицинский представитель или другое лицо, уполномоченное 
дистрибьютором. Для этого врача нужно обеспечить контактными данными, с помощью ко-
торых он может сообщить о случае ПР ЛС дистрибьютору. Дистрибьютор, собственник ре-
гистрационного удостоверения, обязан у себя в штате иметь специалиста по вопросам фар-
макологического надзора, который: создает и поддерживает систему, которая гарантирует, 
что информация обо всех непредвиденных побочных реакциях/действия будет направлена в 
МЗУ или уполномоченный им орган, а также составляет для него соответствующие отчеты;  

обеспечивает срочное предоставление полных отчетов, в том числе информации об 
объемах продажи лекарственного средства или о количестве прописей врача на соответству-
ющее лекарственное средство, на все запросы МЗУ Украины или уполномоченного им орга-
на о предоставлении дополнительной информации, необходимой для оценки соотношения 
«польза/риск» при применении лекарственного средства.  

Осуществляя контроль за безопасностью ЛС дистрибьютор должен организовать по-
ступление сообщений о ПР ЛС, ведение базы данных о ПР ЛС и сохранение соответствую-
щей информации, обмен информацией с производителем. 

В соответствии с Приказом МЗ Украины № 898 от 27.12.2006 «Об утверждении По-
рядка осуществления надзора за побочными реакциями лекарственных средств, разрешен-
ных к медицинскому применению», дистрибьютор, как представитель производителя должен 
предоставлять данные в ГФЦ МЗ Украины обо всех идентифицированных случаях отсутст-
вия эффективности лекарственного средства как в виде немедленных сообщений в экстрен-
ных случаях, так и в регулярно обновляемых отчетах по безопасности лекарственного средс-
тва, разрешенного к медицинскому применению, а также при необходимости вносить изме-
нения в регистрационное досье на лекарственное средство. 
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УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ З ЯКОСТІ У ДИСТРИБ'ЮТОРІВ ЛЗ 
Мурашко А.М., Кулеш Д.К. 

Національний фармацевтичний університет 
 
В Україні наказом МОЗ № 436 від 30.10.2001 «Про затвердження Інструкції про поря-

док контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» вперше вве-
дено визначення статусу «уповноважена особа, яка призначається керівником суб’єкта гос-
подарської діяльності на відповідну посаду фармацевтичного закладу, на яку відповідно до 
наказу покладено здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів, які підлягають 
оптовій та роздрібній торгівлі». Таким чином перенесено акцент відповідальності за якість 
препарату на суб'єктів господарювання. Саме такий контроль на місцях є ефективнішим за 
будь-яку планову перевірку. Вхідний контроль якості ЛЗ під час оптової торгівлі здійсню-
ється за допомогою візуальних методів уповноваженими особами суб’єктів господарської 
діяльності, які мають ліцензії на право оптової торгівлі лікарськими засобами. Основні фун-
кції й обов'язки уповноваженої особи це перевірка лікарських засобів, які надходять і супро-
відних документів - накладних (з обов'язковим зазначенням найменування, дозування, лікар-
ської форми, номера серії, кількості, назви виробника), сертифікатів якості виробників, да-
них про реєстраційний статус лікарського засобу; оформлення висновку вхідного контролю 
якості лікарських засобів; ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб'єкта гос-
подарської діяльності; перевірка наявності неякісних та фальсифікованих серій лікарських 
засобів згідно з інформацією територіальної інспекції; надання територіальній інспекції по-
відомлень про виявлені та фальсифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо їх яко-
сті, зупинення торгівлі такими лікарськими засобами; погодження внутрішнього порядку 
обігу лікарських засобів. Згідно Постанови КМУ від 17 листопада 2004 р. № 1570 «Про за-
твердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах» термін «уповнова-
жена особа» має таке значення: працівник з вищою фармацевтичною освітою та стажем ро-
боти не менше двох років, на якого покладено відповідальність за функціонування системи 
забезпечення якості лікарських засобів в аптечному закладі та надання дозволу на подальшу 
реалізацію лікарських засобів. В настанові СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2008 «Лікарські засоби. На-
лежна практика дистрибуції» (розділ «Персонал») зазначається, що в кожний структурний 
підрозділ дистриб'ютора повинно бути призначено відповідальну особу, яка володіє певними 
керівними повноваженнями і несе відповідальність за виконання і підтримку системи якості. 
Така особа повинна особисто виконувати свої обов'язки. Вона повинна мати вищу фармацев-
тичну освіту. ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги» у п.5 (Відповіда-
льність, повноваження та інформування) зазначає, що необхідно призначити одного з пред-
ставників керівництва, на якого, незалежно від інших обов’язків, повинна бути покладена 
відповідальність із наданням повноважень за забезпечення встановлення, впровадження та 
підтримання процесів, необхідних для системи управління якістю; звітування перед найви-
щим керівництвом про функціонування системи управління якістю і про потребу її поліп-
шення; забезпечення обізнаності з вимогами замовника в межах організації. Таким чином 
порівнюючи вимоги наведених нормативних актів та GDP можна констатувати, що в наказі 
МОЗ № 436 уповноважена особа з якості несе відповідальність за якість продукції, в даному 
випадку лікарських засобів, що зберігаються, а згідно Правил торгівлі лікарськими засобами 
та вимог GDP разом з цими обов’язками відповідає за функціонування системи менеджменту 
якості. Все це потребує віднесення уповноваженої особи до керівного персоналу складу, а 
також розробки спеціальних вимог до її кваліфікації досвіду роботи та компетентності.  



428 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ И СИСТЕМЫ ОЧИСТОК 

Никитюк В.Г., Шакина Т.Н. 
Научно-консультационный центр «VadeMecum» 

 
Одной из трех основополагающих характеристик лекарственного средства является 

его безопасность. Степень безопасности лекарственных средств в значительной степени за-
висит от отсутствия в готовом продукте сторонних компонентов (загрязнений, контаминан-
тов), которые не предусмотрены в его составе производственной рецептурой и не подлежат 
контролю в соответствии со спецификациями и методиками контроля качества. В соответст-
вии с нормативными документами FDA USA лекарственные средства, содержащие контами-
нанты, приравниваются к фальсификатам. 

Важно осознавать, что с уменьшением степени специализации фармацевтического 
производства, растет риск потенциальных загрязнений продукции, который может быть вы-
ражен следующей схемой: « полностью специализированное производство (один продукт; 
наименьший риск) → специализированные зоны внутри завода (полуспециализированное 
производство, средний риск) → многономенклатурное производство (нет узкой специализа-
ции; наибольший риск) ». Подавляющее большинство отечественных производителей явля-
ются производствами с высоким и средним уровнем риска контаминации. Одно из главных 
мероприятий, которые следует предусмотреть на каждом предприятии – определить страте-
гию обеспечения безопасности продукции. Такая стратегия должна основываться на оценке 
риска загрязнений и определении уровня такого риска, а конечным результатом должен стать 
контроль риска контаминации продукции с целью его минимизации до приемлемого уровня. 
В качестве инструментов управления рисками, связанными с контаминацией, можно рекоме-
ндовать методы FMEA/FMECA, HACCP, FTA (возможно применение и других методов или 
их комбинаций). Для оценки риска загрязнений следует установить и ранжировать потенци-
альные ситуации, которые могут привести к загрязнениям продукта и определить факторы, 
снижающие уровень риска. Сама стратегия обеспечения безопасности продукции должна 
предусматривать процедуры контроля факторов, несущих риск, а также мероприятия по 
снижению риска контаминации (документированные и валидированные методики очистки и 
контроля очистки). Важным элементом определения потенциальных рисков и процедур их 
предупреждения является установление типов ситуаций очистки, исходя из перечня продук-
ции, которая производится или может производиться. Некоторые типичные ситуации при 
производстве готовых лекарственных средств:  

� переход от производства одной серии к производству другой одного и того же 
продукта, 

� переход от производства одного продукта к производству другого, 
� переход от производства продукта с одним содержанием (дозой) API к производс-

тву того же продукта с другим содержанием (более высоким или более низким). 
Учитывая, что риск контаминации продукции нельзя свести к абсолютному нулю – 

одним из этапов определения уровня риска является установление предельно допустимого 
уровня загрязнения. Для этого должен быть рассмотрен и учтен целый ряд факторов, в част-
ности: природа загрязнения, токсичность загрязняющего продукта, растворимость продукта 
и загрязняющего компонента, способ применения потенциально загрязненного продукта, его 
дозировка, размер серии, конструкция оборудование (наличие труднодоступных для очистки 
мест), предполагаемый способ очистки и др. 
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Элементы, потенциально снижающий риск перекрестной контаминации – ситуации, 
позволяющие упростить процедуры очистки. Эффективным фактором является использова-
ние инструментария и комплектующих одноразового применения (например, дозирующие 
иглы, контейнеры, фильтры для продуктов и др.) или предназначенных только для одного 
продукты (пресс-инструмент, фильтры для FBD, пластиковые продуктопроводы и др.). 

Базовым процессом, направленным на предупреждение загрязнения выпускаемой 
продукции, являются документированные процедуры очистки (методики очистки). Одним из 
элементов таких процедур, пренебрежение которым может свести на нет все мероприятия по 
обеспечению безопасности выпускаемых продуктов является четкая регламентация времен-
ных рамок. В частности: между окончанием процесса и очисткой, между мойкой с сушкой, 
период простоя перед использованием оборудования, а также частота очисток при производ-
стве одного продукта (с соблюдением принципа компаний).  

Обязательным элементом снижения риска контаминации продукции является валида-
ция методик очистки. При валидации методик очистки необходимо обеспечить надежность 
очистных процессов для каждой комбинации продуктов и оборудования. Однако, в условиях 
мультиноменклатурного производства на практике это весьма проблематично, т.к. огромное 
количество возможных комбинаций продуктов и оборудования потребуют проводить анализ 
тысяч образцов (проб после очистки). Правила GMP позволяют в такой ситуации проводить 
валидацию очистки, основываясь на принципе наихудшего случая (на моделирующем про-
дукте, приводящем к наиболее сильному загрязнению, который и служит моделью, доказы-
вающей, что очистные процессы соответствуют требованиям). Однако каждый продукт об-
ладает сугубо индивидуальными характеристиками, поэтому подходить к выбору моделиру-
ющего продукта следует очень взвешенно. Основными характеристиками, по которым сле-
дует выбирать моделирующий продукт для твердых лекарственных форм, являются эффек-
тивность (доза в лекарственной форме) и растворимость. При этом если продукт Х обладает 
самой высокой эффективностью (самая низкая доза), а препарат Y обладает самой низкой 
растворимостью, целесообразно проводить процедуру валидации на обоих препаратах. Кро-
ме того, следует также учитывать и другие факторы, например: технология получения, испо-
льзование вспомогательных веществ для моделирующего высвобождения. Превалирующим 
должно являться то, что нужно сравнивать препараты, приготовленные по одинаковым тех-
нологиям. Необходимо учитывать, что валидация очистки может быть принята при условии 
выполнения испытаний на не менее чем трех последовательных сериях каждого продукта 
при получении положительных результатов. При этом должны использоваться полномасш-
табные производственные серии. 

Отдельного внимания требует контроль обеспечения безопасности продукции. Следу-
ет уделить внимание методикам отбора проб для контроля остаточных количеств потенциа-
льных контаминантов. Применимыми являются методы: использование свабов, смывы, ис-
пользование специальных пластин – каждый из этих методов имеет свои преимущества и не-
достатки и требует обоснования (валидации) для каждой ситуации. Следует подчеркнуть, что 
валидированность методик очистки не исключает необходимости проведения контролей эф-
фективности очистки (хотя частота таких контролей по результатам валидации методик очи-
стки и может быть существенно уменьшена). 

Не менее значимыми потенциальными рисками, являются факторы влияния внешней 
среды, которые также следует учитывать в стратегии обеспечения безопасности продуктов. 
Среди них: окружающая среда зон хранения и производства, технические среды, контакти-
рующие с продуктом во время производственных процессов, персонал и другие. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ВАЛИДАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: СТРУКТУРИРОВАНИЕ И СХЕМЫ 

Никитюк В.Г., Шакина Т.Н., 
Научно-консультационный центр «VadeMecum» 

 
Неотъемлемой частью системы управления качеством фармацевтического предприя-

тия, функционирующего в рамках стандартов надлежащего производства (GMP), является 
наличие документированного подтверждения выпуска продукции (лекарственных средств), 
качество и безопасность которых гарантированно обеспечиваются и имеют этому докумен-
тальное подтверждение. Такой документальной гарантией являются результаты валидацион-
ных испытаний, которые правильно спланированы, проведены и оценены. В значительной 
степени репрезентативность результатов валидации технологических процессов каждого 
продукта зависят от ее надлежащей подготовки. Основной такой подготовки и одновременно 
связующим звеном между фармацевтической разработкой продукта и освоением его промы-
шленного выпуска является Программа валидации технологического процесса. 

С целью обеспечения охвата всех аспектов, которые должны быть оценены при вали-
дации процессов, полноценной регламентации испытаний, надлежащего последующего пла-
нирования и документирования нами предлагается структурировать Программу валидации 
процесса. Безусловно – основной составляющей Программы валидации процесса является 
сам процесс (в соответствии с технологической документацией и протоколами производства 
продукта). При этом базовым элементом является правильное определение и обоснование 
количества серий, необходимых для валидации процесса. В то же время для обеспечения ка-
чества и безопасности продукта прямое значение имеет не только сам технологический про-
цесс (стадии получения продукта, стадии упаковки продукта) и параметры его ведения, но и 
влияние целого ряда сопутствующих факторов, в частности:  

� аналитическое обеспечение (спецификации и валидированные методики контроля 
качества сырья, материалов, промежуточных и готовых продуктов) – позволяет получить ка-
чественные характеристики, по которым, собственно, и оценивается сам процесс; 

� процедуры подготовки сырья и материалов, планы и методики отбора проб (про-
межуточных продуктов, нерасфасованных продуктов) во время процессов и для проведения 
контроля качества и оценки параметров технологических процессов; 

� оборудование (технологическое, емкостное, СИТ) – его состояние, функциональ-
ные возможности, производительность, возможности надлежащей очистки и прочие харак-
теристики позволяют обеспечить стабильность процессов, реализацию регламентированных 
параметров их ведения; при этом Программа валидации процесса должна предусматривать и 
частичную оценку самого оборудования (совмещение PQ с PV для основного производст-
венного оборудования); 

� среда ведения процессов (помещения и зоны, воздух и его характеристики) – фак-
тор, способствующий поддержанию необходимого уровня чистоты для ведения процессов и 
предупреждения контаминации продукта во время его производства; 

� технические системы (системы воды, системы вентиляции, сжатый воздух, пар, 
технологические газы, освещение и пр.) – обеспечивают функционирование производствен-
ных участков, непосредственное ведение процессов и возможности процессов. 

Отдельного внимания и формулирования рекомендаций или регламентации в Програ-
мме валидации процесса требует персонал. С одной стороны, без участия персонала практи-
чески невозможно проведение процессов, а с другой – именно персонал привносит основные 
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риски. Поэтому особенно важно определить следующие составляющие: во-первых, правиль-
ный подбор валидационной группы, а во-вторых, оценку способности персонала правильно и 
точно вести процесс и осуществлять контроль процесса в соответствии с письменной регла-
ментацией при последующем рутинном выпуске продукта. 

Следующими структурными элементами Программы валидации процесса, которые 
следует учитывать, должны быть инструменты системы управления качеством: контроль от-
клонений (включая отклонения за рамки установленных диапазонов – out of specification), 
управление изменениями, подходы к ревалидации, управление рисками, корректирующие и 
предупреждающие действия (по результатам валидации, включая невыполнение испытаний 
или получение результатов, не соответствующих критериям приемлемости). В завершающей 
части целесообразно определить подходы, связанные с анализом и оценкой результатов ва-
лидации. 

Вопросы обращения с продуктом, произведенным в ходе выполнения валидационных 
испытаний, а также документирования валидации процесса (протоколирование, формирова-
ние валидационного досье) могут быть отражены как в Программе валидации процесса, так и 
базироваться на других видах документации (например, Основной план валидации, SOP по 
процедурам валидации). 

Учитывая значительный объем информации, который должен содержаться в Програ-
мме валидации процесса, необходимость применения современных составляющих управле-
ния качеством, прямую связь валидации процесса с фармацевтической разработкой, целесо-
образно использование инструментов схематического и матричного отображения объемных 
элементов для обеспечения удобства прочитывания информации и возможности комплекс-
ной оценки большого числа факторов, влияющих на процесс производства продукта. Наибо-
лее привычными являются блок-схемы технологического процесса. Грамотно составленные 
блок-схемы позволяют отобразить не только основные стадии и операции технологического 
процесса и их последовательность, но и дать более полное представление о процессе: пара-
метры процесса (с установленными режимами) и контрольные точки (включая контроль 
процесса и контроль качества), основное оборудование, специфичные условия среды ведения 
процессов, очередность введения компонентов продукта (в привязке к соответствующим 
стадиям и операциям процесса) и т.д. Для большей детализации целесообразно провести кар-
тирование процесса на уровне блок-схемы, составив блок-схемы отдельных стадий (опера-
ций) технологического процесса; особенно полезно для многоступенчатых стадий (например 
получение таблетмасс или масс для инкапсулирования). 

Комплексная оценка большого числа факторов, влияющих на процесс производства 
продукта и, в конечном итоге, на его качество, удобна при построении и оценке диаграмм. 
Целесообразно использование причинно-следственных диаграмм процесса и параметров его 
ведения (например, в формате Ishikava diagram), причинно-следственных диаграмм показа-
телей качества продукта и процесса его производства (например, матрица в табличной фор-
ме), графиков значений определенных характеристик (например, в формате Shewhart control 
chart для промежуточных продуктов) и др. 

Таким образом, предлагаемый подход по структурированию Программы валидации 
технологического процесса и использованию в регламентирующей и оценочной частях вали-
дационной документации рациональных форматов схем, диаграмм, матриц, графиков позво-
ляет грамотно и корректно спланировать, подготовить, провести и оценить валидационные 
испытания в отношении технологического процесса производства продукта. 
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ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ОДЕРЖАННЯ ПОМИЛКОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Проскурня О.М., Пивоварчик Т.В. * 
Національний фармацевтичний університет, 

*ЗАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", м. Луганськ 
 
Однією з основних умов, що дозволяють забезпечити якість лікарських засобів (ЛЗ), у 

тому числі високий ступінь мікробіологічної чистоти нестерильних готових продуктів, є на-
лежна організація виробництва. Тобто, потрібно виконання комплексу заходів, що включа-
ють як правильну організацію всіх ланок виробничого процесу, так і належну санітарно-
гігієнічну підготовку виробничих приміщень, устаткування, інвентарю і персоналу, що без-
посередньо беруть участь у виробництві ЛЗ. Забезпечення якості ЛЗ за показником мікробіо-
логічна чистота визначається вхідним контролем сировини, допоміжних речовин і пакуваль-
них матеріалів; контролем санітарно-гігієнічного стану виробничих приміщень, повітря, 
устаткування, технологічного одягу персоналу, а також перевіркою мікробної контамінації 
готових ЛЗ. Мікробіологічна чистота - важливий показник безпеки застосування ЛЗ. Резуль-
тати мікробіологічних випробувань продукції за мікробіологічними показниками повинні 
бути максимально точними і надійними. Однак мікробіологічний аналіз ЛЗ до деякої міри 
суб'єктивний, що обумовлено їхньою двоїстою природою: з одного боку, - самих ЛЗ, а, з ін-
шого - живих мікроорганізмів з індивідуальними біологічними особливостями. Особливістю 
мікробіологічних видів аналізів є специфіка об'єкта дослідження - живого мікроорганізму, 
який має індивідуальні властивості.  

Найбільш значимими особливостями ЛЗ, що впливають на результати аналізу, є  
� наявність антимікробної дії самих ЛЗ чи їх компонентів, а також присутність у 

деяких з них консервантів, які перешкоджають виявленню мікроорганізмів; 
� випереджальний ріст супутньої мікрофлори, яка затрудняє визначення мікроорга-

нізмів-контамінантів; 
� можливість присутності в аналітичних зразках мікроорганізмів у "стресовому" 

стані під впливом умов технологічного процесу виробництва ЛЗ, і нерівномірний розподіл 
контамінантів у зразках. 

Щоб мати реальні можливості уникати одержання помилкових результатів, необхідно 
в першу чергу оцінити фактори, що до них приводять. На підставі підходу шотландського 
фахівця і експерта з технології чистих приміщень В. Уайта, колективом мікробіологічної ла-
бораторії ВКЯ ЛХФЗ були визначені та оцінені фактори, які можуть спричинити одержання 
помилкових результатів мікробіологічних досліджень. Фактори, які можуть спричинити оде-
ржання помилкових результатів мікробіологічних досліджень (фактори ризику): 

А - кількість забруднень, які можуть бути перенесені куди-небудь; 
В - легкість розсіювання чи переносу; 
С - близькість до критичної точки, де продукт може піддатися його впливу; 
D - наскільки легко забруднення може подолати заходи впливу. 
Кожний з визначених факторів оцінювався значенням від 0 до 2 з інтервалом 0,5. Оці-

нка ризику була одержана при використані наступного рівняння: оцінка ризику = А • В • С • 
D. Використовуючи оцінку ризику (максимально 16 балів) для кожного джерела забруднення 
можна оцінити ступінь важливості кожного джерела та загроза його впливу на кінцевий ре-
зультат дослідження. Оцінка ризику визначалася в балах: низька (до 4 балів), середня (від 4 
до 12 балів), висока (понад 12 балів). 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Пузанова І.П. 

Львівська обласна державна інспекція з контролю якості лікарських засобів  
 
1. Відходи, фізичні, хімічні або біологічні характеристики яких створюють чи можуть 

створити значну небезпеку для довкілля та здоров’я людини, а також потребують спеціаль-
них методів і засобів поводження з ними, є небезпечними відходами. До них належить ЛЗ, 
які у своїй більшості є біологічно активними синтетичними сполуками, аналоги яких відсут-
ні у природі, що затрудняє процес їх безпечної природної утилізації.  

2. Управління відходами в фармацевтичній галузі регулюється низкою Законів Украї-
ни, Постанов КМ України, наказів та інших нормативних документів МОЗ та низки відомств 
України. Здійснюється наукове обґрунтування стратегії поводження з відходами зазначеної 
галузі, зокрема вітчизняними науковцями у галузі фармації − Б.П.Громовиком, 
Р.В.Сагайдак−Нікітюк, О.В.Посилкіною та ін.  

3. У 2009 р. в Україні відповідно до приписів Державної інспекції з контролю якості 
лікарських засобів (Держлікіспекції) заборонено реалізацію 1311 серій лікарських засобів 
(ЛЗ). При цьому Львівською обласною держлікіспекцією вилучено з обігу 691 серію ЛЗ, се-
ред них 7 незареєстрованих, 442 субстандартних, 180 протермінованих та без сертифікатів 
якості виробника ЛЗ, а також 62 серії ЛЗ, які заборонені до реалізації відповідними рішення-
ми Держлікінспекції. 

4. Незадовільна ситуація й невирішеність питань поводження з відходами у фармацев-
тичній галузі має тенденцію до зростання на шляху від промислових підприємств до насе-
лення. В останніх збирання і переміщення усіх непридатних ЛЗ на смітники є найпростішим 
способом позбутися відходів, а це призводить до погіршення екологічної ситуації в Україні. 
Як показують результати досліджень, щонайменше кожен десятий ЛЗ серед тих, що знахо-
дяться в домашніх аптечках, є протермінованим. 

5. Проблемі утилізації відходів ЛЗ, а саме неякісних та протермінованих ЛЗ в опра-
цьованому КМ України проекті концепції Державної цільової програми запобігання та про-
тидії виробництву і розповсюдженню фальсифікованих та неякісних лікарських засобів і ме-
дичної продукції на період до 2015 р. не приділено достатньо уваги. Хоча в Державному бю-
джеті країни на 2009 р. вперше за часи незалежності на заходи стосовно боротьби з виробни-
цтвом та розповсюдженням фальсифікованих і субстандартних ЛЗ пропонується виділити 
2,25 млн. грн. 

6. На нашу думку, для забезпечення населення високоякісними та безпечними ЛЗ, за-
побіганню збитків держави, зменшення кількості фальсифікованих та неякісних ЛЗ, що пе-
ребувають в обігу в Україні, необхідно чітко визначити стратегію і тактику поводження з ві-
дходами фармацевтичної галузі на всіх етапах їх продукування. У першу чергу це стосується 
створення нормативної бази, яка має визначати механізми та умови зацікавленості в утиліза-
ції відходів ЛЗ фармацевтичними виробниками та стимулювати пошук способів переробки і 
знешкодження субстандартних ЛЗ. 
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ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Русанова С.В., Бухолдіна О.В. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Важливість застосування менеджменту якості для українських підприємств обумов-

лене не тільки необхідністю підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровироб-
ників, але і обов’язком України засвоєнням єдиних вимог та підходів в умовах становлення 
глобальних міжнародних ринків та усунення товарних бар’єрів.  

Сьогодні одна з причин низької якості кінцевої продукції в багатьох галузях промис-
ловості – низька якість продукції постачальника. Виробники часто не можуть забезпечити 
високу якість кінцевої продукції, тому що продукція (сировина, матеріали, комплектуючі, 
ін.), що закуповується, не відповідає встановленим вимогам. Це веде до незадоволеності 
споживачів і втрати позицій на ринку. Для поліпшення ситуації виникла необхідність вста-
новлення вимог до якості закуповуваної продукції або послуги, що надається. Виробники 
беруть на себе відповідальність перед кінцевим споживачем за якість продукції, а, отже, ма-
ють право вимагати того ж від постачальників.  

Для досягнення відповідності вимогам ринку та успіху підприємство повинно постій-
но удосконалювати та розвивати усі аспекти своєї діяльності: розвиток інфраструктури, 
стратегічне та поточне планування, управління персоналом і ресурсами, систему управління 
якістю, маркетингову діяльність, партнерські стосунки зі споживачем і постачальниками. 
Наявність у підприємства-постачальника системи менеджменту якості (СМЯ), яка відповідає 
вимогам стандарту ISO 9001:2008, гарантує впевненість організації-замовника у постачанні 
товарів і послуг необхідної якості, що наприкінці забезпечує задоволеність кінцевого спожи-
вача. 

Безумовно, організація та її постачальники є взаємозалежними. «Взаємовигідні відно-
сини організації з постачальниками підвищують здатність обох сторін створювати цінності.», 
– так наголошує один з ключових принципів менеджменту якості (ДСТУ ISO 9000:2007 «Си-
стеми управління якістю. Основні положення та словник»). Для налагодження взаємовигід-
них відносин із постачальниками організація повинна реалізовувати через наступні дії: 

� визначення і вибір ключових постачальників; 
� встановлення відносин партнерства з постачальниками на основі балансу між ко-

роткостроковими цілями і довгостроковими планами як організації, так і суспіль-
ства в цілому; 

� створення простих і відкритих взаємозв'язків; 
� оцінювання спільного вдосконалювання продукції та процесів; 
� спільне однозначне визначення потреб споживачів; 
� обмін інформацією та планами на майбутнє; 
� визнання досягнень партнерів-постачальників. 
Як результат такої взаємовигідної співпраці можна назвати наступне: 
� розширення ринків збуту; 
� поліпшення іміджу даної галузі; 
� використання взаємозамінних деталей і вузлів (уніфікація); 
� узгодження й прийняття єдиних національних стандартів; 
� робота із загальними постачальниками; 
� поліпшення процесів виробництва продукції й послуг. 
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Виходячи з переліку завдань, які повинна вирішити організація при встановленні від-
носин із постачальниками та управлінні процесом закупівель, основним є саме вибір поста-
чальників. Ще більш, ніж півстоліття тому відомий діяч в області якості Е. Демінг в своїх 
«Чотирнадцяти постулатах» наполягав на такому підході до вибору постачальника і співпра-
ці з ним: «Покінчите з практикою вибору постачальників тільки на основі ціни на їх продук-
ти! Замість цього вимагайте серйозного підтвердження їх якості. Прагнете отримувати даний 
конкретний продукт тільки в одного постачальника, встановивши з ним довготривалі стосу-
нки, засновані на взаємній довірі». Важливість цього завдання пояснюється не тільки тим, 
що на сучасному ринку функціонує велика кількість постачальників схожих видів продукції, 
але, головним є те, що постачальник повинен бути надійним партнером підприємства в реа-
лізації його стратегії. 

Оскільки під час вибору постачальника вирішується багатокритеріальна задача опти-
мізації розв’язку з нерівноцінними критеріями, то необхідно оцінити і розставити їх за сту-
пенем важливості для підприємства. Оцінку постачальників потрібно проводити не тільки на 
стадії пошуку, але й у процесі роботи з вже відібраними постачальниками. Для оцінки вже 
відомих постачальників часто використовують методику ранжирування, за допомогою якої 
розробляється спеціальна шкала оцінок, що дозволяє розрахувати рейтинг постачальника. 

У формалізованому вигляді рейтинг (R) постачальника визначається формулою: 
де n – кількість показників оцінки рейтингу постачальника; 
ki – значимість показника; 
сi – бальна оцінка величини показника, що забезпечується цим 

постачальником. 
Значимість окремих показників встановлюється експертним методом співробітниками 

відділу закупівель (постачань). На основі попередньої історії роботи з кожним окремим по-
стачальником виставляється оцінка за кожним показником (наприклад, за десятибальною 
шкалою), після чого шляхом множення отриманих оцінок на значимість відповідних показ-
ників і наступного додавання отриманих результатів розраховується рейтинг постачальника. 

Таблиця 1. Приклад проведення оцінки постачальника і встановлення його рейтингу 

Показник вибору 
постачальника 

Значимість 
показника, (ki) 

Оцінка 
постачальника за 
даним показником, 

(сi) 

Добуток значимості 
показника на 
загальну оцінку 

1. Якість товару 0,25 8 2,0 

2. Ціна 0,2 7 1,4 

3. Надійність постачання 0,15 5 0,75 

4. Умови платежу 0,15 6 0,9 

5. Повнота асортименту 0,1 10 1 

6. Віддаленість постачальника 0,1 9 0,9 

7. Сервісне обслуговування 0,05 4 0,2 

Разом 1,00 - 7,15 

Розраховуючи рейтинг (R) для потенційних та існуючих постачальників і порівнюючи 
отриману інформацію, визначаються найкращі партнери для подальшої співпраці. Якщо рей-
тинг джерела постачання нижчий від припустимої величини, то договір постачання за рі-
шенням відповідальних осіб може бути розірваний навіть за умови ініціювання санкцій. 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

Сидоренко М.І., Посилкіна О.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Сьогодні в усіх галузях національної економіки України відбувається гармонізація та 

поступове впровадження міжнародних стандартів якості, головною метою яких є забезпе-
чення та постійне підвищення якості продукції. Особливо це стосується фармацевтичної га-
лузі, адже її продукція є в найвищій мірі соціально значущою. Впровадження вказаних стан-
дартів потребує, в першу чергу, створення ефективної системи менеджменту якості, яка б 
охоплювала усі аспекти діяльності суб’єктів фармацевтичної галузі. Оскільки ж фармація 
традиційно вважається однією з найбільш наукомістких галузей, без розробки та впрова-
дження ефективної системи менеджменту якості наукової діяльності неможливий подальший 
ефективний розвиток як фармацевтичної науки, так і фармацевтичного виробництва. 

Сучасна та ефективна система менеджменту якості наукової діяльності у фармації по-
винна враховувати: 1) особливості кожного етапу життєвого циклу фармацевтичної продук-
ції; 2) специфіку суб’єктів наукової діяльності; 3) ступінь новизни фармацевтичної продук-
ції, адже наукова діяльність пов’язана не лише зі створенням принципово нової продукції, а 
й із удосконаленням існуючої. В кінцевому підсумку, система менеджменту якості наукової 
діяльності повинна забезпечувати розвиток фармацевтичної науки, з одного боку, і виробни-
цтво ефективної, безпечної, доступної, а відтак і конкурентоспроможної фармацевтичної 
продукції - з іншого. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку науки у вітчизняній фар-
мацевтичній галузі показав, що акцент у цьому розвитку сьогодні перенесено з традиційно 
наукових закладів до великих фармвиробників. Це відбулося, в першу чергу, завдяки наявно-
сті у них серйозної матеріальної бази, значних фінансових ресурсів, висококваліфікованих 
кадрів, що і дозволяє забезпечувати повний цикл від народження ідеї до впровадження у 
промислове виробництво та виводу на ринок нового оригінального або генеричного лікарсь-
кого засобу (ЛЗ). З одного боку, це дає змогу фармацевтичній науці розвиватися, всупереч 
недостатньому фінансуванню з боку держави, з іншого – призводить до неминучого тиражу-
вання генеричних копій ЛЗ, які не завжди є доведено біоеквівалентними, високоякісними та 
безпечними. Якість ЛЗ, як оригінального, так і генеричного, закладається ще на етапі фарма-
цевтичної розробки. До того ж, останнім часом ініціативи FDA (ICH), які стали головним 
чинником, що обумовив перегляд методологічної бази управління якістю, спрямовані на до-
сягнення якості готового продукту завдяки, в першу чергу, організаційним та управлінським 
заходам, починаючи з розробки препарату [1]. Тобто, постає завдання досягнення глобальної 
гармонізації в галузі вимог до виробництва ЛЗ на всіх етапах їх життєвого циклу. Вирішен-
ням усіх викладених вище проблем є розробка та впровадження системи управління якістю 
наукової діяльності у фармацевтичній галузі, яка здатна забезпечити проведення фармацев-
тичної розробки у відповідності до вимог ICH Q8, Q9, Q10 [2] та системи належних практик 
GXP. Ситуація в Україні щодо посилення регуляторних вимог до виробництва та реалізації 
ЛЗ сьогодні є наступною: законодавчо закріпленими є лише вимоги правил GMP, відповід-
ність яким є необхідною умовою для виробників фармацевтичної продукції. 

Решта вимог належних практик мають рекомендавчий характер, а документи, що від-
повідають ICH Q8, Q9, Q10, не прийняті ані у вигляді керівництва, ані у вигляді рекоменда-
цій. Ініціативи провідних вітчизняних фармвиробників щодо впровадження системи якості в 
систему наукової діяльності, безумовно, є позитивною тенденцією. Але суттєвим недоліком 
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цього процесу стає відсутність уніфікованих галузевих методик, які були б адаптовані та га-
рмонізовані з умовами вітчизняної фармацевтичної галузі. 

В загальному вигляді систему управління якістю наукової діяльності фармацевтично-
го підприємства наведено на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Система управління якістю наукової діяльності фармацевтичного підприємства 
 
Вказана система охоплює всі аспекти діяльності підприємства, а також інтегрує вимо-

ги GXP з вимогами ICH Q8, Q10, що забезпечить проведення на високому рівні фармацевти-
чної розробки, виробництва та реалізації лікарських засобів, а це, в першу чергу, дозволить 
виводити на ринок якісні ЛЗ, які відповідають заявленій меті та які можна виготовляти в 
умовах серійного виробництва.[1; 3; 5] 
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РЕЗУЛЬТАТИ ШОСТОГО РАУНДУ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ 
ЛАБОРАТОРІЙ ТЕСТУ «КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОМ ТИТРИМЕТРІЇ У 

НЕВОДНИХ РОЗЧИННИКАХ» 
Сур С.В., Губарь С.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Лабораторії з контролю якості лікарських засобів забезпечують ефективну підтримку 

національної уповноваженої установи, що контролює обіг лікарських засобів, а також її ін-
спекційних служб. Результати аналізу, які отримала лабораторія, повинні точно відображати 
властивості оцінюваних зразків, що дозволяє робити правильні висновки щодо якості кожно-
го лікарського засобу. 

Лабораторії з контролю якості лікарських засобів за основними положеннями в роботі 
повинні керуватися загальновизнаними в світі рекомендаціями, такими як, ДСТУ ISO/IEC 
17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», 
PIC/S PH 2/95 “Рекомендації по системі якості для офіційних лабораторій з контролю ліків» 
та рекомендації ВООЗ «Належна практика для національних лабораторій з контролю якості 
лікарських засобів». У відповідності до європейських стандартів з оцінки компетентності ла-
бораторій з контролю якості застосовуються процедури їх незалежної перевірки. З цією ме-
тою проводяться програми професійного тестування лабораторій (ППТ), як обов’язковий 
елемент системи зовнішнього контролю роботи лабораторій в країнах ЄС. Починаючи з 2001 
року, в Україні було проведено 7 раундів програм професійного тестування лабораторій з 
контролю якості лікарських засобів. 

Одним з завдань для лабораторій-учасниць ППТ-6 було кількісне визначення натрію 
ацетату в тестовому зразку (ТЗ) натрію ацетату тригідрату методом титриметрії. Метод кис-
лотно-основного титрування у неводних розчинниках застосовується для кількісного визна-
чення речовин, що являють собою кислоти, основи або солі, титрування яких у воді утрудне-
не або неможливе через слабкі кислотно-основні властивості або малу розчинність. У зв’язку 
з цим, тест «Кількісне визначення методом титриметрії у неводних розчинниках» є важли-
вим тестом у контролі якості субстанцій. Тому метою даної роботи було організувати в рам-
ках 6 раунду ППТ перевірку компетенції лабораторій-учасниць по завданню кількісного ви-
значення натрію ацетату в тестовому зразку (ТЗ) натрію ацетату тригідрату методом титри-
метрії.  

Вимоги до результатів аналізу були встановлені на підставі допусків у відповідності 
до монографії ДФУ на натрію ацетат тригідрат (± 0.6 % для результатів без перерахунку на 
суху речовину). 29 лабораторій (83 %) отримали задовільні результати визначення натрію 
ацетату тригідрату, результати 6 (17 %) лабораторій були незадовільними. Результати 3 ла-
бораторій (9 %) не відповідали вимогам до максимально припустимої невизначеності мето-
дики (0.6 %) та 3 лабораторій (9 %) не відповідали вимогам до максимально припустимої не-
визначеності встановлення титру (0.19 %). Шляхом оцінки невизначеності результатів всіх 
лабораторій-учасниць ППТ-6 було розраховано, що для «середньої» лабораторії для отри-
мання коректних результатів достатньо проведення трьох паралельних визначень при вста-
новленні титру та двох паралельних визначень титрування зразка. 

За результатами аналізу звітів лабораторій-учасниць були ідентифіковані проблеми у 
проведенні випробувань та представленні їх результатів, що дає можливість запланувати для 
кожної лабораторії проведення відповідних корегуючих дій. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛІДАЦІЙНИХ РОБІТ 
НА ПРОМИСЛОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Тахтаулова Т.О., Коваленко С.М., Лебединець В.О.* 
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів, м. Київ, 

*Національний фармацевтичний університет  
 
Для лікарських засобів надзвичайно важливим є питання забезпечення їх належної 

якості у процесі виробництва. Ефективно організована валідаційна діяльність за міжнарод-
ними стандартами є обов’язковою складовою життєвого циклу виробництва лікарських засо-
бів, одним із процесів у системі управління якістю сучасних фармацевтичних компаній та 
поєднує у собі підходи, що викладені у правилах Належної виробничої практики (GMP) та 
стандартах ISO серії 9000. Вона спрямована, в першу чергу, на отримання продукції гаранто-
ваної якості, доведеної ефективності та безпеки. Валідація у відповідності до вимог належної 
виробничої практики проводиться з метою доказу того, що процес, дії персоналу та функціо-
нування систем, які забезпечують даний процес в повній мірі відповідають своєму призна-
ченню та дозволяють отримати очікувані результати. Валідація є діяльністю, що триває про-
тягом всього життєвого циклу продукту і забезпечує його гарантовану якість з урахуванням 
усіх можливих змін, що виникають з часом. 

Аналіз літературних джерел дав підстави зробити висновок, що відкритим залишаєть-
ся питання визначення та створення комплексу нормативно-методичних засад забезпечення 
виконання валідаційних процесів. В цих умовах виникає завдання розробки та документу-
вання рішення, яке б дозволило виконати роботи з валідації у необхідному для забезпечення 
належної якості обсязі, у визначені терміни та з мінімальними для підприємства витратами. 
Наш практичний досвід свідчить, що забезпеченню якісного виконання валідаційних робіт 
передує створення комплексу нормативно-методичних засад забезпечення виконання валіда-
ційних процесів, в тому числі впровадження відповідних програм, підготовка висококваліфі-
кованих спеціалістів з валідації та розробка документації з валідації, які є майже не висвітле-
ними, а тому нагальними питаннями в сфері організації валідаційної діяльності на фармацев-
тичних підприємствах України та країн СНД. 

На наш погляд, одним з перших кроків створення нормативно-методичних засад є фо-
рмування інформаційної бази нормативних документів. Як правило, початок організації 
будь-якої діяльності має базуватись на підґрунті знань з визначених питань. В нашому випа-
дку це потребує створення інформаційної бази у вигляді нормативних документів з кваліфі-
кації та валідації наступних організацій: Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme – PIC/S), Американської організації з контролю за продуктами і лікарсь-
кими засобами (Food and Drug Administration – FDA), Міжнародної асоціації фармацевтично-
го інжинірингу (ISPE), Австралійської агенції з контролю лікарських засобів (TGA) та ін. 
Збір актуальної інформації на підприємстві має виконуватися призначеними відповідальни-
ми особами з відділу валідації, а збереження цілісності бази даних для подальшого навчання 
співробітників належить зазвичай до компетенції служби якості. Також має бути розроблена 
щорічна програма теоретичного навчання з обов’язковою перевіркою знань співробітників 
підприємства щодо питань GMP. Така програма має містити тематику лекцій з питань квалі-
фікації та валідації та є важливим етапом у процесі організації валідаційних робіт. 

На нашу думку, ретельне виконання описаних підготовчих етапів визначає і якість 
виконуваних далі валідаційних робіт, тому їм обов’язково слід приділяти значну увагу. 
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ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ 
" ВЗАЄМОВИГІДНІ ВІДНОСИНИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ" 

Тимунь К.М., Коваленко Св.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Важливість підвищення якості роботи постачальника зростає по мірі того, як органі-

зація скорочує сферу своєї компетенції. Підприємства, що прагнуть бути економічними та 
гнучкими, мати однорідну структуру і полегшити управління, повинні займатись тим, що в 
них виходить найкраще, закуповувати продукцію, не жертвуючи якістю. Це можливо лише 
за умови, якщо організація відмовляється від суперницьких відносин з постачальниками і 
створює довгострокові партнерства. Аналіз взаємовідносин між постачальником і спожива-
чем показує, що не вдається обмежитись тільки системами цінностей. Постійний ріст вимог 
до якості орієнтує на необхідність безперервного управління процесами виробництва проду-
кції постачальника. Постачальники повинні бути спроможними виробляти продукцію задо-
вільної якості, управляти якістю, виключаючи можливість виробництва продукції, яка б не 
відповідала встановленим вимогам. Це визначає необхідність партнерських відносин поста-
чальників та споживачів на весь період.  

Для покращення діяльності організації необхідно визначити ту кількість постачальни-
ків, яка б задовольняла вимоги виробництва та вимоги якості закуповуваної сировини та ма-
теріалів. Для цього існує на підприємстві відділ закупівлі, який займається плануванням за-
купівель, власне закупівлями, а також формуванням реєстру постачальників та визначенням 
спроможності останніх постачати якісну сировину. Не варто проводити політику конкуренції 
між постачальниками для зниження цін. Це може призвести до втрати перспективних поста-
чальників. Оскільки пошук постачальників і налагодження відносин з ними – справа тривала 
та дорога, краще прагнути до постійних відносин. Тоді з'являється можливість управління 
системами цінностей. Управління системою цінностей створює новий тип відносин між по-
стачальником і споживачем, що можна характеризувати висловом «разом зробимо – разом 
виграємо». Саме такі відносини створюють конкурентні переваги для пари постачальник – 
споживач. Продовжуючи діяльність, організація починає обирати постачальників за іншими 
критеріями, враховуючи якість закуповуваної продукції. На цьому етапі організація починає 
визначати та використовувати критерії вибору постачальників, а також формувати реєстр тих 
з них, які найкраще задовольняють усі потреби виробництва. Методом спроб та помилок ви-
значаються пріоритети у роботі з постачальниками. 

Наступним етапом розвитку відносин постачальник – замовник є укладання договорів 
про довгострокове співробітництво у проектуванні, розробці та випуску нових видів продук-
ції. Це означає ще більше підвищення якості кінцевого продукту, оскільки постачальник то-
чно знає яку саме сировину, допоміжні матеріали, комплектуючі, обладнання та інше потрі-
бно виробити та поставити замовникові. Укладання таких контрактів значно спрощує вхід-
ний контроль закупленої продукції, оскільки замовник безпосередньо бере участь у процесі 
виробництва постачальника: контролери з боку замовника весь час знаходяться на підприєм-
стві постачальника та повністю слідкують за усіма процесами в межах системи управління 
якістю. Підвищити якість закуповуваної продукції постачальника замовник також може при 
впровадженні системи "заохочування та покарання". 

Отже, які б заходи не використовував замовник для роботи з постачальниками, всі во-
ни будуть направлені лише на підвищення якості своєї продукції, адже взаємовигідні відно-
сини з постачальниками – це запорука тривалого та успішного функціонування організації.  
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
РОБОТИ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ 

Трохимчук В.В., Пономаренко М.С. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 
Впровадження системи менеджменту якості дозволяє підвищити ефективність, ре-

зультативність і конкурентоспроможність підприємств. Одночасна реалізація основних за-
вдань діяльності підприємства в сучасних ринкових умовах ускладнена, що підкреслює важ-
ливість запровадження сучасних технологій управління для підвищення якості та ефективно-
сті роботи підприємств. Проте ці питання практично не досліджені для фармацевтичних під-
приємств, а особливо роздрібних аптечних мереж. 

Метою нашої роботи було проаналізувати основні аспекти процесного підходу в 
управлінні аптечними мережами для деталізації та опису сукупності процесів роздрібної ре-
алізації лікарських засобів, що є необхідною та обов’язковою умовою запровадження систе-
ми менеджменту якості на фармацевтичних підприємствах. 

В результаті проведених досліджень визначені основні чинники та переваги запрова-
дження системи менеджменту якості для аптечних мереж, а саме: впевненість населення в 
якості препаратів та прозорій ціновій стратегії підприємства; рівномірний розподіл трудово-
го навантаження між співробітниками; постійне удосконалення якості послуг, що надаються 
населенню; прозорість ведення діяльності для засновників; інвестиційна зовнішньоекономі-
чна привабливість; зацікавленість у співробітництві з боку партнерів; можливість тотального 
управління системою виробничих процесів; позитивний імідж підприємства серед спожива-
чів; підвищення економічної ефективності діяльності. Управління аптечним підприємством 
роздрібної реалізації лікарських засобів найчастіше переслідує три основних завдання: 

Встановлено, що ключовим фактором ефективності менеджменту на аптечних під-
приємствах є прозорість, детальність, точність опису матеріалу, що підлягає управлінню в 
конкретній системі (підприємство, структурний підрозділ, процес, дія, функція тощо). Сис-
тема менеджменту якості виконує роль основи, а діючі процедури управління якістю забез-
печують керованість досліджуваної системи.  

При аналізі системи менеджменту якості нами застосовано процесний підхід до 
управління аптечними мережами, що дозволило деталізувати технологічні процеси у вигляді 
компонентів-підпроцесів та різних форм взаємодії між ними. В основу опису діяльності під-
приємства як системи покладено процес – сукупність взаємодіючих та взаємопов’язаних 
елементів виробничої діяльності, що перетворюють вхідні ресурси на вихідні дані. 

Запровадження стандартних операційних процедур в роботу роздрібних фармацевти-
чних підприємств, що побудовані на базі процесного підходу сприяє чіткому розмежуванню 
функцій, визначає критерії оцінки роботи трудового колективу та досягнення поставленої 
мети, впровадженню коротко-, середньо- та довгострокового товарного, фінансового та ре-
сурсного планування, стандартизує загальні принципи обслуговування населення з ураху-
ванням виконання програми «Фокус на пацієнта», забезпечує повноту, відкритість та відтво-
рюваність інформації щодо асортиментного переліку і вартості ліків. 

Таким чином, в сучасних умовах розвитку роздрібного фармацевтичного ринку за-
провадження в аптечній мережі системи менеджменту якості на базі процесного підходу є 
взаємовигідним та необхідним як для власників бізнесу і споживачів фармацевтичних по-
слуг, так і для партнерів та персоналу підприємств. 
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КАЙЗЕН – ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ ПОСТУПОВОГО ПОЛІПШЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Черевко В.В., Коваленко Св.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Система кайзен – це постійне прагнення до удосконалення всього, що робиться в ком-

панії, втілене в конкретні форми, методи і технології. Метою кайзен є удосконалення діяль-
ності компанії або її окремих підрозділів за допомогою внутрішніх резервів, без залучення 
крупних інвестицій ззовні. Підтверджено, що уміле використання методології кайзен дозво-
ляє досить відчутно знижувати витрати на стадії виробництва - до 5 % -10 %.  

Відповідно до системи кайзен, удосконалення всіх процесів в компанії повинне відбу-
ватися безперервно. Поліпшення можуть бути невеликими, і кожне з них окремо, можливо, 
буде не так помітно. Але в сукупності вони дадуть значний ефект. До десяти принципів кай-
зен-філософії відносяться: 

� концентрація на клієнтах; 
� безперервні зміни; 
� відкрите признання проблем; 
� пропаганда відкритості; 
� створення робочих команд; 
� управління проектами за допомогою міжфункціональних команд; 
� формування «підтримуючих» взаємовідносин; 
� розвиток самодисципліни; 
� інформування кожного співробітника; 
� делегування повноважень кожному співробітнику. 
Щоденні поліпшення не вимагають серйозних фінансових витрат. Для здійснення си-

стеми кайзен і потрібно, щоб персонал використовував свій розум і зосереджували увагу на 
виконуваних роботах. При цьому процеси кайзен часто непомітні або ледве помітні, а їх ре-
зультати рідко виявляються відразу. Глобальної ж інновації завжди вимагають великих інве-
стицій для покупки нових технологій, устаткування. Тому, перш ніж думати про інновації, 
спочатку краще скористатися вже існуючим потенціалом, упроваджуючи кайзен. Система 
кайдзен прийнятна абсолютно для будь-якої компанії - незалежно від її розміру і сфери дія-
льності. Головна мета будь-якого бізнесу - задовольняти споживачів і замовників. Для цього 
потрібно удосконалюватися по трьом найважливішим напрямам: покращувати якість проду-
ктів і послуг, знижувати витрати і скорочувати терміни постачань.  

Багато українських підприємств успішно використовують систему кайдзен у своєї ді-
яльності з метою вдосконалення бізнес-процесів, виробництва, підвищення якості продукції 
та послуг, підсилення трудової дисципліни, формування корпоративного клімату у колективі 
та поліпшення покращення умов праці. Це стає можливим, тому що кайдзен не означає лише 
«робити краще», він направлений перш за все на досягнення таких конкретних цілей, як: 
зменшення втрат (часу, грошей, матеріалів, зусиль), підвищення якості ( товарів, послуг, роз-
витку співробітників), зниження витрат на розробку, виробництво, утримання запасів, а у кі-
нцевому підсумку підвищенню ступеню задоволеності споживачів. 

Таким чином, система кайзен - це філософія поступового вдосконалення якості та біз-
нес-процессів та інструмент зниження витрат, який використовують менеджери для досяг-
нення цільової собівартості і забезпечення прибутковості виробництва.  
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КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ. 
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОТКЛОНЕНИЙ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЙ 
Шакина Т.Н., Никитюк В.Г. 

Научно-консультационный центр «VadeMecum» 
 
Одним из основополагающих подходов тестирования лекарственных средств является 

принцип, при котором продукты, которые не соответствуют установленным стандартам, 
спецификациям или другим эквивалентным документам, должны быть забракованы. При 
этом полученные отрицательные результаты должны быть оценены с целью определения 
причин возникновения несоответствий, оценки рисков, изучения тенденций для разработки 
предупреждающих и корректирующих мероприятий и исключения тенденций, приводящих к 
отрицательным результатам. 

Как показывает практика фармацевтического производства, забраковать серию лекар-
ственного препарата, партию активного фармацевтического ингредиента или другого проду-
кта – далеко не простая процедура, и проблема состоит не только в экономических состав-
ляющих. При этом будет неправильно и совершенно бессмысленно повторять тестирование 
до получения положительного результата. Важно разработать документированную процеду-
ру, позволяющую оценить полученный несоответствующий результат и выполнить после-
дующие адекватные действия. При разработке такой процедуры необходимо учитывать 
принципиальные положения, которые заключаются в том, что цель исследования – установ-
ление причины, поэтому процедура должна инициироваться при получении каждого несоот-
ветствующего результата (включая и ситуации, когда продукт бракуется), также необходимо 
установить, связан ли результат с другими сериями этого продукта. 

Идентификация источника отклонения следует проводить, по крайней мере, по двум 
основным направлениям: определение лабораторной ошибки (измерительного процесса) и 
исследование потенциального отклонения в ходе производственного процесса. В сложных 
ситуациях могут инициироваться более глубокие исследования, которые включают материа-
лы фармацевтической разработки, проведенные валидационные испытания, программу изу-
чения текущей стабильности, дополнительный отбор образцов, оценку влияния отклонения 
на другие партии/серии продукта с дополнительным тестированием образцов, и т.д. 

Тем не менее, предложен алгоритм действий при расследовании и оценке отклонений 
от спецификаций (out of specification – OOS), когда при получении несоответствующего ре-
зультата аналитик должен убедиться в исправности прибора, в том, что прибор надлежащим 
образом калиброван и выполняется пригодность системы (например, при проведении хрома-
тографических методов испытания). Необходимо проверить, что использовались соответст-
вующие стандарты, растворители и реагенты, использовалась соответствующая мерная по-
суда. Также необходимо убедиться, что испытание проведено в соответствии с утвержден-
ной методикой, проверить точность результатов и правильность расчетов. В случае обнару-
жения очевидной ошибки – факт документируется в аналитическом протоколе и анализ с из-
вестной ошибкой не продолжается; в случае не обнаружения ошибки на этом этапе – допол-
нительно следует предусмотреть сохранение тестируемого образца (если позволяет его ста-
бильность). В обоих случаях важно, чтобы персонал был обучен правилу документировать 
все непредвиденные ситуации и докладывать о них руководству, которое и принимает реше-
ние о дальнейших действиях. 

Руководитель лаборатории или уполномоченное им лицо при получении информации 
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о возникшем несоответствующем результате организовывает расследование на своем уров-
не: обсуждает метод тестирования с непосредственным исполнителем, чтобы убедиться, что 
он хорошо знает методику и правильно ее выполняет; изучает отчет, первичные данные, 
включая хроматограммы, спектры и т.д.; проверяет результаты и расчеты с целью идентифи-
кации сомнительной информации или определения несанкционированных изменений, кото-
рые мог допустить исполнитель. Если руководителем идентифицирована явная ошибка – ре-
зультат считается нерепрезентативным и испытание повторяется.  

Если ошибка не обнаружена и причина отклонения от спецификации в лаборатории 
не идентифицирована, руководитель лаборатории должен поставить в известность руководи-
теля службы обеспечения качества предприятия, который на своем уровне может организо-
вать расследование производственного процесса с привлечением смежных служб. Таким об-
разом, оцениваются протоколы производства и протоколы упаковки, проверяются отклоне-
ния, которые возникали при проведении производственного процесса, уделяется внимание 
отбору проб и контролей промежуточного продукта и т.д. Особое внимание уделяется конт-
рактным производствам.  

Если причина идентифицирована в производственном процессе, то процедура рассле-
дования отклонения от спецификации может быть завершена, при этом продукт подлежит 
забраковке. При этом важно не упустить и провести соответствующее расследование с целью 
исключения влияния этой ошибки на другие серии продукта. Также должны быть разработа-
ны корректирующие и предупреждающие действия по устранению причины, которая приве-
ла к получению продукта, не соответствующего спецификации. 

В случае отсутствия в производственном процессе информации о причинах, которые 
могли привести к отклонениям от спецификации, может быть инициировано более глубокое, 
так называемое, полномасштабное расследование, которое, как правило, включает и допол-
нительное лабораторное тестирование. На этом этапе важно четко определить цели тестиро-
вания, которые также должны базироваться на здравом научном суждении. В то же время 
предлагается пример дополнительного лабораторного тестирования, которое инициируется 
руководителем лаборатории с использованием того же прибора и образца (если исключена 
ошибка в испытуемом образце) и в тех же лабораторных условиях, но с привлечением друго-
го аналитика. В случае получения хотя бы одного отрицательного результата из трех парал-
лельных продукт подлежит забраковке. Если же все полученные результаты находятся в 
пределах спецификации, может быть принято решение о повторении этого же испытания 
третьим аналитиком, и в случае получения им положительных результатов в сертификат ка-
чества вносится среднее значение, полученное из шести испытаний. При этом в случае полу-
чения хотя бы одного несоответствующего значения продукт бракуется, отрицательные зна-
чения не включаются в процедуру усреднения результатов. 

Не следует стремиться к проведению повторных испытаний с использованием вновь 
отобранных образцов. К повторному отбору образцов прибегают в ситуациях, когда образец 
был явно испорчен, или количество образца недостаточно для проведения повторных испы-
таний, или выявлена причина при процедуре отбора образцов. Ситуация повторного отбора 
образцов должна быть предусмотрена методикой отбора проб. 

Приведенная выше методика также применима и для оценки отклонений при прове-
дении других испытаний, в частности при проведении валидационных испытания, что являе-
тся важным инструментом управления полученными несоответствующими результатами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯМИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ  
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 

Шакина Т.Н., Никитюк В.Г. 
Научно-консультационный центр «VadeMecum» 

 
Разделом «Управление качества» GMP EU регламентируется строгое документирова-

ние процесса производства каждой серии лекарственного средства с гарантией того, что ко-
личество и качество продукции соответствуют запланированным нормам. При этом в обяза-
тельном порядке любые значительные отклонения от документированного технологического 
процесса должны быть запротоколированы и расследованы. 

Отклонение (Deviation) – это любое несоответствие установленной процедуре / про-
цессу / методу / спецификации и т.д. Управление отклонениями должно быть организовано 
согласно процедуре, разработанной для производственного процесса, для валидации техно-
логического процесса, методик и систем, для фармацевтической разработки, в процессе изу-
чения текущей стабильности лекарственных средств и др. В любом случае, отклонение – это 
ситуация, которая должна быть запротоколирована, о которой необходимо докладывать и 
которая должна быть оценена. По результатам расследования причин отклонения должны 
быть выработаны соответствующие корректирующие и предупреждающие действия (САРА).  

В процессе производства лекарственных средств могут возникать два типа отклоне-
ний – планируемое отклонение и не планируемое отклонение. Планируемое отклонение так-
же может применяться по типу временного изменения. Тем не менее, при применении инст-
румента планируемого отклонения от регламентированных параметров технологического 
процесса необходима тщательная подготовка, которая может заключаться в следующих ме-
роприятиях: инициирование процесса и предварительное планирование отклонения, разрабо-
тка соответствующей документации с регламентацией параметров процесса с отклонением, 
которое может быть принято только после проведения достаточного объема работ по оценке 
рисков. Также необходимо разработать и утвердить документацию для протоколирования 
процесса с планируемым отклонением. Важно отметить, что ситуация с введением такого 
отклонения должна быть оценена с точки зрения необходимости внесения изменений в реги-
страционные документы на лекарственное средство или согласование не уровне регулятор-
ного органа. Планируемое отклонение утверждается перед каждым применением, за его вы-
полнением должен быть организован надлежащий контроль и проведена тщательная оценка 
результатов, изучено потенциальное влияние на продукт. Закрытие планируемого отклоне-
ния возможно после выполнения всех предписанных мероприятий и САРА. 

Второй тип отклонений является незапланированным случаем, и, как следствие, мо-
жет представлять собой критическую ситуацию. Не планируемые отклонения являются не 
предусмотренными и редко повторяться в дальнейшем, поэтому идентификация такой ситу-
ации требует соответствующей квалификации и специальной подготовки персонала, непос-
редственного вовлеченного в технологический процесс. Существует понятие, что каждая си-
туация отклонения от утвержденного процесса, методики, SOP должна быть задокументиро-
вана и о ней должно быть доложено непосредственному руководству и в отдел обеспечения 
качества, но не каждая такая ситуация может быть квалифицирована как отклонение.  

Для принятия решений и соответствующих корректирующих действий необходимо 
определить степень критичности отклонения, при этом как критические характеризуются от-
клонения, которые могут иметь быстрое и непосредственное влияние на идентичность, каче-
ство, чистоту, количественные показатели, стабильность, безопасность и эффективность 
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продукта или приводит к изменению его физических параметров. При получении доклада об 
отклонении в процессе производства серии лекарственного средства руководителями подра-
зделений инициируется процесс расследования причин возникновения отклонения с опреде-
лением возможных последствий, оцениваются риски. При необходимости проведения более 
глубоких исследований выполняются работы, направленные на определение объема и степе-
ни влияния отклонения на продукт, процесс, оборудование, помещения, другие смежные си-
стемы. Например, дополнительно проверяются технические системы, протоколы техничес-
кого обслуживания, состояние и калибровка оборудования и т.д. Также может возникнуть 
необходимость оценки влияния отклонения на другие серии этого же продукта. В результате 
анализа данных важно установить, является ли ситуация с отклонением случайной, или по-
вторяющейся, или имеет тенденцию, связана ли эта ситуация с другими подобными случая-
ми, а также определена ли степень такого влияния и установлены пределы влияния. При 
этом все результаты исследований должны быть задокументированы в соответствии с уста-
новленными на предприятии требованиями. Целесообразно, чтобы серия, выпущенная с отк-
лонениями, была включена в программу изучения текущей стабильности на предприятии. 

При определении корректирующих и предупреждающих действий для устранения от-
клонения, как правило, выполняются мероприятия, направленные на определение перечня 
действий, необходимых для устранения основной причины и исключения повторения в бу-
дущем. В случаях, когда отклонение четко идентифицировано и оценено как некритичное, 
причина установлена и устранена, а в применении корректирующих и предупреждающих 
действий нет необходимости – эта процедура также должна быть зафиксирована в соответст-
вующем протоколе и представлено обоснование. 

Важно учесть, что самой критической точкой в процедуре контроля и управления от-
клонениями при проведении технологического процесса является персонал. Это относится 
ко всем работникам, которые так или иначе вовлечены в технологический процесс или отве-
чают за его сопровождение: производственный персонал, сотрудники отдела контроля качес-
тва, которые обеспечивают контроль на стадиях производства и анализ промежуточной про-
дукции, технические службы, сотрудники отдела обеспечения качества и т.д. Как показывает 
практика фармацевтических предприятий Украины и зарубежных предприятий, невозможно 
добиться результатов при внедрении системы контроля отклонений в условиях, когда персо-
нал не обучен и не выполняет требование документирования всех возникающих отклонений 
и доведения информации о таких ситуациях руководству. В данном случае важно выработать 
тактику, исключающую решение проблем путем наказания персонала за допущенные откло-
нения. Необходимо разработать процедуру и организовать работу таким образом, чтобы все 
отклонения были зафиксированы, оценены, а по результатам оценки – разработаны коррек-
тирующие и предупреждающие мероприятия. Именно в их рамках должны быть учтены не-
обходимые меры, включающие и те, которые могут применяться к ответственному за про-
цесс персоналу. И совершенно не обязательно, что эти меры будут носить наказание для ис-
полнителей, хотя при определенных обстоятельствах это также возможно и, бывает, неизбе-
жно. Но основные усилия должны быть направлены на предупреждение повторения подо-
бных ситуаций, таким образом, персонал должен находиться в постоянном обучающем про-
цессе, чтобы исполнители не забывали тех требований, которые они должны выполнять, по-
лучали новые знания и навыки, повышали свою квалификацию.  

Главная задача фармацевтических предприятий, работающих в рамках стандартов 
GMP – внедрение системы обеспечения качества лекарственных средств, гарантирующей 
качество продукции на протяжении всего срока годности.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЕЛЬ СИРОВИНИ 
НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Шестопал О.А.*, Коваленко С.М., Підпружников Ю.В. 
* ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», 

Національний фармацевтичний університет 
 
Ефективність функціонування загальної системи управління підприємством та її про-

цесів визначається їх внеском в досягнення загальної мети. Це тим більше справедливо від-
носно управління процесом «Закупівлі», який грає важливу роль в забезпеченні підприємства 
ресурсами: сировиною, матеріалами, обладнанням чи послугами. Таким чином, якщо систе-
ма управління функціонує недостатньо результативно - це може виявитися результатом не-
ефективного управління закупівлями. Як правило, оцінювання постачальників здійснюється 
з позиції якості продукції, що закуповується. При цьому може здійснюватись оцінювання 
якості індивідуальних постачань, оцінювання якості постачань за певний період та оціню-
вання системи якості постачальника. Проте, доцільно застосовувати і фінансові підходи, на-
правлені на оцінювання витрат, пов’язаних з якістю продукції, що закуповується. Вони так 
само є об'єктивним джерелом даних для віднесення постачальника до тієї або іншої категорії 
при розробці чи перегляді реєстру постачальників. Для підвищення ефективності процесу 
«Закупівлі» пропонується з визначеною періодичністю застосовувати комплексний підхід до 
оцінювання постачальника: аналіз періодів дефектури сировини з вини постачальника; оцін-
ка кількості постачальників, продукція яких періодично мала відхилення з якості; оцінка кі-
лькості неякісних постачань по кожному найменуванню сировини; аналіз витрат на перероб-
ку, утилізацію чи повернення неякісної сировини. 

Для кожного із визначених показників пропонується розробити числові критерії оці-
нювання. Це дозволить об’єктивно контролювати процес, визначати його проблемні елемен-
ти та планувати заходи до покращення. Наприклад, при аналізі періодів дефектури доцільно 
визначати число періодів у році, коли сировина була поставлена невчасно, в тому числі через 
неналежний пакет супровідної документації для розмитнення; кількість днів простоїв вироб-
ництва за рік через відсутність сировини та ін. При проведенні оцінки кількості постачаль-
ників, продукція яких періодично мала відхилення з якості, раціонально також аналізувати 
співвідношення показників довгостроковість відносин/кількість випадків постачання неякіс-
ної продукції. Так само важливо аналізувати та співвідносити ціну, по якій закуповується си-
ровина, та витрати, пов’язані із повторним лабораторним тестуванням, непередбаченими до-
датковими технологічними операціями, утилізацією чи поверненням, витратами на відря-
дження до виробника та періодично відслідковувати динаміку таких витрат. Безумовно, при 
забезпеченні взаємовигідної та оптимально налагодженої співпраці з постачальником дина-
міка результатів такого оцінювання повинна мати тенденцію зниження. 

Для цього доцільно здійснювати: укладення довгострокових договорів на поставку; 
перехід до постачань типу «виробник-виробник»; створення умов спільної роботи, в тому 
числі з оптимізації процесу закупівель; оптимізацію складських запасів; удосконалення сис-
теми оцінювання постачальників; регулярний аналіз та коректування рейтингу постачальни-
ка. Звичайно, проведення таких заходів повинно передбачати залучення фахівців різних під-
розділів підприємства. Це мають бути співробітники відділу закупівель, контролю якості, 
спеціалісти відділу комп’ютерних технологій, економісти. Зазначений підхід щодо оціню-
вання ефективності постачань впроваджено на ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод». 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ПОЛЯ СВЕРХСЛАБОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА БИОСТРУКТУРЫ 

Аль Отти Сами, Литвин В.В., Кулиш С.Н., Олейник В.П. 
Национальный аэрокосмический университет им Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 
Область исследований воздействия различных электромагнитных полей (ЭМП)на би-

ологические объекты (БО) остается недостаточно разработанной и технически обеспеченной, 
несмотря на важность и актуальность данной проблемы в биологии и медицине. Остается 
открытым вопрос о составе эффективных параметров ЭМП и методах их выбора. Поэтому 
разработка новых физиотерапевтических методов и устройств для лечения и профилактики 
БО с более сложными комплексными ЭМП и оптимальными параметрами требует проведе-
ния научных исследований. 

Настоящая работа посвящена повышению эффективности биологического действия 
источников электромагнитных колебаний путем формирования широкополосного излучения 
радиочастотного диапазона сверхнизкой интенсивности с нетепловым (информационным) 
эффектом воздействия. Источниками таких электромагнитных колебаний предложены уст-
ройства, построенные на использование электрического разряда в газовой среде при оптима-
льных концентрациях составляющих, давлении газа, материала и формы электродов, рассто-
яния между ними, а также оптимальных характеристик разряда. 

Кроме условий широкополосности спектра электромагнитных колебаний возбуждае-
мых периодическим импульсным искровым разрядом требуется и знание пространственных 
параметров воздействия. Анализ пространственных критериев для физических механизмов 
воздействия ЭМП искрового разряда проведен на основе взаимного расположения излучате-
ля и БО, которые зависят от соотношений между длиной волны - λ электромагнитного про-
цесса и расстоянием - ℓ до БО. 

Рассмотрено три варианта воздействия: при λ>>ℓ, волновой процесс отсутствует; λ<<ℓ 
область воздействия находится в волновой зоне, λ≈ℓ, область воздействия находится в зоне, 
где могут быть одновременно значимыми случаи для λ>>ℓ и λ<<ℓ. 

Таким образом, для λ>>ℓ при расстояниях ℓ=1…10 см и частот f от 1 Гц до 300 МГц 
(λ=1м) механизм воздействия на биоструктуру связан преимущественно с компонентами на-
пряженности электрического поля Е и в некоторой степени магнитного поля Н, создаваемого 
током искрового разряда. Доминирующим действующим фактором в данном случае есть то-
ки смещения замыкающие цепь посредством емкостной распределённой связи(электрод-
кожа). Предложенная модель соответствует воздействию до возникновения токов разряда, а 
в момент разряда преобладает магнитная составляющая поля для указанного интервала час-
тот. Данную компоненту воздействия можно отнести к низкоинтенсивным воздействиям, 
подобным методам низкочастотной и высокочастотной магнитотерапии. 

Для частот 30...300 ГГц справедливо условие λ<<ℓ и механизмы воздействия опреде-
ляются глубиной проникновения излучения в биоткани, явлением укорочения длины волны, 
интерференционными явлениями, резонансным поглощением молекулярных структур, а та-
кже явлениями резонансных поглощений вследствии явления Зеемана. 

Исследования показали, что преобладание того или иного механизма будет сущест-
венно зависеть от конкретных значений параметров λ и ℓ. Локализация воздействия будет 
определяться диаграммой направленности антенны излучателя. Эффективный спектр КВЧ 
диапазона характеризуется избирательными свойствами применяемой антенны в диапазоне 
(30…300ГГц). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ НИТРИД ТИТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Арсеньев А.В., Нессонова М.Н., Зайцева О.В.*, Никонов А.Ю.* 
Национальный фармацевтический университет, 

* Харьковский национальный медицинский университет 
 
Проблемы, связанные с металлотоксикацией при введении различных металлических 

ортодентических конструкций, занимает существенное место в клинике ортопедической 
стоматологии. Покрытие зубных протезов нитридом титана (NiT) является наиболее распро-
страненным, однако встречаются публикации о неудовлетворительных результатах его при-
менения. Целью работы являлся анализ эффективности использования несъемных зубных 
протезов с золотым и с NiT покрытиями.  

Анализ проведен методами математической статистики на данных, полученных в ре-
зультате комплексных биохимических исследований на автоматическом полианализаторе 
«Cobasmira» (фирма «Гофман-Лярош», Швейцария) венозной крови кроликов (самцы массой 
2,3÷2,5 кг) при протезировании их коронками с указанными покрытиями. Лабораторные жи-
вотные были распределены на три группы: 1 – контроль, 2 – протезированные коронками из 
кобальто-хромового сплава с NiT покрытием, 3 – то же протезирование, но золотое (900 про-
ба) покрытие. Определялись показатели, являющиеся информаторами функционального со-
стояния основных детоксикационных органов (печени, почек, селезенки), а также свидетель-
ствующие об интенсивности процессов перекисного окисления липидов в организме и ак-
тивности антиоксидантной системы; а именно: активности аланиновой и аспарагиновой ами-
нотрансфераз (АЛТ, АСТ), гамма-глютаматтрансферазы (γ-ГТ), уровни содержания щелоч-
ной фосфатазы (ЩФ), креатинфосфокиназы (КСК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), α-амилазы, 
глюкозы, креатинина, белка, альбумина, холестерина, триглицеридов, кальция, магния и же-
леза.  

При анализе использовались методы параметрической и непараметрической статисти-
ки, кластерного анализа и анализа соответствий. В соответствии с законом распределения 
для оценки значимости различий между тремя исследуемыми группами животных применя-
лись параметрические (Фишера) либо непараметрические (Краскала-Уоллиса) процедуры 
ANOVA. 

Хотя по многим литературным данным, как указывалось выше, NiT покрытия по сво-
им свойствам приближаются к благородным металлам, особенно к золоту, глубокий матема-
тический анализ показал достоверные различия в использовании золотого и NiT покрытий. 
Вид покрытия коронок оказывает влияние на значения 16 биохимических показателей крови 
(исключая глюкозу). На повышение уровня фосфора влияет не столько тип покрытия не-
съемного протеза, сколько сам факт наличия его в полости рта. Уровни АЛТ, γ-ГТ, ЩФ, 
глюкозы, альбумина, холестерина, триглицеридов и магния в экспериментальной группе с 
коронками с золотым покрытием незначимо отличаются от уровней этих показателей в кон-
трольной группе. Анализ соответствий позволил наглядно подтвердить превышение порого-
вых значений содержания в крови АСТ, АЛТ, КФК, α-амилазы, креатинина, альбумина, 
триглицеридов, магния и уменьшение γ-ГТ, ЛДГ, белка и холестерина при использовании 
коронок с NiT покрытием. Проведенное исследование показало, что при выборе материала 
для покрытия ортопедической несъемной конструкции преимущество следует отдать золо-
тому покрытию. 



452 
 

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ В УКРАЇНІ 

Бойко А.І., Парновський Б.Л. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
За останні 40 років сформовано нову дисципліну - фармацевтичну інформатику, яка у 

інтеграції з медичною інформатикою, застосовуючи загальну методологію інформатики та 
арсенал власних методів обробки інформації, використовуючи сучасну комп’ютерну техніку 
і ресурси всесвітньої мережі Інтернет, вивчає процеси пошуку, збору, перетворення, збері-
гання та розповсюдження фармацевтичної інформації.  

Системні дослідження з фармацевтичної інформатики розпочалися в Україні у сере-
дині 1960-х років. У теоретичному плані опрацьовано комплекс фармацевтичних інформа-
ційних мов, проблемний рубрикатор з фармації, тезаурус термінів ОЕФ, встановлено основні 
джерела наукової фармацевтичної інформації. Систематизовано базові терміни з фармації та 
суміжних наук в УДК. При обґрунтуванні способу кількісних розрахунків семантичної фар-
мацевтичної інформації доведено, що фіксованою моделлю стану фармацевтичної науки є 
фармакопея. 

У кінці 70-х років здійснено експериментальне моделювання фактографічних автома-
тичних інформаційно-пошукових систем (АІПС) на ЕОМ “Минск-32” на прикладі кортико-
стероїдних лікарських засобів (ЛЗ). У середині 80-х років, на основі вивчення потреби ліка-
рів та провізорів (фармацевтів) в інформації, обґрунтовано концептуальну, логічну моделі та 
інформаційне забезпечення бази даних (БД) про ЛЗ (на прикладі спазмолітичних та гіпотен-
зивних ЛЗ), а під кінець 80-х років розроблено експериментальна модель АІПС результатів 
науково-дослідних робіт з фармацевтичної інформації.  

Наступний етап у розвитку теорії БД пов’язаний з впровадженням фармакоекономіки. 
Доведено доцільність включення у класичні БД результатів фармакоекономічних досліджень 
ЛЗ. Зокрема, результати фармакоекономічного аналізу ЛЗ для лікування цукрового діабету 
включені у комп’ютерну БД „Споживання лікарських засобів хворими на діабет”, яка орієн-
тована на аналіз забезпечення ЛЗ та визначення потреби у профільних ЛЗ. 

За останні роки обґрунтовано структуру та технологію побудови БД “Фармацевтичні 
кадри – соціальні аспекти (мотивація ставлення до фаху)” з фіксацією та статистичною обро-
бкою даних про провізорів усіх спеціальностей, посад, що працюють у фармацевтичних за-
кладах різної форми власності; опрацьовано БД „Аналіз мотивації студентів фармацевтичних 
факультетів навчальних закладів України ІІІ- ІV рівнів акредитації до професійної діяльнос-
ті” для прогнозування фармацевтичного ринку праці. 

У 1977 році розпочалася підготовка студентів фармацевтичних вузів з наукової фар-
мацевтичної інформації, а в 1986 році був виділений окремий спецкурс „Фармацевтична ін-
формація” та опублікована монографія з елементами підручника з даної дисципліни.  

В даний час на післядипломному етапі підготовки провізорів зі спеціальностей “Зага-
льна фармація”, “ Організація та управління фармацією” вивчається курс “Фармацевтична 
інформатика”. Для його дидактичного забезпечення А.І.Бойком (за редакцією проф. 
Б.Л.Парновського) розроблено посібник „Фармацевтична інформатика”, який отримав гриф 
„Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України” 
(протокол №3 від 22.12.09) та гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” 
як навчальний посібник для провізорів-інтернів і провізорів-слухачів закладів (факультетів) 
післядипломної освіти (лист №1/11-159 від 20.01.10). 



453 
 

ВАЛИДАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Жук В.А., Пенкин Ю.М., Подпружников Ю.В.* 
Национальный фармацевтический университет,  

*ООО «Клинфарм», г. Киев 
 
Введение 
В настоящее время использование специализированного программного обеспечения 

(ПО) и компьютерных или компьютеризованных систем (КС) фармацевтического, а также 
медицинского назначений стало международной нормой. Обеспечение надежности их функ-
ционирования в соответствии с требованиями надлежащих практик является одной из наи-
более важных отраслевых проблем. Однако, если на сегодняшний день процедуры валида-
ции основных процессов разработки, производства и реализации лекарственных средств 
(ЛС) в достаточной степени апробированы, то вопросы валидации ПО и КС остаются для 
Украины актуальными. В их числе - разработка стандартных операционных процедур (СОП) 
для каждого обязательного этапа валидации. 

Основная часть 
В состав требований GLP/GMP непосредственно входит регламентация процесса раз-

работки и эксплуатации КС для предприятий-производителей ЛС и лабораторий по контро-
лю их качества. Валидацию КС можно определить как документальное подтверждение того, 
что разработанная система является продуктом, отвечающим всем предварительно огово-
ренным спецификациям качества. Для этого на всех стадиях разработки, внедрения и эксплу-
атации системы, создаются документы, подтверждающие, что она разрабатывалась, внедря-
лась и функционирует надлежащим образом. Согласно основным требованиям к надлежащей 
практике КС, которые приведены в Приложении № 11 Европейских правил GMP 
("Computerised Systems"), начальным этапом валидации КС является разработка "Специфи-
кации требований пользователя" (СТП). Разработка СОП`а для этого этапа и явилась целью 
данной работы. 

Следует отметить, что разработка проекта СОП для составления СТП проводилась на 
основании требований следующих международных документов: 
� EU Annex 11 to the EU guidelines of Good Manufacturing Practice for Medicinal Products 
� Annex 11 to PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products, Document 

PH 1/97 (Rev. 3), PIC/S Secretariat, 9-11 rue de Varembé, CH-1211 Geneva 20 
� GAMP Guide for Validation of Automated Systems, GAMP4 (ISPE (GAMP Forum), 2001)  
� Relevant CFR sections of the USFDA Register: 

− Hardware 21 CFR 211.63, 67, 68 21 CFR Part 11 Electronic Records: Electronic Signatures  
− Software 21 CFR 211.68, 180, 188, 192 21 CFR Part11 Electronic Records: Electronic 

Signatures  
− Quality System 21 CFR 820 Quality system regulation  
− GLP 21 CFR 58 Good laboratory practice for non-clinical laboratory studies  

� ISO standards: 
− Quality management and quality assurance 
− ISO 9000-1 Part 1: Guidelines for selection and use  
− ISO 9000-3 Part 3: Guidelines for the application of ISO9001:1994 to the development, 

supply, installation and maintenance of computer software. See also current Tick-IT Guide 
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for construction, software engineering, assessment and certification (see ref. 12 re: BSI 
DISC London) 

� Guidance for Industry 21 CFR Part 11; Electronic Records; Electronic Signatures Validation 
� Good Practices for computerized System Regulated “GXP” Environments.  
� При этом было учтено, что СТП должна охватывать следующие обязательные объектные 

области: 
• требования к компьютерному оборудованию: 

� аспекты архитектуры системы 
� эксплуатационная среда 
� регулирующее оборудование 
� интерфейс оператора 
� физическая защита 

• требования к программному обеспечению: 
� необходимая функциональность прикладной программы 
� обращение с аварийными сигналами 
� уровни доступа 
� визуальное изображение 
� логическая защита 

• требования к интерфейсу системы 
� наружное подключение 
� обслуживающие системы (утилиты) 
� остальные системы 

• требования к данным 
� критические параметры 
� скорость доступа 
� сохранение (архивация) 
� целостность и защита данных. 

Для каждой из указанных объектных областей в СОПе представлена конкретная и де-
тальная характеристика необходимого контента соответствующего раздела СТП. Здесь при-
ведём пример содержания подраздела «Эксплуатационная среда», в котором определяется, в 
какой именно среде будет работать КС: 
� размещение, реальная организация производства или других рабочих мест, которые мо-

гут повлиять на систему (например, соединение на большом расстоянии или ограничения 
пространства, требования к сохранности и т.п.) 

� физические условия (например, температурные параметры, освещенность,  пыльное или 
стерильное помещение, наличие электромагнитных помех и т.д.) 

�  требования к внешней системе электропитания. 
Выводы  
Разработана «Стандартная операционная процедура составления Спецификации тре-

бований пользователя» при валидации компьютерных и компьютеризованных систем фар-
мацевтических предприятий, которая может быть использована и при ретроспективной фор-
ме проведения их валидации. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Кокодий Н.Г., Тиманюк В.А. 

Национальный фармацевтический университет 
 
Спектральные методы анализа сердечного ритма получили в настоящее время очень 

широкое распространение. Анализ спектральной плотности мощности колебаний дает инфо-
рмацию о распределении мощности по частотам колебаний. Применение спектрального ана-
лиза позволяет количественно оценить различные частотные составляющие колебаний ритма 
сердца и графически представить соотношение разных компонентов сердечного ритма, от-
ражающих активность определенных звеньев регуляторного механизма, а также получить 
количественные оценки, позволяющие оценить состояние исследуемого объекта. 

На рис. 1 показан спектр пульсограммы человека, находящегося в состоянии покоя. 
Видно наличие колебаний с частотой 1,1 Гц (66 ударов/мин) и колебаний с удвоенной, утро-
енной и т.д.частотами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектр сердечного сигнала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Низкочастотная часть спектра 
Кроме этих колебаний присутствуют и более медленные колебания, несущие важную 

информацию о состоянии организма (рис. 2): 
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1. Высокие частоты (High Frequency – HF) от 0,1 Гц до 0,4 Гц с длительностью пе-
риода от 2.5 до 10 с, которые являются отражением согласования дыхания и сердечной дея-
тельности и поэтому называются «дыхательными волнами» (ДВ) или синусовой дыхатель-
ной аритмией. Они показывают влияние на сердечный ритм парасимпатического отдела ве-
гетативной нервной системы. 

2. Низкие частоты (Low Frequency – LF) от 0,04 до 0,1 Гц с длительностью периода 
от 10 до 25 с. Они называются также медленными волнами 1-го порядка (МВ-1). Наиболее 
распространенной точкой зрения на природу этих волн является представление о них как о 
влиянии на сердечный ритм симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

3. Очень низкие частоты (Very Low Frequency – VLF) менее 0,04Гц с длительностью 
периода более 25 с. Они называются также медленными волнами 2-го порядка (МВ-2). Их 
считают отражением активности гуморальной системы. 

При спектральном анализе определяются следующие величины: 

1. Мощность волн HF (дыхательных волн) HFP  в процентах от суммарной мощнос-
ти спектра. В норме она составляет 15-20%. Снижение этой доли до значений 8-10% указы-
вает на смещение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатического отдела. 

Если же величина HFP  падает ниже 3%, то можно говорить о резком преобладании симпати-
ческой активности. 

2. Мощность волн LF (волн МВ-1 или вазомоторных волн) с периодами длительнос-
тью 10-30 с характеризует активность вазомоторного центра регуляции сосудистого тонуса. 
Время, необходимое вазомоторному центру для приема, обработки и передачи информации, 
обычно составляет 10-12 с. Его увеличение до 13-14 с указывает на снижение активности ва-
зомоторного центра. В положение «лежа» доля волн LF в норме составляет от 15% до 40%. 
При переходе в положение «стоя» она увеличивается в 1,5-2 раза. У лиц пожилого возраста 
этот эффект практически отсутствует. У них увеличивается мощность волн VLF. 

3. Мощность волн VLF (волн МВ-2) определяет степень связи автономных (сегмен-
тарных) уровней регуляции кровообращения с надсегментарными, в том числе с гипофизар-
но-гипоталамическим и корковым уровнем. В норме в условиях покоя мощность волн VLF 
составляет 15-35% общей мощности спектра. 
По данным спектрального анализа вычисляют два индекса: 

1. Индекс централизации 

LF VLF

HF

P P
ИЦ

P

+= . 

Он показывает насколько более мощной является активность центрального контура 
по отношению к автономному. 

1. Индекс активации подкорковых нервных центров 

VLF

LF

P
ИАПЦ

P
= . 

Он указывает на активность внутрисистемного уровня по отношению к более высо-
ким уровням регуляции ритма сердца. 
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ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 
Кокодий Н.Г.*, Тиманюк В.А.*, Кропотов А.Ю.**, 

Удовицкий В.Г.**, Фурсова Е.В.**, Филиппов В.В.*** 
*Национальный фармацевтический университет,  

** Научный физико-технологический центр МОН и НАН Украины,  
*** Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 
Введение. При решении многих задач физики, техники, химии, биологии, экологии 

необходимо уметь определять размеры и оптические свойства твердых или жидких частиц, 
находящихся в некоторой среде. К настоящему времени разработано множество методов ре-
шения таких задач – методы микроскопии, седиментации, центрифугирования и др.  

Наиболее распространены оптические методы. Однако, несмотря на широкую извест-
ность этих методов, их использование для анализа наноразмерных структур практически не 
изучено. Поэтому возникает необходимость проверки возможности применения оптических 
методов для оценки размера и свойств наноструктур.  

С этой целью в данной работе представлена методика анализа раствора, содержащего 
наноразмерные структуры, которая заключалась в следующем. На исследуемый объем, соде-
ржащий наночастицы, направляется пучок оптического излучения, и фотоприемником реги-
стрируются параметры прошедшего или рассеянного света: его интенсивность, поляризация. 
После математической обработки сигнала с фотоприемника делается заключение о парамет-
рах исследуемых частиц. 

Объектом исследований служила суспензия частиц углерода в ацетоне, полученная 
промыванием сажи, образовавшейся при дуговом разряде, из которой предварительно были 
экстрагированы фуллерены. Оставшаяся после извлечения фуллеренов сажа заливалась аце-
тоном и после интенсивного перемешивания отфильтровывалась через бумажный фильтр, 
что дало возможность получить раствор частиц примерно одного размера.  

Теоретические основы метода. Ослабление света средой, содержащей поглощающие 
и рассеивающие частицы, описывается следующим соотношением: 

leII α−= 0   (1) 

где I0 и I – интенсивности падающего и прошедшего света соответственно, l - толщина 
слоя, содержащего частицы, α - коэффициент ослабления среды. Если в единице объема сре-
ды содержится N одинаковых частиц, то коэффициент ослабления определяется следующим 
образом: 

2( N ,r ,m, ) N r Q( r,m, )α λ = π λ ,  (2) 

где r - радиус частицы, m n i= − κ  - комплексный показатель преломления, n - пока-

затель преломления, κ - показатель поглощения, 1−=i  - мнимая единица, λ - длина волны 
в среде, окружающей частицу, Q - фактор эффективности ослабления. Последний параметр 
показывает, какую часть энергии одиночная частица удаляет (рассеивает и поглощает) из па-
дающего на среду пучка излучения. 

Для сферических частиц фактор эффективности ослабления можно рассчитать по фо-
рмулам, известным из теории дифракции. 

Определив экспериментально спектр ослабления света средой с частицами и, зная вид 
функции Q(r, m, ), по формуле (2) можно найти средний радиус частиц, их показатель пре-
ломления и концентрацию. 
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Эксперимент. Кювета с исследуемой суспензией помещалась в спектрофотометр 
SPEKOL 11, и измерялась зависимость коэффициента пропускания среды от длины волны в 
диапазоне от 0,4 до 0,8 мкм. Коэффициент ослабления вычислялся по формуле, следующей 
из соотношения (1): 

lnT

l
α = − ,                                       (3) 

где Т – коэффициент пропускания, l = 1 см - толщина кюветы. 
С помощью уравнения (2) определялся средний радиус частиц r и параметры n, κ и N. 

Для этого составлялась функция 
max 22

0

( , , , ) ( , , , )
i

i i
i

S r n N N r Q r n
=

 κ = π κ λ − α ∑ ,                  (4) 

где λi – длины волн, при которых измерялся коэффициент ослабление αi, и методом 
наименьших квадратов определялись значения параметров r, n, κ, N, при которых функция 
S(r, n, κ, N) имеет минимум (рис. 1). 

 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

100

200

300

α, м-1

λ, мкм  
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента ослабления от длины волны 
 
Получились следующие значения параметров, характеризующих анализируемую су-

спензию: размер частиц d = 1,03 нм; показатель преломления n = 1,95; показатель поглоще-
ния κ = 0,45; число частиц в единице объема среды N = 3,4·1010 м -3.  

Эти результаты хорошо согласуются с данными, полученными при анализе рассмат-
риваемой суспензии с помощью электронной микроскопии. 

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что 
оптические методы могут применяться для анализа свойств наноструктур, находящихся в 
некоторой жидкой среде.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ  
ПАРАМЕТРОВ РАСТВОРОВ 

Королев В.Д., Пенкин Ю.М., Хара Г.И. 
Национальный фармацевтический университет 

 
При проведении различных технологических процессов необходимо контролировать 

ряд параметров окружающей среды и растворов, таких, как температура среды и раствора, 
атмосферное давление, влажность, электропроводность, диэлектрическая проницаемость, 
pH, окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) и другие. Решение подобных задач 
предполагает, как правило, использование преобразования аналоговых сигналов в цифровую 
форму при дальнейшей их обработке с применением вычислительных устройств. В качестве 
вычислительного устройства могут использоваться встроенные в измерительную систему 
микропроцессоры или персональный компьютер (ПК). Встроенный микропроцессор позво-
ляет создавать мобильные (переносимые) устройства с автономным источником питания, а 
применение персонального компьютера существенно расширяет возможности обработки ре-
зультатов измерения. Авторами предлагается сравнительно простая и недорогая система, 
выполняющая функции измерения и регистрации параметров растворов. 

Наиболее важными параметрами растворов являются значение коэффициента pH и 
ОВП при одновременном контроле параметров окружающей среды. Наибольшую сложность 
при измерении представляют сигналы от датчиков pH и ОВП. Измерительные датчики этих 
величин требуют высокого входного сопротивления измерительных каналов. Кроме того, в 
связи с низкими уровнями входных сигналов, необходим высокий коэффициент усиления 
измерительных каналов при максимально возможном подавлении синфазных помех, уровень 
которых может быть выше уровня входного сигнала. В настоящее время указанные пробле-
мы успешно решаются благодаря высококачественным измерительным операционным уси-
лителям (такими, например, являются усилители серии INA, выпускаемые фирмой Texas 
Instrument).  

Для измерения температуры в диапазоне -55…+125 Со в предлагаемом устройстве ис-
пользуются цифровые датчики DS18B20. Измерение влажности производится с использова-
нием емкостного датчика влажности HCH-1000. Для измерения атмосферного давления мо-
жно, например, применить датчик HP03SB. 

Основой измерительной системы является микропроцессор (МП) AT91SAM7S256. 
МП имеет 8 каналов аналого-цифрового преобразования с суммарным временем преобразо-
вания 20 микросекунд. Разработчику доступны 22 линии ввода/вывода цифровых сигналов. 
Эти линии используются для взаимодействия с цифровыми датчиками. Благодаря программ-
ному управлению линиями ввода/вывода оказывается возможным обеспечить связь с датчи-
ками для различных протоколов связи. В составе МП имеется встроенный интерфейс USB, 
позволяющий достаточно просто реализовать связь с персональным компьютером. 

Блок питания ПК является мощным источником помех. Избавиться от их влияния 
можно лишь за счет применения гальванической развязки линий связи с компьютером. Осу-
ществить развязку, используя интерфейс, USB достаточно сложно, поэтому для связи с ПК 
используется последовательный порт МП. Сигналы TxD и RxD этого порта через оптоизоля-
тор на основе оптопар поступают на преобразователь интерфейса FT232, который формирует 
сигналы интерфейса USB. Интерфейс USB является стандартным для всех типов современ-
ных ПК, следовательно обеспечивается возможность связи с любым ПК. 
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Функциональная схема измерительного модуля приведена на рисунке. Два специаль-
ных аналоговых входа, предназначенные для измерения pH и ОВП имеют высокое входное 
сопротивление (500 Мом) и регулируемый коэффициент усиления 100…1000. Благодаря 
этому имеется возможность привести малые входные сигналы к диапазону аналого-
цифрового преобразователя МП (0…3в). Остальные аналоговые входы имеют фиксирован-
ный диапазон входных сигналов (0…3в). 

 

pH OВП

Входы аналоговых сигналов

AT91SAM7S256

serial port

опторазвязка FT232

22 

/

линии
 цифровой
ввод вывод

интерфейс
USB 

 
 
Для подключения термометров DS18B20. используются 2 цифровые линии вво-

да/вывода (по одной для каждого термометра, в соответствии с однопроводным протоколом 
обмена данными с этими устройствами). Еще одна цифровая линия используется для ввода 
сигнала от датчика влажности. Этот сигнал представляет собой последовательность прямо-
угольных импульсов, частота которых изменяется в зависимости от влажности окружающей 
среды. Управляющая программа МП обеспечивает измерение всех перечисленных выше па-
раметров и передачу их ПК 1 раз в секунду. В принципе возможно (при изменении управля-
ющей программы) подключение дополнительных датчиков, поскольку есть резерв как анало-
говых так и цифровых входов. Часть цифровых выходов может использоваться для управле-
ния (например, для включения/выключения устройств, используемых в эксперименте).  

Программа ПК для работы с описываемым устройством использует HID-стандарт для 
работы с USB-интерфейсом. Такой подход ограничивает скорость передачи данных (макси-
мально 64 Кбайт/секунду). Этой скорости более чем достаточно для рассматриваемой задачи, 
также как и для ряда других применений. В то же время HID-стандарт позволяет обойтись 
без написания драйверов связи с данным устройством, обеспечивая работу с любой операци-
онной системой Windows XP и последующими версиями ОС Windows. 
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
Лукьянчук И. И.1, Тучный В. П.1, Рожковский Я.В.2 

Международная академия информатизации1., 
Одесский государственный медицинский университет2 

 
Микроволновые технологии нашли широкое применение не только в ВПК и космо-

навтике, но и во многих отраслях хозяйственной деятельности человека. Так, в фармацевти-
ческой индустрии Украины микроволновые технологии используются для получения пекти-
на, натуральных высококачественных сиропов, для рафинирования растительных масел, для 
стерилизации субстратов в микробиологическом синтезе, для сушки лекарственных расте-
ний, каолина, сублимационной сушки термолабильных субстанций, таких как ферменты, 
гормоны, антибиотики, змеиный и пчелиный яды, для дефростации замороженных продук-
тов, для экстрагирования жирных и эфирных масел, для разогрева мазевых основ, в капсуль-
ном производстве и пр. 

Научно-исследовательская деятельность Южного филиала Отделения промышленной 
радиоэлектроники Международной академии информатизации при ООН в течение послед-
них 15 лет всецело направлена на создание уникальной аппаратуры и разработки новых тех-
нологий по использованию микроволнового поля, генерируемого токами сверхвысокой час-
тоты в различных областях промышленного производства. 

Современная фармацевтическая индустрия также обогатилась новыми разработками 
ЮФОПР МАИ, а именно: микроволновыми экстракторами различной модели «МХЕ-ХМ» и 
и микроволновыми технологиями по извлечению БАС из лекарственного растительного сы-
рья. МВ-экстракторы «МХЕ-ХМ» позволяют проводить извлечение экстрактивных веществ 
из любого растительного материала избранным экстрагентом за десятки минут при мини-
мальной затрате энергоресурсов, площадей, специалистов, с максимальной экологической 
чистотой. Продукты, полученные в результате использования МВП СВЧ, по качественным 
показателям отвечают самым высоким мировым стандартам. 

Весьма интересной перспективной разработкой ЮФОПР МАИ для фармацевтическо-
го лекарствоведения является аппарат «Микростим — 2М» - аппарат, не имеющий аналогов 
в мировой практике. Он эффективно используется для стимуляции предпосевного материала 
лекарственных растений. Как показала практика, семена лекарственных, пряно-
ароматических, эфиро-масличных и технических культур, прошедших предпосевную обра-
ботку МВ-воздействия на аппарате «Микростим — 2М», способствуют улучшению полевой 
всхожести на 15 — 25 %, досрочному созреванию урожая на 8 — 12 дней, повышению ус-
тойчивости растений к заморозкам и засухе. Эффективность этой инновационной технологии 
проверена на полях агрофирм Одесской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Хмельницкой, 
Николаевской и др. областей Украины. 

На основании вышеизложенных научных достижений нами разработана «Концепция 
использования микроволновых технологий в фармации, ветеринарии, косметологии и аграр-
но-промышленном производстве». 

В разработке МВ-оборудования и МВ-технологий принимали участие также ученые и 
инженерно-технические специалисты России (Челябинск, Саратов, Москва), Молдовы, Ав-
стралии (Канберра), Болгарии (Пловдив). 
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В последние годы существенно расширился объем литературы о действие биологиче-

ски активных веществ в сверхмалых дозах (СМД), когда в клетке присутствуют от 1 до 10 
молекул действующего вещества [1]. При таких количествах биологически активных ве-
ществ их эффективность не может быть объяснена с позиций кинетики процесса, базирую-
щих на законе действующих масс. Такой анализ базируется на представлении о непосредст-
венном взаимодействии биологически активного вещества лиганда L с молекулярными ми-
шенями R (ферментами, ионными каналами, специальными рецепторами), приводящим к об-
разованию лиганд-рецепторного комплекса LR. Этот процесс представляется в виде схемы  
L + R ↔ LR. Эффект СМД наблюдается для широкого спектра действия биологически ак-
тивных веществ. При разнообразии биологически активных веществ и направленности их 
воздействия наблюдаются определенные общие закономерности эффектов СМД. Из них 
наиболее важные могут быть сформулированы в виде следующих положений:  

1. Влияние на рецептор веществ в дозах на порядки более низких, чем константа дис-
социации комплекса лиганд-рецептор. 

2. Сложный характер дозовой зависимости. В большинстве случаев зависимость доза-
эффект имеет немонотонный, нелинейный, полимодальный характер (с одним или несколь-
кими экстремумами разных знаков). Как правило, экстремумы активности наблюдаются в 
определенных интервалах доз и разделены интервалом «мертвой зоны», где система практи-
чески не чувствительна к воздействиям.  

3.Особенностью действия СМД является то, что эффект сверхмалых доз может прояв-
ляться на фоне значительно (на несколько порядков) большей эндогенной концентрации это-
го вещества в объекте эксперимента. 

4. Зависимость «знака» эффекта от начальных характеристик биообъекта. 
5. Изменение чувствительности биообъекта к действию разнообразных агентов, как 

эндогенных, так и экзогенных после введения в СМД биологически активных веществ. 
6. Изменение свойств биологически активного вещества при мере уменьшения его 

концентрации, в частности при сохранении активности лекарственных препаратов исчезают 
побочные эффекты его применения. 

Эффект СМД характерен и при действии физических факторов, в том числе электри-
ческих, магнитных и электромагнитных полей. Близкие закономерности получены при дей-
ствии ионизирующего и неионизирующего (оптического и радиочастотного) излучений. В 
литературе, как по исследованию действия СМД биологически активных веществ, так и изу-
чению действия физических факторов предлагаются различные механизмы развития биоло-
гических эффектов. Все эти механизмы можно отнести к одному из двух альтернативных 
подходов. При одном подходе исследователи считают, что в каждом конкретном случае не-
обходимо искать свой механизм, свои мишени действия, свои возможности усиления сигнала 
и т.д. При другом подходе исследователи, не отрицая специфичности реакции в каждом кон-
кретном случае, развивают представление об общем механизме формирования ответа биоло-
гических объектов на сверхмалые дозы, в системном изменении метаболизма под влиянием 
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сигналов из внешней среды. Среди предложенных механизмов активно обсуждается вопрос 
о регулирующем влиянии воды, структурные характеристики и свойства которой, могут ме-
няться в присутствии биологически активных веществ и при действии физических факторов 
в СМД. Электромагнитные поля могут вызывать изменения системы водородных связей и 
соотношение компонентов воды с образование активных форм кислорода (АФК). Известно, 
что незначительные изменения концентрации АФК существенно влияют на биохимические 
процессы и функциональное состояние отдельных компонент клетки. Таким образом, при 
обсуждаемом подходе, предлагаются два механизма влияния электромагнитных полей на 
биологические процессы – изменение структуры воды и изменение соотношения компонен-
тов воды. Система водородных связей водных структур создает условия для кооперативных 
эффектов, возможности длительного сохранения неравновесных условий и чувствительности 
к воздействию внешних факторов, в том числе к действию низкоинтенсивного лазерного из-
лучения (НИЛИ). Мы изучали изменение свойств самой воды под действием НИЛИ ((Nе-Не 
лазер, Р = 5мВт/см2, t = 5 мин.) и влияния изменений свойств воды на структуру и свойства 
растворенных в ней веществ. Исследование трехмикронной полосы поглощения [2], положе-
ние и ширина которой определяются свойствами водородных связей, проводилось для дваж-
ды дистиллированной воды (контроль) и воды, предварительно замороженной и отогретой 
до комнатной температуры. Показано, что фазовый переход, вызванный замораживанием, 
вызывает уширение исследуемой полосы. Пятиминутное облучение обоих образцов НИЛИ 
приводит к сдвигу полосы в более длинноволновую область на величину порядка 30 см-1, а 
для предварительно замороженного/отогретого образца спектральная кривая суживается, 
приближаясь к ширине контрольного образца, т.е. эффект уширения линии, вызванного за-
мораживаем/отогревом снимается. Данный результат однозначно указывает на изменение 
свойств воды и системы, образуемых молекулами водородных связей, при действии НИЛИ. 
В работе [3] исследовалось изменение спектральных параметров триптофана, растворенного 
в предварительно облученной НИЛИ воде. Предварительное облучение растворителя не ока-
зало влияния на положение и форму спектров поглощения и спектров флуоресценции, но 
привело к уменьшению интенсивности спектров флуоресценции. Уменьшение квантового 
выхода авторы связали с изменением поляризуемости молекул воды, что способствует акти-
вации без излучательных механизмов размена энергии возбужденного состояния. Известно, 
что поляризуемость молекул воды претерпевает определенные изменения с увеличением 
температуры. 
Характер политерм электронной поляризуемости 
молекул воды претерпевает изменение в области 
около 30-35 0 С (для λ = 6563мк). Было проведено 
изучение зависимости интенсивности флуоресцен-
ции триптофана при изменении температуры рас-

твора в интервале 
0508− С. На рис.1 приведены из-

менения интенсивности спектров флуоресценции в 
арениусовых координатах для контрольных и иссле-
дуемых образцов. Во всем исследуемом температур-
ном диапазоне интенсивность флуоресценции рас-
творов трипто- 

 
Рис. 1. Влияние температуры на интенсивность 
флуоресценции растворов триптофана: 1 – кон-
трольного; 2 - приготовленного на предварительно 
облученной воде 

фана, приготовленного на облученной воде, имела меньшие значения по сравнению с кон-
тролем. На кривых температурных зависимостей интенсивности флуоресценции для обоих 
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образцов (контроля и исследуемого) наблюдаются 

изломы: при температуре 
020  С для образца, приго-

товленного на необлученной воде, и при температу-

ре 
016  С, для образца приготовленного на предвари-

тельно облученной воде. Такие результаты могут 
свидетельствовать об изменениях свойств и структу-
ры воды, вызванных действием электрической ком-
поненты лазерного излучения и влиянии этих изме-
нений на механизм взаимодействия с растворенным 
веществом. В работе [4] исследовались спектры 
флуоресценции водных растворов белковой молеку-
лы – сывароточного альбумина человека (САЧ) и 
было показано, что предварительное облучение НИ-
ЛИ растворителя снижает флуоресценцию собствен-
ных флуорофоров белка. Эти изменения более четко 
проявляются для триптофанила, что можно связать с 

изменением макроструктуры белка и микроокружения остатка аминокислоты. С целью оцен-
ки этих изменений использовали флуоресцентный МНБИС. Спектр флуоресценции зонда 
состоит из двух компонент: коротковолновой и длинноволновой. Зонд добавляли в раствор 
белка, приготовленного на предварительно облученной воде и в раствор, облученный после 
растворения белка. Результаты показали, что воздействие лазерного излучения существенно 
не влияет на число центров и константу связывания белка с зондом. При этом оказалось, что 
независимо от способа облучения интенсивность спектров флуоресценции зонда увеличива-
лась по сравнению с контролем и количественные характеристики этого увеличения зависят 
от способа облучения (рисунок 2). Интенсивность первой полосы спектра флуоресценции 
зонда добавленного к раствору белка, приготовленному на облученной воде, увеличивается 
на 37%, а добавленного к облученному раствору – 260 % по сравнению с контролем. Увели-
чение интенсивности второй полосы спектра составляет соответственно 13 и 85 %. Это сви-
детельствует о том, что изменения, вызванные воздействием лазерного излучения, в струк-
туре свободной и связанной воды приводят к различным результатам. 

Литература: 1. Е.Б. Бурлакова. Особенности действия сверхмалых доз биологически 
активных веществ и физических факторов низкой интенсивности. Российский химический 
журнал, 1999, Т. ХLШ, № 5, С. 3-11. 2. Ромоданова Э.А., Тиманюк В.А., Стрелкова Т.А, 
Дюбко Т.С. Изменение свойств водородных связей воды при воздействии низкоинтенсивно-
го лазерного излучения // Мат. ХХХП Межд. науч.-практ. конф. «Применение лазеров в ме-
дицине и биологии» 7-10 октября 2009 г. г. Гурзуф. 3. Е.А. Romodanova, T.S. Dybko, A.D. Ro-
shal, V.A. Timanyuk. The Effect of Temperature on the Modification of Spectral Properties of Trip-
tofhan Agueuos Solutions Induced by Water Pretreatment with Laser Radiation //Biophysics/ -
2006.-v.51, № 3.-pp. 355-358. 4. Е.О. Ромоданова, Т.С. Дюбко, Т.Ф. Морозова, О.Д. Рошаль, 
В.Б. Дистанов, Ю.О. Гуркаленко // Вплив низькоенергетичного лазерного випромінювання 
на структуру та властивості білка за умов неспецифичного поглинення енергії. Фізіол. журн., 
2003, Т.49, № 2, С. 96-99. 

Рис. 2. Зависимость интенсивности коротково-
лновой (F1)  и длинноволновой (F11)  компонент 
спектра МНБИС в водном растворе САЧ от 
времени инкубации зонда в белковом растворе: 
1,4 – нативный белок; 2,5 – после воздействия 
НЭЛИ на раствор белка; 3,6 – раствор белка, 
приготовленный на облученной воде. 
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Дистиллированная вода, подвергнутая внешнему воздействию, изменяет свои физико-

химические показатели; это обстоятельство необходимо учитывать при ее использовании для 
приготовления лекарственных препаратов. В многочисленных публикациях сообщается, что 
вода с пониженным содержанием растворенного воздуха (по сравнению с нормой) влияет на 
скорость протекания ряда химических реакций, стимулирует развитие растений и животных. 
Такую модифицированную воду нетрудно получить путем ее кипячения с последующим бы-
стрым охлаждением до комнатной температуры. В нашей работе установлено, что получить 
существенное уменьшение воздухосодержания в воде можно и без применения кипячения, 
путем ее освещения. 

Дважды дистиллированная вода (0,6 см3) находилась в стеклянной цилиндрической 
пробирке. Образец облучался светом лампы накаливания. Интенсивность в световом пятне 
составляла 65 мВт/см2. Определение объемной доли растворенного воздуха VD проводилось 
методом ядерного магнитного резонанса. Измерения велись без специального термостатиро-
вания, при комнатной температуре 24 оС. Продолжительность облучения - 6 часов. В ходе 
облучения температура образца повысилась. Известно, что с ростом температуры объемная 
доля растворенного воздуха VD в воде уменьшается. Согласно Справочнику по растворимо-
сти (ред. В.В. Кафаров). Том 1.- М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961. - 960 с., температурная зави-
симость VD в воде имеет вид, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 
Т-ра,оС 20 24 28 32 36 40 42 
VD ,10-2  1,826 1,702 1,592 1,499 1,395 1,315 1,270 

Зависимость температуры образца и VD от продолжительности облучения t приведена 
в таблице 2.  

Таблица 2 
t, мин 0 30 60 90 120 150 180 240 360 
Т, оС 24 28,5 28,6 28,7 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 
VD , 
10-2 

1,70 
±0,03 

1,49 
±0,03 

1,44 
±0,03 

1,39 
±0,03 

1,37 
±0,03 

1,34 
±0,03 

1,31 
±0,03 

1,28 
±0,03 

1,26 
±0,03 

Само по себе повышение температуры при облучении является закономерным. Вызы-
вает интерес другое: поскольку через 30 минут облучения температура образца повысилась 
на 4,5 градуса, то и VD, согласно данным «Справочника по растворимости», должна умень-
шиться на 7,9 %. Реально же VD уменьшилось на бóльшую величину - 12,3 %. Иными сло-
вами, действительное воздухосодержание соответствует "эффективной" температуре Тэфф 
=34о, а не Треал = 28,5о и, следовательно, разница между ними составляет 5,5о. Как видно, 
разность (Тэфф - Треал) растет с продолжительностью облучения. Этот факт указывает на 
то, что волны светового диапазона, помимо нагревания воды, оказывают на нее свое специ-
фическое воздействие, приводящее к интенсификации дегазационного процесса. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА И АДАПТАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТО-
ОБОРОТА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Федосеева А.А., Пенкин Ю.М. 
Национальный фармацевтический университет 

 
На сегодняшний день в фармацевтической отрасли существует острая потребность в 

использовании информационных систем на предприятиях, аптечных складах, дистрибьютор-
ских фирмах и аптечных учереждениях. Это связано, прежде всего, с постоянно растущей 
номенклатурой лекарственных препаратов и большим количеством лекарственного сырья, 
субстанций, материалов, вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарс-
твенных средств, что, в свою очередь, приводит к необходимости работы с большими объе-
мами документации, а, соответственно, требует использования системы электронного доку-
ментооборота (СЭД). 

В настоящее время существует большое количество систем, используемых для авто-
матизации документации на фармацевтических предприятиях. Среди них можно выделить 
такие, как: 1С:Предприятие 8. Фармпроизводство модуль " Фармация», IFS Applications, iRe-
naissance и др. Все эти системы отличаются достаточно высокой стоимостью и недостаточ-
ной адаптацией к предметной области. К сожалению, на данный момент не существует еди-
ного стандарта для создания таких систем, что существенно затрудняет процесс их разработ-
ки и внедрения на фармацевтических предприятиях. Поэтому существует практическая не-
обходимость в выработке министандарта создания СЭД для фармацевтических предприятий 
как части общей информационной системы предприятия. 

В качестве критериев выбора СЭД для фармацевтических предприятий необходимо 
выбрать те возможности, которые данная СЭД должна предоставлять пользователю и кото-
рые обязательно должны быть отражены в Спецификации требований пользователя: 

- ведение учета сертификатов соответствия и качества; 
- отслеживание сроков годности сырья, материалов и вспомогательных веществ; 
- контроль партий товара с истекшим сроком годности; 
- документирование всех операций производственного процесса на фармацевтическом 

предприятии; 
- внешняя сертификации ЛС, субстанций и материалов; 
- ведение карантинных зон в местах хранения сырья и лекарственных средств; 
- управление цепочками поставок SCM (Supply Chain Management) и др. 
Существует также необходимость адаптации уже используемых СЭД к потребностям 

фармацевтических предприятий. Это связано с тем, что фармацевтическое предприятие, уже 
приобревшее СЭД, должно иметь возможность внесения в нее изменений, соответствующих 
конкретному предприятию, его номенклатуре производимых лекарственных средств и испо-
льзуемому сырью, субстанциям и материалам, а также необходимо иметь возможность изме-
нения законодательной базы в соответствии с действующим на территории Украины законо-
дательством. 

Внедрение СЭД на фармацевтических предприятий, прежде всего, способствует по-
вышению качества сопровождения производственного процесса, дает возможность прово-
дить комплексный анализ имеющихся в наличии компонентов для производства лекарствен-
ных препаратов, своевременно обеспечивать потребности предприятия в сырье и отслежи-
вать контроль за условиями и сроками хранения лекарственного сырья, субстанций и вспо-
могательных веществ. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО: ВИВЧЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ 
РЕЦЕПТУРИ В УКРАЇНІ ЯК ЗАХОДУ ПРОТИДІЇ НЕРАЦІОНАЛЬНОГО 

ВЖИВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Васіна Ю.В.  

Національний фармацевтичний університет 
 
Проблема нераціонального вживання, або зловживання лікарськими засобами, і як на-

слідок порушення правил їх обігу сьогодні в Україні залишається актуальною і потребує по-
шуку нових заходів для виконання державної програми щодо підвищення рівня доступності 
пацієнтів до ефективних, безпечних, якісних і економічно доступних ліків. Однією з голо-
вних причин такого стану речей стала безумовна спрямованість аптечних закладів на готові 
лікарські форми і відмова від екстемпоральної рецептури, яка гарантує якість та безпечність 
лікарських засобів, доступність пацієнта до призначеної лікарем індивідуальної дози згідно 
пропису.  

З огляду на вказане становило інтерес проведення дослідження екстемпоральної ре-
цептури в Україні на засадах фармацевтичного права, складовими частинами якого є фарма-
цевтичне законодавство, судова фармація та доказова фармація.  

Автором встановлено, що в аптечній мережі м. Харкова і Харківської області вигото-
вляються такі екстемпоральні лікарські форми, як розчини (натрію хлориду 0,9%, 5,8% та 
10%; натрію гідрокарбонату 4%; калію хлориду 7,5%; глюкози 5% та 10%; новокаїну 0,25%, 
0,5%, 1%; кислоти амінокапронової 5%; фурациліну 0,02%; кальцію хлориду 5% та 10% для 
внутрішнього та зовнішнього використання), що становить більше 75% від загальної кілько-
сті; спиртові розчини для зовнішнього використання (до складу входять ментол, цинку окис, 
тальк, кислота саліцилова, левоміцетин, сірка, стрептоцид, резорцин) – 11%, мікстури (з на-
трію бромідом, настоянками валеріани, кропиви собачої) – 13; практично не виготовляються 
м’які та тверді екстемпоральні лікарські форми – лише 1%. З’ясовано, що, незважаючи на 
розвиток фармацевтичної промисловості, відсутні аналоги таких екстемпоральних лікарсь-
ких форм, як очні краплі з цитралем, мікстура від мастопатії, краплі в ніс з протарголом, бов-
тушка від демодекозу, бовтушка від стоматиту, пропис від діатезу на основі нафталанської 
нафти та інші, які і сьогодні характеризуються лікарями, провізорами та пацієнтами як висо-
коефективні та безпечні.  

Крім того, позитивним є той факт, що екстемпоральні лікарські засоби коштують зав-
жди дешевше, ніж готові форми. Особливо слід відмітити, що головними перевагами ексте-
мпоральної рецептури є те, що практично вся вона належить до загальної класифікаційно-
правової групи, що забезпечує доступність для пацієнта, в ній відсутні допоміжні речовини, 
які можуть стати причиною алергічних реакцій, особливо у пацієнтів дитячого віку.  

Таким чином, одним із заходів протидії нераціонального вживання та зловживання лі-
карських засобів в Україні повинна стати державна програма щодо розробки та впроваджен-
ня нових екстемпоральних лікарських форм, до складу яких входять наркотичні засоби, пси-
хотропні, сильнодіючі, отруйні речовини, прекурсори), що дасть змогу здійснювати індиві-
дуальний підхід до кожного пацієнта, забезпечити його гарантований доступ до безпечних і 
ефективних лікарських засобів, покращити якість медико-фармацевтичної допомоги. Ексте-
мпоральна рецептура повинна бути збережена та розвинута на новому якісному і сучасному 
рівні (особливо це важливо для аптек, які розташовані у лікувальних закладах).  
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ НА ЕТАПІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Коляда В.В. 
Державний фармакологічний центр 

 
Мета: формування заходів запобіганню незаконному використанню реєстраційної ін-

формації з метою захисту інтелектуальної власності для оригінальних препаратів (розробка 
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України).  

Результати: інтеграція України до Європейського Союзу передбачає виконання між-
народних угод, серед яких угода ВТО щодо торгових прав на інтелектуальну власність 
(TRIPS). Основними вимогами вказаної угоди TRIPS є розробка нормативно-правової бази 
країн щодо захисту патентних прав на лікарський засіб, зокрема встановлення дати початку 
дії даних реєстраційного досьє лікарського засобу-оригінатора, дотримання терміну його дії 
та впровадження заходів щодо його захисту.  

З метою реалізації в Україні угоди TRIPS вже розроблені зміни до Закону України 
«Про лікарські засоби» (стаття 9), постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 року 
№ 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів 
і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)», зі змінами та від 21.03.2007 
року № 503 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 ро-
ку № 376».  

Але, разом з тим, введення основних положень нормативно-правових актів вимагає 
розробки механізму їх реалізації. Так, для проведення цієї роботи був здійснений пошук ори-
гінальних лікарських засобів, які сформовані у відповідний перелік.  

Департаментом з реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів запропоновано вико-
ристовувати даний перелік при первинному розгляді заяв, які подаються до Державного фа-
рмакологічного центру на державну реєстрацію лікарських засобів.  

Розгляд заяв на державну реєстрацію генеричних лікарських засобів із врахуванням 
інформації щодо існуючого патентного захисту на оригінальні препарати надасть змогу 
впровадити заходи запобігання недобросовісному використанню даних щодо доклінічних 
досліджень та клінічних випробувань.  

Висновки: розробка та впровадження проекту наказу Міністерства охорони здоров’я 
України надасть змогу реалізувати вимоги Закону України «Про лікарські засоби» та поста-
нов Кабінету Міністрів України при проведенні процедури державної реєстрації лікарських 
засобів в Україні.  

Крім цього, розробка та затвердження переліку референтних лікарських засобів на-
дасть змогу уніфікувати та систематизувати вимоги до проведення державної реєстрації лі-
карських засобів різних груп і таким чином, захистити інтелектуальну власність для оригіна-
льних препаратів.  
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Луценко О.О., Казяйчева А.О. 
Національний фармацевтичний університет, 

Київський РВ МУ ГУМВС України в Харківській області 
 
Фармацевтичне законодавство про безпечність та якість харчових продуктів (ХП) 

складається із Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» із змінами, 
внесеними згідно із Законами № 2681-III від 13.09.2001; № 191-IV від 24.10.2002; № 2116-IV 
від 21.10.2004; № 2189-IV від 18.11.2004; № 2863-IV від 08.09.2005; в редакції Закону № 
2809-IV від 06.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1104-V від 31.05.2007; № 
1665-VI від 22.10.2009; № 1778-VI від 17.12.2009. Цей Закон регулює відносини між органа-
ми виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами ХП і ви-
значає правовий порядок забезпечення безпечності та якості ХП, що виробляються, знахо-
дяться в обігу, імпортуються, експортуються. Дія цього Закону не поширюється на тютюн і 
тютюнові вироби та ХП, вироблені для особистого споживання. В Законі наведені обов’язки 
держави стосовно забезпечення профілю безпеки та якості ХП з метою захисту життя і здо-
ров'я населення від шкідливих факторів, які можуть бути присутніми у ХП. Приведено пере-
лік вимог держави щодо встановлення: параметрів безпечності для ХП; мінімальних специ-
фікацій якості ХП у технічних регламентах; санітарних заходів і ветеринарно-санітарних ви-
мог для потужностей (об'єктів) та осіб, які зайняті у процесі виробництва, продажу (поста-
чання), зберігання (експонування) ХП; стандартів для ХП з метою їх ідентифікації; вимог 
щодо знань, умінь та стану здоров'я відповідального персоналу виробників, продавців (по-
стачальників). Також приведено вимоги держави щодо забезпечення: профілю безпеки нових 
ХП для споживання людьми до початку їх обігу в Україні; наявності у ХП для спеціального 
дієтичного споживання функціональних ХП і дієтичних добавках, заявлених особливих ха-
рактеристик та їх профілю безпеки для споживання людьми, зокрема особами, які мають 
особливі дієтичні потреби; інформування та підвищення обізнаності виробників, продавців 
(постачальників) і споживачів стосовно профілю безпеки ХП та належної виробничої прак-
тики; здійснення державного контролю на потужностях (об'єктах), де виробляються та пере-
робляються ХП, що становлять значний ризик для здоров'я і життя людей; державного на-
гляду з метою перевірки виконання виробниками та продавцями (постачальниками) об'єктів 
санітарних заходів вимог цього Закону; виявлення порушень цього Закону та здійснення не-
обхідних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які не виконують положення 
цього Закону. За порушення вимог Закону винні особи несуть цивільно-правову, адміністра-
тивну та кримінальну відповідальність. До системи державних органів, які в межах їх компе-
тенції забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів, а також 
державний контроль та нагляд за їх виконанням входять: Кабінет Міністрів України; центра-
льний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я; Державна санітарно-
епідеміологічна служба України; Державна служба ветеринарної медицини України; центра-
льний орган виконавчої влади з питань аграрної політики; центральний орган виконавчої 
влади з питань технічного регулювання та споживчої політики. Таким чином, з позиції фар-
мацевтичного законодавства наведено особливості законодавства про безпечність та якість 
ХП. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВОВІДНОСИН 
Петрух Л.І., Ткач О.А., Шелепетень Л.С., Чабан І.Г. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 
Надання медичної допомоги хворим на туберкульоз ґрунтується на засадах доказової 

медицини, новітніх наукових знаннях та основних законодавчих документах: Укази Прези-
дента України, постанови КМ України, накази МОЗ України.  

Виробництво ліків повинно відповідати нормам ЕС, наказу №11 Держкоммедбіопро-
му “Про забезпечення якості лікарських засобів” (28.01.98 р.), а також “Положенню про по-
рядок здійснення контролю якості субстанцій, допоміжних речовин, готових лікарських за-
собів, косметичних препаратів та засобів особистої гігієни” (наказ №11 від 28.01.98 р.). 

На сучасному рівні лікувальних можливостей виникає потреба своєчасного внесення 
змін до діагнозу, особливо, коли на початку лікування хворого результати мікроскопічного 
дослідження мазка були негативними, а під час лікування (через 1,5–2,0 міс) отримані пози-
тивні дані культурального дослідження. Під час лікування можлива зміна клінічної форми і 
фази туберкульозного процесу. Зміну фази можна здійснювати на будь-якому етапі спосте-
реження за хворим залежно від його стану. Діагноз змінюють відразу ж після діагностування 
у пацієнта іншої клінічної форми туберкульозу. 

Для кожної категорії хворих на туберкульоз розроблені нові стандартні режими хемі-
отерапії, які дещо відрізняються від таких, що рекомендовані ВООЗ та нині застосовуються в 
Україні. Основне принципове розходження стосується тривалості інтенсивної, підтримуючої 
фаз та основного курсу лікування. За стандартами лікування ВООЗ, у хворих, які виділяють 
мікобактерії туберкульозу, тривалість інтенсивної фази та основного курсу лікування визна-
чають за терміном припинення бактеріовиділення. У режимах хеміотерапії хворих на де-
структивний туберкульоз легень тривалість інтенсивної, підтримувальної фаз та основний 
курс лікування залежить не тільки від терміну припинення бактеріовиділення, а й від часу 
загоєння деструкції. Хворих 1-ої категорії треба обов’язково лікувати в умовах стаціонару до 
припинення бактеріовиділення та, у разі можливості, до загоєння деструкції у легенях. В ам-
булаторних умовах або санаторії антимікобактерійну терапію продовжують за стандартними 
методиками з метою завершити основний курс лікування, який був розпочатий у стаціонарі. 

Стандартний курс лікування проводять 4-5-ма препаратами – ізоніазид (Н), рифампі-
цин (R), піразинамід (Z), етамбутол (E)та/або стрептоміцин (S) упродовж перших 3-4 міс що-
денно, або через день. Застосовують переважно 4 препарати на день (стрептоміцин викорис-
товують лише в перші два місяці). В наступні три місяці поєднують три або два з них, пере-
важно ізоніазид або рифампіцин щоденно або через день. Кількість препаратів залежить від 
характеру й динаміки процесу. Загальний курс лікування становить 6-7 міс.  

У випадку стійкості мікобактерії туберкульозу до 1-2-ох або більшості основних пре-
паратів, останні замінюють у наведеному вище режимі на резервні препарати левофлоксацин 
(Lev), спарфлоксацин (Spr), ломефлоксацин (Lom), пефлоксацин (Pef), рифабутин (Rh), кла-
ритроміцин (Cl), клофазимін (Cfs), фтивазид Ph), флуренізид (Fl), тіоацетазон (T). 

Серед перелічених вище лікарських засобів є флуренізид – новий оригінальний украї-
нський препарат протитуберкульозної та протимікробної дії, внесений у 2001 р. до Реєстру 
галузевих нововведень. Флуренізид відповідає сучасним стандартам ефективності і безпеки у 
випадку лікування туберкульозу і хламідіозу.  
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Більшість хворих на туберкульоз завершує лікування без будь-яких значних побічних 
реакцій на препарати. Однак у деяких пацієнтів вони можуть виникати. У звичайних умовах 
повсякденні лабораторні спостереження не потрібні, якщо у пацієнта до початку лікування 
печінка функціонувала нормально. Пацієнти з важкими побічними реакціями повинні ліку-
ватися у лікарні. Після вилікування хворі спостерігаються за 5-ою категорією у протитубер-
кульозних диспансерах.  

Контроль за виконанням Протоколу здійснює розробник – Інститут фтизіатрії і пуль-
монології імені Ф.Г.Яновського за основними показниками когортного аналізу ефективності 
лікування туберкульозу, які отримують з областей України один раз на рік, а ефективність 
лікування в областях – за встановленими критеріями якості для кожної моделі туберкульозу. 
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, які виникли під час лікування заносять у ме-
дичну картку хворого на туберкульоз. Зміни до Протоколу вносять у разі виявлення недолі-
ків, отримання новітніх медичних розробок, яких раніше не було у Протоколі, потребі спро-
щення або доповнення його новими даними. 

В Україні прийнято широкомасштабну урядову комплексну програму “Здоров’я нації 
на 2002-2011 р.р.». Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу» є актуальний і вимагає неухильно-
го виконання.  
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СУДОВА ФАРМАЦІЯ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНФІКУВАННЯ ГЕПАТИТОМ С ОСІБ,  
ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ ПІДВИЩЕНОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ 

Шаповалов В.В. (мл.), Горєлова М.В. 
Національний фармацевтичний університет, 

Київський РВ ГУМВС України в Харківській області 
 
Розповсюдження гепатиту С в останні часи дедалі збільшується і досягає у розвину-

тих країнах до 2% від загального населення, щорічно заражається 3-4 млн. чоловік, що ро-
бить це захворювання соціально небезпечним і потребує розробки заходів щодо попере-
дження інфікування вірусним гепатитом С. 

Тому, метою роботи стало судово-фармацевтичне вивчення серед населення груп під-
вищеного ступеня ризику щодо інфікування гепатитом С. 

Одним із факторів розповсюдження вірусного гепатиту С є загальне зростання нарко-
манії, оскільки 38-40% молодих людей, які захворюють на гепатит С, інфікуються саме при 
внутрішньовенному введенні наркотичних засобів. Отже, розповсюдження ін’єкційної нар-
команії супроводжується одночасним інфікуванням на вірус гепатиту С.  

За результатами огляду наукової літератури встановлено, що існують три групи під-
вищеного ризику осіб щодо зараження гепатитом С. Перша група (високий ступень ризику 
зараження гепатитом С) складається з 3 підгруп: 1 підгрупа – особи, які споживають 
ін’єкційні наркотичні засоби; 2 підгрупа – особи, які знаходяться в місцях позбавлення волі; 
3 підгрупа - особи, яким переливали фактори згортання крові до 1987 р. Для 1 та 2 підгрупи 
джерелами зараження найчастіше виступають наркопритони або місця, де відбувається спі-
льне вживання ін’єкційних наркотичних засобів, місця позбавлення волі.  

До другої групи (середньо-підвищений ступень ризику зараження гепатитом С) нале-
жать 4 підгрупи: 1 підгрупа – пацієнти, які знаходяться на гемодіалізі; 2 підгрупа – особи, 
яким були пересаджені органи або переливання крові відбулося до 1992 року; 3 підгрупа – 
пацієнти з невстановленими хворобами (проблемами) печінки; 4 підгрупа – немовлята, які 
народилися від інфікованих матерів.  

До третьої групи (слабко підвищений ступень ризику зараження гепатитом С) відно-
сяться 3 підгрупи: 1 підгрупа – медичні працівники та працівники санітарно-епідеміологічної 
служби; 2 підгрупа – особи, які мали статеві контакти з багатьма партнерами; 3 підгрупа – 
особи, які мали статевий контакт з носієм вірусу. Заразитися на вірусний гепатит С також 
можна при виконанні пірсингу, татуювань – у відповідних салонах. Медперсонал може зара-
зитися під час роботи з інфікованою кров’ю. Рідко причиною інфікування пацієнтів є гемот-
рансфузії (4%). Статевий шлях передачі гепатиту С також менш вірогідний. При незахище-
ному статевому контакті з носієм вірусу вірогідність передачі складає 3-5%. Доведено, що 
особам, які відносяться до 1 групи, необхідно проходити обстеження на гепатит С у нарколо-
гічних диспансерах, куди вони звертаються первинно. Аналізи потрібно здати навіть у тих 
випадках, коли використання ін’єкційних наркотиків мало місце тільки один або декілька 
разів багато років тому. Адже, гепатит С може перебігати без будь-яких симптомів та пере-
ходити до хронічної форми. 

Таким чином, проведено судово-фармацевтичне вивчення серед населення груп під-
вищеного ступеня ризику та обґрунтовано заходи попередження щодо інфікування гепати-
том С. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ОБІГУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Шаповалов В.В., Малініна Н.Г., Шаповалова В.О.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Сьогодні в Україні в асортименті аптечних закладів на вітринах з’явилися функціона-

льні харчові продукти (раніше - БАД) таких компаній, як «Fito Pharm», «Осокор», ТОВ «ФФ 
«Вертекс» та ін., які широко користуються попитом серед населення різних вікових груп. Ві-
дповідно до діючого фармацевтичного законодавства, а саме Законів України «Про безпеч-
ність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. за № 771/97-ВР та «Про внесення змін 
до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 
24.10.2002 р. за № 191-IV функціональний харчовий продукт (ФХП) - це харчовий продукт, 
який містить як компонент лікарські засоби та пропонується для профілактики або пом'як-
шення перебігу хвороби людини. Експертиза, пов’язана з віднесення ФХП до категорії спе-
ціальних харчових продуктів (СХП) здійснюється установами МОЗ шляхом проведення дер-
жавної санітарно-епідеміологічної експертизи (ДСЕЕ). При дослідженні оцінюються спеціа-
льні властивості продукту, аналізуються рекомендації виробника щодо його споживання та 
застосування, а потім готується звіт щодо можливості віднесення харчового продукту до ка-
тегорії спеціального, який підписується керівником експертної установи. На підставі звіту 
складається висновок, який затверджується Головним державним санітарним лікарем Украї-
ни (заступником). Позитивний висновок є підставою для рекомендації ФХП до державної 
реєстрації, тобто «Переліку діючих висновків державної санітарно-епідеміологічної експер-
тизи на спеціальні харчові продукти, які були внесені в реєстр висновків державної санітар-
но-епідеміологічної експертизи». Перелік вміщує такі дані: ♦ порядковий номер; ♦ наймену-
вання ФХП; ♦ найменування виробника; ♦ номер і дата видачі висновку, найменування уста-
нови, що провела ДСЕЕ; ♦ форма випуску, упаковки; ♦ рекомендації щодо застосування. 
Строк внесення ФХП не повинен перевищувати трьох робочих днів після затвердження ви-
сновку Головним державним санітарним лікарем України (заступником). За результатами 
аналізу нормативно-правової бази, встановлено основні документи, які регулюють обіг ФХП 
на території Україні: 1) постанови КМУ: ♦ «Про затвердження переліку харчових добавок, 
дозволених для використання у харчових продуктах» від 04.01.1999 р. за № 12; ♦ «Порядок 
віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного 
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» від 26.07.2006 р. за 
№ 1023; ♦ «Деякі питання діяльності, пов’язаної з торгівлею лікарськими засобами» від 
03.02.2010 р. за № 259; 2) накази МОЗ України: ♦ «Про Порядок надання одноразового до-
зволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призна-
чення» від 12.01.2001 р. за № 10; ♦ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких на-
казів МОЗ України» № 740 від 06.11.2006 р.; 3) розпорядження КМУ: ♦ «Про затвердження 
Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення» від 
26.05.2004 р. за № 332-р. Слід відмітити, що згідно з наказом МОЗ України «Про затвер-
дження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби меди-
чного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, 
обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» від 19.07.2005 р. за № 360 в 
торговельному залі аптеки ФХП повинні бути розташовані на окремому стенді, з обов’яз-
ковим зазначенням про те, що вони є СХП та не зареєстровані як ЛЗ в установленому поряд-
ку. Таким чином, з позиції фармацевтичного законодавства вивчено та проведено аналіз но-
рмативно-правового регулювання обігу ФХП на території Україні для суб’єктів господарю-
вання різних форм власності. 
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СУДОВА ФАРМАЦІЯ: ПІДХОДИ ДО ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ВІЛ/СНІД 
ІНФІКОВАНИХ СПОЖИВАЧІВ ІН’ЄКЦІЙНИХ НАРКОТИКІВ НА ЗАСАДАХ 

ДОКАЗОВОЇ ФАРМАЦІЇ 
Шаповалов В.В. (мл.), Назаренко В.І. 

Національний фармацевтичний університет,  
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Судово-фармацевтичні дослідження за останні роки свідчать про наявність причинних 

зв’язків між розповсюдженням ін’єкційної наркоманії і ВІЛ/СНІДу. За даними ВООЗ 10% 
нових випадків ВІЛ-інфікування у світі пов’язані із споживанням ін’єкційних наркотичних 
засобів (НЗ). За даними Альянс Україна кількість споживачів ін’єкційних НЗ на диспансер-
ному обліку за 2009 рік становить – 402258 чоловік. Тому важливо, щоб значні зусилля дер-
жавних організацій були сконцентровані на профілактиці та лікуванні ВІЛ/СНІДу серед спо-
живачів ін’єкційних наркотиків (СІН). Забезпечення доступу до лікування для носіїв 
ВІЛ/СНІДу серед СІН критично важливо для ефективної протидії розповсюдженню захво-
рюваності серед СІН та статевих партнерів споживачів ін’єкційних НЗ. Таку можливість на-
дає фармацевтична корекція у вигляді антиретровірусної терапії (АРВТ), яка полегшує про-
тікання хвороби, зменшує ризик розповсюдження інфекції та поліпшує якість життя людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД. АРВТ може слугувати для уражених ВІЛ/СНІДом споживачів 
ін’єкційних наркотиків стимулом до вступу в контакт зі службами охорони здоров’я, які 
проводять профілактику, консультацію та тестування на ВІЛ. Також, АРВТ може позитивно 
вплинути на рішення пройти лікування від наркозалежності та супутніх захворювань СІН, 
таких як: вірусні інфекції, що передаються з кров’ю, включаючи, гепатити B, C, D; бактеріа-
льні інфекції – туберкульоз, бактеріальна пневмонія, ендокардит, сепсис; передозування пси-
хоактивними речовинами; алкогольна залежність та алкогольне ураження печінки; комбіно-
вана залежність; психічні розлади. Але, нажаль, для більшості СІН лікування недоступне із-
за таких причин, як: активне споживання наркотиків; неблагополучний соціальний та матері-
альний стан; негативне відношення медичних робітників до СІН. Наркозалежні ВІЛ-
інфіковані громадяни України не мають доступу до життєво важливого лікування, хоча на 
засадах норм охорони суспільного здоров’я та прав людини – СІН, які є носіями ВІЛ/СНІДу 
повинні мати справедливий та рівний доступ до профілактики, діагностики та лікування 
ВІЛ/СНІДу, включаючи АРВТ. Доступ до фармацевтичної корекції не повинен штучно об-
межуватись із-за політичних та соціальних суджень. Стаття 49 Конституції України прого-
лошує: «Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 
Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням…». Всі пацієнти, які відповіда-
ють критеріям відбору в програму АРВТ та проявляють бажання лікуватися мають на це 
право. Допомогу ВІЛ-інфікованим СІН необхідно проводити комплексно, для цього необхід-
но налагодити координацію роботи 4-х служб на засадах доказової фармації: медико-
фармацевтичної допомоги та інфекційних клінік; наркологічної допомоги; психологічної та 
соціальної допомоги. Наркотична залежність та ВІЛ/СНІД не відокремлені один від одного – 
кожна з цих проблем ускладнює іншу. Тому, підхід до медико-фармацевтичної корекції цих 
проблем необхідно проводити комплексно та одночасно. Всебічна допомога СІН при 
ВІЛ/СНІД включає поєднання лікування ВІЛ-інфекції, наркозалежності та супутніх захворю-
вань. Медико-фармацевтична допомога носіям ВІЛ/СНІДу надається, в першу чергу, антире-
тровірусними препаратами, такими як: зідовудін, діданозін, ставудін, абакавір та інші. Всебі-
чна допомога дає можливість: попередити розповсюдження ВІЛ-інфекції; сприяти дотри-
манню режиму АРВТ та замісної терапії; підвищити загальну якість життя; накопити досвід 
ефективного лікування наркозалежності в супроводі з ВІЛ/СНІД. Таким чином, розробка пі-
дходів до профілактичної та медико-фармацевтичної корекції ВІЛ/СНІДу серед СІН на заса-
дах судової і доказової фармації буде сприяти в цілому захисту їх прав і свобод, життя і здо-
ров’я. 
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Проблема розповсюдження адиктивної залежності від психоактивних речовин (ПАР) 

серед неповнолітніх займає особливе місце серед проблем, що стоять перед українським сус-
пільством. Зловживання ПАР серед цієї вікової категорії населення стрімкими темпами зрос-
тає щодня, що ставить під загрозу майбутню демографічну ситуацію нашої держави. Вжи-
вання ПАР стійко ввійшло в культуру відпочинку дітей та все більше зростає кількість непо-
внолітніх, для яких вживання ПАР стає сенсом життя, та які згодом стають на стежку зло-
чинності. Було проведено судово-фармацевтичне дослідження щодо зловживання ПАР серед 
учнів шкіл. Дослідження проводилося методом анкетування серед школярів 8-11 класів ві-
ком від 12 до 17 років на базі Красноградської гімназії «Гранд» протягом 2009 року. Всього 
було проанкетовано 112 осіб. Школярам було запропоновано перелік лікарських засобів 
(ЛЗ), які представлені в аптечному асортименті м. Красноград та які мають наркогенний по-
тенціал, а саме: баклофен; діазепам; дифенгідрамін; зопіклон; клонідин; натрію оксибутират; 
нітрогліцерин; прометазин; спазмолекс; терофун; трайфед; трамадол; тригексифенідил; фе-
нібут; фенобарбітал; хлоропірамин; хлорамфенікол. Пропонувалось вказати: чи вживали во-
ни ці ЛЗ з метою отримання ейфорізуючого ефекту. Ступінь зловживання ПАР визначався за 
такими критеріями: «ніколи не вживав», «вживав 1-2 рази», «вживав декілька разів», «вжи-
вав більше 10 разів, але не регулярно», «вживаю регулярно». За такими ж критеріями вияв-
ляли і ступінь вживання алкогольних напоїв. В ході проведеного судово-фармацевтичного 
дослідження було отримано наступні дані. Такі ЛЗ, як баклофен, фенібут, фенобарбітал ніко-
ли не вживав жоден із анкетованих. Вживали 1-2 рази такі ЛЗ: дифенгідрамін – 3,6 % (0,9 % 
учні 9 кл. та 2,7 % - 10 кл.); зопіклон – 1,8 % (учні 10 кл.); клонідин – 0,9 % (учні 10 кл.); на-
трію оксибутират – 2,7 % (0,9 % - 9 кл. та 1,8 % - 10 кл.); нітрогліцерин – 4,5 % (учні 10 кл.); 
спазмолекс – 1,8 % (учні 10 кл.); терофун – 1,8 % (учні 10 кл.); трайфед – 1,8 % (учні 10 кл.); 
тригексифенідин – 1,8 % (учні 9 кл.); хлоропірамин – 0,9 % (учні 9 кл.); хлорамфенікол – 7,1 
% (0,9 % - 8 класу, 4,4 % - 9 кл., 0,9 % - 10 кл., 0,9 % - 11 кл.). Вживали декілька разів: діазе-
пам – 0,9 % (учні 9 кл.); зопіклон –0,9 % (учні 9 кл); нітрогліцерин – 1,8 % (учні 10 кл.); про-
метазин – 0,9 % (учні 10 кл.); трамадол – 0,9 % (учні 10 кл.); хлорамфенікол – 2,7 % (1,8 % - 9 
кл, 0,9 % - 10 клас). Вживали більше 10 разів, але не регулярно: трамадол – 0,9 % (учні 9 кл.). 
Жодного із наведених ЛЗ анкетовані не вживають регулярно. Алкогольні напої вживали: 1-2 
рази – 27,7 % (3,6 % - 8 кл., 9,8 % - 9 кл., 10,7 % - 10 кл., 3,6 % - 11 кл). Вживали декілька ра-
зів – 30,45 % (3,6 % - 8 кл., 17,9 % - 9 кл., 2,7 % - 10 кл., 6,25 % - 11 кл.). Вживали більше 10 
разів – 17,9 % (0,9 % - 8 кл., 8,0 % - 9 кл., 3,6 % - 10 кл., 5,4 % - 11 кл.). Вживають регулярно - 
5,4 % (3,6 % - 9 кл. та 1,8 % 10 кл.). Отримані дані свідчать про те, що алкогольні напої (пи-
во, вино, горілка тощо) вживає практично кожний третій неповнолітній школяр. Спостеріга-
ється вживання інших ПАР, що мають наркогенний потенціал. Пік вживання таких ПАР 
припадає на вік від 14 до 17 років (9-11 кл.). Таким чином, можна стверджувати, що вживан-
ня алкогольних напоїв стає першою ланкою у ланцюзі вживання ПАР та сприяє подальшому 
вживанню інших, більш наркогенних ПАР, що приводить до розвитку адиктивної залежнос-
ті. Вживання ПАР різних класифікаційно-правових груп потребує коштів, які здобуваються 
неповнолітніми злочинним шляхом, що спонукає їх до скоєння злочинів та правопорушень. 
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Охорона материнства і дитинства є найважливішим пріоритетом як в Україні, так і в 

інших країнах ЄС і ООН. Забезпечення якісного і здорового початку життя – це одне із за-
вдань Всесвітньої організації охорони здоров’я для країн Європейського союзу. Саме такий 
підхід до вирішення проблеми сприятиме позитивній тенденції в динаміці материнської сме-
ртності та смертності немовлят, що спостерігається в останні роки. Одним із факторів ризику 
як для матері, так і для немовля, є діагноз F 17. За даними статистики відомо, що при вику-
рюванні вагітною жінкою до 9 сигарет на добу, смертність новонароджених збільшується 
більше, ніж на 20%, та у 2 рази більше народжуються діти з аномаліями розвитку. Якщо вагі-
тна викурює більше 10 сигарет на добу, то ці показники становляться ще вищими – на 26% і 
у 3 рази відповідно. Існують причинно-наслідкові зв’язки між діагнозом F 17 вагітної жінки і 
здоров’ям майбутньої дитини. Встановлено, що діагноз F 17 під час вагітності жінок приво-
дить до народження слабких, з низькою вагою дітей. Після викуреної вагітною жінкою сига-
рети наступає спазм кровоносних судин плаценти, і плід знаходиться в стані легкого кисне-
вого голодування декілька хвилин. При регулярному курінні під час вагітності плід знахо-
диться в стані хронічної кисневої недостатності практично постійно. Наслідок цього – за-
тримка внутрішньоутробного розвитку плоду. Вагітна, що палить, піддає себе підвищеному 
ризику можливого викидня, народження мертвої дитини або дитини з низькою масою тіла. 
При курінні матери нікотин легко проникає через плаценту і концентрація цієї речовини у 
плоду нерідко вище, ніж в крові його матери. Найбільш негативний вплив на розвиток плоду 
у жінки, що палить, оказує радіоактивний полоній 210 – токсична речовина, яка накопичу-
ється в яйцеклітинах і внаслідок своїх мутагенних властивостей (період напіврозпаду 200 ро-
ків), крім шкоди здоров’ю, викликає мутації, особливо небезпечні під час зачаття і розвитку 
плоду. У дитини жінки, що палить, дуже слабкі антитіла, тому саме радіоактивний полоній 
210 є основною причиною фізичних відхилень і потворності потомства. Крім того, малюки, 
народжені мамами, що палять, важче адаптуються до позаутробного життя, мають проблеми 
з центральною нервовою системою і взагалі відрізняються слабким здоров’ям. Вони частіше 
і важче хворіють на інфекції дихальних шляхів, і крім того – мають підвищений (порівняно з 
іншими дітьми) ризик раптової смерті. Деякі вчені вважають, що куріння матери може спри-
яти появі злоякісних пухлин у плоду. На жаль, 72% жінок, що кинули паління під час вагіт-
ності, починають курити знову після пологів. Крім того, діагноз F 17 в період лактації жінок 
підвищує захворюваність і смертність дітей в перші роки життя. Тому розробка необхідної 
комбінації лікарських засобів для лікування жінок із тютюновою залежністю є приоритетним 
напрямком доказової фармації. Таким чином, огляд наукової літератури дозволив з’ясувати 
існування причинно-наслідкових зв’язків між діагнозом F 17 вагітних жінок і здоров’ям май-
бутньої дитини на засадах доказової фармації. Своєчасне встановлення діагнозу щодо залеж-
ності від психоактивної речовини нікотину та вибір безпечної комбінації лікарських засобів 
сприятиме відмові від тютюну і, як наслідок, забезпеченню здорового способу життя  
немовля. 



478 
 

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 
КОНТРОЛЬНО-ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Зброжек С.І. 
Національний фармацевтичний університет, 

Слідче управління ГУМВС України в Харківській області 
 
Сьогодні державна контрольно-дозвільна система України у сфері обігу лікарських 

засобів потребує розробки організаційно-правових заходів з її удосконалення. Причини не-
належного рівня стану контрольно-дозвільної системи України знаходяться у площині про-
галин та недоліків у фармацевтичному законодавстві, зокрема у відсутності концепції розви-
тку нормативно-правової бази у сфері обігу лікарських засобів різних класифікаційно-
правових та номенклатурно-правових груп. Метою роботи стало дослідження інструментів 
концепції розвитку контрольно-дозвільної системи України у сфері обігу лікарських засобів. 
Дослідження інструментів концепції розвитку контрольно-дозвільної системи України у 
сфері обігу лікарських засобів базувалося на вивченні вимог Всесвітньої організації охорони 
здоров’я до функціонування контрольно-дозвільної системи в сфері обігу ліків, які включа-
ють 16 модулів для оцінки стану регуляторної системи. За результатами дослідження моду-
лю, який включає вимоги до національної контрольно-дозвільної системи лікарського регу-
лювання щодо законодавчої бази по створенню та розвитку контрольно-дозвільної системи у 
сфері обігу лікарських засобів, встановлено, що організація національної контрольно-
дозвільної системи лікарського регулювання повинна відповідати 4 вимогам: 1) Міністерство 
охорони здоров’я передає повноваження по контролю за обігом лікарських засобів одному 
або декількома відомствам (організаціям, агентствам, автономним закладам); 2) відповідаль-
ність (функції, організаційна структура) кожного із уповноважених відомств чітко визначені, 
в тому числі перелік поставлених регуляторних функцій, які знаходяться у сфері їх контро-
лю; 3) як найменше одне із уповноважених відомств координує (контролює) всі регуляторні 
сфери (функції); 4) діяльність різних уповноважених відомств, що приймають участь в регу-
ляторній сфері обігу лікарських засобів, координується через спеціальний адміністративний 
механізм. В свою чергу фармацевтичне законодавство, що включає законодавчу базу по 
створенню контрольно-дозвільної системи обігу лікарських засобів, повинно відповідати 7 
вимогам: 1) нормативно-правова база по регулюванню фармацевтичним сектором являється 
чіткою та всебічною; 2) основні етапи (кроки) щодо виконання законів встановлені та вико-
нуються; 3) законодавством визначені відповідні відомства (організації), які виконують за-
конодавчу та нормотворчу функції (розробляють закони, постанови, накази, інструктивно-
методичні рекомендації); 4) до розробки нормативних документів залучені регуляторні ві-
домства, органи, що відповідають за їх впровадження та контроль за впровадженням; 5) до 
розробки нормативних документів також залучені різні сектори громадського суспільства 
(громадські організації, пацієнти, медичні та аптечні працівники, виробники лікарських за-
собів); 6) розроблені нормативні документи введені в дію та опубліковані; 7) чинні нормати-
вні документи доведені до відома зацікавлених осіб за допомогою відповідних комунікацій-
них каналів. 

Таким чином, на засадах фармацевтичного законодавства досліджено вимоги до наці-
ональної контрольно-дозвільної системи лікарського регулювання щодо законодавчої бази 
по створенню та розвитку контрольно-дозвільної системи у сфері обігу лікарських засобів в 
Україні. 
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СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

ДО ГЕРОЇНЗАЛЕЖНИХ ОСІБ  
Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Зієнко М.М. 

Національний фармацевтичний університет, 
Слідче управління ГУМВС України в Харківській області 

 
Економічна криза, що панує в країнах Європейського Союзу, в Україні, Російській 

Федерації та інших державах істотно погіршує епідеміологічну ситуацію щодо залежності 
осіб із числа наркоманів від психоактивних речовин взагалі, і від опіоїдів (героїну) зокрема. 
Судово-фармацевтичний моніторинг свідчить про те, що серед осіб, хворих (в т.ч. і злочин-
ців) на опіоманію, триває перехід від вживання кустарно виготовлених екстрактів з макової 
соломи до напівсинтетичних та синтетичних опіоїдів героїнової групи. Незаконний обіг геро-
їну, який є особливо небезпечним наркотичним засобом Таблиці I Списку №1 Постанови Ка-
бінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р., утворює ознаки злочину, передбаченого ст. 
305–320 Кримінального кодексу України (ККУ). Відносно особи – злочинця, який вживає 
героїн, призначаються та проводяться судово-медична, судово-наркологічна та судово-
психіатрична експертизи. Крім того, у відповідних випадках застосовуються примусові захо-
ди медико-фармацевтичного характеру (МФХ) до героїн залежних осіб. Під примусовими 
заходами МФХ, що застосовується на етапі судового слідства до героїн залежних осіб по 
кримінальним справам слід розуміти заходи державного примусу, які призначаються, продо-
вжуються, змінюються і припиняються тільки в судовому порядку, що встановлений кримі-
нальним, кримінально-процесуальним і кримінально-виконавчим законодавством, та заходи, 
які тягнуть за собою певні обмеження і втрати для осіб щодо яких вони застосовуються, не-
залежно від їх бажання і волі. Підстави для застосування примусових заходів МФХ для геро-
їн залежних осіб: 1) факти вчинення героїн залежною особою суспільно небезпечного діяння 
у вигляді кримінального злочину, пов’язаного з незаконним обігом героїну за статтями ККУ; 
2) факти вчинення наркозалежною особою суспільно небезпечного діяння у вигляді криміна-
льного злочину у стані: неосудності; обмеженої осудності; осудності у випадку, коли нарко-
залежна особа до постановлення вироку або під час відбування покарання захворіла на пси-
хічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Засто-
сування примусових заходів МФХ проводиться з метою обов’язкового лікування героїн за-
лежних осіб, а також для запобігання вчинення цими особами інших суспільно небезпечних 
діянь у вигляді кримінальних злочинів. Серед проаналізованих кримінальних справ, 
пов’язаних з незаконним обігом героїну та їх експертним супроводженням, авторами зафік-
совано такі види примусових заходів МФХ: надання амбулаторної психіатричної допомоги в 
примусовому порядку; госпіталізація до лікарняного закладу із звичайним наглядом; госпі-
талізація до лікарняного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до лікарняного закла-
ду із суворим наглядом. Серед лікарняних закладів виступають медичні, наркологічні та 
психіатричні заклади. Особливостями застосування примусових заходів МФХ до героїн за-
лежних осіб є те, що такі заходи можуть вживатися замість кримінального покарання на ета-
пі судового слідства, тобто суд виносить рішення замість кримінального покарання застосу-
вати тільки примусові заходи МФХ. Таким чином, проведено судово-фармацевтичне ви-
вчення застосування примусових заходів медико-фармацевтичного характеру до героїн за-
лежних осіб. 



480 
 

РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ, ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ 
ЗАХОДІВ ПРИ ЛІКУВАННІ АДИКТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 

Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Негрецький С.М. 
Національний фармацевтичний університет, 

Слідче управління ГУМВД України в Харківській області 
 
Сьогодні відмічається в Україні духовна криза, що виражається у вигляді збільшення 

наркотизації населення, стрімкого розвитку алкогольної залежності, розпусти, зміни мораль-
них та культурних цінностей. Слід відмітити, що саме духовна криза, а не економічна або 
політична впливає на погіршення не тільки якості життя кожної особи, а й держави взагалі, 
що призводить до вимирання нації внаслідок різних соціально небезпечних хвороб, зокрема 
адитивних розладів здоров’я. Духовність народу визначає морально-етичні устої, що ґрун-
туються на релігійності людей. Духовність кожної людини не є якимось абстрактним яви-
щем, а визначається реальним станом людини, що відображає його погляди на життя та вчи-
нки. Отже, духовність визначає відношення людини до оточуючого середовища, а також го-
товність людини виконувати заповіді Божі та відповідати на жорстокість людей добром. Як 
правило, особи, що мають адиктивну залежність від психоактивних речовин різних класифі-
каційно-правових груп є такими, що загубили духовний зв’язок із Богом та оточуючими лю-
дьми. Це особи, які не мають цінностей та які різнобарвлюють своє життя за допомогою 
психоактивних речовин. Таким чином, розвиток духовності кожної людини для надання їй 
життєвих цінностей, які покращують якість життя цієї людини – це основне завдання держа-
вних та місцевих органів влади. Повільне вирішення соціальних проблем, загострення кри-
мінальної обстановки, розповсюдження нелегального обігу психоактивних речовин, недоста-
тній рівень моральної масової культури – всі ці фактори поглиблюють духовну кризу особи-
стості у суспільстві. Не рідко наркозалежні звертаються до громадських організацій (напри-
клад, церкви) і просять допомоги, оскільки у державі вони не змогли отримати медико-
фармацевтичну, психологічну та соціальну допомогу. Одним із елементів реабілітаційних 
заходів при лікуванні адиктивної залежності у наркозалежних є сприятливий вплив церкви 
на наркозалежних. При роботі з адиктивними пацієнтами відмічені наступні фактори, які 
вказують про такий сприятливий вплив на наркозалежних: 

Збільшення кількості припинивших вживати наркотики, що благотворно діє на свідо-
мість основної маси людей, як наглядний приклад можливості діючої боротьби з наркотич-
ним недугом (ефект «маси»); 

Збільшення кількості нових наркозалежних та тих, що прийшли вдруге на молитву 
наркозалежних людей. Це створює особливий духовний та психологічний клімат, який до-
помагає придбати впевненість в отриманні допомоги та збільшує ефект віри. Ось чому і від-
бувається більш швидке вооцерковлення новоцерковлених і навіть невіруючих наркозалеж-
них осіб; 

Залучення до процесу богослужіння максимально більшої кількості молодих людей та 
їх батьків, що не може не вплинути на їхній молитовний настрій. Тут дійсно проявляються 
очі Спасителя «По вірі вашій – да будить вам». 

Таким чином, розвиток духовності серед осіб із розвиненою адиктивною залежністю є 
одним із сприятливих факторів психологічної реабілітації наркохворих, що сприяє більш ле-
гкій відмові людини від зловживання психоактивними речовинами. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Пересипкін О.В. 
Національний фармацевтичний університет, 

Слідче управління ГУМВД України в Харківській області 
 
Серед поширених форм підприємницької діяльності у фармацевтичному секторі еко-

номіки України слід відзначити три такі: ФОП – фізична особа-підприємець, ПП – приватне 
підприємство та ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю. Всі ці форми в залежності 
від виду фармацевтичної діяльності мають принципові відмінності. Процедура реєстрації 
фармацевтичних підприємств усіх форм детально викладена в Законі України «Про держав-
ну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV. 

Метою роботи стало вивчення особливостей здійснення підприємницької діяльності у 
фармацевтичному секторі економіки України за формою ФОП.  

Підприємницька діяльність у фармацевтичному секторі економіки України за формою 
ФОП реєструється у випадках, якщо річний обіг підприємницької діяльності не надто висо-
кий (до 500 тис. грн.), наймати персонал та займатися податковою звітністю немає потреби. 
Фізична особа – підприємець може вибрати один з трьох варіантів оподаткування: звичайна 
система (сплата прибуткового податку), спрощена система (сплата єдиного податку, 200 грн. 
на місяць) та сплата фіксованого прибуткового податку. Є тільки обмеження – спрощена си-
стема виключена, якщо бізнес буде пов’язаний з підакцизними товарами – лікеро-
горілчаними та тютюновими виробами, а також пально-мастильними матеріалами. Також до 
особливостей спрощеної системи оподаткування за формою ФОП відноситься те, що такий 
підприємець не є платником податку на додану вартість (ПДВ). Після відкриття ФОП під-
приємці стикаються з проблемою, що великі компанії не хочуть мати справу з ФОП, оскільки 
таке підприємство не є платником ПДВ. Відповідно, при взаєморозрахунках цей податок для 
них не буде списаний і вони будуть змушені оплатити його самі. Контрагенти – юридичні 
особи, які є платниками ПДВ, вкрай неохоче працюють з ФОП на єдиному податку і в біль-
шості випадків відмовляються від співпраці з ними, тому що при цьому втрачають право на 
податковий кредит. Наступною особливістю здійснення підприємницької діяльності у фар-
мацевтичному секторі економіки України за формою ФОП є те, що реєстрація ФОП прово-
диться за місцем проживання фізичної особи (тобто ФОП можна зареєструвати тільки за мі-
сцем прописки підприємця). Звітність до податкової служби ФОП проводиться щокварталь-
но. Серед особливостей здійснення підприємницької діяльності за формою ФОП у фармаце-
втичному секторі економіки України слід відмітити також необхідність належного рівня від-
повідальності підприємця за зобов’язаннями, адже підприємець – фізична особа відповідає 
всім своїм майном за порушення та не виконання зобов’язань, тобто за Законом стягнення за 
боргами може бути покладено на машину, квартиру чи інше майно, що є свого роду платою 
за просту і швидку процедуру державної реєстрації, за можливість використання спрощеної 
процедури оподаткування, за відсутність установчих документів, статутного фонду та орга-
нів управління. Таким чином, на засадах фармацевтичного права досліджено особливості 
здійснення підприємницької діяльності у фармацевтичному секторі економіки України на 
прикладі форми «фізична особа – підприємець». 
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СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З 
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Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Пожога Л.К. 
Національний фармацевтичний університет, 

Слідче управління ГУМВС України в Харківській області 
 
В сучасних умовах, коли населення України має доступ до якісних та ефективних лі-

карських засобів, що мають психоактивні властивості, залишається відкритим питання про 
судово-фармацевтичну характеристику лікарських засобів, які мають наркогенний потенціал 
з позиції доказової фармації. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних 
засобів (виготовлення, зберігання з метою збуту або без мети збуту для особистого вживання 
опію екстракційного, ознаки ст.ст. 307–309 КК України) примушує наркозалежних шукати 
нові способи придбання наркотичних засобів. Одним із такий способів являється придбання 
лікарських засобів з психоактивними властивостями, що мають наркогенний потенціал, че-
рез фармацевтичну мережу. 

Метою роботи стало вивчення судово-фармацевтичної характеристики лікарських за-
собів з психоактивними властивостями, що відповідають за наркогенний потенціал препара-
ту, з позиції доказової фармації. 

За результатами дослідження встановлено, що судово-фармацевтична характеристика 
лікарських засобів з психоактивними властивостями включає наркогенний потенціал психо-
активної речовини, ступінь токсичності психоактивної речовини та швидкість формування 
аддиктивної залежності від психоактивної речовини. 

Розглянемо ці складові. Ступінь токсичності психоактивної речовини залежить від: а) 
способу введення; б) режиму дозування; в) толерантності; г) тривалості курсу лікування; д) 
фізичних, хімічних та фармакологічних властивостей психоактивного початку; є) технології 
отримання психоактивної речовини; ж) комбінованого застосування даної психоактивної ре-
човини з психоактивними речовинами інших класифікаційних груп. В результаті досліджень 
встановлено 3 способи введення психоактивних речовин: пероральний, внутрішньом’язовий 
і внутрішньовенний. В режимі дозування лікарського засобу з психоактивними властивостя-
ми відзначають разову дозу, добову дозу, кратність прийому, особливі умови, пов’язані з ча-
сом прийому, інтервалом між прийомами їжі та ін. Толерантність психоактивної речовини 
зумовлена її фізичними, хімічними та фармакологічними особливостями, а також індивідуа-
льними особливостями пацієнта. В технології одержання психоактивної речовини розрізня-
ють: 1) одержання в умовах легального фармацевтичного виробництва; 2) одержання в кус-
тарних умовах, тобто нелегально. В комбінованому застосуванні психоактивної речовини 
розрізняють його одночасне застосування разом з речовинами та засобами інших класифіка-
ційних груп: наркотичні засоби + антибіотики, наркотичні засоби + вітаміни, наркотичні за-
соби + антиалергічні засоби.  

Нами показано, що ступінь токсичності психоактивної речовини впливає на віднесен-
ня даної психоактивної речовини до тієї чи іншої номенклатурно-правової та класифікацій-
но-правової групи.  

Таким чином, з позиції доказової фармації приведена судово-фармацевтична характе-
ристика лікарських засобів з психоактивними властивостями. 
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СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СКОЄННЯ СУЇЦИДІВ У 
ДЕПРЕСИВНОМУ СТАНІ ПІД ВПЛИВОМ АЛКОГОЛЮ 

Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Рудика М.П. 
Національний фармацевтичний університет, 

Слідче управління ГУМВС України в Харківській області, 
Харківська міська Спілка ветеранів Афганістану (в-і) 

 
Зловживання алкоголем, що приводить до формування стійкої алкогольної залежнос-

ті, часто супроводжується і порушеннями в психоемоційній сфері: від зниженого рівня 
сприйняття дійсності до клінічно виявлених і значущих депресій. За останні роки проблема 
депресії стала однією з найбільш актуальних не тільки в психіатричній практиці, але й у гло-
бальному масштабі. Це визначається значимістю депресивних розладів з медичної, медико-
соціальної та медико-фармацевтичної точок зору, а також тією обставиною, що за прогноза-
ми експертів до 2020 р. депресія стане другою за частотою причиною захворюваності в світі. 
Чи є зв’язок між алкоголем і депресією? Відомо, що такий зв’язок існує, тому що найчастіше 
наносять собі ушкодження і здійснюють самогубство саме люди, що мають проблеми з алко-
голем. Є дані, які свідчать про те, що алкоголь змінює хімічний склад мозку, тим самим збі-
льшуючи ризик розвитку депресії. Іншим наслідком регулярного вживання алкоголю є кон-
флікти в родині, неможливість отримати високооплачувану роботу, погана пам’ять і пробле-
ми в сексуальному житті, і у відповідь на все це виникає депресія. При депресії алкоголь на 
короткий час дає антидепресивний ефект, але потім починається прогресування захворюван-
ня, а наслідком цього часто стають суїциди. Нижче приводимо випадки із судово-
фармацевтичної практики, які демонструють, що особи у депресивному стані здатні скоюва-
ти суїцидальні спроби: 1) 02.04.2010 року о 21.00 за місцем свого мешкання, у м. Куп’янськ, 
покінчив життя самогубством, обливши себе бензином та підпаливши, гр. С., 1952 р.н., без-
робітний, при житті зловживав спиртними напоями; 2) 21.04.2010 року о 22.20 у с. Святоши-
но, Лозівського району, гр. Ж. 1973 р.н., безробітний, після сварки з дружиною, знаходячись 
в стані алкогольного сп’яніння та намагаючись покінчити життя самогубством, вистрілив 
собі в область грудної клітини зі своєї мисливської рушниці. Під час доставки його до Лозів-
ської ЦРЛ від отриманих поранень помер в автомобілі швидкої медичної допомоги. Наведені 
випадки достатньо наглядно свідчать про те, що особи, які скоюють суїцид, зазвичай страж-
дають від сильного душевного болю, перебувають у стані стресу, а також відчувають немож-
ливість впоратися зі проблемами. Вони часто страждають психічними хворобами, емоційни-
ми порушеннями, особливо депресією, і дивляться в майбутнє без надії. Депресія є медичним 
захворюванням, що може виникнути з будь-якого приводу. Депресія характеризується довго-
тривалим порушенням настрою, що негативно впливає на якість життя. Більша частина лю-
дей, що страждають депресією, не розуміють про те, що вони хворі й, отже, не вважають за 
необхідне звертатися за медико-фармацевтичною допомогою при депресії. Серед медикаме-
нтозних засобів лікування депресії найбільше часто застосовуються антидепресанти, серед 
яких слід вказати на флувоксамін, який може бути охарактеризований як один з найбільш 
перспективних антидепресантів в сучасній психофармакології, що за своїми когнітивним 
ефектом не має аналогів серед інших препаратів цієї групи. Таким чином, в рамках судової 
фармації розглянуто проблему скоєння суїцидів у депресивному стані під впливом алкоголю, 
що вимагає підвищення рівня медико-фармацевтичного забезпечення таких пацієнтів. 
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СУДЕБНАЯ ФАРМАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБОРОТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ ВЫРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
Шаповалова В.А., Шаповалов В.В., Свидло Л.В. 
Национальный фармацевтический университет, 

Следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области 
 
Президентом Украины В. Януковичем 20 марта 2010 г. на координационном совеща-

нии руководителей правоохранительных органов в Генеральной прокуратуре Украины была 
поставлена задача повышения уровня достоверности учета преступлений, искоренения фак-
тов сокрытия преступлений, перекручивания с квалификацией, манипуляции со статистиче-
скими показателями. К примеру, если в 2005 г. прокурорами возбуждено более 14 тыс. уго-
ловных дел по материалам, где милиция не увидела состава преступления, то уже в 2009 го-
ду их стало более 18 тыс. (на 30% больше). Из них более 5 тыс. уголовных дел направлены в 
суд. Среди скрытых – 31 убийство, 127 разбоев, 800 грабежей, 100 связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. За 2009–2010 гг. за сокрытие преступлений к дисципли-
нарной ответственности привлечено 10 тыс. 709 сотрудников правоохранительных органов, 
к уголовной – 36. На сегодня в государстве не раскрыто почти 2 млн. преступлений, совер-
шенных в предыдущие годы, половина которых – тяжкие и особо тяжкие, более 6 тыс. – 
умышленные убийства, почти 400 тыс. – кражи, более 220 тыс. - разбои и грабежи, 10 тыс. 
преступлений, связанных с наркобизнесом, незаконным оборотом наркотических средств. За 
4 месяца 2010 года службой БНОН выявлено 18 тыс. 856 преступлений, из них 7458 – тяжкие 
и особо тяжкие преступления, проведено 3738 оперативных закупок, сбыт (ст. 307 УК Ук-
раины) – 6719 (35,6%), прекурсоры (ст. 311 УК Украины) – 639, лаборатории (ст. 313 УК Ук-
раины) – 83, вовлечение (ст. 315 УК Украины) – 220, притоны (ст. 317 УК Украины) – 810, 
сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ (ст. 321 УК Украины) – 159. Пришло время, 
когда в Украине нужно бороться с бедностью, повышать уровень жизни населения, и в связи 
с этим должны быть повышены социально-экономические и медико-фармацевтические стан-
дарты. Поэтому проблема наркотизации общества и незаконного распространения наркоти-
ческих средств на сегодняшний день является наиболее глобальной в государстве, и требует 
незамедлительного разрешения. Судебно-фармацевтический мониторинг свидетельствует о 
том, что наркобизнес, оборот которого достигает по разным оценкам от 1 млрд. до 80 млрд. 
грн. в год, непосредственно связан с экономической и общеуголовной преступностью. В Ук-
раине зарегистрировано 159 331 потребителей наркотических средств, а потребителей пси-
хоактивных веществ всех классификационно-правовых групп – от 1,5 до 2 млн. человек, но 
адекватного противодействия наркобизнесу и его последствиям – наркомании, токсикома-
нии, ВИЧ/СПИД, психическим и неврологическим расстройствам здоровья, не наблюдается. 
Число наркозависимых с каждым годом неумолимо растет, а средний возраст больных 
уменьшается, что отражается на генофонде нации, также проблема усугубляется криминали-
зацией общества. Поэтому искоренение наркомании в обществе и правонарушений оборота 
наркотических средств необходимо изучать и рассматривать не только как социальное явле-
ние, но и как уголовно-правовое, судебно-медицинское, судебно-фармацевтическое, что по-
может выработать доктрину комплексной государственной программы противодействия.  
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СУДЕБНАЯ ФАРМАЦИЯ: ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
СОВЕРШЕНИЮ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ 

Шаповалова В.А., Шаповалов В.В., Сливкина А.А. 
Национальный фармацевтический университет, 

Следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области 
 
Одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел является 

борьба с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров (ст.ст. 305–324 Уголовного Кодекса Украины), в том числе со-
вершенными иностранными гражданами, находящимися на территории Украины. 

Судебно-фармацевтический анализ свидетельствует о том, что динамика преступле-
ний, совершенных иностранцами в 2010 г. В сфере незаконного оборота наркотических 
средств, по сравнению с 2009 г. значительно не выросла. Так, на протяжении 4-х месяцев 
2010 года на территории г. Харькова и Харьковской области иностранными гражданами бы-
ло совершено 6 преступлений (8 преступлений за аналогичный период 2009 года) в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, их аналогов и прекурсоров, а именно: незакон-
ное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (ст. 309 Уголовного Кодек-
са Украины), незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка 
или пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов. 

В ходе изучения личностей преступников-иностранцев было установлено, что наибо-
лее часто на территории г. Харькова и Харьковской области совершают преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотических средств граждане Российской Федерации, а именно 
из 6-ти преступников 4-е являются гражданами России, 1 – гражданин Азербайджана, 1 – 
гражданин Иордании (в 2009 году: 4 – граждане РФ, по одному – граждане Азербайджана и 
Грузии). 

Основными причинами совершения преступлений данной категории на территории 
Слобожанщины гражданами Российской Федерации, Грузии, Азербайджана и Иордании яв-
ляются: 1) влияние западной культуры и пропаганда западного стиля жизни; 2) потеря жиз-
ненных ценностей; 3) ослабление семейных связей (в частных случаях); 4) обширная нарко-
тизация населения стран постсоветского пространства; 5) безвизовое пересечение границы 
между Россией и Украиной, а как следствие – свободное передвижение через границу ука-
занных государств уголовного элемента, целью которого является, как правило, избежание 
уголовной ответственности и наказания за совершение преступления, а, кроме того, и про-
должение преступной деятельности; 6) концентрация значительного количества иностран-
цев-студентов; 7) отсутствие устойчивого антинаркотического мировоззрения; 8) расслоение 
в обществе; 9) низкий уровень нравственности и правовой культуры. 

Таким образом, с позиции судебной фармации изучены причины и условия, способст-
вующие совершению на территории Украины иностранными гражданами преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-
ров. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО: 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ОТРУЙНИХ ТА 

СИЛЬНОДІЮЧИХ РЕЧОВИН НА ЗАСАДАХ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ 
Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Халін М.М., 
Ніконов М.М., Абросимов О.С., Данілюк О.В. 
Національний фармацевтичний університет, 
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Одним із напрямків діяльності кафедри фармацевтичного права є навчально-

методична робота щодо роз’яснення правил обігу отруйних та сильнодіючих речовин на за-
садах судової фармації. Її основна мета полягає у додипломній та післядипломній підготовці 
фахівців практичної фармації і медицини, які мають достатній обсяг теоретичних знань та 
практичних навичок в галузі законодавчого, нормативно-правового, інструктивно-
методичного регулювання контрольно-дозвільної системи щодо обігу отруйних та сильноді-
ючих речовин, в тому числі лікарських засобів (ЛЗ). Вивчення судово-фармацевтичної прак-
тики щодо ЛЗ, які застосовуються не за призначенням лікаря та викликають отруєння (суїци-
ди, легкі, середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження за судово-медичною класифіка-
цією, або інші розлади здоров’я за судово-психіатричною або судово-наркологічною класи-
фікацією) базується на доказовій фармації, котра вивчає фармакологічні властивості, пока-
зання до застосування, спосіб застосування та дозування, побічні ефекти, протипоказання до 
застосування, запобіжні заходи, режим контролю вказаних категорій ЛЗ. Судова фармація 
тісно межує з токсикологічною хімією, яка є наукою, що вивчає методи виділення отруйних і 
сильнодіючих речовин, а також продукти їх перетворення в тканинах, органах і рідинах ор-
ганізму (людини, тварини, рослини). Токсикологічна хімія (судова хімія) виникла з потреб 
судово-медичної токсикології, яка є одним із розділів судової медицини. Для встановлення, 
що є в організмі сильнодіюча або отруйна речовина та внаслідок чого відбулось отруєння, 
судово-медичним експертам необхідні дані щодо хімічного дослідження внутрішніх органів 
трупів або біологічних рідин сльозової рідини, сечі, крові на наявність в них сильнодіючих, 
отруйних, психотропних речовин, одурманюючих і наркотичних засобів, або прекурсорів. 
Судово-фармацевтична практика, яка вивчає причини та умови щодо порушення правил обі-
гу ЛЗ, надає можливість попереджувати ці причини та умови в організації повсякденної пра-
ці провізора. В процесі навчання вирішуються головні завдання теоретичного та практичного 
курсу, а саме: поглиблення спеціальних знань у формуванні високоосвіченого фахівця в сфе-
рі обігу отруйних і сильнодіючих речовин; профілактики зловживань і правопорушень у 
сфері режиму контролю обігу ЛЗ, які є отруйними та сильнодіючими речовинами; ознайом-
лення з порядком здійснення діяльності (зберігання, патентування, виписування, введення, 
відпуску та ін.) у сфері законного обігу отруйних і сильнодіючих речовин; вивчення контро-
льно-дозвільного регулювання фармацевтичної діяльності по виробництву та реалізації от-
руйних і сильнодіючих речовин; моніторингу за побічною дією, небезпечністю та шкідливіс-
тю отруйних і сильнодіючих речовин; ознайомлення із особливостями відповідальності за 
незаконний обіг сильнодіючих і отруйних речовин; вивчення організаційно-правових аспек-
тів судової хіміко-фармацевтичної експертизи; засвоєння зв’язку судової фармації із судовою 
медициною, судовою психіатрією, судовою психологією, судовою наркологією, кримінологі-
єю, криміналістикою, кримінальним правом та ін. Таким чином, фармацевтичне право є ба-
зовою основою навчально-методичного роз’яснення правил обігу отруйних та сильнодіючих 
речовин на засадах судової фармації. 
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Алкоголізм – хронічне захворювання, яке зумовлене систематичним зловживанням 

спиртних напоїв, проявом якого є постійна або періодична потреба у сп’янінні. Характеризу-
ється розладами психічної поведінки, соматичними та неврологічними порушеннями, зни-
женням працездатності, втратою соціальних зв’язків, деградацією особистості, схильністю 
до антисоціальної поведінки і, як наслідок, до скоєння злочинів (нанесення легких, середніх і 
тяжких тілесних ушкоджень). Вивчення проблеми алкоголізму свідчить про те, що на фоні 
хронічного алкоголізму, а саме в II та III стадіях, виникають алкогольні психози, як гострі 
так і хронічні. Серед алкогольних психозів виділяють наступні форми: алкогольний делірій, 
алкогольний галлюциноз, алкогольний психоз марення (алкогольний параної та марення ре-
внощів). Такі хворі потребують лікування тільки в умовах стаціонару через відсутність кри-
тичного відношення до свого стану. Принципи лікування алкогольного психозу базується на 
застосуванні нейролептиків та нормотиміків на засадах доказової фармації. Серед нейролеп-
тиків широкого застосування набувають похідні піперидинових фенотиазинів, а саме препа-
рат – неулептил (проперіціазин). Цей лікарський засіб (ЛЗ) є «коректором поведінки», малим 
нейролептиком, його основним фармакологічним ефектом є седація, снодійний та протиблю-
вотний ефекти, що важливо при алкогольному психозі, який супроводжується блюванням. 
Периферична протиблювотна дія ЛЗ зумовлена блокадою в шлунково-кишковому тракті 
блукаючого нерва. Неулептил знімає прояви гніву, роздратованість, та інші афекти гнівливо-
го типу. Нейролептична дія ЛЗ зумовлена блокуванням в мезолімбічних структурах головно-
го мозку допамінергічних постсинаптичних рецепторів (загалом Д2). ЛЗ пригнічує звільнен-
ня гормонів гіпоталамуса та гіпофіза. Хворі стають більш врівноваженими. Також у схемах 
фармакокорекції алкогольних психозів застосовують нормотиміки, основним представником 
яких є солі літію, а саме літію гідрокарбонат. Літію гідрокарбонат широко застосовується для 
лікування ендогенних афективних захворювань, для зняття гострого маніакального збуджен-
ня у психічних хворих. У великих дозах він знижує вміст серотоніну у головному мозку та 
підвищує чутливість нейронів гіппокампу до дії дофаміну, впливаючи на нейрохімічні про-
цеси в нервовій тканині. Літію гідрокарбонат стабілізує настрій при алкогольному психозі. В 
основі механізму фармакологічної дії літію гідрокарбонату знаходиться його конкурентні 
відносини на мембранах клітин з іншими іонами (натрію, калію, магнію та кальцію). Літій 
гальмує деякі етапи метаболізму інозитолфосфатів, в результаті цього процесу змінюється 
активність медіаторів, що приймають участь у психічній діяльності організму – норадрена-
лін, дофамін, серотонін та ГАМК. Ефективним є застосування літію гідрокарбонату для збе-
реження стриманості щодо подальшого вживання алкоголю. Особливістю ЛЗ є те , що він 
пригнічує відчуття ейфорії від вживання алкоголю. Таким чином, пацієнти, які страждають 
алкогольними психозами, схильні до антисоціальної поведінки у вигляді сімейних сварок, 
нанесення легких, середніх і тяжких тілесних ушкоджень, скоєння злочинів. Тому, своєчас-
ний діагноз захворювання, призначення ЛЗ з позиції доказової фармації буде сприяти ефек-
тивній фармакокорекції алкогольного психозу. 
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Основний зміст Болонської декларації, прийнятої 19 червня 1999 року, полягає в тому, 

що країни – учасниці зобов’язались до 2010 року привести свої освітні системи у відповід-
ність до єдиного стандарту, який базується на положеннях міжнародної стандартної кваліфі-
кації (МСКО). 

Болонська угода пропонує впровадження кредитно – модульної системи, забезпечую-
чи цим більшу зацікавленість до європейської системи освіти.  

Це буде сприяти залученню більшої кількості студентів з різних регіонів світу. Кон-
цепція кредитно – модульної системи передбачає розподіл учбового матеріалу на модулі. Кі-
лькість модулів в межах тієї чи іншої дисципліни може бути довільною. 

Встановлюють, як правило, два (три) модульних контролю протягом семестру. Моду-
льна оцінка з навчальної дисципліни – це сума балів, отриманих студентом в результаті ви-
конання контрольного завдання під час модульного контролю. Оцінка за семестр (курс) на-
вчання складається з суми модульних оцінок. 

Реформування нашої системи освіти зіткнеться з труднощами, які безумовно будуть 
подолані. Важко буде і студентам, які будуть здобувати свою освіту майже самостійно. Ми, 
викладачі, повинні надати зусиль, щоб цей перехід з нашої системи освіти на європейську 
був менш болючим та більш м’яким. 

Отже, в навчальному процесі приймають участь, з одного боку – студент, з другого – 
викладач. В цьому взаємозв’язку виникають деякі проблеми. По-перше, від викладача вима-
гається вміння навчити студента здобувати знання, вміння, навички, засвоювати та запрова-
джувати їх, а також на базі вже вивченого вміти засвоювати нові знання. Таким чином, ви-
кладач постає перед необхідністю постійного професійного удосконалення, ознайомлення і 
вивчення сучасних новітніх технологій та інше.  

Що стосується студента, то тут найважливішим стає питання про його готовність до 
самостійно – пізнавального пошуку. Тут велике значення набуває те, що особа, яка навчаєть-
ся, повинна бути зацікавленою у своєму навчанні. 

З метою виявлення індивідуальних інтересів та потреб до занять фізичною культурою 
і спортом було проведено анкетування студентів НФаУ, які навчаються на 1-4 курсах. 

За результатами анкетування 78% опитаних вважають, що заняття з фізичного вихо-
вання мають великий вплив на формування особистості майбутнього фахівця в тій чи іншій 
галузі. 80% студентів вважають за необхідне займатися фізичною культурою мінімум 2 рази 
на тиждень, 5% - 3 рази на тиждень, 15% - 1 раз. 

84% студентів висловили бажання займатися у секції або у групі за спеціалізацією, з 
них 11% хотіли б займатися самостійно, 34% - отримувати консультації тренера-викладача, 
55% - під керівництвом викладача. 52% студентів віддали перевагу спортивним іграм (баске-
тбол, волейбол, футбол), 44% - індивідуальним видам (аеробіка, шейпінг, плавання, легка 
атлетика, єдиноборства, важка атлетика). 

Основною причиною, що заважає студентам займатися у секціях в позаучбовий час – 
є обмеженість часу. Так відповіли 78% студентів, що не відвідують жодну секцію. 

Для нас дуже важливим було питання про те, звідки студенти отримують інформацію 
про фізичну культуру та спорт. Ми отримали дуже цікавий результат: 40% - з телебачення та 
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радіо, 32% - з газет та журналів, 20% - з Інтернету, 8% - зі спілкування з друзями. 
Підсумками нашого анкетування визначилися такі позиції: 1) студенти готові займа-

тися фізичним вихованням та спортом самостійно; 2) студенти виявляють бажання займатися 
окремим видом спорту, тобто, інтереси студентів в заняттях фізичним вихованням спрямо-
вані на спеціалізацію; 3) основними джерелами інформації про фізичне виховання та спорт є 
газети та журнали, телебачення та радіо, Інтернет. 

Таким чином, на викладацький склад при забезпеченні освоєння дисципліни “фізичне 
виховання” полягає основна задача – методично – організаційна. Вона передбачає розробку 
нових навчальних планів, робочих програм, нових організаційних форм навчання, посібників 
та підручників.  

У вищий навчальний заклад приходять особистості, які пройшли деякий життєвий 
шлях. Студенти під час навчання в школі віддавали перевагу тому чи іншому виду спорту і 
хотіли б продовжувати удосконалювати свою майстерність в цьому виді. Деякі тільки зараз 
визначили свої вподобання до будь-якого виду. Ми пропонуємо впровадити заняття по спе-
ціалізаціям (окремим видам спорту).Так студенти 1-курсники мають обрати будь-яку спеціа-
лізацію, в якій хотіли б займатися. Це можуть бути не тільки спеціалізовані групи, але й гру-
пи загальної фізичної підготовки. У разі, якщо студент бажає займатися видом спорту, якого 
немає у навчальному закладі, то ми користуємося найперспективнішою технологією у від-
критій системі освіти – формою дистанційного навчання, яка надає можливість отримувати 
освіту з відривом від навчального закладу. 

Розподіл навчального матеріалу на модулі за пропозицією викладача встановлює ка-
федра, яка забезпечує складання цієї дисципліни і погоджує з методичною комісією напрям-
ки підготовки. Цей розподіл вноситься до робочої програми з дисципліни. 

Єдиною проблемою, яка може виникнути при такій системі навчання, стане різний рі-
вень підготовленості студентів. Для вирішення цього питання, необхідно розробити тести та 
контрольні завдання, які допоможуть об’єктивно оцінити рівень підготовленості студента в 
тому чи іншому виді спорту. І вже в залежності від отриманих результатів формувати групи 
спеціалізації: початково-навчального рівня та рівня удосконалення спортивної майстерності. 

Завдяки впровадженню спеціалізації в групи на заняттях фізичного виховання ми на-
даємо можливість студентам реалізувати свої бажання, щодо занять спортом.  

Якщо студент має можливість займатися на занятті тим, чим йому цікаво, то, звичай-
но, він отримує від цього задоволення і прагне досягнути як найвищого результату. Можли-
во, навіть, виконати спортивний розряд. Це має дуже велике значення тому, що під час на-
вчання у ВНЗ студент отримує велике розумове навантаження і у нього не залишається часу 
на заняття спортом. 

Якщо розглянути кожний окремий вид спорту (баскетбол, волейбол, аеробіка, плаван-
ня, легка атлетика та інші), то кожен з них по-своєму, в силу своєї специфіки, вирішує осно-
вні задачі фізичного виховання: освітню, оздоровчу, виховну.  

При вирішенні задач використовуються одні й ті ж принципи та методи фізичного ви-
ховання. А засобами є фізичні вправи, спрямовані на оздоровлення, загартування особистос-
ті, гармонійний розвиток, виховання творчо активної, фізично і духовно сильної особистості. 
Наявність саме таких особистостей, високо кваліфікованих спеціалістів потребує наше сус-
пільство.  

Студент сьогодні – майбутнє держави завтра. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ФАРМАЦЕВТА У КОЛЕДЖІ У СВІТЛІ ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

Бойчук І.Д., Хомік Є.В. 
Житомирський базовий фармацевтичний коледж 

 
Метою діяльності коледжу як вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації є які-

сна професійна підготовка студентів, комплексний вплив на їх свідомість і поведінку, ре-
зультатом чого має бути засвоєння знань, умінь та навичок, визначених стандартами вищої 
освіти. 

У зв’язку з бурхливим розвитком вітчизняної фармацевтичної індустрії та становлен-
ням фармацевтичного ринку, наявністю суперечностей між професійними вимогами, які ви-
суваються до фармацевта і сучасними умовами розвитку фармацевтичного ринку, системою і 
змістом професійної підготовки фахівця, проблема якісної професійної підготовки майбутніх 
фармацевтів у коледжі, формування їх професійної компетентності в умовах сьогодення на-
буває особливої актуальності. 

Компетентність у професійній підготовці фармацевта розглядається як інтегрована 
характеристика особистості фахівця, що включає компетенції та здатність виконувати певні 
виробничі функції щодо кваліфікованого забезпечення населення лікарськими засобами.  

Спираючись на аналіз наукових досліджень щодо структури професійної компетент-
ності, ми визначили наступні компоненти професійної компетентності фармацевта: особисті-
сний, когнітивний, практичний, оцінно-рефлексивний.  

Особистісний компонент має такі складові: мотиви, потреби, цілі, наявність інтересу 
до поглибленого вивчення фахових дисциплін; прагнення до творчості в професійній діяль-
ності, об’єктивність і самокритичність в оцінці досягнутого рівня розвитку власної профе-
сійної компетентності. 

Когнітивний компонент є системою набутих теоретико-методологічних знань з гума-
нітарних та соціально-економічних, природничо-наукових (фундаментальних) та професій-
них (фармацевтичних) дисциплін, необхідних для забезпечення професійної діяльності та 
спілкування.  

Практичний компонент включає набуття професійних умінь, необхідних та достатніх 
для успішного здійснення професійної діяльності, визначених у галузевому стандарті підго-
товки фармацевта, принципів використання їх у професійній діяльності фармацевта. Разом з 
тим, слід додатково виділяти групу комунікативних умінь, які є особливою складовою підго-
товки майбутніх фармацевтів у коледжі, й передбачають здатність розуміти взаємини людей, 
адекватно сприймати ситуацію спілкування, толерантність, емпатійність, адаптивність і ко-
мунікабельність.  

Оцінно-рефлексивний компонент включає: здатність застосовувати знання і вміння 
для здійснення професійної фармацевтичної діяльності, творчий підхід у вирішенні конкрет-
них задач технологічного, організаційного, пошукового, аналітичного, комунікативного ха-
рактеру; здатність до самоосвіти й самовдосконалення; сформованість таких якостей як кре-
ативність ініціативність, налаштованість на співробітництво, здатність до передбачення, кри-
тичного прогнозування результатів діяльності й відносин, що відображається у володінні 
прийомами фармацевтичної опіки. Оцінно-рефлексивний компонент є регулятором особисті-
сних досягнень, самоврядування, поштовхом до самопізнання, професійного росту, розвитку 
рефлексивних здібностей і формуванню індивідуального стилю роботи. Цей компонент ви-
значає рівень розвитку самооцінки, розуміння власної значущості для інших людей, відпові-
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дальності за результати своєї діяльності, пізнання себе й реалізацію в процесі професійної 
діяльності. 

Таким чином, є очевидним, що у професійній підготовці фармацевта виникає пробле-
ма оцінки не тільки фахових, а й особистісних якостей фахівця, які характеризують мотива-
ційну, емоційну, інтелектуальну, вольову й інші сторони особистості. 

Сьогодні активно ведуться дискусії про те, що діяльність фармацевта не повинна об-
межуватись тільки реалізацією лікарських засобів та виробів медичного призначення. Прак-
тика свідчить, що немало відвідувачів аптеки звертаються до фармацевта з метою одержання 
необхідної консультації стосовно вибору та застосування лікарського засобу, виробів медич-
ного призначення тощо. Ініціатором перегляду функцій та вимог до фармацевта виступило 
професійне об’єднання – Міжнародна фармацевтична федерація (Federation International 
Phamaceutique) та Всесвітня організація охорони здоров’я. За результатами їх досліджень, до 
найбільш загальних професійних компетенцій фармацевтів можна віднести: знання, вміння й 
навички з професійної області; комунікативні вміння й навички, здатність вести бесіду, спіл-
куватись з відвідувачами аптечних закладів.  

Кращою оцінкою рівня професійної підготовки, відповідно, й рівня професійної ком-
петентності є фактор працевлаштування випускників. Як відомо, на цьому етапі життя випу-
скники гостро відчувають таку проблему, як власна конкурентоспроможність. Водночас ми 
маємо право назвати конкурентоспроможність результатом набуття професійної компетент-
ності, адже суть основних положень Болонської декларації полягає в побудові європейського 
простору вищої освіти, що сприятиме мобільності й розширенню можливостей працевлаш-
тування громадян, а також зростанню міжнародної конкурентоспроможності європейської 
вищої освіти. 

На нашу думку, застосування компетентністного підходу до підготовки фармацевтів у 
коледжах, а, відповідно, й до розробки нових галузевих стандартів вищої освіти повинне 
призвести до формування нової системи діагностичних засобів з переходом від оцінки знань 
до оцінки компетенцій та визначення рівня компетентності. Таким чином, результати фор-
мування системи компетенцій є одним із ключових моментів оцінки якості професійної під-
готовки фахівця, яка залежить від вдосконалення освітніх технологій, формування іннова-
ційного досвіду відносин між студентом і викладачем як суб’єкт-суб’єктних, які базуються 
на постійній взаємодії викладача зі студентом, де студент виступає партнером викладача у 
навчальному процесі.  

Перспективним залишається впровадження нових технологій навчання та організації 
навчального процесу, формування особистісних якостей майбутнього фармацевта, реалізація 
принципу наступності у формуванні професійної компетентності студентів різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів. 
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МІКРОДИДАКТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ 
МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

Вельма С.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Вибір Україною інноваційного шляху розвитку вимагає відповідного кадрового забез-

печення промисловості, зокрема хімічної та хіміко-фармацевтичної галузі. Для розбудови 
сучасного хіміко-фармацевтичного промислового комплексу України необхідна масштабна 
комп'ютеризація виробничого обладнання з метою забезпечення його відповідності сучасним 
вимогам світового ринку. Це обумовлює значне зростання вимог до якості навчання майбут-
ніх фахівців, серед яких чільне місце займають інженери-технологи. В той же час, докорінне 
реформування вітчизняної вищої технічної освіти та приєднання України до Болонського 
процесу вимагають посилення практичної частини підготовки майбутнього інженера на за-
садах суб'єктно-діяльнісного підходу; підвищення значення самостійної роботи майбутнього 
фахівця; створення умов для всебічного формування особистості студента.  

Стрижневим компонентом методичної системи навчання є дидактичний підхід. У но-
рмативних документах вищої освіти чітко визначена необхідність розробки усієї документа-
ції вищої освіти на засадах суб'єктно-діяльнісного підходу. Його основними рисами є: необ-
хідність побудови навчальної дисципліни на основі професійної діяльності фахівця; обов'яз-
кове використання у навчальному процесі професійно-орієнтованих навчальних задач; по-
треба у постійному контролі за рівнем сформованості професійних умінь. Також згідно нор-
мативної документації вищої освіти у навчальному процесі велику роль має відігравати осо-
бистісно-орієнтований підхід, за яким основною метою навчання є "формування професійно 
важливих якостей (здатностей) особистості" та "забезпечення інтелектуального розвитку" 
студента. Крім особистісно-орієнтованого підходу, у нормативній документації вищої освіти 
зазначено і необхідність реалізації технологічного підходу, важливими ознаками якого є 
"модульна побудова дисципліни" та "оптимізація змісту", що взаємопов'язані між собою. Та-
ким чином, в результаті аналізу державних стандартів вищої освіти було встановлено, що в 
основі методичної системи навчання має бути такий дидактичний підхід, який об'єднує су-
б'єктно-діяльнісний, особистісно-орієнтований та технологічний підходи. 

Одним із перспективних напрямів підвищення якості навчання студентів є підвищення 
рівня оперативності управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, яке можливе за 
рахунок реалізації мікроструктурного аналізу. У сучасній дидактиці елементи методичної сис-
теми навчання традиційно визначаються тільки для дидактичного макрорівня, а саме: для спе-
ціальності, дисципліни, розділу, теми, заняття, навчальної задачі. Відсутність розроблених 
елементів методичної системи для більш дрібних елементів – для навчальних дій та операцій – 
спричиняє втрату оперативного управління процесом навчання студентів дисципліни. Втрата 
оперативного управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів часто призводить до 
вироблення у них помилкових умінь та навичок і, відповідно, до значних витрат навчального 
часу на їхнє виправлення. За допомогою мікроструктурного аналізу система змісту навчальної 
дисципліни доповнюється новими елементами дидактичного мікрорівня: навчальна дія та опе-
рація. Отже, підґрунтям для розробки методичної системи навчання має бути мікродидактич-
ний підхід, який об'єднує суб'єктно-діяльнісний, особистісно-орієнтований та технологічний 
підходи, починаючи з рівня дій та операцій, що забезпечує підвищення рівня оперативності 
контролю та управління процесом навчання студентів. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ «ЛІКАРСЬКИХ» ОТРУТ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ 

Вельчинська О.В.  
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 
Сьогодні серед хвороб все частіше починають зустрічатися захворювання, які квалі-

фікують як «лікарська хвороба». При правильному призначенні, обґрунтованих дозуваннях, 
обліку індивідуальної чутливості хворого лікарський препарат - це терапевтичний засіб. При 
передозуванні лікарський засіб стає отрутою. Хвороби від ліків зустрічаються нерідко особ-
ливо в наш час, який називають «віком хімічних ліків». 

Вивчення сучасних «лікарських» отрут в курсі «Токсикологічна хімія» проводиться 
комплексно за наступною схемою: 

− хімічна будова та фізико-хімічні показники «лікарської» отрути; 
− хімічні властивості «лікарської» отрути; 
− метод ізолювання із біологічного матеріалу, якісне виявлення та кількісне визна-

чення фізико-хімічними методами «лікарської» отрути; 
− застосування в медицині; 
− токсикологічне значення, симптоми отруєння і перша медична допомога при отру-

єнні «лікарською» отрутою; 
− фармакокінетика і фармакодинаміка, метаболізм «лікарської» отрути в організмі 

живої людини або трупному матеріалі. 
Саме такий комплексний підхід до вивчення кожної «лікарської» отрути дає можли-

вість всебічно охопити проблему та забезпечити якісне засвоєння наукового матеріалу. 
Актуальним залишається введення додаткового матеріалу: історія відкриття та ство-

рення «лікарської» отрути, приклади отруєння відомих людей «лікарськими» отрутами, ре-
зультати сучасних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо вивчення невідомих 
сторін поведінки «лікарської» отрути в організмі людини, впровадження нових хімічних та 
токсикологічних методів у практику хіміко-токсикологічного аналізу. 

Так, останнім часом аспірин часто стає причиною як навмисних, так і випадкових от-
руєнь (кількість їх в США сягає до 18 000 на рік). Всім відомі препарати - похідні саліцило-
вої кислоти у разі хронічного отруєння викликають неспецифічні симптоми - галюцинації, 
метаболічний ацидоз, дегідратацію, набряк легенів або мозку, що призводить до смерті. 
Смерть настає від серцевої та дихальної недостатності, від ураження центральної нервової 
системи. Алан Доун - засновник сучасної клінічної токсикології - розробив у 1960 році но-
мограму, в якій надано різні концентрації саліцилатів в різні терміни після прийому однора-
зової великої дози. Ця номограма дозволяє виявити ступінь тяжкості інтоксикації саліцила-
тами та швидко здійснити першу медичну допомогу потерпілому: 

Ступінь тяжкості Концентрація саліцилату у сироватці крові 
Середня 500 мг/л 
Тяжка 750 мг/л 
Потенційно смертельна 1000 мг/л (можливі судоми) 

 
Таким чином, комплексний системний підхід до вивчення кожної «лікарської» отрути 

обумовлений перш за все злободенністю самої проблеми та пріоритетністю насущних питань 
впливу лікарських засобів на організм людини. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 
Важливою особливістю токсикологічної хімії як однієї із спеціальних фармацевтич-

них дисциплін є зростання номенклатури токсичних речовин внаслідок впровадження у всі 
сфери життєдіяльності людини нових хімічних сполук і матеріалів. 

Актуальними питаннями залишаються якісне виявлення метаболітів отрут та їх кількі-
сне визначення за допомогою фізико-хімічних методів. При цьому особлива увага приділя-
ється комплексному підходу до вивчення біотрансформації отруйних речовин як у біохіміч-
ному, так і токсикологічному аспектах. 

Так, при вивченні біотрансформації метилового спирту в організмі людини, необхідно 
звернути увагу на той факт, що його метаболічні перетворення відбуваються не тільки за 
окремою схемою, але й у комплексі із речовинами організму. 

Метиловий спирт у незначній кількості виділяється, не зазнав метаболізму, з повіт-
рям, що видихаєься. Незмінений метиловий спирт та його глюкуронід при каталізі глюкуро-
нілтрансферазою можуть виділятися з сечею. 

Основним метаболітом метилового спирту є продукт його окислення під дією АДГ - 
формальдегід, який окислюється до мурашиної кислоти під впливом оксидази, частина якої 
під впливом декарбоксилази розщеплюється на оксид вуглецю (IV) та воду (схема 1). 

Схема 1 

 
 
Метаболічні перетворення метанолу та їхній зв'язок із метаболізмом фолату в органі-

змі в дійсності набагато складніший. 
Krase J.A. (Intensive Care Med. 1992, № 18. P. 292-297) запропоновано наступну схему 

метаболізму метанолу (схема 2): 
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Схема 2 

 
де: ТГФ - тетрагідрофолат, АДГ - алкогольдегідрогеназа. 
Таким чином, тільки сукупність даних біохімічної та токсикологічної дисциплін може 

надати об'єктивну уяву щодо перебігу, результатів отруєння та біотрансформації отрут. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 
В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Гаврилова Н.Б., Гузєва В.В. 
Коледж Національного фармацевтичного університету 

 
Для сучасної Європи характерними є потужні інтеграційні процеси, які охоплюють рі-

зні галузі суспільного життя окремих країн. Поряд з принциповими змінами соціально-
економічного характеру спостерігаються тенденції формування загальноєвропейського осві-
тнього простору. Суттєво зростають вимоги до кваліфікованого працівника, що викликано 
зміною структури економічних взаємовідносин і ринку праці. Відповідно зростають вимоги 
до якості освітніх послуг, системи підготовки висококваліфікованих працівників та системи 
освіти в цілому. Одним з важливих завдань сучасного вищого навчального закладу є підго-
товка професіонала, мобільного на ринку праці, здатного до адаптації та якнайповнішої реа-
лізації власного творчого потенціалу.  

Згідно з галузевими стандартами вищої освіти при створенні нових освітніх техноло-
гій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню її світоглядної куль-
тури, індивідуального досвіду, творчості враховують новітньо державну освітню парадигму: 
через формування системи компетенцій до формування компетентності фахівця в цілому. 

Оскільки наша країна є активним учасником загальноєвропейських процесів, актуаль-
ним є питання перспектив розвитку вітчизняної системи вищої освіти та її особливості в 
умовах реалізації положень Болонської декларації.  

Сучасна психолого-педагогічна наука та практика використовують термін "інновацій-
на діяльність", який означає оновлення технології навчання та перебудову особистісних 
установок викладача. Такою сучасною засадою є розуміння навчального процесу як діалогу 
особистостей - викладача й студента, які є суб'єктами процесу педагогічної дії. 

Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") визначає потребу 
перегляду усталених підходів до змісту, методів і форм навчання.  

Найбільш емоційно привабливими і професійно необхідними в інноваційному на-
вчанні є імітаційні активні методи, які поділяються на неігрові (аналіз конкретних ситуацій, 
імітаційні вправи, індивідуальний тренаж) та ігрові (ділові ігри, розігрування ролей, ігрове 
проектування). Саме вони є найбільш суттєвими у професійній направленості навчального 
процесу фармацевтичного ВНЗ, бо є важливим засобом орієнтування студента на такі цінно-
сті, як краще засвоєння майбутньої спеціальності, оволодіння професійною майстерністю, 
створення нових, більш цінних, алгоритмів діяльності. 

Рівень сформованості концептуальної моделі навчання у більшості студентів не може 
забезпечити достатньо високого рівня активності в навчальній діяльності. По ряду дисциплін 
дуже низькі як оцінки емоційної привабливості, так і оцінки професійної необхідності цих 
дисциплін. За цих дисциплін пізнавальна активність студентів підмінюється системою зов-
нішнього впливу, що приводить до формального вивчення "аби здати". Отже, ефективність 
засвоєння цих дисциплін в професійному плані невисока. 

Ось чому використання нетрадиційних методів викладання різних дисциплін у вищій 
школі є актуальним і раціональним одночасно. 

Отже, можна дійти висновку, що методи навчання – надзвичайно складні психолого-
педагогічні та соціально-педагогічні утворення. При розкритті їх суті виявляється, що їм вла-
стиві не одна, а кілька істотно важливих ознак, і через те будь-якій з них можна віддати пе-
ревагу лише в цілком конкретних педагогічних умовах.  
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З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Гейко О.В., Прокопенко Т.С. 
Коледж Національного фармацевтичного університету 

 
Завдання вищої освіти в умовах реформування полягає в тому, щоб не просто дати 

майбутньому фахівцю певний комплекс необхідних теоретичних знань та практичних нави-
чок, але й сприяти розвитку його особистісних якостей, закласти основи для подальшого 
професійного самовдосконалення. Кредитно-модульна система організації навчального про-
цесу (КМСОНП) вимагає від усіх учасників чіткого усвідомлення мети навчання і як засіб її 
реалізації - нову організацію навчального процесу. В коледжі з 2005 року почали підготовку 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Фармація». 
Спираючись на нормативні документи МОН України, МОЗ України, вивчаючи досвід Націо-
нального фармацевтичного університету, в коледжі було розроблено: 

1. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу з 
рейтинговою системою оцінювання знань. 

2. Навчальний план безсесійної моделі, згідно з яким навчальний рік (60 кредитів) 
поділений на 4 залікові кредити. Кожний кредит закінчується тижнем підсумкового модуль-
ного контролю. 

3. Рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів, в основі якої 
поточний і підсумковий модульний контроль. 

4. Навчально-методичні комплекси дисциплін. 
5. Розроблені бланки звітної документації: відомості успішності з кожного модулю; 

«кредитна сумка студента», в якій накопичуються листи залікових кредитних модулів з дис-
циплін з указанням кредитного навантаження і рейтингового балу змістових модулів; балів, 
отриманих, за підсумковий модульний контроль; загальний рейтинговий бал з дисципліни 
(як середній бал з усіх модулів дисципліни); оцінка за національною шкалою (конвертована 
за єдиними критеріями) і оцінка ECTS, як результат ранжування студентів. 

Багатофункціональна комп’ютерна програма «Контингент», на підставі створених 
«кредитних сумок», автоматично формує базу для заповнення додатків до дипломів за умов 
об’єктивності та принциповості. Програма «Контингент» автоматично проводить ранжуван-
ня студентів та конвертує бали в оцінку ECTS. 

Підготовка бакалаврів вимагає залучення науково-педагогічних працівників високого 
професійного рівня , тому співпрацюємо з викладачами Національного фармацевтичного 
університету, серед яких 2 - доктори наук, 28 - кандидатів наук. 

В умовах впровадження КМСОНП подальшого детального розгляду потребує низка 
питань, зокрема: ступінь поінформованості студентів, вдосконалення критеріїв рейтингової 
оцінки їх навчальних досягнень, методичного забезпечення самостійної роботи студентів, 
зменшення навантаження на викладача щодо оформлення звітної документації.  

Однак, кредитно-модульна технологія з рейтинговою системою оцінки знань та нави-
чок студентів спрямована на підвищення якості навчання та підготовку конкурентноспромо-
жних фахівці 
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ВИКЛАДАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОВІЗОРАМ 
НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛФІКАЦІЇ 

Демченко В.О., Білай І.М. 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 

 
Разом із заповзятливістю і винахідливістю людини нас всюди оточує інтелектуальна 

власність. Інтелектуальна діяльність та інтелектуальна власність стали найціннішим капіта-
лом і тому національне законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити 
інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм пев-
них прав. 

Для поліпшення підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах України видано 
Наказ Міністерства освіти та науки № 811 від 20.10.2004 р. "Про запровадження у вищих на-
вчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Цей наказ ґрунтується 
на Указі Президента України під 27.04.2001 р. № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інте-
лектуальної власності в Україні» та на рішенні колегії МОН України від 20.06.2002 р. (про-
токол № 6/3-16 «Про запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ інтелектуа-
льної власності та підготовку за державним замовленням фахівців з інтелектуальної власнос-
ті»). 

Потреба вивчення основ права інтелектуальної власності студентами фармацевтично-
го факультету Запорізького державного медичного університету денної і заочної форми на-
вчання була обумовлена вимогами державного стандарту вищої освіти. Тому, починаючи з 
2008 навчального року, в університеті розпочато викладання дисципліни «Патентознавство», 
введеної до навчального плану. Оскільки патентне право охоплює тільки таку частину інте-
лектуальної власності, яка має відношення до "промислової власності" та вивчалась студен-
тами у рамках чинного законодавства України, то для курсантів-провізорів у рамках підви-
щення кваліфікації було запропоновано вивчення права інтелектуальної власності у відпові-
дності з міжнародними нормами Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ). 

Були розглянуті права, що стосуються об'єктів наступних основних категорій інтелек-
туальної власності, такі як: 

− Наукові твори, наприклад, книги. Охорона цього виду власності регулюється зако-
нами, що відносяться до авторського права; 

− Виконання, програми ефірного мовлення, наприклад, виступи або телепередачі . 
Охорона таких видів власності регулюється законами, що відносяться до суміжних прав, по-
в'язаних з авторським правом; 

− Винаходи. Наприклад новий вид лікарського засобу підкоряється законам, що від-
носяться до патентного права; 

− Промислові зразки, наприклад, форма упаковки. Можуть охоронятися своїми спе-
ціальними законами або законами, що відносяться до промислової власності або авторського 
права; 

 

− Товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і позначення, напри-
клад, логотипи або назви продуктів з унікальним географічним походженням. 

− Припинення недобросовісної конкуренції, наприклад, ложних заяв проти конкуре-
нта або імітації досягнень конкурента з метою обману покупця. 

Кінцевий контроль отриманих курсантами знань проводився за тестами Академії ВО-
ІВ та виявив хороший показник знань основ міжнародного права інтелектуальної власності. 
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ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ 

Динник К.В., Болотов В.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Колектив кафедри аналітичної хімії займається питаннями впровадження кредитно-

модульної системи при викладанні аналітичної хімії з 2005 року. За цей час на кафедрі були 
створені і апробовані на практиці різні системи оцінювання знань студентів в умовах запро-
вадження в університеті кредитно-модульної системи. У 2005-2006 н.р. весь курс аналітичної 
хімії був поділений на 9 основних тем, які оцінювалися в межах 5-18 балів, в залежності від 
обсягу теоретичного і практичного наповнення теми, передбачались 4 контрольні роботи та 
розрахункова графічна задача (по 9 балів кожна), іспит з дисципліни максимально оцінював-
ся у 60 балів. Студент мав змогу підвищити рейтинг здобувши перемогу на предметній олім-
піаді з дисципліни, або за участь в роботі СНТ. Максимальний рейтинг за дисципліну скла-
дав 200 балів.  

Враховуючи дуже великий обсяг практичної роботи на лабораторних заняттях з аналі-
тичної хімії (кожен студент виконує експеримент індивідуально), ця система не виявилась 
оптимальною та призвела до перевантаження викладача і студента зайвими розрахунками та 
необхідністю введення додаткової облікової документації. 

З 2007-2008 н.р. кафедра перейшла на єдину уніфіковану систему оцінювання знань 
студентів, запроваджену науково-методичною лабораторією НФаУ, з урахуванням специфі-
ки викладання аналітичної хімії. Робота студента на лабораторному занятті оцінюється єди-
ним загальним балом в національній системі (2-5 балів), який враховує: теоретичну підгото-
вку по темі заняття (перевірку самостійної підготовки з теми та опитування кожного студен-
та на кожному занятті); результати виконання лабораторного експерименту (точність та від-
творюваність отриманих результатів, статистична обробка, тощо); оформлення результатів 
експерименту в лабораторному журналі. Контроль знань передбачав в межах розподілу дис-
ципліни на 2 Модулі (максимальна сума балів за модуль - 100), кожен з яких містив по 2 змі-
стових модулі (по 30 балів) та підсумковий (40 балів). Вивчення дисципліни завершував іс-
пит, який оцінювався від 60 до 100 балів і загальним рейтингом з дисципліни було середнє 
арифметичне від суми двох модулів та іспиту. 

У 2009-2010 н.р. кафедра працювала, фактично, в умовах експерименту. Відміна під-
сумкового іспиту, збільшення лабораторних занять в кожному семестрі призвели до суттєвої 
переробки робочих програм та календарних планів для усіх спеціальностей, які вивчають 
аналітичну хімію. Впроваджена на кафедрі робота “чергових викладачів” дала змогу студен-
там відпрацьовувати пропущені лабораторні заняття у повному обсязі виключно у вільний 
від учбового навантаження час, а також підвищувати бал модульних контролів. 

Принципово був змінений підхід до проведення поточних та підсумкових модульних 
контролів. Для більш об’єктивного оцінювання знань студентів при написанні модульних 
контролів проводилась зміна викладачів в паралелі, завідувач кафедри видавав кожній ака-
демічній групі окремий варіант білетів, проводив шифрування робіт перед їх перевіркою.  

Проект нової типової програми з аналітичної хімії (ЗДМУ, квітень 2010 р.) передбачає 
розподіл дисципліни на 3 підсумкових та 8 змістових модулів, що відповідає біль чіткому 
розподілу тем за класичною схемою – якісний, кількісний та фізико-хімічні методи аналізу, 
але модульні контролі не завжди співпадають з підсумками навчальних семестрів. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОГНОЗИИ 
Доля В.С., Мозуль В.И., Головкин В.В., Литвиненко О.В. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Элективные курсы на кафедре фармакогнозии являются составляющим компонентом 

подготовки провизоров общего профиля и провизоров-косметологов. Элективные курсы до-
полняют материал лекций и практических занятий, предусмотренный программой и содер-
жат новизну, актуальность и научные наработки сотрудников кафедры. К проведению элек-
тивов привлекаются наиболее квалифицированные преподаватели. Преподавание электив-
ных курсов осуществляется по расписанию, все лекции имеют мультимедийное сопровожде-
ние. 

В элективном курсе «Проблемы современной ботаники» излагается этимология рас-
тений, витаминсодержащие растения как потенциальные антиоксиданты, роль растений для 
фармации и народного хозяйства, современные подходы к систематике растений. Значитель-
ное место уделяется демографии популяций и специфике видообразования у высших расте-
ний, излагаются лекарственные растения в гомеопатии, гормоны-биомаркеры, растения в 
косметологии, лекарственные растения о. Хортица.  

Курс «Проблемы современной ботаники» обеспечивает расширение фитотерапевти-
ческого и биологического кругозора, выработке самостоятельных суждений у студентов. 
Элективный курс проводят доц. Корниевский Ю.И. и старший преподаватель Корниевская 
В.Г. 

В курсе фармакогнозии читается электив «Фитотерапия пищевыми и дикорастущими 
растениями». В курсе прослеживается заметная интеграция фармакологии и фармакогнозии, 
что отражено в названиях лекций: «Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний», «Фи-
тотерапия в неврологии», «Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях верхних 
дыхательных путей», «Растения – гепатопротекторы», «Лекарственные растения, содержа-
щие фитоэстрогены», «Лекарственные растения, применяемые в косметологии», «Лечебные 
свойства пищевых растений», «Лечебные свойства дикорастущих растений». 

Для студентов, обучающихся по специальности «Технология парфюмерно-
косметических средств» лекции читаются по следующим темам: «Сырье растительного про-
исхождения, применяемое в косметологии», «Кремы, мази, лосьоны, получаемые на основе 
растительного сырья», «Фитоэстрогены в косметологии», «Эфирные масла в косметологии», 
«Фитотерапия сахарного диабета», «Растения-галюциногены», «Лекарственные растения, 
применяемые в гомеопатии», «Лечебные свойства пищевых растений», «Лечебные свойства 
дикорастущих растений». 

Элективный курс «Фитотерапия пищевыми и дикорастущими растениями» направлен 
на выработку у студентов умений и способов деятельности, на решения практических задач, 
на содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту профессионально-
го образования и профессионального труда.  

Элективный курс создает условия для самообразования, формирования у студентов 
умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

В качестве учебной литературы по элективным курсам используются учебные посо-
бия для факультативных курсов, для кружковой работы, научно-популярная литература, 
справочные издания, авторские разработки и пособия, имеющие рекомендации к использо-
ванию.  

Широко используется интернет-ресурс по перечисленным тематикам.  
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На использованные материалы сайтов даются ссылки в лекциях с указанием названия 
публикации и ее авторов. 

При чтении элективных курсов преподаватели курсов ставят перед собой задачу по-
высить уровень индивидуализации обучения путем написания студентами рефератов, адап-
тировать текст лекций и учебных программ к современным требованиям науки и практики. 

Программа элективных курсов учитывает особенности студентов, интересующихся 
отдельными разделами фармации и фармакогнозии, опирается на учебную программу, но не 
дублирует, а дополняет ее и способствует формированию исследовательских навыков у сту-
дентов, нацеливает их на подготовку к государственным экзаменам и на дальнейшую прак-
тическую деятельность. 

Результаты освоения материала элективных курсов заносятся в зачетную книжку сту-
дентов с указанием названия курса, количества часов, фамилией преподавателя и подписью 
преподавателя. Элективные курсы, освоенные за период обучения в университете, вносятся в 
приложение к диплому с указанием тематики элективов и количества часов по учебному 
плану. 

Студенты, не имеющие зачета по элективному курсу в необходимом обьеме часов, к 
экзаменационной сессии не допускаются. Центральная методическая комиссия Запорожско-
го государственного медицинского университета ежегодно утверждает перечень элективных 
курсов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ INTERNET- РЕСУРСА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 
КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ 

Доля В.С., Мозуль В.И., Головкин В.В., Литвиненко О.В., Антипенко А.Н. 
Запорожский государственный медицинский университет 

 
Курсовая работа является неотъемлемым элементом учебного процесса по фармаког-

нозии и должна включать все темы, предусмотренные программой по фармакогнозии. 
Цель работы – рекомендовать студентам для выполнения курсовых работ наиболее 

важные сайты в системе Internet (Справочник лекарственных растений http://herbologia.ru/). 
Они представлены на русском, украинском, английском и др. языках (Лекарственные расте-
ния в народной медицине http://lekrast.ru; Фармакогнозия – ее сущность, задачи и значение 
http://www.pharmacognoz.ru/; Лекарственные растения www.lecrast.com/).  

Одновременно студенты повышают знания по английскому языку, фармакогнозии, 
шлифуют работу в Internet (Гринкевич Н.И., Сафронич Л.Н. Химический анализ лекарствен-
ных растений http://scilib.com/book000264.html; Анализ лекарственных растений 
http://medvam.ru/?cat=326). Для выполнения курсовых работ, на кафедре изданы методичес-
кие рекомендации, в которых указаны 400 тем курсовых работ. Особенное внимание уделяе-
тся таким важным темам, как алкалоиды (Алкалоиды http://ru.wikipedia.ord/wiki/) и эфирные 
масла (Эфирные масла http://ru.wikipedia.ord/wiki/).  

Одновременно с этих сайтов можно перейти к темам: флавоноиды, горечи, витамины 
и др. При выполнении курсовых работ ставятся задачи: 1) расширить кругозор студентов по 
научно-популярной литературе, справочным изданиям, монографиям, материалам съездов и 
конференций, умению находить эти публикации в интернете; 2) научить студентов правиль-
но оформлять список литературы, написать доклад для защиты курсовой работы, оформлять 
курсовую работу; 3) умение написать курсовую работу должно повышать уровень индиви-
дуализации обучения студентов, готовить их к участию в олимпиадах, конференциях, кон-
курсах, знакомить студентов с методами научных исследований.  

Представленный Internet-ресурс позволяет студентам совершенствовать знания не 
только по фармакогнозии, но и по компьютерным технологиям. Особенно полезен украин-
ский портал «Рефератик», который задуман с целью облегчения обработки и усвоения ин-
формации школьниками и студентами.  

Материалы взяты из открытых сайтов. На используемые материалы сайтов необходи-
мо давать ссылку, в которой указывается название публикации и ее авторов 
(Referatik.com.ua/subject/93). 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТА 
Зубрицька Л.О., Козаченко Г.В.  

Житомирський базовий фармацевтичний коледж 
 
Впровадження основних положень Болонської декларації, зокрема нової форми орга-

нізації навчального процесу – кредитно-модульної, змін у проведенні державних випускних 
іспитів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, сприяють підвищенню якості професійної підготовки 
фахівців та, відповідно, їх конкурентоспроможності, обумовлюють місце фармацевтичної 
освіти в Європейській освітній системі. У розробленому галузевому стандарті вищої освіти з 
підготовки фармацевта завершальною формою контролю визначено державний комплексний 
кваліфікаційний іспит (ДККІ), який передбачає два етапи проведення. Перший етап – ком-
плексне тестування з фахових дисциплін, матеріали якого формуються відповідно до навча-
льних програм професійних дисциплін. Другий етап – комплексне практичне завдання, яке 
включає застосування логічно поєднаних знань, умінь і навичок. На нашу думку, така ком-
плексна діагностика результатів навчальної діяльності студентів – це теоретично обґрунто-
вана та практично апробована система встановлення основних ознак, що характеризують рі-
вень сформованих у процесі навчання компетенцій студента – майбутнього фахівця. Для ор-
ганізації та проведення ДККІ було розроблено та впроваджено пакет необхідної нормативної 
та методичної документації: розроблено положення про проведення ДККІ у коледжі; 

− складено робочі групи щодо розробки та підготовки необхідної методичної доку-
ментації; 

− підготовлено накази, проведено інструктажі з головами циклових методичних ко-
місій щодо змісту та підготовки необхідних екзаменаційних матеріалів. 

Така організація управління проведенням ДККІ має вдало складену та відпрацьовану 
координаційно-методичну основу, іспит має чітку профілізацію згідно з ОКХ та ОПП як при 
проведенні першої частини – комплексного тестового контролю з технології ліків, організа-
ції та економіки фармації, фармакології, фармакогнозії та фармацевтичної хімії так і другої 
частини – виконання комплексного практичного завдання, яке передбачає інтегрований кон-
троль практичних умінь та навичок з зазначених дисциплін. Для проведення практичної час-
тини іспиту у коледжі було оснащено лабораторію з повним матеріально-технічним забезпе-
ченням до кожного з професійних завдань. Отже комплексний кваліфікаційний іспит дозво-
лив виявити позитивні моменти у порівнянні з традиційною формою іспиту. 

1. Підвищення мотивації та відповідальності студентів не тільки під час підготовки до 
іспиту, а й при вирішуванні професійних завдань, які студенти отримують під час складання 
іспиту. Проведений аналіз свідчить, що студенти краще складають теоретичну частину, але 
гірше можуть застосовувати набуті знання при комплексному їх застосуванні в практичній 
частині. 

2. ДККІ дає можливість для всебічного розкриття знань та вмінь студента; перевірки 
його фармацевтичного мислення та володіння практичними навичками, а також дає можли-
вість визначити необхідність змін в навчальному процесі з метою покращення якості підго-
товки фахівців. 

3. Досвід проведення ДККІ дав можливість колективу коледжу розробити та видати 
навчально-методичний посібник «Збірник тестів для контролю рівня знань зі спеціальності 
«Фармація» (для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації). 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ТА ЇЇ МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗА УМОВ КМСОНП 

Ісаєнко Ю.В. 
Коледж Національного фармацевтичного університету 

 
Самостійна робота студента (CРC) є вагомою складовою кредитно-модульної системи 

з рейтинговим оцінюванням знань студентів.  
У зв’язку з збільшенням частки самостійної роботи студентів у процесі оволодіння 

навчальними дисциплінами актуалізується проблема організації та навчально-методичного 
забезпечення самостійної роботи студентів. Згідно з Положенням про організацію навчаль-
ного процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента є основним засобом 
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Дове-
дено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і 
дії, будуть насправді міцні. Результативність самостійної роботи залежить від самого студен-
та, його волі, наполегливості, працелюбності, загальної підготовки, здібностей, уміння само-
стійно працювати. Самостійна робота студентів - це один з найскладніших видів навчальної 
діяльності студента з точки зору його організації. В порівнянні з аудиторними формами (ле-
кціями, практичними заняттями, семінарами) самостійна робота є найменш контрольованою 
ззовні. Самостійність у здобутті знань – це перш за все уміння виокремлювати мету та зміст 
роботи, організовувати власну самоосвіту, проявляти пізнавальну і розумову активність, са-
мостійність, здатність до творчості.  

Важливо правильно організувати цей вид діяльності студента, створити умови для 
якісної самостійної роботи. З цією метою був розроблений посібник для забезпечення само-
стійної роботи студентів з дисципліни “Неорганічна хімія” для студентів спеціальності “Фа-
рмація” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”), який містить теоретичну, практичну 
частину та додаток. Теоретична частина містить методичні поради студентам щодо правил 
роботи з літературою, перелік тем, що вивчаються самостійно, список навчально-методичних 
джерел, критерії оцінювання кожного завдання у балах рейтингу. До практичної частини 
включено приклади розв’язання задач та вправ, тестові завдання, вправи та задачі, після ро-
боти над якими студент набуває необхідних навичок і успішно засвоює тему. У додатку на-
ведено відповіді на тестові завдання та задачі, а також таблиці, в яких зібрано важливі довід-
никові дані, що добре ілюструють теоретичний матеріал з дисципліни. Наявність завдань з 
усіх тем самостійної роботи дозволяє студенту планувати та розподіляти свій час. Студентам 
надаються індивідуальні консультації. 

При оцінюванні виконання завдань, винесених на самостійне опрацювання, врахову-
ються і теоретичні знання. Наприклад, при вивченні за допомогою рівнянь реакцій властиво-
стей хімічних сполук, враховується як набуття практичних навичок, пов’язаних з 
розв’язанням вправ та задач, так і навичок виконання лабораторного експерименту. Отрима-
ні за результатами самостійної роботи бали входять до поточного рейтингу успішності сту-
дента. Результати самостійної роботи суттєво впливають на ранжування студента за рейтин-
говою шкалою. В списках, що розміщуються в кабінеті чи лабораторії, всі студенти окремої 
групи або потоку, розташовані у порядку зменшення суми набраних балів. Публічність ре-
зультатів є стимулом для покращення якості навчання як серед студентів однієї групи, так і 
між групами одного потоку. 
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ЯКІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ 
БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

Кайдалова Л.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
У сучасних умовах навчальний процес потребує постійного вдосконалення, тому що у 

суспільстві відбувається зміна пріоритетів і соціальних цінностей: науково-технічний про-
грес все більше усвідомлюється як засіб досягнення такого рівня, який найбільшою мірою 
відповідає задоволенню постійно зростаючих потреб людини, розвитку духовного багатства 
особистості. Через це стан підготовки фахівців на сучасному етапі потребує докорінної зміни 
стратегії й тактики навчання у ВНЗ. 

У процесі вивченні навчальних дисциплін акценти переносяться на процес пізнання, 
ефективність якого повністю залежить від пізнавальної активності самого студента. Навча-
льний процес у дослідженні є системою, яка складається з певних елементів, має структурні 
складові, відповідно до її функцій, і тенденцію до постійного саморозвитку і самовдоскона-
лення. На наш погляд, професійна підготовка фахівців для фармацевтичної галузі може бути 
забезпечена при ефективному управлінні освітнього процесу. 

Створення системи управління якістю освіти у ВНЗ тісно пов’язано з підписанням 
Україною Болонської декларації. Важливим положенням Болонської декларації є контроль 
якості освіти, що передбачає розробку та впровадження транснаціональних стандартів. Від-
повідно до стандартів оцінка якості освіти буде ґрунтуватися на дотриманих випускниками 
компетентностях та якостях. 

Удосконалення системи якості вищої освіти вимагає глибокого аналізу сучасної педа-
гогічної реальності, критичного і творчого переосмислення накопиченого досвіду. Необхідно 
визначити, що зберігає своє значення, а що повинно бути змінене чи обновлене під впливом 
нових тенденцій і процесів, виявити об’єктивні і суб’єктивні фактори і причини, що обумов-
люють недостатній рівень компетентностей і якостей випускників ВНЗ. Це також є актуаль-
ним у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу, інтеграції освіти в європейсь-
кий освітній простір. Участь системи вищої освіти України в болонських перетвореннях має 
бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих 
традицій, зниження національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не 
повинна приводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан 
треба глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визна-
чити можливості її вдосконалення на новому етапі. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ 

Кайдалова Л.Г., Альохіна Н.В., Шварп Н.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Сучасний фармацевтичний простір поступово переходить на принципово новий рі-

вень. Розвиток відбувається за рахунок таких фундаментальних чинників, як компетентність 
та якість фармацевтичної діяльності. У зв’язку з цим збільшуються вимоги до рівня знань, 
практичних вмінь і навичок провізорів і фармацевтів.  

Вища фармацевтична освіта повинна забезпечувати спеціалісту можливість бути од-
ночасно і інтелігентом, і спеціалістом у вузькоспрямованій галузі, і членом складної системи 
суспільних груп. До того ж сьогодні більшість професій перестають бути жорстко операціо-
нальними, тому успіх у професійній діяльності залежить не тільки і не стільки від сформова-
ності професійних навичок, скільки від розвитку загальнопсихологічної культури фахівця. 
Відповідно до принципів світової системи освіти у ХХІ ст., визначеними ЮНЕСКО, в основі 
моделі сучасної фармацевтичної освіти повинна знаходитись етика професії, цільність осо-
бистості і світосприйняття, фармацевтична культура і свідомість. 

Висококваліфікований провізор, безумовно, повинен бути професійно компетентним. 
Складовими професійної компетентності, на нашу думку, є спеціальна компетентність (знан-
ня фармакотерапевтичних, медичних, технічних, ергономічних характеристик товарів та по-
слуг фармацевтичного асортименту), управлінська компетентність (знання законів розвитку 
фармацевтичного бізнесу і формування команди), правова компетентність (знання нормати-
вної бази з фармацевтичної діяльності) та психологічна компетентність (знання психології 
спілкування з партнерами і споживачами фармацевтичних товарів і послуг). 

За визначенням Н. Кузьміної, психологічна компетентність – це система знань, умінь 
та навичок, що забезпечують фахівцеві не тільки загальну психологічну підготовленість, а й 
високий рівень професійної самосвідомості, уміння керувати власним психічним станом. У 
системі загальної психологічної компетентності виокремлюють певні підсистеми – когнітив-
ну, комунікативну, соціальну та аутопсихологічну.  

Основними показниками когнітивної компетентності провізора є вміння аналізувати, 
осмислювати, виділяти головне з інформації, наданої клієнтом, приймати правильне рішення 
при недостатній інформації, знаходити оптимальні засоби вирішення проблеми, передбачити 
можливі відхилення і небажані наслідки тощо. Аутопсихологічна компетентність передбачає 
володіння навичками саморегуляції і вміння використовувати захисні механізми, що є вкрай 
необхідним взагалі для представників професій типу «людина-людина» і для провізорів зок-
рема. Соціальна компетентність розглядається як особистісна зрілість, уміння аналізувати 
життєві ситуації в аспекті діяльності соціальних інститутів. Комунікативна компетентність 
передбачає володіння мистецтвом спілкування. 

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фармації, що здійснюється у 
Національному фармацевтичному університеті, її зміст, форми та методи спрямовані на фор-
мування усіх складових психологічної компетентності професіонала. Оволодіння психологі-
чними знаннями, вміннями та навичками відбувається під час вивчення навчальної дисцип-
ліни «Психологія» за допомогою психологічних вправ, певних блоків соціально-психоло-
гічних тренінгів, розв’язання психологічних задач та ситуацій, проведення та ділових рольо-
вих ігор. 
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ 
Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б. 

Національний фармацевтичний університет 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах перебудови і удосконалення систе-

ми вищої освіти виникає необхідність активного пошуку нових резервів якісної підготовки 
викладачів, формування їхньої професійної компетентності, педагогічної культури, розвитку 
потенціалу і здатності до педагогічної творчості. 

Сьогодні поки що має місце така ситуація, коли певна кількість викладачів вищих на-
вчальних закладів не мають педагогічної освіти, не володіють у достатній мірі педагогічною 
майстерністю, що призводить до виникнення ускладнень в організації навчально-виховного 
процесу. Найбільш типові серед них: обрання оптимального стилю взаємовідносин зі студен-
тами, вирішення конфліктних ситуацій, оволодіння риторичною майстерністю, засобами і 
прийомами психотехніки.  

Психолого-педагогічна підготовка на циклах підвищення кваліфікації викладачів на 
кафедрі педагогіки і психології Національного фармацевтичного університету передбачає 
оволодіння основами педагогіки і психології вищої школи, прийомами і методами педагогіч-
ної діяльності, засобами вирішення нестандартних педагогічних ситуацій, основами педаго-
гічної майстерності, інноваційними педагогічними технологіями та сучасними методиками 
викладання. 

Заняття на циклі «Основи педагогічної майстерності» сприяють формуванню умінь і 
навичок ставити різномасштабні педагогічні завдання, розробляти методи їх вирішення, оп-
тимально структурувати навчальний матеріал лекцій, семінарських і практичних занять, оці-
нювати ступінь досягнення запланованих цілей тощо. Характерною рисою сучасного викла-
дання є проведення занять із застосуванням сучасних освітніх технологій особистісно орієн-
тованого, проблемного навчання, використанням активних методів, мультимедійних засобів 
навчання. Зміст занять психолого-педагогічної спрямованості дозволяє активно упроваджу-
вати проблемні лекції, лекції-дискусії, дидактичні ігри, тренінги, які створюють умови для 
інтерактивного навчання. 

Під час лекційних, семінарських і практичних занять окрім розкриття теоретичних 
питань виділяється час на оволодіння викладачами риторичною і полемічною майстерністю, 
мімічною і пантомімічною виразністю, культурою педагогічного мислення, оволодіння при-
йомами педагогічного впливу. Частина таких занять присвячена виконанню вправ, що розви-
вають увагу, спостережливість, здатність управляти своїм психоемоційним станом. Частина 
– педагогічному тренінгу з моделювання ситуацій, вирішенню педагогічних вправ, що на-
ближені до умов навчання у вищій школі, формуванню вмінь спілкуватись зі студентами, 
ставити і вирішувати конкретні навчально-виховні завдання.  

Мета подібних занять з викладачами – викликати інтерес до проблем дидактики вищої 
школи і оволодіння сучасними методами навчання, поглибити і актуалізувати психолого-
педагогічні знання, викликати прагнення до удосконалення рівня педагогічної майстерності.  

Таким чином, цикли підвищення кваліфікації спрямовані на оволодіння викладачами 
вміннями і навичками педагогічної техніки, розвиток професійно значущих якостей особис-
тості, креативності у викладацькій діяльності, підвищення професійної компетентності, фор-
мування педагогічного такту і педагогічної культури, потреби у постійному самовдоскона-
ленні і самоосвіті. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В НАВЧАЛЬНИЙ 
ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВУЗІВ 

Кирильченко С.М., Аркуша А.О., Ізмайлова Н.І., Шушпанова Ю.В. 
Національний фармацевтичний університет  

 
Сучасний фахівець будь-якої галузі професійної діяльності повинен відповідати стан-

дартам надійності й конкурентоспроможності на європейському ринку праці. Важливість 
цього визначається активною інтеграцією України до європейського економічного та освіт-
нього простору, а підписання Болонської конвенції пред’являє підвищення вимог до якості 
підготовки молодих спеціалістів. Слід зазначити, що НФаУ, який є базовим для усіх вищих 
та середніх фармацевтичних закладів освіти, одним із перших включився в експеримент по 
впровадженню в медичних ВНЗ України кредитно-модульної системи навчання відповідно 
до Болонської декларації. 

Технології сучасного виробництва й праці передбачають інтенсифікацію трудових 
процесів, які потребують високої міри напруження опорно-рухового й сенсорного апаратів; 
активізації процесів мислення, уваги, пам’яті та психоемоційної сфери. В зв’язку з цим важ-
ливе місце у формуванні та розвитку потенційних можливостей особистості сучасного фахі-
вця посідають фізична культура і спорт та один з її розділів - професійно-прикладна фізична 
підготовка (ППФП). Остання повинна сприяти досягненню високого рівня готовності до ви-
сокопродуктивної навчальної та трудової діяльності.  

Аналіз спеціальних джерел [О.А Андрющенко, 2003; В.Д. Кремень та ін., 2004; В.П. 
Черних та ін., 2003, 2004] показує, що крім нормативно-правового забезпечення навчання в 
нових умовах одними з першочергових заходів щодо упровадження кредитно-модульної сис-
теми організації навчання у НФаУ є наступні: 1) розроблення навчальних програм з конкрет-
них предметів згідно з принципами Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS); 2) 
забезпечення усіх студентів навчально-методичною літературою та їхніми електронними ве-
рсіями; 3) підготовку, видання (перевидання) підручників, посібників, методичних рекомен-
дацій для дисциплін, які вивчаються в університеті; 4) упровадження в практику сучасних 
освітніх інновацій, інформаційних, комп’ютерних і мультимедійних технологій, а також ак-
тивних методів навчання тощо.  

Керуючись вищевикладеним, викладачами кафедри фізичного виховання та здоров’я 
НФаУ був виконаний великий об’єм роботи, направлений на вирішення саме вказаних задач.  

Так, по-перше, була розроблена та апробована на практиці типова програма навчаль-
ної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна 
фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» і «Технологія фармацевтичних 
препаратів». В 2006 р. вона була затверджена МОЗ України, а в 2008 р. опублікована [Х.: 
Вид-во НФаУ, 2008. – 60 с.]. Тепер ця програма використовується як базова при підготовці 
робочих програм для студентів інших спеціальностей, які сертифіковані у НФаУ.  

По-друге, викладачами кафедри підготовлений (в електронній та роздрукованій версі-
ях) і щорічно поновлюється анотований список основної (по фізичному вихованню, спорту, 
здоров’ю і туризму), та додаткової спеціальної (по анатомії, фізіології, гігієні, біохімії, меди-
цині та ін.) літературі, яка знаходиться в бібліотеці університету та на кафедрі фізичного ви-
ховання. Крім цього також підготовлений перелік статей, які опубліковані чи публікуються у 
фаховому журналі «Теорія та методика фізичного виховання». Разом з трьома кафедральни-
ми комп’ютерами, які підключені до системи Internet, це робить можливим оперативно роби-
ти пошук необхідної інформації. 
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Третє. Загальновідомо, що в теперішній час кількість студентів, котрі мають різні від-
хилення в стані свого здоров’я набагато збільшилось. В зв’язку з цим з ними виконується лі-
кувальна фізична культура (ЛФК), яка використовує фізичні вправи з лікувально-
профілактичною метою для більш швидкого й повноцінного відновлення здоров'я й попере-
дження ускладнень захворювання. Ми вважаємо, що навчання технології моніторингу здоро-
в'я, формування знань, умінь і навичок самоконтролю - одне з головних завдань фармацевти-
чних і медичних ВУЗів. Тому на кафедрі була розроблена й апробована система самоконтро-
лю для студентів, які займаються ЛФК. Її ключовими ланками окрім відповідних методичних 
рекомендацій є щоденник самоконтролю - інформаційна база суб'єктивних й об'єктивних да-
них, що дозволяє контролювати, аналізувати й оцінювати своє здоров'я й фізичний розвиток 
(тобто, здійснювати їхній моніторинг).  

Четверте. Для інформаційного забезпечення програмних вимог дисципліни «Фізичне 
виховання» викладачами кафедри підготовлено (в друкованих типографським способом вер-
сіях) навчальні посібники і методичні рекомендації відповідно до основних розділів робочих 
програм: легкої атлетики, спортивних ігор, оздоровчої та атлетичної гімнастики, професійно-
прикладної фізичної підготовки.  

Для якісного проведення навчального процесу, який би відповідав сучасним вимогам, 
ведучими викладачами підготовлені в електронних та роздрукованих версіях розширені пла-
ни-конспекти практичних занять першого та другого із вищевказаних розділів. Це дає мож-
ливість використовувати їх як викладачам (при підготовці аналогічних тем), так і студентам 
(при відпрацюванні пропущених занять). 

П’яте. Для забезпечення СРС розроблений тематичний план для кожного модуля (1,2 
– для I курсу; 3,4 – для II курсу). В розділ СРС крім теорії (вивчення відповідних літератур-
них джерел, наприклад, «Фізична культура та основи здорового способу життя», «Основи 
контролю та самоконтролю під час фізичного виховання» тощо) представлені до кожних з 
основних розділів також і практичні завдання, виконання яких допомагає студентам само-
стійно підготуватися до поточного, модульного і підсумкового контролю.  

Шосте. Для полегшення вивчення студентами навчального матеріалу в умовах креди-
тно-модульної системи навчання для них також підготовлені: а) вимоги до знань, умінь та 
навичок, якими вони повинні оволодіти при вивченні дисципліни «Фізичне виховання»; б) 
питання для самоконтролю; в) інформаційно-довідковий матеріал (таблиці контрольних но-
рмативів, державних тестів, функціонального стану організму людини відповідного віку, 
статі та фізичної підготовленості тощо). Уся основна інформація з навчального процесу зна-
ходить своє відображення на відповідних стендах, які розташовані в доступних для студентів 
місцях.  

Сьоме. Для методичного забезпечення практичних аудиторних і самостійних занять 
підбирається база наочних посібників на різних носіях: 1) на паперових (малюнки, схеми, 
плакати); 2) на фотоплівці (слайди, кінограми, навчальні фільми); 3) електронні та мульти-
медійні (комп’ютерні дискети та DVD диски).  

Таким чином, розроблені кафедрою «фізичного виховання і здоров’я» НФаУ напрями 
організаційної, методичної та наукової роботи зробили можливим, на наш погляд, по-перше, 
впроваджувати основні положення Болонської декларації в навчальний процес по фізичному 
вихованню студентів національного фармацевтичного університету; по-друге, їх перевірка в 
практиці навчання дає підґрунтя рекомендувати їх для практичного використання в навчаль-
ному процесі інших медичних ВНЗ України. 
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ОСНОВНІ НАПРАВЛЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ І 
ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
Книш Є.Г., Ткаченко Н.О., Бушуєва І.В., Сінча Н.І., Литвиненко О.В., Червоненко Н.М., 
Демченко В.О., Зарічна Т.П., Демченко О.В., Алєксєєва І.М., Гетало О.В., Гоцуля Т.С.,  

Самко А.В., Суховий Г.П., Тимошенко Л.О. 
Запорізький державний медичний університет 

 
Нові умови існування фармацевтичної галузі України, ріст професійної конкуренції 

ставлять нові вимоги до сучасного кадрового потенціалу. Сучасна вища фармацевтична 
школа своє головне завдання вбачає у здійсненні багатоаспектної підготовки кадрів для всіх 
сегментів сучасної фармацевтичної індустрії. У вирішенні цієї задачі важливу роль відіграє 
науково-дослідна робота, що здійснюється кафедрою управління та економіки фармації. 

Важливе значення у якісній підготовці фахівців для фармацевтичної галузі відіграє 
активне залучення студентів до роботи у студентському науковому товаристві. Сьогодні у 
СНТ на кафедрі працюють студенти 3,4,5 курсів фармацевтичного факультету за фахом «Фа-
рмація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Це визначає певну багатогран-
ність наукових досліджень, які проводить кафедра. 

Основною метою роботи студентського наукового товариства на кафедрі є підвищен-
ня якості підготовки фахівців шляхом опанування студентами передових досягнень фарма-
цевтичної науки і практики. 

Для досягнення поставленої мети СНТ вирішує такі задачі, як: надає допомогу у по-
глибленому вивчені учбового матеріалу та закріпленні практичних навичок у вільний від на-
вчання час; розширює теоретичний кругозір та наукову ерудицію майбутнього фахівця; ви-
ховує потреби та уміння постійного удосконалення своїх знань; розвиває у студентів творче 
мислення та оптимальні підходи до вирішення практичних питань. 

Особлива увага в процесі наукових досліджень приділяється таким актуальним аспек-
там, як: маркетингові дослідженням ринку пробіотиків, ринку гомеопатичних лікарських за-
собів, ринку засобів, що застосовуються у лікуванні раку молочної залози, ринку апаратної 
косметології, концепції соціально-етичного маркетингу у фармації, особливості менеджмен-
ту салонного бізнесу, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності у кос-
метичній галузі, особливості кадрового менеджменту підприємств індустрії краси, система 
оподаткування фізичних і юридичних осіб, інструментальні системи для інтеграції електро-
нних матеріалів фармацевтичної тематики, законодавча база фармацевтичної галузі, соціаль-
но-психологічні аспекти споживачів на фармацевтичному ринку, фармацевтична логістика, 
фармакоекономічні дослідження ветеринарних засобів, особливості системи обліку у фарма-
ції тощо. 

Серед різноманітних форм науково-дослідницької роботи у гуртку, за характером 
участі студентів можна виділити засідання гуртка, де готуються реферативні роботи для до-
повідей та дискусії. Існує частина найбільш здібних студентів, які допомагають науковим 
робітникам кафедри у проведенні самостійної дослідницької роботи у рамках наукової тема-
тики кафедри. 

З року в рік тематика оновлюється новими актуальними питаннями фармацевтичної 
галузі. 

На нашу думку, знання, які отримують студенти поза учбовою програмою, нададуть 
їм фахової впевненості і допоможуть опановувати нові висоти в практичній діяльності, ви-
рішувати свої профорієнтаційні проблеми. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА СПЕЦИФИКИ ВЗРОСЛОЙ  
АУДИТОРИИ В ОБУЧЕНИИ 

Кожухова Т.В. 
Институт повышения квалификации специалистов фармации, НФаУ 

 
Взрослый обучаемый в образовательном процессе системы повышения квалификации 

занимает особую позицию, которая характеризуется рядом противоречий: между социаль-
ным статусом, возрастным статусом и статусом учащегося; между принятием себя как состо-
явшегося профессионала, и необходимостью контакта с другим человеком, выступающим в 
роли преподавателя; между признанием своей компетентности, как основы состоятельности, 
и некомпетентности в области, составляющей предмет обучения. 

Большое преимущество взрослой аудитории состоит в том, что она может быть доста-
точно высоко мотивирована на обучение. Именно эта категория глубоко осознает причины 
необходимости обучения, сферы возможного приложения полученных знаний и готова точно 
сформулировать запрос к преподавателю. Однако более сложной является ситуация, когда в 
учебную группу попадают люди, не имеющие актуального желания обучаться. В работе с 
данной категорией слушателей преподаватель оказывается перед необходимостью обосно-
вывать важность обучения. Для этого ему необходимы знания об индивидуальных целях, 
склонностях, мотивах слушателя, а также представление о ситуации, в которой слушатель 
окажется по возвращении с курса подготовки. Очень важно, чтобы преподаватель макси-
мально использовал все возможные источники сбора предварительной информации о слуша-
телях: регистрационную «Карточку курсанта», беседы при регистрации, знакомство со слу-
шателями на вступительной семинар-конференции. Это поможет ему находить аргументы в 
пользу участия специалистов в конкретной программе усовершенствования и подбирать ин-
дивидуализированные способы мотивирования слушателей. Так, если слушатель был выну-
жден пойти на курсы, подчиняясь существующему в учреждении жесткому правилу относи-
тельно порядка прохождения курсов повышения квалификации, то в мотивационной беседе 
целесообразно показать важность успешного обучения для получения шанса стабильной ус-
пешной карьеры.  

Фактором, оказывающим существенное влияние на ожидания слушателей по отноше-
нию к процессу обучения, выступает прошлый опыт и сложившийся при этом индивидуаль-
ный стиль овладения знаниями. В процессе реализации учебных занятий часто возникают 
проблемы, связанные с «психологической инерцией» обучающихся, со сложившимися сте-
реотипами, неприятием, нежеланием воспринимать то, что находится в противоречии с их 
взглядом и опытом. Известно, что воспринятая информация скорее укрепляет уже сущест-
вующие у взрослой аудитории установки, мнения и позиции, чем изменяет их. Сложившийся 
человек склонен искать подтверждение своим уже выработанным, ранее сформированным 
взглядам. Защитные механизмы человеческой психики выбирают ту информацию, которая 
соответствует предрасположениям индивида, которая для него приемлема, а значит, человек 
запоминает то, что совпадает с его прошлым опытом и не замечает или забывает то, что ему 
противоречит.  

Каждому человеку присущ свой индивидуальный стиль научения. В большой аудито-
рии будут представлены все из 4-х возможных стилей: функциональный, личностный, авто-
ритарный и проектный. Поэтому рассчитывать надо не на один из них, а на все одновремен-
но. Это усложняет задачу и требует от преподавателя умения работать в нескольких ролях, 
исполняя различные функции и учитывая особенности взрослой аудитории. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПІДГРУНТЯ 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Коломієць І.В. 
Коледж Національного фармацевтичного університету 

 
Реформування вищої освіти потребувало розробки нового покоління галузевих стан-

дартів вищої освіти (ГСВО) на якісно нових засадах, на переході від "знанієвої" до компетен-
тнісної моделі освіти. Давно зрозуміло, що класична система викладання "від вчителя до уч-
ня" зруйнувалась. Суспільство воліє бачити особистість, яка не тільки має знання і вміє ними 
оперувати, але й здатна до саморозвитку, до творчої діяльності, здатна реалізувати себе як 
особистість, вміє пристосовуватись до нових потреб ринку праці. Сьогодні, фахівці визнача-
ють три основних компоненти в компетентнісній освіті: це формування знань, умінь і цінно-
стей особистості. При цьому зазначається, що застосування компетентністного підходу не 
замінює традиційну для України систему «знання, уміння, навички», а створює передумови 
для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, 
подальшого розвитку освітніх технологій, системи освіти вцілому; його не слід розглядати 
виключно з точки зору предметних знань, умінь та навичок. Він включає в себе мотиваційні, 
морально-етичні та інші компоненти, направлені на творчість, дію, результат. Компетентніс-
ний підхід обумовлює нові ролі викладача, студента у процесі "викладання - навчання – оці-
нювання". Переноситься акцент від "що викладають" (зміст) до " що студент буде здатний 
робити". Викладач є менеджером у освітньому процесі, керівником роботи студента. Для 
студента притаманна розвинена здатність працювати з оригінальною інформацією, викорис-
тання різних форм доступу до інформації. Слід визначити співвідношення термінів кваліфі-
кація, компетенція, компетентність. Кваліфікація описує функціональні вимоги, пов’язані з 
областю, об'єктом, видами, задачами професійної діяльності. Види діяльності висувають ви-
моги до кваліфікації. Компетенція передбачає можливість дії в широких областях. Це понят-
тя означає коло питань, з якими людина добре обізнана, має певний досвід. Компетенція — 
сукупність взаємопов’язаних якостей людини, які є необхідними для здійснення ефективної 
діяльності в певній галузі. В той же час, це інтегрована характеристика якостей особистості, 
результат підготовки випускника навчального закладу для виконання діяльності в певних про-
фесійних та соціально - особистісних галузях, який визначається необхідним обсягом і рівнем 
знань та досвіду у певному виді діяльності. Компетентність — володіння відповідними компе-
тенціями, які включають особисте ставлення до предмету діяльності . В методичних рекоме-
ндаціях до розробки ГСВО розглядаються універсальні компетенції: соціально-особистісні 
(розуміння та сприйняття принципів біоетики; здатність учитися, креативність, адаптивність 
і комунікабельність, наполегливість у досягненні мети, турбота про якість виконуваної робо-
ти, толерантність, екологічна грамотність); інструментальні (знання іншої мови(мов), нави-
чки роботи з комп'ютером, дослідницькі навички,) загальнонаукові (базові знання фундамен-
тальних розділів наук, необхідних для засвоєння професійно-профільованих дисциплін); 
професійні (загально-професійні; спеціалізовано-професійні). 

Якщо головна мета діяльності системи вищої освіти - підготовка фахівця, здатного до 
професійного та особистісного самовдосконалення, то процес навчання доцільно організову-
вати таким чином, щоб забезпечувався всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця. 
Засобом формування особистості при цьому стають освітні технології, продуктом діяльності 
- особистість випускника вищого навчального закладу, який має бути компетентним не лише 
в професійній галузі, але й при вирішенні будь яких завдань, які ставить перед ним життя. 
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ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» 
В УМОВАХ СУЧАСНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ 

Кричковська А.М., Губицька І.І., Паращин Ж.Д., Стасевич М.В., Хоменко О.І., Новіков В.П. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Сьогодні в Україні спостерігається тенденція зменшення кількості аптек, що мають у 

своїй структурі рецептурно-виробничий відділ (РВВ). Станом на початок 2009 року в Україні 
оптовою та роздрібною торгівлею лікарських засобів (ЛЗ) займалось 5931 суб’єкти господа-
рювання, сред яких 24139 аптечні заклади, з них 21,8 % складають аптеки державної та ко-
мунальної форми власності, в яких переважно збереглись РВВ. Аналіз номенклатури та об-
сягів виготовлення ЛЗ в РВВ, який було здійснено Немченко А.С. та Глущенко О.М., свід-
чить, що у 2003-2008 рр. питома вага екстемпоральних ЛЗ становила в середньому - 1,7%, а 
для міжлікарняних та лікарняних аптек – 24,54%. Загальна номенклатура прописів ЛЗ налі-
чує 300 найменувань, з них найбільш вживаних – до 50 у аптеках, що обслуговують населен-
ня, та до 170 – в лікарняних та міжлікарняних аптеках. Екстемпоральну рецептуру майже ви-
тіснив широкий асортимент готових ЛЗ. Пояснити таку тенденцію просто - виготовлення ЛЗ 
в умовах аптеки нерентабельне. Однак, промислове виробництво не може забезпечити весь 
необхідний асортимент препаратів. Дослідження Євстратьєва Є.Є. щодо порівняльного ана-
лізу наявності інфузійних розчинів (ІР) промислового та аптечного виробництва на регіона-
льному фармацевтичному ринку Львівської області свідчать про те, що при загальній кілько-
сті ІР 23 найменування, на ринку відсутні 9 найменувань ІР промислового виробництва – ро-
зчин натрію хлориду 10%, розчини глюкози 12,5%, 20% і 25%, розчини новокаїну 1%, і 2%, 
розчин калію хлориду 7,5%, розчин кальцію хлориду 1% і розчин магнію сульфату 25%. От-
же, не зважаючи на вигоду для населення, кількість аптек з РВВ лише у м. Львові зменшила-
ся до 12, для порівняння - у 2002 році їх нараховувалось 25. Оскільки, приватним аптекам 
тепер невигідно створювати РВВ, то постає питання доцільності викладання такої дисциплі-
ни як «Аптечна технологія ліків» (АТЛ). Однак, існує потреба у підготовці фармацевтичних 
фахівців, яка здійснюється за напрямом «Фармація» та спеціальністю «Технологія фармацев-
тичних препаратів», що включає освітньо-кваліфікаційні блоки як природничо-наукових ди-
сциплін, так і професійно-практичних, серед яких «АТЛ», «Фармакотерапія», «Фармакокіне-
тика», «Нормативне забезпечення фармацевтичних виробництв». У НУ «Львівська політех-
ніка» здійснюється підготовка технологів фармацевтичного виробництва за спеціальністю 
7.(8).120201 «Технологія фармацевтичних препаратів» з правом працевлаштування на хім.-
фарм. підприємствах. Однак, не зважаючи на те, що випускники кафедри технології біологі-
чно активних сполук, фармації та біотехнології НУ «Львівська політехніка» не можуть за-
йматись виготовленням ЛЗ в умовах аптеки, знання, які вони отримують при вивченні курсу 
«АТЛ» та проходженні практики у РВВ аптек є, поза сумнівом, необхідними, оскільки забез-
печують розуміння технологічних процесів виготовлення ЛЗ, що допомагає у розробці нових 
промислових технологій та впровадженні їх на виробництвах. Наші дослідження свідчать, 
що вивчення такої дисципліни як «АТЛ» сприяє теоретичній підготовці студентів для сприй-
няття ряду фахових дисциплін (блок-схема 1). Опрацьована блок-схема дозволяє прослідку-
вати взаємозв’язки між базовими та фаховими дисциплінами. Так, теоретичні та практичні 
навики з «АТЛ» щодо виготовлення лікарських форм допомагають молодим спеціалістам 
зрозуміти технологічні процеси виготовлення ЛЗ, необхідність вибору і використання апара-
тів та обладнання в умовах серійного виробництва.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ І 
БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ, ВАЛІДАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

Кричковська А.М., Стасевич М.В., *Громовик Б.П., *Корнієнко О.М.,  
Баранович Д.Б., Губицька І.І., Новіков В.П. 

Національний університет «Львівська політехніка», 
*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України, яка 

затверджена наказом МОЗ України від 18.12.2007 № 838, як пріоритетний напрямок задекла-
ровано створення сучасних умов матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
підготовки висококваліфікованих фахівців фармацевтичної біотехнології для прискорення 
формування біотехнологічного напрямку у національній фармацевтичній галузі. Значну ува-
гу надається також підвищенню ефективності та якості практичної підготовки з питань про-
мислового виробництва та контролю якості лікарських засобів як у процесі базової підготов-
ки, так і післядипломної спеціалізації. Підготовка кадрів фармацевтичного і біотехнологічно-
го напрямів проводиться за низкою спеціальностей: 7.(8)120201 «Фармація», 7.(8)110206 
«Клінічна фармація», 7.(8)120201 «Технологія фармацевтичних препаратів», 7.(8)110202 
«Технологія парфумерно-косметичних засобів», 7.(8)092901 «Промислова біотехнологія», 
7.(8)000001 «Якість, стандартизація та сертифікація». При цьому спеціальності «Технологія 
фармацевтичних препаратів» і «Промислова біотехнологія» одночасно вивчаються у Націо-
нальному фармацевтичному університеті (м. Харків), Українському державному хіміко-
технологічному університеті (м. Дніпропетровськ), Національному університеті «Львівська 
політехніка» та Одеському національному політехнічному університеті. Підготовка фахівців 
із згаданих вище спеціальностей повинна базуватись на комплексному підході до вивчення 
питань ліцензування, стандартизації, сертифікації, валідації та забезпечення контролю якості 
на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах.  

Проте проведений аналіз навчальних програм провідних вузів України фармацевтич-
ного і біотехнологічного спрямування дозволив ідентифікувати понад два десятки курсів, в 
яких висвітлюються питання стандартизації, сертифікації, метрології та забезпечення конт-
ролю якості продукції, серед яких − «Державна система забезпечення якості лікарських засо-
бів», «Забезпечення якості лікарських засобів», «Системи управління якістю», «Управління 
якістю в хіміко-фармацевтичному виробництві», «Управління якістю в біотехнології», «На-
лежні практики у фармації», «Основи належної виробничої практики (GMP)», «Основи мет-
рологічної діяльності», «Стандартизація лікарських засобів», «Стандартизація фармацевтич-
ної продукції», «Стандартизація у сфері якості», «Стандартизація та сертифікація фармацев-
тичної продукції», «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг», «Сертифікація про-
дукції та послуг», «Сертифікація та підтвердження відповідності», «Атестація та сертифіка-
ція персоналу», «Якість, стандартизація та сертифікація» (спеціалізація). Такий розподіл на-
вчальних дисциплін зумовлений відсутністю системного підходу до вивчення зазначених 
вище питань. Власне системний виклад фундаментальних принципів ліцензування, стандар-
тизації, сертифікації, валідації та забезпечення контролю якості пропонують нові програмні 
базові дисципліни «Нормативне забезпечення фармацевтичних виробництв» та «Нормативне 
забезпечення біотехнологічних виробництв», що введені у Національному університеті 
«Львівська політехніка» до освітніх планів підготовки фахівців за базовими напрямами 
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120201 «Фармація» і 051401 «Біотехнологія». Предметом дисциплін є засвоєння вимог нор-
мативних актів (законів, постанов, наказів) та положень нормативно-технічних документів, 
що регламентують порядок організації виробництва фармацевтичної та біотехнологічної 
продукції, проведення стандартизації, сертифікації продукції, атестації та валідації виробни-
цтва, вимоги до організації систем управління якістю на промислових підприємствах. Метою 
навчальних дисциплін є використання студентом основ законодавства, що регулює організа-
цію виробничої діяльності, здійснення стандартизації, сертифікації та метрологічного забез-
печення виробництва, контролю якості продукції, засвоєння та використання принципів і 
правил належних фармацевтичних практик, а також подальше застосування одержаних знань 
та навичок при вивченні загальної та спеціальної технології, виконанні курсових і диплом-
них проектів, у майбутній виробничо-практичній діяльності.  

Відповідно до навчальних програм згаданих вище дисциплін Б.П.Громовиком, 
М.В.Стасевич, Д.Б.Баранович, А.М.Кричковською, О.М.Корнієнко, В.П.Новіковим підготов-
лено і надруковано посібник «Нормативне забезпечення фармацевтичних і біотехнологічних 
виробництв», якому було надано гриф Міністерства освіти та науки України. Особливістю 
побудови навчального посібника є те, що навчальна дисципліна розбита на два модулі – 
«Система стандартизації та управління якістю фармацевтичної галузі» і «Нормативне регу-
лювання технологічних процесів виробничого підприємства».  

Система стандартизації та управління якістю розглядається як послідовність чотирьох 
тем, які логічно розкривають питання управління виробництвом фармацевтичної продукції, 
стандартизації і сертифікації цієї продукції в Україні, міжнародних систем і стандартів 
управління якістю у фармацевтичній і біотехнологічній промисловості та метрологічного ко-
нтролю виробничих підприємств. У свою чергу нормативне регулювання технологічних 
процесів виробничого підприємства теж поділено на чотири послідовні теми: ліцензування і 
контроль господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, належна виробнича 
практика, нормативна документація, технологічний та технічний регламенти виробничого 
підприємства. для кращого засвоєння матеріалу у кінці кожної навчальної теми подано пере-
лік контрольних питань, умови завдань для практичного виконання і приклади їх рішень, а 
також тести для самостійної підготовки. з метою перевірки рівня засвоєння знань, у кінці 
кожного модулю розроблено перелік тестових питань для проведення підсумкового тестово-
го контролю.  

Завершують навчальне видання відповіді до тестів для самостійної підготовки і під-
сумкового тестового контролю, а також додатки, іменний покажчик, ключові категорії та по-
ложення, список літератури. Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих на-
вчальних закладів III−IV рівнів акредитації за спеціальностями «Технологія фармацевтичних 
препаратів», «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Фармація», 
«Технологія парфюмерно-косметичних засобів», «Якість, стандартизація та сертифікація». як 
свідчать результати апробації посібника, студенти досить легко орієнтуються у тексті, таб-
лицях і схемах, наведених у навчальному виданні, формулюють грамотні висновки стосовно 
кожної теми, постійно збагачують словниковий запас. дидактична та методична системи по-
сібника забезпечують формування позитивної мотивації до навчання. викладачі, у свою чер-
гу, відзначають високу науковість змісту навчального посібника, оригінальність запропоно-
ваного матеріалу та нові підходи до вивчення питань ліцензування, стандартизації, сертифі-
кації, валідації та забезпечення контролю якості фармацевтичних і біотехнологічних вироб-
ництв. 
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ФОРМУВАННЯ БЛОКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВІРТУАЛЬНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ «ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» 

Кричковська А.М., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Червецова В.Г., 
Болібрух Л.Д., Новіков В.П. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 
Сьогодні важливим завданням існування інформаційного суспільства є навчити сту-

дентів користуватися новітніми комп’ютерними технологіями. Основною метою інформати-
зації вузу є підвищення ефективності навчального та наукового процесів за рахунок розши-
рення обсягів інформації та прищеплення навичок використання інформаційних технологій 
студентами і викладачами в своїй освітній та професійній практиці. У Національному уні-
верситеті (НУ) «Львівська політехніка» системно проводились наукові дослідження та впро-
ваджувались інформаційні технології комп’ютерних систем навчання для окремих дисцип-
лін. Однак з розбудовою корпоративної комп’ютерної мережі НУ «Львівська політехніка» 
виникла потреба створення програмної інформаційної системи для підтримки навчального 
процесу для всіх форм навчання. На початку 2008 року на Вченій раді НУ «Львівська політе-
хніка» була прийнята ухвала та підписано наказ Ректора про впровадження інформаційної 
системи навчально-методичного забезпечення «Віртуальне навчальне середовище Львівської 
політехніки» (ВНС ЛП). Розгортання програмної системи на платформі Moodle 
(vns.lp.edu.ua) в мережі НУ «Львівська політехніка» має позитивну динаміку розвитку. Особ-
ливістю ВНС ЛП є те, що його можна застосовувати для проведення практично всіх видів 
занять: лекцій, практичних, лабораторних, консультацій, тощо. Відповідно ВНС ЛП дозволяє 
об’єднати всі головні складові навчального процесу – теоретично-практичну підготовку, са-
мостійну роботу, оцінювання знань та аналіз роботи студента. В межах електронної дисцип-
ліни викладачу запропонований різноманітний інструментарій для розміщення навчально-
методичних матеріалів і представлення їх у формі, яка буде наочною і зручною для роботи 
студентів. До елементів інструментарію електронної дисципліни відносяться ресурси, за-
вдання, блоки. Форма взаємодії між викладачем і студентами може бути пасивною, актив-
ною й інтерактивною, що передбачає використання відповідних шляхів застосування інстру-
ментарію електронної дисципліни (табл. 1).  

Таблиця 1. Шляхи застосування інструментарію електронної дисципліни ВНС ЛП 
Форма взаємодії 

«викладач-
студенти» 

Елементи інструментарію ВНС ЛП Інформація, яку доцільно розміщувати 

Пасивна 

Ресурси: пояснення, текстова сторінка, 
веб-сторінка, приєднаний файл, посилання 
на веб-сайт, папка. 
Завдання: завдання-відповідь поза сайтом. 
Блоки: всі. 

Робоча програма; вимоги до оцінювання 
знань; інформація про викладача; список 
рекомендованої літератури, конспект 
лекцій, креслення ; плакати; презентації; 
методичні вказівки до лабораторних робіт. 

Активна 

Завдання: анкета, опитування, урок, зав-
дання – відповідь у вигляді файлу, завдан-
ня – розширене завантаження файлів, тест. 

Модульні та екзаменаційні контрольні ро-
боти; матеріали практичних, семінарських 
та лабораторних робіт; завдання для прак-
тичних, семінарських та лабораторних 
робіт; теми рефератів. 

Інтерактивна 

Завдання: форум, чат, Wiki, зошит, 
глосарій, частково: завдання – відповідь у 
вигляді файлу, завдання – розширене за-
вантаження файлів, тест. 

Інформація, яка потребує творчого 
самостійного опрацювання студентом 
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Інформаційне поле електронної навчальної дисципліни можна умовно поділити на 6 
рівнів: науково-технічна література, підручники, навчальні посібники, конспект лекцій, ме-
тодичні вказівки, демонстраційний (наочний) матеріал. Навіть при доступності всіх цих рів-
нів інформаційного поля, для посереднього засвоєння дисципліни студентом вистачає остан-
ніх трьох. Тільки для більш глибокого вивчення або вирішення індивідуального завдання ви-
користовують три перші. За допомогою застосування всіх елементів інструментарію ВНС ЛР 
на основі системи Moodle може бути створена повністю наповнена електронна дисципліна, 
яка матиме певний інтерфейс (рис. 1). Електронна версія дисципліни може створюватись од-
ним викладачем або колективом авторів, кожен з яких буде мати право вносити зміни у дис-
ципліну за допомогою команди «Редагувати». 

 
Рис. 1. Інтерфейс електронної дисципліни «Фармакокінетика» у ВНС ЛП 

Викладачами НУ «Львівська політехніка» провадиться значна робота зі створення 
електронних версій навчально-методичних матеріалів. В Інституті хімії та хімічних техноло-
гій (ІХХТ) НУ «Львівська політехніка» створено 45 навчальних дисциплін, при загальній кі-
лькості 269 створених курсів по університету. Викладачами кафедри технології біологічно 
активних сполук, фармації та біотехнології (ТБСФБ) розроблено 12 версій електронних дис-
циплін напряму підготовки 120201 «Фармація» та спеціальністю 7.(8).120201 «Технологія 
фармацевтичних препаратів». Серед створеного блоку фармацевтичних дисциплін активно 
використовуються у навчальному процесі такі електронні версії курсів, як «Мікробіологія», 
«Біологічна хімія і молекулярна біологія», «Фармакокінетика», «Промислове обладнання фа-
рмацевтичних виробництв», «Промислова технологія фармацевтичних виробництв», «Еко-
моніторинг фармацевтичних підприємств». 

Системою Moodle, за допомогою застосування певних елементів інструментарію, пе-
редбачено створення «наддисципліни», яка може включати у вигляді блоків повний перелік 
електронних версій всіх дисциплін за певним напрямом навчання, що є основним завданням 
на майбутнє. Перспективою досліджень є також розробка та проведення зрізу знань для сту-
дентів, які навчались із використанням електронної версії певної дисципліни у ВНС ЛР та 
без застосування. Також передбачено анонімне анкетування студентів та викладачів для ви-
значення їх ставлення до апробованого нововведення у навчальний процес. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФАРМАКОГНОЗИИ В РАМКАХ КРЕДИТНО-

МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Крищик О.В., Бельдий Е.В. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», 
г. Днепропетровск 

 
Присоединившись к Болонскому процессу, Украина взяла на себя обязательства про-

водить работу по приведению качества национального образования в соответствие с евро-
пейскими стандартами. Задача обеспечения качества образования является многоплановой и 
включает наличие необходимых ресурсов, современную организацию учебного процесса, 
которая соответствует современным тенденциям развития национальной и мировой эконо-
мики и образования, контроль образовательной деятельности высшего учебного заведения. 

Внедрение в 2005 году кредитно-модульной системы в Украинском государственном 
химико-технологическом университете позволило заменить традиционную семестровую 
систему оценивания знаний студентов на тетраместровые модули. Комплексное оценивание 
знаний предполагает модульное тестирование, текущий контроль, оценивание самостоятель-
ной работы. Одним из принципов обучения является нацеленность на конечный результат. 

В соответствии с требованиями отраслевого стандарта высшего образования дисцип-
лина «Фармакогнозия с основами биохимии лекарственных растений» является профессио-
нально-ориентированной дисциплиной в программе подготовки инженера-технолога по спе-
циальности «Технология фармацевтических препаратов».  

Фармакогностическая подготовка предусматривает теоретическое и практическое 
обучение инженера-технолога химико-фармацевтического производства, конечные цели ко-
торого определяются знаниями и умениями, сформулированными в программе по фармаког-
нозии и воплощенными в государственном стандарте. Анализ содержания дисциплины дал 
возможность объединить отдельные темы в два модуля. Каждый модуль оценивается в 100 
баллов и объединяет 8 практических занятий. Обучение завершается модульной контрольной 
работой. При этом используется двухкомпонентная оценка знаний студентов – тестирование 
и оценка практических навыков. 

Тестирование используется как для входящего контроля знаний, который позволяет 
оценить подготовку студента к занятиям, так и для рубежного контроля, который позволяет 
оценить, как студенты ориентируются в общих вопросах фармакогнозии. 

На практических занятиях проверяются навыки студентов в определении подлинно-
сти растительного сырья на примере гербария и сырья – объектов занятия.  

При изучении курса фармакогнозии студентам предлагаются различные формы само-
стоятельной работы: выполнение индивидуальных заданий реферативного характера, подго-
товка выступлений на научных конференциях, подготовка учебных слайд-фильмов, ситуаци-
онных задач, схем, таблиц, гербария, сырья. 

Внедрение кредитно-модульной системы при изучении фармакогнозии способствова-
ло повышению мотивации студентов для активного обучения и повышению качества учеб-
ного процесса. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ НА  
ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ІФНМУ 

Купновицька І.Г., Гудивок Я.С., Шеремета Л.М. 
Івано-Франківський національний медичний університет 

 
Перехід до Болонської системи навчання у вищих навчальних закладах України три-

ває вже не перший рік і на сьогодні маємо певні результати і досвід. Дискусії про переваги 
саме такої освітньої системи тривають, не зважаючи на очевидну незворотність процесу. Фа-
рмацевтичний факультет ІФНМУ, що відзначає свій десятилітній ювілей, готується до впро-
вадження нового способу навчання студентів-фармацевтів з наступного року. У чому ново-
го? 

Тематичні плани практичних занять та лекцій не зазнають суттєвих змін, оскільки ма-
ксимально відповідають «класичним» вимогам і включають найнеобхідніші розділи фарма-
кології, без знання яких не можлива практична робота провізора. Збільшення кількості годин 
для самостійного вивчення предмету – чудова нагода зацікавити студентів історією розвитку 
та новими досягненнями в галузі лікознавства. 

Підсумковий модульний контроль – полегшений варіант іспиту, тому що містить сут-
тєво менший обсяг інформації. Навчальні та методично-навчальні матеріали для вивчення 
всіх дисциплін, які викладають на кафедрі – це величезний об’єм детально опрацьованої і 
відповідно структурованої інформації із врахуванням особливостей необхідних для майбут-
ніх фармацевтів знань та практичних умінь. Протягом десяти років співробітниками кафедри 
розроблені та випущені друком 14 навчальних та навчально-методичних посібників, у яких 
викладені і пояснюються не тільки теоретичні питання, але й ситуаційні задачі, тестові за-
вдання різних рівнів складності, демонстраційні матеріали у вигляді схем та таблиць, вправи 
з рецептури. Вище названі друковані матеріали допомагають студентам у засвоєнні дисцип-
ліни, стимулюють до самоконтролю та навчальної дисципліни. Практична спрямованість на-
вчального процесу та контролю знань, на нашу думку, сприятиме підвищенню рівня навчан-
ня та відповідальному зацікавленню студентів такою складною, але необхідною наукою, як 
фармакологія. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Моряк З.Б., Морозова О.О., Рогульченко Г.К. 

Запорізький державний медичний університет,  
НВО «Фаратрон» 

 
Фармацевтична хімія займається вивченням багатьох проблем сучасної медицини та 

фармації, які сьогодні і в майбутньому будуть необхідні для фахівців, які працюють в галузі 
створення і контролю якості лікарських засобів. Серед таких проблем: зв’язок між хімічною 
структурою лікарського засобу та його фармакологічною дією, питання контролю якості лі-
карських засобів в процесі їх виробництва та реалізації, належні види виробничої, лаборато-
рної, аптечної практик (GMP, GLP, GPP), валідацію технологічних процесів, лабораторних 
методик та інше. 

Кафедра фармацевтичної хімії готує фахівців, що працюють в галузі створення та ко-
нтролю якості лікарських, парфумерно-косметичних засобів та лікарських препаратів зі спе-
ціальностей «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» очної та заочної 
форми навчання. 

Центральне місце теоретичної та практичної підготовки фахівців, яких готує фарма-
цевтична хімія, займає фармацевтичний аналіз, без володіння яким не може бути сучасного 
фахівця не тільки зі спеціалізації «провізор-аналітик», а також будь якого фармацевтичного 
направлення. 

Підготовка фахівців з контролю якості лікарських засобів на теперішній час прохо-
дить в умовах реформування багатьох областей охорони здоров’я України, першочерговими 
завданнями якого є створення державної системи забезпечення якості лікарських засобів (га-
рмонізація з положеннями GMP, GLP,GDP, GCP, GPP), а також належного контролю за від-
повідність нормам та вимогам належної виробничої практики. 

Кафедра фармацевтичної хімії починаючи з третього курсу, навчає студентів методо-
логічним підходам, щодо проведення фармакопейного та фармацевтичного аналізу. При 
цьому значна увага приділяється засвоєнню як теоретичного курсу, так і поліпшенню надан-
ня практичних навичок. Під час проведення практичних занять студенти отримують для ана-
лізу лікарські засоби, як невідомі сполуки та проводять її ідентифікацію та аналіз. Тобто на 
кожному практичному занятті студенти III-V курсів проводять учбово-дослідну роботу.  

Найважливішою є проблема забезпечення студентів обох спеціальностей очної та за-
очної форми навчання навчально-методичною літературою. Співробітниками кафедри фар-
мацевтичної хімії проводиться значна робота з переробки блоків навчально-методичної ін-
формації відповідно до сучасних вимог. У цьому напрямку важливим моментом є створення 
власних навчально-методичних посібників, які включають теоретичний матеріал з синтезу та 
аналізу лікарських та парфумерно-косметичних засобів згідно вимог сучасної аналітичної 
нормативної документації. 

На сьогодні підготовка фахівця з контролю якості лікарських та парфумерно-
косметичних засобів утиснута у незначну кількість академічних годин, більшість яких виді-
лено для самостійної підготовки студентів, як очної так і заочної форми навчання. Виходячи 
з вище зазначеного, для перевірки теоретичної підготовки студентів до практичних та семі-
нарських занять в методичні розробки внесені питання для самостійної роботи, тестові та си-
туаційні завдання, розрахункові задачі, що на наш погляд полегшує самостійну перевірку 
студентами своїх знань та умінь.  

Збільшення числа спеціальностей та кількості студентів поставили перед викладачами 
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кафедри задачу створення бази тестових завдань. На кожному практичному заняті прово-
диться тестовий контроль, а в кінці семестру – підсумковий тестовий контроль теоретичних 
знань та практичних навичок студентів. Крім того створено та постійно доповнюється база 
тестових завдань для проведення ліцензійного іспиту у системі «КРОК», як у письмовому 
так і комп’ютерному варіантах для проведення передекзаменаційного контролю якості знань 
студентів. В Запорізькому державному медичному університеті в останні роки впроваджу-
ються нові форми організації навчального процесу. Одним з важливих напрямків методичної 
роботи кафедри фармацевтичної хімії є використання рейтингової системи оцінки знань сту-
дентів, яка враховує систематичну навчальну діяльність студентів, пов’язану зі здобуттям 
теоретичних знань, вмінь, практичних навичок. Критерії рейтингової оцінки, як і викорис-
тання тестів, дозволяють запобігти суб’єктивізму оцінювання знань студентів.  

Вищезазначені методичні підходи, щодо організації навчального процесу, дозволяють 
проходити студентам V курсу виробничу практику з фармацевтичного аналізу на своїх май-
бутніх робочих місцях: лабораторіях Державних інспекцій з контролю якості лікарських за-
собів різних областей України, в відділах технічного контролю фармацевтичних підпри-
ємств, аптеках.  

Всі впроваджені на кафедрі новітні засоби навчання показали свої переваги в одній з 
важливіших задач навчального процесу: підвищення якості підготовки фахівців за спеціаль-
ностями «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» і оцінюванні готов-
ності майбутнього фахівця до професійної діяльності.  
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОГНОЗІЇ СТУДЕНТАМ 
АНГЛОМОВНОГО ВІДДІЛЕННЯ У ЛНМУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

Лисюк Р.М., Дармограй Р.Є. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Інтеграція до європейського та світового освітнього простору та значна інтенсифіка-

ція міжнародних наукових взаємовідносин на сучасному етапі повинна враховуватись при 
викладанні профільних фармацевичних дисциплін для студентів – іноземців, що навчаються 
в Україні. Фармакогнозія як навчальна дисципліна у ЛНМУ імені Данила Галицького викла-
дається англійською мовою для студентів фармацевтичного факультету з 2000р. На англомо-
вному відділенні факультету навчаються студенти з країн Близького Сходу (Ліван, Сірія, 
Іран), Африки (Нігерія, Кенія, Танзанія, Єгипет, Маврикій), Східної Європи (Польща, Болга-
рія та ін.). На жаль, більшість наявних англомовних підручників зарубіжних авторів з даної 
дисципліни за структурою і змістом не відповідають чинній навчальній програмі з фармако-
гнозії. Іншим чинником, який повинен враховуватись при організації навчального процесу 
для студентів – іноземців, є регіональні особливості використання лікарських рослин у ме-
дичному, етно – соціальному, господарчому та інших аспектах. Саме тому робота кафедри 
була спрямована на підготовку до видання навчально – методичних матеріалів англійською 
мовою для забезпечення навчального процесу з фармакогнозії. В даний час видані : тексти 
лекцій ( “Lectures on Pharmacognosy. Part 1”, “Lectures on Pharmacognosy for Students of 
Pharmacy Faculty. Part 2”), навчальний посібник “Laboratory Guide for Pharmacognosy 
Lessons”, методичні вказівки до лабораторних занять “Methodical Instructions to Practical 
Works in Pharmacognosy for Students of Pharmacy Faculty (English Medium), 6th term”, рекоме-
ндації по виконанню курсової роботи “Methodical Guides to Course Project Fullfilment in 
Pharmacognosy for Students of Pharmacy Faculty (English Medium)”. Перша частина посібника, 
в якому наведено лекційний матеріал, знайомить студентів з фармакогнозією як навчальним 
предметом, історією, сучасним станом та перспективами розвитку; методами визначення то-
тожності та доброякісності лікарської рослинної сировини згідно аналітично-нормативної 
документації, а також окремими класами біологічно-активних речовин - полісахаридами, ві-
тамінами, ефірними оліями, сапонінами та серцевими глікозидами, щодо яких висвітлено бі-
огенез, класифікацію, особливості хімічної структури, реакції ідентифікації та методи кількі-
сного визначення, фармакологічну дію та застосування в медицині. Окрема лекція висвітлює 
питання особливостей заготівлі, збору , сушіння та зберігання ЛРС, а також надзвичайно ак-
туальні на сьогодні питання раціонального використання та охорони лікарських рослин. У 
другій частині посібника викладено матеріал, який подається студентам англомовного відді-
лення у весняному семестрі у відповідності до типової і робочої програми з врахуванням 
специфіки викладання дисципліни представникам чужоземних держав. Одна з лекцій знайо-
мить з принципами морфологічної, ботанічної та фармакологічної класифікацій лікарської 
рослинної сировини, узагальнює аналітичні матеріали щодо сучасного стану переробки лі-
карських рослин і виробництва фітопрепаратів. Методичні вказівки до курсової роботи з фа-
рмакогнозії для студентів англомовного відділення всесторонньо розкривають усі аспекти 
щодо мети, завдань, тематики, структури і змісту основних розділів, керівництва та захисту 
курсової роботи з фармакогнозії. Окремими додатками представлено зразок оформлення ти-
тульного аркуша та приклади виконання бібліографічного опису у списку літератури, які ви-
користані у курсовій роботі. Один зі спеціалізованих розділів повністю присвячений рекоме-
ндованій тематиці курсових робіт. Окремими розділами широко представлені адреси Інтер-
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нет-сторінок та перелік друкованих фахових періодичних видань, які стануть корисними при 
виконанні студентами курсової роботи з фармакогнозії. 

Оскільки при виборі основних форм навчання студентів – майбутніх фахівців фарма-
цевтичної галузі - важливе значення надається засвоєнню практичних умінь та навиків, тому 
необхідною складовою навчального процесу стала наявність сучасного посібника до лабора-
торних занять з фармакогнозії для студентів англомовного відділення фармацевтичного фа-
культету. Виходячи з цієї необхідності, викладачами кафедри підготовлено до типографсько-
го друку та подано на отримання грифу МОН України лабораторний посібник «A Laboratory 
Manual on Pharmacognosy». Посібник до лабораторних занять охоплює матеріал до всіх тем 
практичного курсу у відповідності до типової і робочої програми з врахуванням специфіки 
викладання дисципліни студентам - іноземцям. До кожної теми опрацьовано інформацію для 
студентів, що сприятиме кращій підготовці до практичних занять : актуальність теми, конк-
ретні навчальні цілі, перелік необхідної літератури, контрольні та програмні питання, при-
клади тестових завдань, об”єкти аналізу, питання для самопідготовки, завдання та методики 
виконання практичних завдань (реакції виявлення, ідентифікації біологічно активних речо-
вин, методи кількісного визначення). На лекційних і практичних заняттях акцентується увагу 
студентів – іноземців, окрім об’єктів чинної програми з фармакогнозії, на лікарські рослини і 
сировину тропічного та субтропічного клімату, а також об’єкти Європейської Фармакопеї ; 
підготовлені відповідні ілюстраційні матеріали на мультимедійних носіях. Для покращення 
ефективності самостійної роботи студентів – іноземців з підготовки до поточного, рубіжного 
та підсумкового контролю, а також Державного ліцензійного іспиту «Крок – 2 Фармація» 
видано методичний посібник, в якому наведені тестові завдання ( формат А) з фармакогнозії 
з коментарями до правильних відповідей, які структуровано за тематикою практикуму і са-
мостійної роботи (“ Methodical Instructions for Self – Training to Current, Terminal and Final 
Control in Pharmacognosy for Students of Pharmacy Faculty (English Medium)”). В плані само-
стійної роботи і проведення практики з фармакогнозії студенти ознайомлюються з базовими 
положеннями настанови ВООЗ з належної практики вирощування та збору лікарських рос-
лин “WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal 
Plants”, потрібних для освоєння правил догляду за лікарськими рослинами та їх заготівлі. 

Курсовий підсумковий контроль з фармакогнозії передбачає перевірку теоретичних 
знань та практичних умінь студентів – іноземців та складається з теоретичної та практичної 
частини. Для перевірки практичних навичок підготовлені індивідуальні ситуаційні завдання 
з визначення лікарських рослин за гербарними взірцями, діагностики зразків цілої та подріб-
неної ЛРС за зовнішніми та мікроскопічними ознаками, вміння проводити аналіз основних 
груп біологічно активних речовин або індивідуальних сполук. Проведення Державного ви-
пускного іспиту з фармакогнозії включає перевірку рівня теоретичних знань та умінь вико-
ристовувати їх у конкретних ситуаціях. Особлива увага зосереджена на перевірці знань сту-
дентів найсучасніших лікарських засобів на основі рослинної сировини, зокрема лікарських 
рослин світової медицини. 

Кафедра надає постійну допомогу у забезпеченні навчально – методичною англомов-
ною літературою однопрофільних кафедр, де проводиться навчання англомовних студентів. 
На щорічних нарадах – семінарах обговорюються актуальні питання організаційно – методи-
чного забезпечення навчального процесу з фармакогнозії англійською мовою. На даний час 
триває підготовка навчально - методичних матеріалів для вивчення предмету в умовах кре-
дитно - модульної системи.  
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АНАЛІТИЧНІ ЕФЕКТИ В ЯКІСНОМУ АНАЛІЗІ КАТІОНІВ ТА АНІОНІВ.  
СТВОРЕННЯ МУЛЬТІМЕДІЙНИХ ФОТОСЛАЙДІВ 

Мороз В.П. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Якісний аналіз є одним з основних розділів аналітичної хімії. В програмі курсу аналі-

тичної хімії, що викладається в Національному фармацевтичному університеті велика увага 
приділяється вивченню реакцій які використовують для ідентифікації катіонів та аніонів, що 
входять до складу лікарських засобів, а також реакцій, за допомогою яких контролюють чис-
тоту та граничний вміст домішок в лікарських препаратах. 

Аналітичні реакції (реакції виявлення) в якісному аналізі супроводжуються певними 
аналітичними ознаками (ефектами) – утворенням осадів різного кольору, забарвлених спо-
лук, розчиненням осадів, утворенням кристалів характерної форми, виділенням газів, забарв-
ленням полум’я газового пальника та ін. 

На кафедрі аналітичної хімії НФаУ якісний аналіз катіонів вивчають за кислотно-
основним методом на прикладі іонів, які найчастіше входять до складу лікарських препаратів 
або реагентів, що застосовують у фармацевтичному аналізі.  

Загалом на лабораторних заняттях з якісного аналізу студенти вивчають умови вико-
нання та аналітичні ефекти близько 200 реакцій (для більш ніж 27 катіонів та 22 аніонів). 

В підручниках та керівництвах з аналітичної хімії радянського періоду розділи з якіс-
ного аналізу були проілюстровані переважно чорно-білими фотографіями мікрокристалоско-
пічних реакцій на певні іони. 

В наш час завдяки стрімкому розвитку комп’ютерних технологій та цифрової фото-
графії з’явилась можливість створення високоякісних кольорових мультімедійних слайдів де 
представлені аналітичні ефекти реакцій ідентифікації з високим ступенем чіткості (мак-
роз’йомка , фотографія великим планом і т. п.). 

Метою нашої роботи було створення кольорових цифрових слайдів на яких представ-
лені наочні аналітичні ефекти реакцій ідентифікації іонів для вивчення студентами різних 
спеціальностей НФаУ розділу «Якісний аналіз». 

Фотографії переважної більшості аналітичних ефектів якісних реакцій іонів були ви-
конані цифровим фотоапаратом «Canon A 540».  

На попередньому етапі з великої кількості відзнятих цифрових слайдів було відібрано 
близько 50 найбільш вдалих за наочністю, кольоропередачею та ступенем чіткості. Безумов-
но, що цю роботу планується продовжити. 

На наш погляд, мультімедійні цифрові слайди з якісного аналізу дозволять підвищити 
рівень викладання курсу, поліпшити тренування зорової пам’яті студентів та їх практичних 
навичок.  

При підготовці до лабораторних занять з дисципліни студенти матимуть змогу пере-
глянути високоякісні кольорові слайди з аналітичними ефектами реакцій на моніторі персо-
нального комп’ютера. 

Цифрові фото слайди ефектів аналітичних реакцій виявлення катіонів та аніонів пе-
редбачається використовувати для курсу мультімедійних лекцій з дисципліни, дистанційної 
форми навчання та електронного підручника з аналітичної хімії. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН,  
ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОКСИКОЛОГІЄЮ 

Москаленко В.Ф., Ніженковська І.В., Вельчинська О.В. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 
Сучасна людина живе в умовах токсикологічної напруженості, яка зумовлена екологі-

чними катастрофами, професійними вадами, нещасними випадками у побуті, а також різни-
ми захворюваннями хімічної етіології, які виникають з кримінальних чи суїцидальних при-
чин. Сьогодні нікого не дивує, що “лікарська хвороба” посідає одне з основних місць в стру-
ктурі загальних захворювань. Особлива увага приділяється синтетичним лікарським засобам. 
При правильному призначенні, обґрунтованих дозуваннях, обліку індивідуальної чутливості 
хворого лікарський препарат – це терапевтичний засіб. При передозуванні лікарський засіб 
стає отрутою.  

Токсикологічна хімія є однією серед фармацевтичних дисциплін, яка вивчає власти-
вості отруйних і сильнодіючих речовин, в тому числі і “лікарських” отрут, їх поведінку в ор-
ганізмі і трупному матеріалі, розробляє способи виділення, ідентифікації токсичних речовин 
та їх метаболітів в об'єктах біологічного походження. Вона виникла з потреб токсикології і є 
однією з її складових частин. При викладенні теоретичного курсу токсикологічної хімії особ-
лива увага приділяється системному підходу до вивчення отруйних речовин, особливо – “лі-
карських” отрут. Враховуються фізико-хімічні властивості отрути, шляхи проникнення до 
організму, токсикокінетика і токсикодинаміка, вибіркова дія, особливості організму потерпі-
лого. При вивченні сучасних “лікарських” отрут розглядаються також питання щодо їх за-
стосування та токсикологічного значення. Студенти вивчають симптоми отруєння, першу 
медичну допомогу при отруєннях “лікарськими” отрутами, питання біотрансформації “лі-
карських” отрут в організмі людини і трупному матеріалі.  

Найбільш актуальними при вивченні токсикологічної хімії залишаються питання які-
сного виявлення та кількісного визначення в біологічному матеріалі “лікарських” отрут та їх 
метаболітів. Асортимент лікарських засобів постійно оновлюється: на заміну класичним “лі-
карським” отрутам приходять нові. Поява принципово нових наукових концепцій при їх роз-
робці викликає необхідність постійного вдосконалення методів токсикологічного аналізу.  

Зрозуміло, що при застосуванні класичного функціонального аналізу та експрес-
оцінки наявності “лікарської” отрути в біологічному матеріалі необхідне впровадження в 
практику хіміко-токсикологічного експерименту сучасних фізико-хімічних методів. Це – га-
зо-рідинна хроматографія (ГРХ); УФ-, ІЧ-, ЯМР(ПМР)-спектрофотометрія; фотоколоримет-
рія. Пропонується теоретичне ознайомлення та практичне використання студентами більш 
сучасних і перспективних методів: денситометрії, експрес-оцінки токсичності “лікарських” 
отрут. Однак, в хіміко-токсикологічному аналізі присутні методи, використання яких реко-
мендується обмежувати або замінювати на альтернативні. Йдеться про фармакологічні проби 
на експериментальних тваринах. У дискусіях продовжується протистояння прихильників і 
супротивників токсикологічних досліджень на тваринах. А. Швейцер писав:”Як багато ро-
бимо ми ще зла, коли піддаємо тварин жахливим тортурам, щоб продемонструвати студен-
там і без того добре відомі явища”. ВООЗ і міжнародні медико-біологічні товариства настій-
но рекомендують замість дослідів на тваринах використання нових альтернативних методів.  

Комплексний та сучасний підход до вивчення кожної “лікарської” отрути у курсі ток-
сикологічної хімії є основою для вирішення насущних питань впливу лікарських засобів на 
організм людини. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО  
ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ ПРИ ВИКЛАДЕННІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Москаленко В.Ф., Ніженковська І.В., Вельчинська О.В., Ягупова А.С. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 
Фармацевтична промисловість вносить суттєвий вклад до економіки кожної держави. 

Вона відноситься до одного із найбільш високотехнологічних секторів промисловості. Ефек-
тивні та якісні лікарські засоби забезпечують добробут та здоров’я населення країни. Тому, 
дуже важлива державна підтримка фармацевтичної галузі у її розвитку та процесі удоскона-
лення. Фармацевтичний сектор України знаходиться на етапі становлення, тому основні 
принципи законодавства країн ЄС в області ліцензування та контролю за лікарськими засо-
бами дуже важливі для України. Для української фармацевтичної промисловості залишають-
ся актуальними питання щодо переходу у систему роботи відповідно до вимог стандартів 
фармацевтичної галузі: GMP, GLP, GСP; гармонізації монографій Європейської Фармакопеї 
та Державної Фармакопеї України.  

Злободенність цієї проблеми та її пріоритетність призвели до появи серед фармацев-
тичних дисциплін, які вивчають студенти, курсу “Стандартизація лікарських засобів”. Він 
починається з ознайомлення із Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.97 р. № 244 
„Про поетапне впровадження в Україні вимог директив ЄС, санітарних, екологічних, ветери-
нарних, фітосанітарних норм, міжнародних та європейських стандартів”, а також відповід-
них нормативних актів щодо практичної реалізації цієї Постанови.  

Найбільш актуальним при засвоєнні курсу “Стандартизація лікарських засобів” зали-
шається вивчення принципів ЄС в практиці державного регулювання фармацевтичного сек-
тору, які сприяють підвищенню конкурентноздатності та якості лікарських засобів. На дано-
му етапі формуються знання студентів про базові директиви ЄС, які стосуються виробницт-
ва, досліджень, ліцензування та контролю якості лікарських засобів. Це – фундаментальні 
директиви ЄС (65/65/ЄЄС, 75/319/ЄЄС, 75/318/ЄЄС) та директиви з конкретних питань 
(91/356/ЄЄС – щодо належної виробничої практики, GMP; 92/25/ЄЄС – щодо оптової реалі-
зації лікарських засобів; 92/26/ЄЄС – щодо виділення категорій рецептурних та безрецептур-
них лікарських засобів та інші). При вивченні курсу “Стандартизація лікарських засобів” 
обов’язково приділяють увагу ознайомленню зі структурою та змістом ключових документів 
на лікарські засоби – Аналітично-Нормативна Документація (АНД) та Summary of Product 
Characteristics (SPC), з правилами Належної виробничої практики (GMP), яка створена для 
збереження медичної промисловості, зупинки анархії у виробництві лікарських засобів, фо-
рмування законодавства стосовно розробки лікарських засобів та їх впровадження. Вивча-
ються правові норми, що пов’язані із виробництвом медикаментів з гарантованою якістю та 
системою їх сертифікації в умовах ринку. Необхідно роз’яснювати студентам, що стратегія і 
тактика основних положень документів GMP однакова, але виробник ліків повинен працю-
вати згідно з тими положеннями, які ратифіковано та обов’язкові для конкретного ринку. 
Для України найбільш важливими є правила GMP ЄС та ВООЗ, оскільки їх впровадження 
дає можливість реалізації української продукції в ЄС та країнах, які входять до Системи сер-
тифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі. 

Курс “Стандартизація лікарських засобів” є необхідною складовою у комплексі фар-
мацевтичних дисциплін, які забезпечують високий рівень професійної підготовки сучасного 
провізора в умовах удосконалення фармацевтичної галузі України.  
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СЬОГОДЕННЯ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Москаленко В.Ф., Ніженковська І.В., Сятиня М.Л., Попович В.П., Коваленко Е.О. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця  
 
Динамічність, масштабність і глибина змін, що відбуваються в економічній, соціаль-

но-політичній, науковій діяльності, інтенсивний технологічний прогрес зумовлюють необ-
хідність максимально швидкого, кваліфікованого включення фахівців у регулювання цих 
процесів. Однак, сьогодні людина психологічно і інтелектуально вже не встигає сприйняти і 
адекватно пристосуватися до нових умов. Тому, проблеми освіти нового покоління суспільс-
тва стають надзвичайно актуальними. У сучасній освіті спостерігаються глобальні тенденції, 
такі як інтернаціоналізація, глобалізація, гармонізація та демократизація. Вища освіта пере-
стала бути привілеєм багатих країн чи заможних людей, вона носить досить демократичний 
характер. Освіта все частіше стає віртуальною, в освіту впроваджуються інформаційно-
комунікаційні технології. Протягом останніх 15 років у світі створюється близько 100 нових 
освітніх установ у сфері підготовки кадрів охорони здоров'я. На жаль, це не завжди призво-
дить до підвищення якості освіти і тому одним із основних завдань у сфері професійної осві-
ти залишається забезпечення якості. ВООЗ є носієм і розробником глобальної Директорії ме-
дичних шкіл. На сьогоднішній день у цій Директорії присутні всі визнані медичні школи і 
найближчим часом туди увійдуть всі сестринські школи, всі школи фармації, всі школи сус-
пільної охорони здоров'я та підготовки кадрів громадської охорони здоров'я. ВООЗ рекомен-
дує глобальні стандарти якості медичної освіти. Зараз стоїть завдання, щоб у глобальну Ди-
ректорію приймати тільки ті освітні заклади, які акредитувалися на національному або на 
міждержавному рівні з використанням стандартів глобальних якостей ВООЗ. Гармонізація є 
однією з провідних тенденцій сучасної освіти, її актуальність найбільш очевидна в Європі у 
зв'язку з Болонським процесом. У даний час з 52 країн Європи 45 є учасниками Болонського 
процесу. І акредитація, як інструмент, і як засіб забезпечення якості, є тим механізмом, який 
дозволить країнам підвищити рівень підготовки фахівців. Початок детального вивчення си-
туації у фармацевтичній освіті поклали семінари і з'їзди, які під тезою «Місце та роль фарма-
ції в системі охорони здоров'я» були проведені ВООЗ і FIP починаючи з 1988 року на регіо-
нальному і міжнародному рівнях. У результаті професійних дискусій була визнана загальна 
тенденція зміни та суттєвого розширення функцій фахівця-провізора. Серед причин, що по-
в'язані зі змінами функцій фармації, слід відзначити: швидке збільшення кількості лікарських 
засобів (ЛЗ) та інтенсивний обмін ними в міжнародному масштабі; суттєві витрати на фар-
мацевтичні потреби (10-20% від бюджету охорони здоров'я в країнах Європи); зміна еконо-
мічних умов і встановлення ринкових відносин, вартість ЛЗ; зміщення акценту в діяльності 
аптечної служби з приготування на придбання, зберігання і розподіл ЛЗ, а також на пацієнта 
(інформаційно-консультативна служба); проблема раціонального використання ЛЗ; інтегра-
ція діяльності лікарняних (клінічних) провізорів у рамках системи медичного обслуговуван-
ня; зростаюча доступність у міжнародному масштабі нових і складних за дією ЛЗ, що обумо-
влює підвищення вимог до контролю їх якості; фальсифікація ЛЗ, яка особливо швидко роз-
вивається у світі протягом останніх років. Певний вплив на розвиток і уніфікацію освітнього 
процесу надали положення «Належної практики фармацевтичної освіти» (GPEP). Ці поло-
ження стосуються як професійних особливостей, так і загальних якісних характеристик ви-
пускника ВНЗ. Фармацевтичні фахівці здійснюють свою діяльність у різних галузях у відпо-
відь на динамічний розвиток пріоритетних напрямів і потреб суспільної охорони здоров'я на 
місцевому, національному, регіональному та міжнародному рівнях. Розвивається загальнови-
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знаний принцип безперервної професійної фармацевтичної освіти на додипломному і після-
дипломному рівнях, що був закріплений на Першому всесвітньому з'їзді з фармацевтичної 
освіти (Новий Орлеан. 1998). Україна за останні роки характеризуються інтенсивними змі-
нами у фармацевтичній галузі. До основних з них слід віднести фактичну ліквідацію центра-
лізованої системи забезпечення ЛЗ (аптечної служби), виникнення «вільного» ринку ліків, 
зміна статусу хіміко-фармацевтичної промисловості та центрів досліджень з розробки нових 
ЛЗ. Також, спостерігаються явні тенденції до зміщення акценту у професійній діяльності з 
досліджень і розробки ЛЗ на пацієнта. Розширення сфери фармацевтичної діяльності зумов-
лює необхідність вдосконалення вищої фармацевтичної освіти шляхом: інтеграції фармацев-
тичної освіти на міжнародному рівні; створення системи безперервної освіти; розвитку піс-
лядипломної спеціалізації. За терміном навчання більшість європейських країн дотримується 
рекомендацій EAFP, які прийняті директивою ЄС 85/432. EAFP, що рекомендують не менш 
ніж п'ятирічну програму університетського навчання і практичну підготовку протягом шести 
місяців в аптечній установі. Термін навчання на фармацевтичному факультеті Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця на денній формі навчання - 5 років, на заоч-
ній - 5,5 років. Термін навчання в європейських країнах приблизно такий самий: 5 років на-
вчання - Німеччина, Бельгія, Швеція, США; 4 роки (на базі 2-річної базової університетсько-
го освіти) - Англія; 6 років навчання - Франція, Нідерланди. Очевидно, за термінами навчан-
ня наша вища фармацевтична освіта відповідає вимогам ЄС. Історично склалися три групи 
національних систем фармацевтичної освіти. По-перше, група Центральної та Східної Євро-
пи і Скандинавії, де в основу підготовки покладені хімічні науки. По-друге, франко-італо-
іспанська школа, де перевага надається медико-біологічним дисциплінам. У третю групу 
входять ще кілька країн, у тому числі Великобританія. Залишаються великі відмінності в об-
сягах викладання дисциплін. Наприклад, викладання аналітичної хімії складає в Німеччині 
46%, в Англії 26%; біологічних дисциплін у Нідерландах 12%, у Франції 25%; клінічна фар-
макологія займає 30% часу у Франції і 10% у Німеччині. У країнах Європи немає фізичного 
виховання, іноземної мови, політології, філософії. Немає також окремої дисципліни «Органі-
зації економіки фармації», хоча вивчається економіка та управління. Для кваліфікації фарма-
цевтичної освіти в країнах ЄС витримується традиційна номенклатура: від - «аптекар» (Ні-
меччина, Швеція) до - «зареєстрований фармацевтичний хімік» (Великобританія, Ірландія). 
Однак, частіше за все в країнах Європи в номенклатурі фахівців з вищою освітою переважає 
термін «фармацевт». Вітчизняна фармацевтична освіта з базових дисциплін відповідає зага-
льноєвропейській. Україна підписала Болонську декларацію, згідно з якою створюється Єди-
ний європейський простір у сфері вищої освіти. На жаль, не можна не відзначити, що перехід 
на Болонську систему навчання та впровадження кредитно-модульної системи здійснюється 
як механічне перенесення на український ґрунт недостатньо перевірених і не цілком відпові-
дних вітчизняній практиці західних методик. Вітчизняна фармацевтична школа має давню 
історію та певні традиції. Особлива увага в освіті фармацевтів та провізорів приділяється ви-
вченню аптечної технології лікарських засобів, фармакогнозії, тоді як за європейськими ста-
ндартами фармацевтичної освіти більшу увагу приділяють вивченню фармакології, хімії, 
клінічної фармакології. Тому, впровадження Болонського процесу в українську медичну та 
фармацевтичну освіту має підкріплюватися ініціативним, критичним і активним включенням 
ВНЗ у процес доопрацювання і вдосконалення нових освітніх моделей. Необхідно якнайширше 
інформувати викладачів, студентів про якісні зміни в навчальному процесі, проводити розгорнуте навчання новим 
методикам і створювати умови для психологічної адаптації викладачів до нових моделей, щоб українська освітня 
фармацевтична школа могла досягти сучасного європейського рівня.  
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 
Нестерова В.В. 

Горлівський медичний коледж 
 
Для виконання першочергових завдань, що визначені передумовами входження Укра-

їни до єдиного Європейського простору вищої освіти, у вищих навчальних закладах України 
відбувається поступове послідовне запровадження кредитно-модульної системи навчання. 
Кредитно-модульна система орієнтована на активізацію пізнавальних якостей студентів, фо-
рмування у них навичок самоосвіти та зміщення пріоритетів у бік індивідуального навчання. 
Ефективність цих процесів значно зростає за умови забезпечення високого рівня мотивації 
навчальної діяльності. З огляду на це основними завданнями кредитно-модульної системи є 
підвищення мотивації студентів до набуття знань та умінь, відповідальності за результати 
власної навчальної діяльності, а також стимулювання систематичної та якісної аудиторної та 
самостійної роботи студентів, ефективної практичної підготовки з метою досягнення високої 
якості вищої освіти. У зв'язку з цим однією з центральних проблем теорії та методики про-
фесійної освіти є пошук шляхів формування мотивації навчальної діяльності студентів. Ор-
ганізація навчального процесу у вищих навчальних закладах І– ІІ рівня акредитації вимагає 
розробки і застосування дидактичних технологій, які б не лише забезпечували високий рі-
вень пізнавальної активності студентів, але й формували у них певні мотиви, адекватні зміс-
ту майбутньої професійної діяльності. У психолого-педагогічних дослідженнях обґрунтовано 
різні шляхи мотиваційного забезпечення навчального процесу, зокрема: розвиток пізнаваль-
них потреб (П. Гальперін, М. Махмутов, Г. Щукіна та ін.); поєднання індивідуальних і коле-
ктивних форм діяльності (Ю. Мальований, І. Чередов, О. Ярошенко, Т. Васильєва, Т. Матис, 
А. Мудрик, Г. Цукерман та ін.); використання методів проблемного навчання (А. Алексюк, 
І. Лернер, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, В. Оконь та ін.). Шляхом теоретичного до-
слідження проблеми мотивації ми виявили сім основних факторів мотивації навчальної дія-
льності студентів: можливість майбутнього працевлаштування; міжособистісні відносини з 
викладачами; міжособистісні відносини між студентами; навчальна діяльність (набуття про-
фесійних знань та навичок); психологічні умови навчання; розмір стипендії; соціальне ви-
знання обраної професії. Нашою подальшою метою було виявлення найбільш ефективних 
факторів мотивації. Практичне дослідження було проведено на базі Горлівського медичного 
коледжу (ГМК). У досліджені прийняли участь студенти фармацевтичного відділення. Для 
визначення найбільш ефективних стимулів, або факторів мотивації навчальної діяльності 
студентів коледжу був використаний метод рангової кореляції, який заснований на тому, що 
групі експертів пропонувалося виявити які з факторів стимулювання і у якій мірі впливають 
на рівень мотивації навчальної діяльності. Експертами виступили студенти фармацевтичного 
відділення. В результаті проведеного опитування експертів було виявлено, що найбільш сут-
тєвими, або домінуючими факторами мотивації є розмір стипендії, психологічні умови на-
вчання, а також можливість майбутнього працевлаштування. Стипендія є мотивуючим фак-
тором, тільки якщо вона безпосередньо пов’язана з підсумками навчальної діяльності. Але 
сьогодні, через складну економічну ситуацію дуже важко підвищити розмір стипендії. З 
огляду на це особливу увагу необхідно приділяти нематеріальному стимулюванню навчаль-
ної діяльності, особливо з огляду на те, що нематеріальні фактори мотивації (психологічні 
умови навчання і можливість майбутнього працевлаштування) у ієрархії мотивів студентів 
посіли II і III місця відповідно. Отже, керівництво коледжу має забезпечити такі умови, які 
сприяли б створенню стійкого і позитивного психологічного клімату у студентсько-
викладацькому колективі. Також дуже важливим є створення нових робочих місць, що стає 
можливим внаслідок економічного розвитку держави в цілому. Мотивація навчальної діяль-
ності, як чинник інтеграції системи освіти України до єдиного Європейського простору, сто-
їть тільки на початку свого розвитку і має величезні перспективи вивчення і практичного ви-
користання. 
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НОВІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Новакова В.С. 
Коледж Національного фармацевтичного університету 

 
На сучасному етапі розвитку держави проблема організації процесу виховання студе-

нтської молоді потребує чергового перегляду, модернізації та адаптації до умов кредитно-
модульної системи організації навчального процесу.  

Наскільки молодь зможе реалізувати свій потенціал у житті, залежатиме від рівня 
сформованості у неї політичної, моральної, професійної культури, від прагнення зайняти ак-
тивну громадську позицію, розуміння відповідальності за майбутнє своєї держави. Необхідне 
розуміння суспільством того, що про готовність до життя та інтегральну цілісність особисто-
сті свідчить не документ про отримання освіти і засвоєння певної суми знань, а практичні 
навички демократичної життєдіяльності, уміння орієнтуватися і діяти в існуючому соціаль-
но-політичному просторі, брати реальну участь у прийнятті рішень та практичній їх реаліза-
ції. Основним виконавцем перерахованих та інших, не менш важливих завдань виховної ро-
боти є керівник навчальної групи (куратор). 

В умовах КМСОНП одним з основних завдань куратора має стати контроль виконан-
ня індивідуального навчального плану студента, що включає надання кваліфікованих консу-
льтацій щодо його формування, а також супровід виконання індивідуального навчального 
плану протягом навчання. 

Враховуючи всі вимоги до кураторського корпусу, вважаємо доцільним збереження 
закріплення за куратором однієї навчальної групи (у форматі існування цієї структурної оди-
ниці в умовах КМСОНП). Це забезпечить виконання куратором як традиційних функцій ви-
ховної роботи, так і індивідуальної її складової. Звичайно, що більш раціональним є вико-
нання визначеним педагогічним працівником як викладацьких функцій, так і ролі куратора 
протягом усіх років навчання студентів.  

Розглядаючи питання здійснення виховної роботи в умовах КМСОНП, можна відзна-
чити, що на сучасному етапі значну роль в організації студентства у коледжі відіграє студе-
нтське самоврядування як добровільна та самостійна громадська діяльність студентів з вико-
нання певних функцій управління закладом освіти.  

Основним завданням органів студентського самоврядування є забезпечення та захист 
прав та інтересів студентів у всіх сферах їх діяльності: навчально-виховній, науковій, куль-
турно-освітній, спортивно-масовій роботі, студентському побуті і змістовному дозвіллі. У 
нових умовах функціонування фармацевтичної освіти, доцільною є значна активізація залу-
чення студентського самоврядування зокрема студентів-активістів старших курсів, до вико-
нання окремих функцій кураторів. Особливо тих, що передбачають участь та організацію ку-
льтурно-масових заходів, спортивних змагань, екскурсій, забезпечення дотримання правил 
проживання в гуртожитках тощо. 

Таким чином, студентське самоврядування в коледжі функціонує з метою забезпечен-
ня виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку 
особистості студента, виявленню в нього організаційних здібностей та творчого потенціалу, 
формуванню високопрофесійних та організаторських навичок фахівця, який розбудовувати-
ме Україну в майбутньому. 
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ 
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ КРОВІ  

Печенізька Л.О., Доровський О.В., Якущенко В.А, Гончаренко В.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Основна діяльність кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ-підвищення 

кваліфікації спеціалістів, які займаються виготовленням лікарських препаратів. Особливе 
місце серед лікарських препаратів займає виробництво препаратів, одержуваних з донорської 
крові, або плазми. Це пов'язано з біологічною природою вихідної сировини, яка може бути 
контамінована інфікуючими агентами, головним чином вірусами. Отже, якість таких препа-
ратів залежить від контролю вихідної сировини, джерел її походження, в тому числі вида-
ленню та інактивації вірусів. За літературними даними, п'ять з половиною відсотків заготов-
леної крові відбраковується в зв'язку з виявленням збудників інфекцій. Про це свідчать заре-
єстровані випадки як в Україні, Росії та інших країнах СНД. Потреба в донорській крові та 
препаратах виготовлених з неї дуже велика. Тільки для лікування хворих на гемофілію щорі-
чно МОЗ України закуповує за кордоном лікарські засоби на десятки мільйонів гривень, в 
той час як потреба в них набагато більша. Загальна кількість донорів в Україні за останні 15 
років зменшилась майже в 2 рази і становить 657,3 тис. людей. Зменшення кількості донорів 
є характерним не тільки для України, а й для більшості країн світу. В Україні функціонує 70 
станцій і центрів крові, 505 відділень трансфузіологій лікувальних закладів, 77 лікарень, які 
здійснюють заготівлю крові. Потреби клінічної медицини в препаратах крові в нашій держа-
ві задовольняються тільки на 17-25 % від нормативів ВООЗ.  

В Харківській області заготівлю крові здійснюють: Обласний центр служби крові, 29 
відділень трансфузіології в ЛПЗ (26 в районах області і 6 в м. Харкові) та 4 кабінети транс-
фузіології в районах області. У закладах служби крові області нараховується 515 штатних 
посад. Кількість посад зайнятих у заготівлі крові та її компонентів-313, у виготовленні пре-
паратів крові-80. В 2009 році по області карантинізовано 10,5 тис. л свіжезамороженої плаз-
ми з якої видано в ЛПЗ 4,3 тис. л. крові та на виробництво компонентів та препаратів крові 
5,4 тис. л. Спеціалісти не перший рік обговорюють питання реорганізації служби крові в кра-
їні. Одним з першочергових завдань при виготовлені препаратів крові та її компонентів є до-
тримання стандартів GMP .Це потребує певних знань( розробка та оформлення нормативної 
документації(АНД),стандартів підприємства, виробничних-технологічних регламентів, стан-
дартних операційних процедур, протоколів виробництва та ін.). Для забезпечення потреб 
спеціалістів, які займаються заготівлею та виробництвом лікарських засобів, одержуваних з 
донорської крові або плазми,колективом кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ 
була розроблена програма: “Організація виробництва, контролю якості, зберігання імуноло-
гічних препаратів та препаратів крові в умовах належної виробничої практики”. Програма 
розрахована на 156 годин. В програму включені питання діяльності підприємства (ліцензу-
вання, реєстрація препаратів), основи системи управління якістю, технології та належної ви-
робничої практики, дистрибюторська практика, психологія іноваційними змінами, техніка 
безпеки. На практичних заняттях слухачі займаються вирішенням проблемних ситуацій, 
отримують навички роботи з науково-інформаційними матеріалами, нормативно-технічною 
документацією. Проведення семінарських занять дозволяє набути уміння аналізувати ситуа-
ції, швидко знаходити оптимальні рішення. Засвоєння знань і умінь передбачених цією про-
грамою допоможе слухачам приймати активно участь у організації системи управління якос-
ті і стандартів GMP на своєму підприємстві.  
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НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОПРОСОВ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ- ИНТЕРНОВ  

Пиминов А.Ф., Цубанова Н.А. 
Институт повышения квалификации специалистов фармации, 

Национальный фармацевтический университет 
 
Лекарственная безопасность являясь приоритетным направлением современной меди-

цины и фармации по прежнему остается одной из самых актуальных и труднорешаемых про-
блем. Это обусловлено в первую очередь динамическим ростом фарминдустрии; выражен-
ными биологическими эффектами лекарственных средств (ЛС), способных существенно мо-
дифицировать структурно-функциональные взаимоотношения органов и систем человече-
ского организма; повышением сенсибилизации пациентов к ЛС в результате полипрагмазии; 
ростом числа случаев тяжелых осложнений фармакотерапии. Учитывая вышеизложенное, 
необходимым клинико-фармацевтическим аспектом при прохождении очного цикла интер-
натуры провизорами является формирование информационного блока и приобретение уме-
ний и навыков оценивать безопасность ЛС и осуществление грамотной фармацевтической 
опеки. Кафедрой технологии лекарств и клинической фармакологии с фармацевтической 
опекой ИПКСФ НФаУ разработаны лекции и практические занятия, охватывающие основ-
ные подходы к осуществлению безопасной рациональной лекарственной терапии, особое 
внимание уделяется ОТС- препаратам, которые на сегодняшний день составляют непропор-
ционально большую долю (более 70%) от общих объемов продаж ЛС.  

Методологически, изучение безопасности лекарств охватывает следующие направле-
ния:  

- Проблема безопасности лекарств при медицинском применении. Эволюция взглядов 
на проблему безопасности лекарств при их медицинском применении. Международное со-
трудничество при осуществлении фармаконадзора. Организация контроля за безопасность 
ЛС при их медицинском применении 

- Источники и методы получения информации о побочных реакциях ЛС при их меди-
цинском применении. Метод спонтанных сообщений, требования к заполнению карты о по-
бочной реакции или отсутствие эффективности ЛС. Классификация побочных реакций; 

- Гендерные особенности (гендерные аспекты безопасности ЛС для плода и новорож-
денного, гендерные аспекты фармакодинамики и фармакокинетики;  

- Фармакогенетические факторы (быстрые и медленные метаболизатры в зависимости 
от ферментов метаболизма ЛС в различных популяциях, генетический полиморфизм); 

- Хронофармакология;  
- Вопросы безопасности терапии в различных возрастных группах (неонатология, пе-

диатрия, гериатрия); 
- Взаимодействия ЛС с пищей, алкоголем, табачным дымом. 
Важная роль в усвоении материала тематических занятий отводится решению клини-

ко-ситуативных заданий, подготовленных преподавателями кафедры. Использование интре-
активных методик в процессе обучения позволяет повысить усвояемость тематического ма-
териала и развить навыки обеспечения фармацевтической опеки в рамках аптеки. Учитывая 
повышенные требования сегодняшнего дня к работникам фармацевтической отрасли, воз-
растающую роль провизора в обеспечении здоровья и качества жизни населения, необходи-
мым требованием современности является преподавание провизорам – интернам вопросов 
лекарственной безопасности. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

Прокопенко Т.С., Гейко О.В., Коломієць І.В. 
Коледж національного фармацевтичного університету 

 
Однією з найважливіших умов надання якісних освітніх послуг є високий професій-

ний рівень педагогічних працівників і формування педагогічного колективу, який би відпо-
відав основним засадам сучасної освітньої парадигми: компетентнісному підходу до вищої 
освіти. 

Коледж Національного фармацевтичного університету відіграє значну роль у ство-
ренні нормативної методичної бази для підготовки молодших спеціалістів для всієї галузі 
(галузевих стандартів вищої освіти підготовки молодших спеціалістів, навчальних програм, 
навчальних планів), що вимагає від педагогічного колективу бути постійно в курсі новацій 
як в освітній політиці, так і у професійній сфері. 

В коледжі НФаУ професійна компетентність педагогічних працівників є одним з 
пріоритетів і її підвищення - це чітка, розгалужена система, яка має різноманітні форми, які 
можна поділити на зовнішні та внутрішні. 

 До зовнішніх можна віднести курси підвищення кваліфікації викладачів, які при ба-
гатьох позитивних моментах, мають суттєві недоліки (епізодичність: раз на 5 років та, часто, 
відсутність цілісного процесу формування компетентності); навчання в заочній магістратурі, 
аспірантурі, пошуково-дослідна діяльність, як здобувачів наукового ступеня, виступи на 
конференціях та семінарах, стажування на профільних кафедрах університету, систематич-
ний плідний контакт з науково-педагогічним складом університету ( відвідування лекцій та 
лабораторно-практичних занять, консультації щодо фахових питань при оновленні навчаль-
но-методичного забезпечення дисципліни), можливість використовувати потенціал наукової 
бібліотеки НФаУ. 

Внутрішня форма підвищення рівня професійної майстерності - цілісна система, яка 
створена й функціонує безперервно в межах навчального закладу, забезпечує системність, 
послідовність процесу, враховує і адекватно реагує на психолого - педагогічні особливості як 
студентів, так і викладачів. До її видів можна віднести такі масові форми як засідання мето-
дичної та педагогічної ради, робота циклових комісій (тижні дисциплін, взаємовідвідування), 
педагогічні та методичні семінари, робота " Школи викладача-початківця", лекції співробіт-
ників кафедри психології та педагогіки НФаУ, щорічні виставки методичних розробок ви-
кладачів за різними тематиками, педагогічні читання. Окремо слід зазначити  такі форми ін-
дивідуальних засобів підвищення професійної майстерності, як наставництво, самоосвіта, 
публікації, вільний доступ до мережі Інтернет. Для формування ІКТ-компетентності викла-
дачів в коледжі працюють курси користувачів ПК. 

Подібний системний підхід має на меті сформувати у викладача професійну компете-
нтність як з педагогічної точки зору, так і з точки зору методики викладання конкретної дис-
ципліни, поєднати практику з новітніми досягненнями науки. 

Таким чином, можна зазначити, що всі заходи, які направлені на безперервне підви-
щення педагогічно – професійної компетентності викладачів коледжу, тим самим є одним з 
шляхів підвищення якості підготовки фахівців фармацевтичної галузі. 
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РОЗРОБКА ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Прокопенко Т.С., Горяча Л.О. 
Коледж національного фармацевтичного університету 

 
Особливість підготовки фармацевтичних кадрів полягає в необхідності урахування 

специфіки сучасного фармацевтичного ринку в Україні. Спеціаліст повинен задовольняти як 
інтереси роботодавця - забезпечення економічного ефекту, так і споживача - якість послуги, 
доступна фармацевтична допомога. 

Мета реформ, що відбуваються сьогодні в освітніх системах – перехід на більш висо-
кий рівень якості освіти, сприяння підвищенню мобільності кадрів, забезпечення конкурен-
тоспроможності випускників на вітчизняному та міжнародному ринках праці. 

Актуальність цих реформ обумовлена динамічними змінами в економічній, соціаль-
ній, правовій сферах розвитку суспільства в Україні. Структура ринку праці за останні роки 
докорінно змінилась, і це обумовлює необхідність підготовки спеціалістів на рівні, який за-
безпечить можливість випускникам здійснювати професійну діяльність у відповідності до 
вимог сьогодення. У зв’язку з цим, діяльність нашого навчального закладу зорієнтована на 
підготовку фахівців, здатних до самовдосконалення, постійного навчання, аналізу своєї дія-
льності, прийняття професійних рішень. 

Орієнтація підготовки спеціаліста на отримання знань, умінь та навичок вже не є до-
статньою. В цьому аспекті освітня політика в нашій країні співпадає з тенденціями європей-
ської професійної школи, спрямованими на необхідність формування компетенцій для здійс-
нення певного виду діяльності. 

Остання версія Галузевих стандартів вищої освіти напряму «Фармація» для молодших 
спеціалістів, в розробці якої брав участь колектив коледжу, саме передбачає компетентніс-
ний підхід – здійснення освітньої діяльності направлено на формування компетентної, про-
фесійно-мобільної особистості.  

Засобом реалізації інноваційної діяльності в рамках освітнього закладу є навчальні 
програми, які мають містити оптимальний об’єм навчальних дисциплін, який дійсно необ-
хідний для студента з урахуванням його майбутньої професійної діяльності. Основні дисци-
пліни – ті, що забезпечують фундаментальну загально-професійну підготовку, та спеціальні і 
профільні – набір яких формується під впливом ринку і вимог суспільства і характеризується 
професійною направленістю. 

Компетенції поділяють на загальні (універсальні, надпрофесійні, ключові) та предме-
тно-спеціалізовані (професійні). Предметно-спеціалізовані компетенції завжди тісно 
пов’язані зі знаннями. Тому актуальним є виявлення того набору професійних компетенцій, 
які дадуть змогу випускникам протягом мінімального часу адаптуватись в робочому середо-
вищі. Нами було проведено моніторинг серед фахівців аптечної мережі на виявлення най-
більш необхідних компетенцій. В результаті дослідження було визначено, що одними з голо-
вних є загальні компетенції. Особливого значення набуває психологічна готовність до здійс-
нення діяльності, комунікативна компетенція, здатність застосовувати знання на практиці, 
ступінь вмотивованості, рівень самооцінки.  

Таким чином, було розпочато процес виявлення тих компетенцій, які мають стати ос-
новою компетентнісної моделі майбутніх фармацевтів. Але, саме формування професійної 
компетентності стає головним завданням навчально-виховного процесу та є основою взаємо-
дії освіти і ринку праці. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА ФАРМАЦИИ 
Сабатовская И.С. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 
 
Трансформационные процессы в украинском обществе требуют радикального обнов-

ления всех сфер жизнедеятельности, обуславливают острую потребность в высококвалифи-
цированных специалистах c широкой гуманитарной, общекультурной подготовкой. В совре-
менных условиях подготовка такого специалиста, обладающего высоким уровнем образова-
ния и культуры, предусматривает как присвоение накопленного человеческой цивилизацией 
и культурой опыта, так и формирование его профессиональной культуры. 

Понятие «профессиональная культура» следует рассматривать во взаимосвязи с об-
щей культурой личности, и обозначением ее определенных черт. Так, общая и профессиона-
льная культура конкретного человека могут не совпадать. Выделение профессиональной ку-
льтуры из общего контекста необходимо для того, чтобы показать, что она формируется у 
людей профессионально занятых определенной сферой деятельности и прошедших специа-
льную подготовку к ней. Если общая культура личности отражает степень вовлеченности 
личности к созданию ценностей, готовность и способность к их продуцированию, то профес-
сиональная культура личности по сути отображает выявление общей культуры в специфиче-
ских условиях профессиональной деятельности.  

Работа фармацевта предъявляет к человеку, овладевшему этой профессией, многочис-
ленные требования, которые предполагают не только наличие специальных знаний, особого 
отношения к делу, навыков и поведения, но и высокий уровень его профессиональной куль-
туры, что проявляется в специфических особенностях профессиональной деятельности. Фа-
рмацевту необходимо воспринимать свою работу как часть деятельности всей системы здра-
воохранения и часть работы других фармацевтов, а предоставляемые им услуги должны 
быть высокого качества. Фармацевту, принимающему решения, следует, в частности, вла-
деть способностями оценивания, проанализировать и правильно определить алгоритм взаи-
модействия с клиентом. Поскольку фармацевт выступает связующим звеном между врачом и 
посетителем, ему необходимо быть знающим и уверенным в себе во время общения с други-
ми специалистами здравоохранения и посетителями. Также фармацевту помимо умения со-
чувствовать и понимания других необходимо обладать навыками самоменеджемента (эффе-
ктивно общаться и управлять информацией, регулировать совокупность определенных ин-
теллектуальных и эмоционально-волевых свойств, положительно воспринимать руководство 
со стороны других и т.д.). 

Таким образом, профессиональная культура фармацевта представляет собой социаль-
но-профессиональное качество субъекта труда, степень овладения специалистом достижени-
ями научно-технического и социального прогресса, а также мера освоения и реализации зна-
ний, умений, навыков и способностей в профессиональной деятельности. Это определенная 
совокупность материальных и духовных ценностей, которые производятся специалистом-
фармацевтом. Она включает специфический способ организации их деятельности, отноше-
ние к себе, друг к другу, к другим людям и обществу в целом, обусловленные спецификой их 
профессиональной деятельности.  

Важную составляющую профессиональной культуры образует также система специ-
фических норм, правил, ценностей и идеалов, исповедуемых лучшими представителями дан-
ной профессиональной группы, и присущие им характерные личностные и профессиональ-
ные качества.  
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РОЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БІОЛОГІЇ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРА 
В СВІТЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

Садовниченко Ю.О., Кравченко В.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Відкриття останніх десятиріч у галузі клітинної та молекулярної біології й генетики, 

зокрема розшифрування геному людини, розкриття механізмів контролю експресії генів, ви-
вчення регуляції клітинного циклу, відкриття нових груп збудників хвороб людини зумовили 
формування нових напрямків у медицині, в тому числі генної й клітинної терапії, а також 
з’ясування механізмів дії багатьох фармацевтичних препаратів і створення нових груп ліків, 
наприклад, фетоплацентарних препаратів та ДНК-вакцин. В зв’язку з цим біологія у структу-
рі підготовки сучасного провізора набуває нового змісту як підґрунтя для вивчення таких 
професійно-орієнтованих дисциплін — фармакології, клінічної фармакології, фармацевтич-
ної ботаніки, фармакогнозії, медичної хімії та ін., особливо у світлі інтеграції України у єв-
ропейський освітній простір. 

Термін «фармацевтична біологія» був уведений О. Чирхом у 1909 р. Аналіз змісту фа-
рмацевтичної біології як навчальної дисципліни у європейських, американських та азійських 
університетах показав, що у широкому розумінні до неї відносять молекулярну та клітинну 
біологію, біологію індивідуального розвитку, генетику, мікробіологію, вірусологію, міколо-
гію, ботаніку, фармакогнозію, паразитологію, екологію та інші біологічні дисципліни. У ву-
зькому значенні вона охоплює питання, пов’язані з біосинтезом, одержанням, застосуванням, 
молекулярними і клітинними механізмами дії на клітину біологічно активних речовин, син-
тезованих рослинами, мікроорганізмами, клітинними та безклітинними системами, а також 
їхнього впливу на спадковий апарат. Відповідно до змісту дисципліни на неї відводиться пе-
вна кількість академічних годин, від одного семестру до двох років. 

Дослідження, проведені серед викладачів та студентів фармацевтичних спеціальнос-
тей європейських університетів показали, що вивчення біології клітини, основ гістології, за-
кономірностей спадковості та мінливості, а також паразитології є найбільш важливим для 
формування майбутнього провізора, тоді як питання екології їх цікавлять набагато менше. 

В навчальному плані для фармацевтичних спеціальностей українських ВНЗ біологія з 
основами генетики як окрема дисципліна з’явилася у 2004 р., хоча її елементи викладалися й 
раніше. На сучасному етапі дисципліна викладається протягом одного модулю у осінньому 
семестрі для вітчизняних студентів та у весняному семестрі для іноземних студентів денної 
форми навчання і протягом одного-двох семестрів для студентів заочної форми. Згідно типо-
вої програми, створеної у НФаУ біологію з основами генетики розбито на 3 змістові модулі: 
«Біологічні основи життєдіяльності людини», «Основи медичної генетики» та «Вступ до ме-
дичної паразитології». Зміст дисципліни постійно оновлюється, зокрема останнім часом у 
змістову частину дисципліни було введено механізми трансдукції сигналу в клітині, а також 
основи фармакогенетики. 

Проте досягненню поставленої мети приведення теоретичних знань та практичних на-
вичок студентів з дисципліни до європейських стандартів перешкоджають брак відведеного 
для біології обсягу академічних годин (108 год., з них 60 год. складає аудиторне навантажен-
ня), слабка шкільна підготовка студентів з біології та відсутність матеріально-технічних ре-
сурсів для практичного засвоєння вивченого матеріалу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

Самура Б.А., Рябова О.О.  
Національний фармацевтичний університет 

 
Наказом МОЗ України № 148 від 22.03.2004 р. Національний фармацевтичний універ-

ситет був призначений базовим закладом щодо реалізації положень Болонської декларації на 
фармацевтичних факультетах вищих навчальних закладів. З 1 вересня 2005 р. в НФаУ впро-
ваджена кредитно-модульна система навчання студентів. З метою реалізації основних поло-
жень Болонської декларації на кафедрі фармакотерапії НФаУ викладання дисципліни «Фар-
макотерапія з фармакокінетикою» проводиться згідно вимог кредитно-модульної системи 
навчання.  

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах пе-
редбачено, підвищення ролі самостійної роботи студентів, яка має становити не менше 1/3 і 
не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни. Така 
кількість годин повинна дати змогу розвинути пізнавальну активність, сформувати самостій-
ність як рису особистості студента. Самостійною називається діяльність, яку студенти здійс-
нюють без сторонньої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий до-
свід. На основі здійснення самостійної навчальної діяльності, прикладанням власних зусиль, 
власної пізнавальної активності забезпечується міцність засвоєння знань та ефективність 
оволодіння практичними уміннями та навичками. Знання, не підкріплені самостійною діяль-
ністю, не можуть стати дійсним здобутком людини. Самостійна робота розглядається сього-
дні як вид навчальної діяльності, який спрямовується викладачем. Для успішного керування 
самостійною роботою необхідно: психологічна готовність студентів до самостійної роботи, 
готовність викладача постійно направляти та оцінювати самостійну роботу, навчально-
методичні матеріали для позааудиторної та аудиторної самостійної роботи студентів, адап-
товані до робочих навчальних програм.  

З метою організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів в умо-
вах кредитно-модульної системи навчання відповідно до навчальної програми з дисципліни 
«Фармакотерапія з фармакокінетикою» для спеціальності «Фармація» був розроблений на-
вчальний посібник. Основним завданням навчального посібника є допомога студентам в за-
своєнні знань про основні фармакокінетичні процеси, загальні відомості з етіології, патоге-
незу, клінічних проявів та основних напрямів фармакотерапії різних захворювань. За своєю 
структурою навчальний посібник розподілено на 3 змістові модулі та підсумковий модуль-
ний контроль. Змістові модулі включають теми занять, в кожній з яких є інформаційний ма-
теріал для теоретичної підготовки, питання та завдання для самоперевірки засвоєння знань, 
які у студентів формують вміння складати схеми раціональної фармакотерапії різних нозоло-
гічних груп захворювань з урахуванням основних напрямів, та тестовий контроль рівня 
знань, умінь та навичок студентів. Для підготовки до підсумкового модульного контролю 
наведені теоретичні питання та завдання. Наприкінці посібника подано довідковий матеріал 
у вигляді класифікації та інформації про лікарські засоби. 

Таким чином, самостійна робота студентів формує навички складання загальних схем 
раціональної та безпечної фармакотерапії різних захворювань, навчає визначати оптимальні 
комбінації лікарських засобів при проведенні раціональної фармакотерапії, а також сприяє 
формуванню самостійності, ініціативності, дисциплінованості, почуття відповідальності, не-
обхідних майбутньому фахівцю у навчанні і професійній діяльності. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З РОЗРОБКИ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ФАРМАЦІЇ 

Суріков О. О., Котвіцька А. А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Інтерес до використання інформаційних систем для поширення інформації про лікарсь-

кі засоби (ЛЗ) існує з наукової та практичної точок зору. Одним із пріоритетних напрямків ви-
користання яких є забезпечення раціонального використання ліків на основі доступу до інфо-
рмації про ЛЗ, пов'язаної з їх створенням, виробництвом, результатами поглибленого вивчен-
ня, переданням накопиченого досвіду та виявленням нових властивостей. 

Мета дослідження полягає в удосконаленні існуючої системи фармацевтичної інфор-
мації шляхом застосування сучасних інформаційних систем для забезпечення раціонального 
використання ЛЗ. 

В умовах сьогодення процес поширення фармацевтичної інформації (ФІ) потребує си-
стематизації та узгодженості. Відповідно до мети дослідження нами було здійснено моделю-
вання структури та функціональних можливостей комп’ютерної інформаційної системи 
(КІС), основними напрямками якої визначено: обґрунтування структури побудови та моде-
лювання алгоритму роботи КІС для експертного аналізу призначень та надання рекоменда-
цій із застосування ЛЗ, аналізу побічної дії й протипоказань, запровадження карток пацієнта 
для формування бази даних з використання ЛЗ, розробка індивідуальних рекомендацій паці-
єнтам на основі аналізу бази даних КІС. 

У процесі розвитку медицини та фармації сформувалися критерії ефективності ліку-
вання, якими довгий час були лабораторні показники. Однак в останній час з розвитком від-
повідального самолікування вони усе менше використовуються, так як вимагають відвіду-
вання ЛПУ або лабораторій, та потребують пояснень лікаря. Також слід відзначити, що не 
завжди показники відображають самопочуття та функціонування хворих, а також раціональ-
ність використання ЛЗ. Отже, під час оцінки симптомів захворювання та експертизи ЛЗ до-
статньо важливою є оцінка якості життя (ЯЖ), тому доцільним є її застосування у складі екс-
пертних КІС. 

Впровадження КІС вимагає визначення алгоритмів управління фармакотерапією до 
яких, на рівні самолікування, мають бути включено хвороби та симптоми, які піддаються ко-
рекції на цьому рівні. Відповідно до цього мають складатися інформаційні матеріали для на-
селення щодо хвороб та симптомів з їх розповсюдженням у ЗМІ, на інформаційних стендах 
аптек та під час надання консультацій провізором. Достатньо важливим питанням під час 
моделювання та розробки КІС є визначення переліку референтних препаратів та створення в 
Україні довідників із встановлення терапевтичної еквівалентності. 

З метою формалізації консультацій та вибору ЛЗ провізором в аптеці нами пропону-
ється створити у КІС спеціальний документ, що реєструє надання вказаних послуг, а також 
подальшу взаємодію з пацієнтом на протязі всього процесу фармакотерапії та накопичення 
даних щодо використання ЛЗ. 

Подальше впровадження КІС в практичну діяльність, координація при їх створенні за 
різними напрямками, а також взаємозв’язок з іншими програмними комплексами потребують 
програми розвитку та стандартизації програмного забезпечення для аптечних закладів. 

Таким чином, в сучасних умовах, моделювання та розробка КІС дозволяє визначити 
напрямки розвитку інформатизації аптек та удосконалити існуючі варіанти програмного за-
безпечення шляхом упровадження експертних систем. 



542 
 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ НФаУ:  
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Тихонов О.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
На сьогодні на фармацевтичному ринку України існує потреба у розробці вітчизняних 

препаратів різної направленості, а саме: для лікування туберкульозу, захворювань опорно-
рухового апарату, простатитів, проктитів, еректильної дисфункції (ЕД) та безпліддя у чоло-
віків, підвищення імунного захисту організму, алергічних захворювань тощо. 

За даними МОЗ України захворюваність на туберкульоз, починаючи з 1992 р., неухильно 
зростала і збільшилась за цей період у 2,4 рази. Україна посідає 4-те місце в світі за поширеністю 
мультирезистентного туберкульозу серед хворих з новими випадками туберкульозу. З 2000 р. 
МОЗ України запровадило систему централізованої закупівлі протитуберкульозних препаратів 
(майже 60 % закордонного виробництва) за кошти державного бюджету. Станом на 01.01.2005 р. 
закуплені і розподілені по регіонах України протитуберкульозні препарати на суму 33709,67 тис. 
грн, але цього недостатньо для забезпечення потреб хворих на туберкульоз. 

Також, на сьогоднішній день, досить актуальну проблему охорони здоров’я України 
складають імунодефіцитні стани. Так, у м. Львів 14-16 жовтня 2009 р. відбулася Міжнародна 
науково-практична конференція «Імунотерапія, імунопрофілактика в клінічній практиці: реалії 
та перспективи». За результатами конференції було відмічено перспективність напрямку ство-
рення нових імуномодуляторів вітчизняного виробництва, з подальшим проведенням фарма-
коекономічних досліджень і включенням їх до Державного формуляру лікарських засобів. 

Щодо алергічних та захворювань опорно-рухового апарату, то у 20 % населення Єв-
ропи спостерігаються різноманітні прояви, а в деяких екологічно несприятливих регіонах 
кількість хворих на ці захворювання сягає 40-50 %. 

Крім того, останні статистичні дані ВОЗ свідчать про те, що у світі від 8 % до 15 % 
подружніх пар не можуть мати дітей, при цьому в 50 % випадків причиною є порушення ре-
продуктивної функції у чоловіків, 150 млн. чоловіків віком від 20 до 70 років страждають на 
ЕД, а також захворювання передміхурової залози. Останні 30 - 40 років спостерігається тен-
денція росту цих захворювань, що може призвести до демографічної кризи в Україні. 

Створення нових лікарських засобів та проведення клінічних досліджень суворо регла-
ментується чинним законодавством. За Державною програмою забезпечення населення лікар-
ськими засобами на 2004-2010 рр. затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 
1162 від 25.07.2002 р. і відповідно до Національного переліку основних життєво необхідних 
лікарських засобів розробляється Формулярна система. Запровадження цієї системи скероване 
на вирішення завдань соціального, клінічного та економічного характеру. Саме тому є актуа-
льним вирішення проблеми включення нових лікарських засобів у формулярні переліки. 

За цими напрямками на кафедрі аптечної технології ліків НФаУ останні 30 років ве-
деться активна робота з розробки лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва. 
Основним науковим напрямком діяльності кафедри є «Створення складу і технології одер-
жання біологічно-активних речовин та лікарських засобів природного походження» (№ дер-
жавної реєстрації 0103U000477). Необхідно відзначити, що до теперішнього часу, завдяки 
проведеним дослідженням, з'явилися наукові, теоретично аргументовані та експерименталь-
но підтверджені публікації з переробки прополісу, пилку квіткового (обніжжя бджолиного), 
бджолиної отрути, маткового молочка та меду натурального з метою виділення з них біоло-
гічно активних стандартизованих субстанцій і створення на їх основі нових вітчизняних ви-
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сокоефективних лікарських препаратів з подальшим застосуванням в медичній практиці. На 
сьогоднішній день на кафедрі АТЛ на різних стадіях розробки знаходиться понад 15 лікарсь-
ких препаратів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Наукова діяльність кафедри АТЛ за напрямком «Створення складу і технології одержання 

біологічно-активних речовин та лікарських засобів природного походження» 
Препарати на стадії 
розробки: капсули 
«Апінін» з аргініном 
та ФГПП, препарат 
для ін’єкцій на основі 
меду натурального 
порошкоподібного, 
супозиторії з лората-
дину гідрохлоридом 
антигістамінної дії 
для дітей  

Проведено доклінічні дослідження: супозиторіїв «Ліпропрост» з 
ЛЕПК та ФГПП, сиропу «Прополіс – ЛМ» з медом натуральним 
порошкоподібним, водним витягом прополісу та кислотою бурш-
тиновою, таблеток «Апітар» з медом натуральним порошкоподіб-
ним та пилком квітковим, вагінальних супозиторіїв з прополісом та 
олією обліпиховою «Феміпролен», комбінованого гелю з НПЗЗ та 
отрутою бджолиною «Апіарт», лікарського препарату для ветери-
нарії «Антисепт – Апі», настойки «Гретавоск» 
Проведено І фазу клінічних досліджень: мазь «Ліповіт», ліпофіль-
ний екстракт обніжжя бджолиного. Отримано дозвіл на проведення 
ІІ фази клінічних досліджень 

 
Останнім часом у всьому світі приділяється велика увага гомеопатичному методу лі-

кування. Безпечність та ефективність гомеопатичних препаратів перевірена та підтверджена 
досвідом багатьох вчених світу і вони повинні підлягати фармакоекономічним дослідженням 
та включення до Державного формуляру лікарських засобів. Тому другим напрямком науко-
вої школи кафедри АТЛ стала розробка нових гомеопатичних лікарських засобів. Під керів-
ництвом проф. Тихонової С.О. за напрямком «Створення гомеопатичних лікарських засобів» 
(№ держреєстрації 0103U000480) було захищено 3 дисертаційні роботи з розробки складу та 
технології нових гомеопатичних препаратів, у тому числі і базисних настойок. На сьогодні 
продовжується наукова праця аспірантів та здобувачів за даною тематикою (табл. 2). 

Таблиця 2 
Досягнення кафедри АТЛ за напрямком «Створення гомеопатичних лікарських засобів» 

Препарати 
на стадії 
розробки: 
гомеопатич-
ний препарат 
«Lilium» 

Проведено доклінічні дослідження: матричної настойки «Apis mellifica», го-
меопатичних гранул «Apis C6», базисного препарату «Апі», гомеопатичних 
гранул «Апі-гран», гомеопатичної мазі «Апі-дерма», комплексного гомеопа-
тичного препарату «Тонус – актив», гомеопатичних гранул «Циклорин» 
Проведено клінічні дослідження: гомеопатичних гранул «Аллергін-ARN» 

 
Враховуючи вищенаведене кафедра аптечної технології ліків НФаУ має величезний 

науковий потенціал та не зупиняється на досягнутому і завжди працює на перспективу. Пла-
нується продовжити дослідження з розробки рідких лікарських форм на основі меду натура-
льного порошкоподібно та отрути бджолиної, твердих лікарських форм комбінованої дії на 
основі природних та синтетичних субстанцій. Актуальною залишається проблема раціональ-
ного використання сировини та впровадження безвідходних технологій. Вивчення продуктів 
бджільництва і створення на їх основі комбінованих лікарських засобів, які мають актуаль-
ність для лікування поширених захворювань, буде сприяти розвитку в Україні формулярної і 
страхової медицини, що направлена на покращення якості життя населення. 
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ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ 
У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

Ткачов С.І. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Вирішення проблеми формування сучасного громадянина потребує цілеспрямованої 

педагогічної роботи з молоддю на усіх етапах її соціалізації. Особливого значення при цьому 
набуває навчально-виховна робота зі студентами, тому що навчання у вищій школі стає заве-
ршальним періодом підготовки майбутнього фахівця до самостійної професійної діяльності.  

Одним із важливих факторів педагогічної роботи з громадянського виховання особис-
тості майбутнього фахівця фармації повинно стати урахування системи його цінностей. З ці-
єю метою у 2009/2010 навчальному році було вивчено ціннісні орієнтації студентів 5-6 курсу 
Національного фармацевтичного університету за методикою М. Рокіча. Загальна кількість 
опитуваних склала 105 осіб (магістранти 6 курсу зі спеціальності «Фармація» та студенти 5-
го курсу, що навчаються за спеціальністю «Біотехнологія»).  

У системі термінальних цінностей безумовним лідером є позиція фізичного та психіч-
ного здоров’я (91 %). Певну увагу отримали: упевненість у собі – 22 %, щасливе сімейне 
життя – 27%, свобода – 14%, потреба у саморозвитку – 13%, продуктивна праця – 16%, мате-
ріальна забезпеченість – 26%, кохання – 28%, життєва мудрість – 12%.  

Для інших цінностей чітко вираженого розподілу не спостерігається. Наприклад, такі, 
як краса природи та мистецтва – 6 %, цікава робота – 7 %, творчість – 11 %, щастя інших лю-
дей – 3 %, пізнання та розширення інтелекту та кругозору – 10 %, не отримали свого достат-
нього рейтингу. 

За наведеними результатами можна зробити вірогідне припущення, що ціннісні пріо-
ритети термінального характеру студентів у більшій мірі пов’язані з ідеальними уявленнями 
й очікуванням певних досягнень у майбутньому житті. При цьому студенти у більшій мірі 
орієнтуються на власний успіх та турботу про себе, ніж про суспільні блага, але такий висно-
вок не є остаточним і незаперечним для усіх студентів.  

Подальший аналіз переваг студентів з точки зору інструментальних цінностей засвід-
чив наступні результати. Співвідношення обраних позицій виглядає таким чином: акурат-
ність – 27%, вихованість – 28 %, високі життєві запити – 16%, життєрадісність та почуття 
гумору – 21%, почуття обов’язку та дотримання слова – 14%, раціоналізм у діях – 15%, са-
моконтроль поведінки – 23%, сміливість у життєвих ситуаціях – 29%, тверда воля – 22%, че-
сність – 17%.  

Отримали низький рейтинг: непримиримість до недоліків в собі та в інших людях – 
12%, освіченість – 13%, терпимість – 11%, широта поглядів – 9%, ефективність у роботі та 
працелюбність – 9%, чуйність – 8%. 

Одержаний розподіл інструментальних цінностей свідчить про прагматичні устрем-
ління сучасної студентської молоді. Але й такі цінності, як акуратність, чесність, вихова-
ність, теж посіли певне місце серед ціннісних орієнтирів майбутніх фахівців фармації. 

Таким чином, у виховній роботі зі студентами з метою формування їхньої громадян-
ськості доцільно перш за все застосовувати групові, командні (або колективні) форми вихов-
ної роботи та залучати майбутніх фахівців фармації до суспільно-корисної й волонтерської 
діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНИМ МОВАМ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ 

Торяник Л.А. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Сьогодні, кафедра іноземних мов–2 Національного фармацевтичного університету 

працює над вдосконаленням системи навчання іноземним мовам. 
Інтеграція високих технологій у навчальний процес з професійно-орієнтованого на-

вчання іноземної мови, дозволяє підібрати автентичний, актуальний матеріал професійної 
спрямованості для формування та розвитку мовної професійної компетенції з наступним 
опрацюванням лексичного і граматичного матеріалу за допомогою готових інтерактивних 
тестів. Існує безліч сайтів, які безкоштовно пропонують шаблони для створення тестів у фо-
рматі: вибір (multiple choice), підбір відповідності (matching), заповнення пропусків (filling in 
the gaps), вірні чи не вірні твердження (true or false) і т.п. Можливість, що надається подіб-
ними сайтами, допомагає заощаджувати час викладачів, знімаючи технічні труднощі з офор-
млення завдань і розміщення їх в Інтернеті. Найбільш популярні генератори тестів розміщені 
на закордонних сайтах. Деякі сайти надають можливість не тільки створювати тести, але й 
керувати ними: редагувати зміст, виставляти заборону на виконання тесту чи навпаки, від-
кривати доступ, переглядати статистичні дані щодо виконання тесту студентами. Створені 
тести можна розмістити на сайтах, які пропонують шаблони або на власних Web-сторінках 
або сайтах. Через Інтернет пропонується так само безліч безкоштовного програмного забез-
печення для створення тестів. Велику користь можна отримати застосовуючи Інтернет ре-
сурси як візуальну опору для самостійного ознайомлення з новим матеріалом, повторення 
або виконання проектного завдання. Отже, робота з іншомовними джерелами мережі Інтер-
нет сприяє не тільки вдосконаленню лінгвістичних знань студентів, але й знанням за фахом 
засобами іноземної мови. Можна використовувати так само синхронні види зв'язку, напри-
клад, відеоконференції або чати. Намагаючись максимально наблизити процес навчання до 
майбутньої професійної діяльності студентів, ми використовуємо ряд проблемних за своїм 
характером методів навчання іноземній мови. Сюди входять дослідницькі, пошукові, диску-
сійні методи та метод проектів, який включає в себе всі перераховані вище методи. Метод 
проектів активізує та мотивує навчальний процес. З допомогою Інтернет ресурсів та сервісів, 
можливо перенести цей метод для самостійного (дистанційного) навчання, застосувавши 
шаблони, призначені для створення проблемно-пошукових Web-завдань. Вказані вище засо-
би організації самостійної навчальної діяльності студентів, засновані на використанні Інтер-
нет ресурсів та сервісів мають одну безперечну перевагу - вони, в більшості своїй, безкошто-
вні, але вимагають від викладача великих інтелектуальних, творчих і тимчасових витрат. До-
статньо ефективним засобом організації ресурсів можуть стати LMS - Learning Management 
Systems (Системи керування навчанням), типу Blackboard, WebCT, Learning Space. 

Ці інтегровані освітні середовища в своєму банку мають набір інструментів, що до-
зволяють представити теоретичний матеріал, систематизувати вивчення предмета за часом, 
запропонувати студентам тести та завдання на перевірку та закріплення матеріалу і автома-
тизовано перевірити їх, зібрати статистику відвідування студентів, інформацію про навчальні 
успіхи і досягнення, організувати дискусії та чати, запропонувати проектну роботу. 

Таким чином, використання високих технологій у навчанні іноземним мовам, вимагає 
від викладачів розробки методичних прийомів для їх інтеграції в навчальний процес.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЯК ОДНА ІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 
Торяник Л.А. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків 
 
В сучасних умовах стрімкого розвитку науки, швидкого оновлення інформації та з 

огляду на актуальність підготовки фахівців зі знанням іноземної мови, є правомірним гово-
рити про формування у студентів самоосвітньої компетенції, що здатна підтримувати і під-
вищувати в процесі самоосвіти рівень володіння іноземною мовою. Необхідність вирішення 
проблеми самоосвітньої компетенції змушує викладачів вкотре звернутися до питань органі-
зації самостійної роботи студентів, її вдосконалення та систематизації. Говорячи про систе-
матизацію самостійно-виконавчої роботи студентів, а отже, і про систему формування та 
вдосконалення самоосвітньої компетенції, слід зазначити, що основними системоутворюю-
чими факторами є цілі навчання. Головними цілями в самостійній роботі в плані практично-
го оволодіння іноземною мовою виступають: досягнення відповідного рівня іншомовної ко-
мунікативної компетенції в період навчання у вузі; підготовка випускників до проведення 
ефективної самоосвітньої роботи з іноземною мовою після закінчення вузу. Формування са-
моосвітньої компетенції може здійснюватися лише безпосередньо у самостійній роботі сту-
дентів, адекватно зазначеним цілям, які також є системоутворюючою основою і для самоос-
вітньої компетенції.  

Організація самостійної роботи студентів може проходити одночасно за кількома на-
прямками:  

� розробка алгоритмів вирішення типових лінгвістичних завдань;  
� розробка різних навчальних програм;  
� індивідуалізація самостійної роботи;  
� спеціалізація самостійної роботи з урахуванням практичних задач спеціальності;  
� розробка систем рефератів з окремих тем;  
� розробка спеціальних методів навчання;  
� забезпечення спеціальною та довідковою літературою, тощо.  
Такий підхід до організації самостійної роботи студентів вимагає від викладача чітко-

го управління цією роботою, особливо за дистанційною формою навчання, що передбачає:  
� формалізацію самостійної роботи студентів;  
� чітку організацію процесу навчання; систематичний контроль виконання роботи 

студентів;  
� визначення ефективності самостійної роботи студентів; 
Формалізація самостійної роботи студентів повинна проводитися в кілька етапів: від-

працювання плану самостійної роботи студентів; розподіл часу між темами в семестрі і в ра-
мках однієї теми; календарне планування навчальної дисципліни.  

Успіх в організації та управлінні самостійною роботою студентів неможливий без чіт-
кої системи контролю. Дійовим засобом управління самостійною роботою слугують навча-
льні програми, що включають елементи теорії, алгоритми рішення типових задач, демон-
страційні приклади, тести. Особливо ефективно застосування навчальних програм студента-
ми дистанційної форми навчання, де в порівнянні з денним відділенням збережений необхід-
ний обсяг вивчення матеріалу, а кількість навчальних годин скорочена. Отже, самостійна ро-
бота вчить студентів удосконалювати професійний рівень знань протягом усього життя.  
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ЗА УМОВ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Халіман О.В. 
Коледж Національного фармацевтичного університету 

 
Підготовка фахівців нової генерації — завдання вищої школи, яка на сучасному етапі 

переживає реформування на шляху інтеграції до європейського освітнього простору. На змі-
ну спрощеним методам діагностики знань приходить комплексна система, яка водночас за-
безпечує і об’єктивність знань студентів, і їх мотивацію до плідної роботи впродовж усього 
періоду навчання. Особливістю занять у КМСОНП є систематичне оцінювання всіх видів на-
вчальної діяльності студентів, що передбачає напрацювання певної суми балів, потрібної для 
допуску до модульного контролю. Шкала оцінок є більш глибокою і диференційованою, що 
сприяє об’єктивності й достовірності. 

Відповідно до розподілу кредитів на вивчення дисциплін у Коледжі НФаУ для ОКР 
«бакалавр» зміст навчальної дисципліни «іноземна мова» розподілений на вісім логічно за-
вершених частин-модулів. Для кожного модуля визначені мета, навчальні завдання, змістове 
наповнення, вказуються уміння та навички, що формуються у тому чи іншому модулі, та 
способи перевірки результатів. 

При викладанні іноземної мови залежно від мети, завдань і змісту заняття використо-
вується один із кількох типових алгоритмів його проведення з певними особливостями мето-
дики. Відповідно до розподілу балів з дисципліни максимальна їх кількість на кожному за-
нятті однакова і включає оцінку різних видів діяльності: контроль виконання домашнього 
завдання, тестування за лексичним чи граматичним матеріалом, усні відповіді на поставлені 
теоретичні запитання, виконання вправ та завдань під час заняття, виконання додаткових за-
вдань. Буквальне зіставлення рейтингової суми балів, що можна отримати за заняття, з наці-
ональною 4-бальною оцінкою не приведе до бажаних результатів. Саме ранжування студен-
тів за підсумковим рейтингом у групі дає об’єктивну картину успішності. Студент бачить 
свої реальні успіхи (чи невдачі) у порівнянні з іншими, що стає стимулом для подальшого 
навчання та вносить елемент змагання у навчальний процес. 

Застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу демон-
струє ряд переваг: підвищення мотивації навчальної діяльності студентів за рахунок постій-
ного контролю їх успішності; розвиток вмінь студентів самостійно працювати з літературою; 
підвищення навчальної активності студентів; диференційованість системи оцінювання дає 
більш достовірну інформацію щодо результативності навчальних досягнень студентів; регу-
лярне отримання інформації про рівень засвоєння знань дозволяє викладачеві скоригувати і 
роботу студентів, і власну діяльність (змінити методику викладання, удосконалити організа-
цію навчання); врахування поточних результатів виключає отримання «випадкових» оцінок з 
дисципліни; ранжування студентів у групі вносить елемент змагання у навчальний процес. 

Все ж уніфікована система оцінювання з однаковою для кожної дисципліни бальною 
критеріальною оцінкою має, на наш погляд, і суттєвий недолік: кожна дисципліна в межах 
модуля оцінюється за шкалою, що не враховує особливості структури та змістового наван-
таження того чи іншого курсу (обсяги аудиторної та самостійної роботи, підсумкові форми 
контролю, ступінь значущості дисципліни у фаховій підготовці випускника ВНЗ тощо). 
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НАУКОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПРОВІЗОРІВ 
Хомутецька Н.І., Голуб А.Г. 

Українська військово-медична академія 
Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Збройних Сил України 
 
Військово-медична служба має виконувати специфічні функції, що відрізняють її від 

цивільної охорони здоров’я, а саме: медичне забезпечення Збройних Сил у ситуаціях їх за-
стосування, надання медичної допомоги в екстремальних умовах і лікування та реабілітації 
при бойовій патології, наукові дослідження і впровадження у практику військової охорони 
здоров’я новітніх медичних (фармацевтичних) технологій.  

Військові лікарі (провізори) повинні бути більше підготовленими у порівнянні з циві-
льними фахівцями з питань надання невідкладної допомоги, екстремальної медицини (фар-
мації) та у відповідних організаційних аспектах діяльності.  

Якість медичного забезпечення та постачання і перспективи розвитку медичної служ-
би визначаються системою підготовки, перепідготовки та удосконалення військово-
медичних та фармацевтичних кадрів. 

Підготовку військових провізорів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр фар-
мації» в Україні здійснює Українська військово-медична академія, де організовані усі види 
післявузівської та додаткової професійної освіти.  

Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на 
проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної і 
педагогічної діяльності, для роботи з використанням наукоємних технологій.  

Підготовка військових провізорів в академії складає 2 роки, протягом яких слухачі 
вивчають 5 гуманітарних дисциплін, у тому числі основи професійної педагогіки та основи 
організації науково-дослідницької роботи у військовій медицині; 10 військово-спеціальних 
дисциплін; 5 фармацевтичних та 7 військово-фармацевтичних дисциплін. Під час фармацев-
тичної і військово-фармацевтичної практик слухачі набувають спеціальні навички роботи на 
військово-фармацевтичних посадах і отримують досвід організації медичного постачання 
військових підрозділів.  

Значна роль у підготовці військових провізорів відводиться науковій роботі. Слухачі 
протягом років навчання виконують кваліфікаційні роботи, які мають дві складові: наукову 
та практичну. Тематика робіт тісно пов’язана з тематикою наукової роботи кафедри, зі спе-
цифікою подальшої служби військових провізорів, а також завданнями, що ставляться перед 
системою медичного постачання Збройних Сил України взагалі.  

Таким чином, у роботах порушуються актуальні питання медичного постачання в ін-
тересах медичної служби Збройних Сил України, а саме: розробка методик фармакоекономі-
чного аналізу медикаментозного забезпечення в умовах медичної служби ЗС України; марке-
тингове дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів для потреб медичної служби ЗС 
України; організація зберігання та обліку різних груп медичного майна на медичних базах 
зберігання; організація впровадження сучасних технічних засобів в діяльність медичної слу-
жби ЗС України; оптимізація роботи військових аптек; програмне забезпечення розрахунку і 
прогнозування потреби в лікарських засобах; інформаційне забезпечення управління підроз-
ділами медичного складу; проведення фармакоекономічних досліджень та створення форму-
лярної системи лікарських засобів для медичної служби Збройних Сил; нормування медичної 
техніки і майна для військових частин і лікувальних установ за нових економічних умов; за-
стосування сучасних логістичних технологій у військовій фармації; питання технології та 
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контролю якості лікарських засобів в польових умовах тощо. Наукова складова призначена 
для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, цей компо-
нент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до су-
часного рівня наукових знань, має формувати спроможність самостійного здійснення науко-
вих досліджень та отримання нових знань.  

Під час виконання наукової частини роботи слухачі мають засвоїти методи дослі-
дження й проведення експериментальних робіт; методи аналізу та обробки експерименталь-
них даних; інформаційні технології в наукових дослідженнях; вимоги до оформлення науко-
во-технічної документації та кваліфікаційної роботи.  

Слухачі повинні виконати теоретичне та експериментальне дослідження в рамках по-
ставлених завдань, провести аналіз ймовірності отриманих результатів; аналіз наукової та 
практичної значущості проведених досліджень, а також техніко-економічної ефективності 
розробки.  

Практичну частину кваліфікаційної роботи слухачі виконують у військових підрозді-
лах під час проходження фармацевтичної та військово-фармацевтичної практик з урахуван-
ням потреб медичної служби ЗС України, використовуючи досвід фахівців військової фар-
мації. Робота кожного слухача повинна містити перелік рекомендацій з практичного викори-
стання результатів їх роботи у системі медичного постачання Збройних Сил України. 

Крім того, на кафедрі військової фармації УВМА постійно діє науковий гурток, в ме-
жах якого слухачі приймають участь у науковій, патентно-ліцензійній та винахідницькій ро-
боті кафедри, беруть активну участь у галузевих конференціях молодих вчених та публіку-
ють тези своїх доповідей, мають можливість публікувати результати кращих кваліфікаційних 
робіт у фахових виданнях. Кожен навчальний рік в академії проводиться конкурс на кращу 
магістерську роботу, де випускники кафедри неодноразово отримували призові місця. 

Деякі з випускників академії у подальшому мають можливість продовжувати наукову 
діяльність за місцем служби, приймаючи участь у винахідницькій і раціоналізаторській ро-
боті, у створенні нормативно-правових документів з питань медичного постачання Збройних 
Сил України, у Науково-дослідному інституті проблем військової медицини Збройних Сил 
України, або на кафедрі військової фармації в якості ад’юнкта або здобувача наукового сту-
пеня. 

Військово-фармацевтична підготовка в Українській військово-медичній академії до-
зволяє підготувати висококваліфіковані кадри для медичної служби Збройних Сил України, 
що здатні: перевести одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання 
в конкретні пропозиції, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і 
методів; володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати 
альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення; ви-
бирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, ви-
ходячи із задач конкретного дослідження; застосовувати набуті знання та уміння під час ви-
рішення професійних задач; подавати результати виконаної роботи у вигляді звітів, наукових 
статей, доповідей і заявок на винаходи.  

Таким чином, система військово-фармацевтичної підготовки, що склалася в Україні, є 
оптимальною за структурою, відповідає чинному законодавству України, вона спроможна 
адаптуватись до реформ, що плануються в країні й Збройних Силах України, та ефективно 
забезпечити безперервну освіту військово-фармацевтичних фахівців в інтересах оборонозда-
тності і безпеки держави. 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФАРМАКОГНОЗІЇ 
У ЛНМУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

Цаль О.Я., Шаповалова Н.В. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
Питання організації заготівлі лікарської рослинної сировини (ЛРС), яка є важливим 

джерелом виробництва лікарських засобів, а також раціонального використання ресурсів лі-
карських рослин є важливим розділом у професійній підготовці провізора. В забезпеченні 
сировинної бази ЛРС важлива роль належить вирощуванню лікарських рослин. Ці питання 
розглядаються під час навчальної практики з фармакогнозії, яку студенти ІІІ курсу фармаце-
втичного факультету ЛНМУ ім.Д.Галицького проходять у літній період  протягом 72 аудито-
рних годин і 36 годин самостійної позааудиторної роботи. Метою навчальної практики є за-
кріплення теоретичних знань, отриманих на заняттях, та набуття спеціальних практичних 
навичок із заготівлі та вирощування лікарських рослин. 

Перше заняття – вступне, присвячене ознайомленню з базою практики, програмою, 
календарним планом, правилами техніки безпеки. На другому і третьому заняттях студенти 
вивчають організацію і проведення заготівлі дикорослої лікарської рослинної сировини. На 
четвертому і п’ятому заняттях студенти засвоюють прийоми первинної обробки і сушіння 
лікарської рослинної сировини. Шосте заняття присвячене вивченню умов зберігання лікар-
ської рослинної сировини, сьоме і восьме – ознайомленню зі способами і прийомами виро-
щування лікарських рослин, дев’яте – переробці культивованої лікарської рослинної сирови-
ни та приведенню її до стандартного стану. Останнє заняття - залікове, під час якого теоре-
тичні знання, отримані студентами під час практики, перевіряються за тестовими завданнями 
формату А, які охоплюють усі розділи програми з навчальної практики; рівень набуття прак-
тичних навичок зараховується на основі виконання індивідуальних завдань (виготовлення 
гербарію ЛР та зразків ЛРС) та оформлення звітних документів.  

 Базами навчальної практики з фармакогнозії студентів фармацевтичного факультету 
є ботанічний сад ЛНМУ ім.Д.Галицького та виробничі приміщення фармацевтичної фірми 
„Едель”, де студенти опрацьовують навики з прийомки, висушування, зберігання, подріб-
нення, фасування ЛРС, а також виготовлення фітозасобів. Для ознайомлення студентів з ра-
ритетними фітоценозами проводяться поїздки зі студентами у Золочівський район, урочище 
„Лиса гора”; с.Підлісся, урочище „Підлиса гора”; с.Ушня, урочище „Свята гора”; Яворівсь-
кий район, заповідник „Розточчя”; Пустомитівський район, фітоценози сіл Деревач та Рако-
вець. З метою вивчення культивованих рослин проводяться екскурсії у Ботанічний сад 
Львівського національного університету ім.І.Я.Франка; з метою ознайомлення з переробкою 
ЛРС, умовами зберігання та контролю якості ЛРС в процесі зберігання, пакуванням, маркі-
руванням ЛРС - на Центральний аптечний склад обласної аптечної корпорації, у Львівську 
аптеку лікарських рослин №35 „Під святим Миколаєм”, на ПП „Рослини Карпат”, яке займа-
ється виробництвом БАД (м.Стрий). Для методичного забезпечення навчальної практики ко-
лективом викладачів кафедри розроблені методичні вказівки до навчальної практики з фар-
макогнозії, які містять теоретичний матеріал, необхідний для набуття практичних навичок. 
Крім цього, використовується сучасна література, яка містить інструкції з заготівлі, первин-
ної обробки, особливостей сушіння, зберігання ЛРС, рекомендації  з агротехніки лікарських 
рослин, їх вирощування і догляду.  

Отже, навчальна практика з фармакогнозії надає можливість студентам набути необ-
хідні практичні навички в плані майбутньої професійної діяльності. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ В ФАРМАЦИИ 

Червоненко Н.М., Бушуева И.В., Ткаченко Н.А., Заричная Т.П., Демченко В.А.  
Запорожский государственный медицинский университет 

 
На сегодняшний день актуальны вопросы управления качеством образования, условия 

и направления оптимизации развития высшего образования в современных условиях. Совре-
менная концепция образования рассматривает развитие личности как комплексную задачу 
всех этапов образования человека: семья – дошкольное учреждение – школа – сред-
нее/высшее учебное заведение. Исходя из этого, этическое образование провизора следует 
рассматривать как одну из составляющих формирования провизора-специалиста. 

С 2003 года в Украине в учебные планы вузов по специальности «Фармация» введена 
дисциплина «Этика и деонтология в фармации». Целью изучения данной дисциплины явля-
ется подготовка студентов по основам этики и деонтологии в фармации, формирование сис-
темы знаний о морали, этике, деонтологии, приобретение будущими специалистами умений 
относительно успешной работы в условиях рынка.  

В действующем учебном плане изучение этики и деонтологии в фармации отнесено в 
цикл «Гуманитарная и социально-экономическая подготовка» и рассматривается на 3 курсе. 
На этом этапе у студентов ещё не сформировалась база знаний, которая раскрывает всю сте-
пень ответственности будущей специальности. Студенту 3 курса сложно изучить и понять 
процессы формирования этических норм взаимодействия субъектов фармацевтического 
рынка, методы осуществления фармацевтической коммуникации и средства реализации 
принципов деонтологии в практической деятельности провизора. 

Перенос данной дисциплины к циклу образовательно-профессиональной программы 
«Профессиональная и практическая подготовка» позволит рассматривать её как профессио-
нальную. Такой подход даёт возможность внести следующие коррективы в учебные планы 
специальности «Фармация»: перенос изучения дисциплины с третьего курса на пятый. 

Изучение генезиса фармацевтической этики будет способствовать ознакомлению с 
основами профессиональной этики и деонтологии, подготовке студентов к прохождению 
производственной практики в аптеке. Кроме того, такой перенос изучения дисциплины мож-
но аргументировать следующим: студенты 3 курса не знакомы с фармакотерапией, норма-
тивно-правовой базой в сфере фармации, фармацевтической опекой и др.; перед производст-
венной практикой студенты заканчивают полный цикл изучения дисциплины «Менеджмент 
и маркетинг в фармации», где рассматриваются вопросы организационных и межличностных 
коммуникаций, основы конфликтологии. Все это взаимосвязано с этико-деонтологическими 
принципами; после прохождения практики необходимо проводить обзорные практические 
занятия по данной проблеме. 

Рациональность наших предложений подтверждена практикой изучения дисциплины 
«Этико-правовые нормы деятельности в отрасли» по специальности «Технология парфю-
мерно-косметических средств». Эта дисциплина изучается провизорами-косметологами на 5 
курсе. На занятиях провизоры-косметологи анализируют конкретные ситуации на рабочих 
местах в аптеке, взаимоотношения в коллективе, между больным и провизором, провизором 
и медицинским представителем, предлагают возможные выходы из конфликтных ситуаций, 
дискутируют, выбирают оптимальное решение в том или ином случае.  

Считаем, что предложенные изменения дадут положительные результаты в формиро-
вании нравственности будущего специалиста. 
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ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ІСПИТ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 
ВИПУСКНИКІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОГНОЗІЯ» 

Шаповалова Н.В., Дармограй Р.Є. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 
У ЛНМУ ім.Д.Галицького як форму державної атестації випускників фармацевтично-

го факультету запроваджено проведення інтегрованого практично-орієнтованого державного 
випускного іспиту з дисципліни „Фармакогнозія”, який включений до блоку дисциплін „Те-
хнологія ліків” і „Фармацевтична хімія” та проводиться в комплексі. На практично-
орієнтованому іспиті оцінюється якість вирішення випускником типових задач діяльності 
згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), демонстрування відпові-
дних умінь та навичок в умовах, наближених до реальних, і вирішення ситуаційних задач.  

Практично-орієнтований іспит складається з двох частин. Для першої частини іспиту, 
на основі ОКХ провізора, освітньо-професійної програми, а також типових та робочих на-
вчальних програм з дисциплін, які входять до державного іспиту („Фармакогнозія”, „ Ресур-
сознавство лікарських рослин”), створені завдання, за якими студент виконує професійні дії 
на відповідних робочих місцях. З фармакогнозії необхідно здійснити контроль якості лікар-
ських засобів рослинного походження, тобто провести аналіз лікарської рослинної сировини, 
біологічно активних речовин, засобів чи продуктів рослинного походження, які наведені в 
рецепті, або інших природних речовин, що подібні за дією до інградієнтів пропису. З цією 
метою підготовлено рецептурні прописи, які охоплюють всі різновиди ЛЗ. Демонстрування 
основних умінь та навичок згідно з вимогами ОКХ проводиться в декілька етапів, а саме: 
ідентифікувати ЛР за гербарним зразком, скласти схему заготівлі, первинної обробки, су-
шіння ЛРС; ідентифікувати ЛРС за морфологічними ознаками, вказати умови її зберігання; 
виявити групу БАР у ЛРС, зазначити метод стандартизації цієї групи БАР за АНД. 

Друга частина іспиту полягає в оцінюванні у випускника рівня теоретичних знань, 
продемонстрованих під час вирішення ситуаційних задач. Ситуаційні задачі з фармакогнозії 
включають розрахунок експлуатаційних запасів та об’єму щорічних можливих заготівель 
зразка ЛРС; на основі опису морфолого-анатомічних ознак, наведеного у фармакопейній 
статті ДФ ХІ або монографії ДФ У, назвати характерні діагностичні ознаки і провести іден-
тифікацію зразка ЛРС. Кожен студент на іспиті вирішує ситуаційну задачу, що стосується 
знання міжнародної, торгової або хімічної назви лікарських засобів рослинного походження, 
їх належності до певної фармакотерапевтичної групи і надання консультації з приводу засто-
сування цього засобу (фармакологічна дія, рослинне джерело, покази до застосування). В пе-
реліку ситуаційних задач зосереджена увага на лікарських засобах (в тому числі іновацій-
них), які одержують з лікарської рослинної сировини і містяться інградієнти інноваційного 
походження. Складені ситуаційні завдання з фармакогнозії охоплюють практично весь про-
грамний матеріал, а також елементи сучасних концепцій і наукових робіт, нових законодав-
чих актів України, питань ринкової економіки, нових лікарських засобів. 

Отже, така форма державної атестації випускників, як практично-орієнтований дер-
жавний випускний іспит з дисципліни „Фармакогнозія”, дозволяє об’єктивно та всесторон-
ньо оцінити рівень засвоєння програмних положень навчальних дисциплін, що виносяться на 
іспит, в плані майбутньої професійної діяльності. 
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ДІЛОВІ ІГРИ ЯК ІМІТАЦІЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Шмагайло Т.С. 

Криворізький медичний коледж 
 
Методична майстерність викладача включає вміння не лише організувати традиційні 

форми занять, а й запроваджувати нові. Серед них важливе місце посідають ділові ігри як 
імітація майбутньої професійної діяльності. 

Імітаційно-активні методи навчання суттєво допомагають закріпленню і поглибленню 
знань, отриманих під час лекцій, бесід, розповідей, семінарів, практичних занять, удоскона-
ленню практичних навичок і вмінь, творчому використанню їх для розв'язання професійних 
проблем. Імітаційні методи активного навчання розподіляються на ігрові та неігрові. 

Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності дозволяє пізнати специфіку й 
особливості професійної діяльності. До ігрових імітаційних методів навчання належать діло-
ві (організаційно-діяльні) ігри різних модифікацій, рольові ігри (метод розігрування ролей чи 
метод інсценування), рольове проектування, індивідуальні ігрові заняття на машинних моде-
лях, педагогічні ігри. 

Ділова гра - це метод навчання, який має мету перевірити використання одержаних 
знань у ході імітації реальної дійсності. Головним принципом її реалізації є максимальне на-
ближення до реалій життя. Ділова гра організовується і проводиться як спеціальна діяльність 
учасників навчального процесу, де домінує пізнавальний мотив. 

Для того, щоб пізнавальна активність була не тільки на початку, але і підтримувалася 
на кожному кроці самої гри, необхідно при її розробці ввести фактори, що спонукають учас-
ників гри до цієї активності. 

Головна мета ділової гри - студенти повинні не лише засвоїти теоретичний матеріал, а 
й набути навичок, досвіду використання одержаних знань. За допомогою ділових ігор вирі-
шується завдання сформувати у студентів стійкий і довготривалий інтерес до знань, до на-
вчання, залучити їх до процесу творчого пошуку, зробити співучасниками формування 
знань. Основне призначення ділової гри - навчити учасників гри приймати ефективні рішен-
ня у питаннях керування. 

Ділова гра є спеціальним засобом для створення певного емоційного настрою гравців. 
Реалізація "емоційного напруження" дає можливість суттєво активізувати й інтенсифікувати 
процес навчання (на лекції засвоюється 20-25 % інформації, у діловій грі -80-90%). 

Відповідальним і змістовим етапом ділових ігор є ретельний аналіз, обговорення й 
оцінка її результатів. На цьому етапі здійснюється обмін думками, дискусія, захист учасни-
ками ігор власних рішень і висновків, остаточний підсумок результатів гри. Учасникам гри 
рекомендується брати участь у розв'язанні конфліктної ситуації і на основі наявної інформа-
ції прийняти обґрунтоване оптимальне рішення. Результатом навчальної гри є отримання 
конкретних знань, формування навичок і вмінь. 

Ділові ігри є складним методом навчання, що вимагає багато часу для підготовки від-
повідного методичного забезпечення. Потрібна також розробка системи оцінювання діяльно-
сті учасників ділової гри, питання управління діловою грою, проведення підсумкової диску-
сії або конференції. Бажаним моментом є формування об'єктивної самооцінки своїх знань і 
вмінь. 

Ділові ігри стимулюють пізнавальні мотиви, розвивають самостійність і творче мис-
лення у майбутніх фахівців. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В ФАРМАЦИИ 
Юнусходжаев А.Н., Урманова Ф.Ф. 

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Ташкентский фармацевтический институт более 70 лет занимается подготовкой высо-

коквалифицированных кадров для Узбекистана и других республик Центральной Азии.  
К настоящему времени в институте  сложилась современная школа подготовки про-

фессиональных фармацевтических кадров, сформировалась и обогатилась традициями оте-
чественная фармацевтическая наука, накоплен определенный опыт реформирования фарма-
цевтического образования. С учетом запросов реального фармацевтического сектора и опыта 
ведущих зарубежных вузов в институте открыты новые образовательные направления: « 
Профессиональное образование», « Промышленная фармация», «Клиническая фармация», 
«Космецевтика» и специальности магистратуры- «Фармацевтическая технология», «Фарма-
цевтическая химия и фармакогнозия», 

«Экономика и менеджмент в фармации», «Промышленная технология лекарств», 
«Технология микробиологических и иммунобиологических препаратов».  

Для новых образовательных направлений и специальностей магистратуры разработа-
но новое поколение образовательных стандартов , учебных планов, типовых учебных про-
грамм и учебной литературы. В учебный процесс широко внедряются новые инновационные 
технологии. Изменилось содержание обучения. Стратегические изменения в учебном про-
цессе коснулись также совершенствования существующих и введения новых дисциплин ( 
фармакологическая биохимия, фармацевтическая помощь, фармакокинетика, клиническая 
фармация и др. ). Большое внимание уделяется развитию системы непрерывного фармацев-
тического образования, в частности, совершенствованию последипломного образования. 

В настоящее время, наряду с поэтапной реализацией новой концепции высшего фар-
мацевтического образования, в институте проводятся целенаправленные научные исследова-
ния по актуальным проблемам фармацевтической науки Республики Узбекистан.  

При институте организован Научный Центр по стандартизации лекарственных 
средств , оснащенный современным уникальным оборудованием, который оказывает по-
мощь отечественным производителям и разработчикам лекарственных средств в разработке 
нормативной документации и внедрении новых лекарственных средств в медицинскую прак-
тику. Со времени открытия Научного центра институт состоялся как единый учебно-научно-
производственный комплекс. 

В результате успешной интеграции образования, науки, и производства в практику 
здравоохранения внедрено более 30 новых лекарственных средств, пересмотрена и утвер-
ждена нормативная документация по 20 местным видам официального лекарственного рас-
тительного сырья. Разрешены к медицинскому применению таблетки гликоинувита, сбор 
мочегонный «Стифлос», жидкий экстракты ханделии восолистной, душицы мелкоцветной. 
Освоено промышленное производство бальзама « Шарк табиби», инъекционных растворов 
пирацина, купира, капсул «Мумие Асил». «Фераск», таблеток «Ферамид», «Глипил». 

Ближайшие перспективы фармацевтического образования Узбекистана, связанные с 
подготовкой специалистов, соответствующих новой роли фармацевтов в современном обще-
стве, готовых к непрерывному обучению для поддержания и повышения профессиональной 
компетенции, дальнейшей интеграцией образования с наукой и производством и тесным со-
трудничеством фармацевтическими вузами других стран. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 
З ДИСЦИПЛІНИ „ ФАРМАКОЕКОНОМІКА”  

Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В., Герасимова О.О., Міщенко О.Я., Ткачова О.В. 
Кириченко О.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Дипломна робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького характеру, яке 

виконується студентом на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм вияв-
лення теоретичних знань і практичних навичок з певної навчальної дисципліни та вміння їх 
застосовувати при розв'язуванні конкретних наукових та виробничих завдань. В навчальному 
плані підготовки студентів спеціальності «Клінічна фармація» важливе місце посідає профе-
сійно-орієнтована дисципліна «Фармакоекономіка». На сучасному етапі реформування віт-
чизняної системи охорони здоров’я, впровадження формулярної системи та становлення 
страхової медицини, з урахуванням вимог наказів МОЗ України № 529, 531 від 2009 р., № 
158 від 2010 р. теоретичні знання та практичні навички з фармакоекономіки набувають все 
більшого значення при виконанні професійних обов’язків клінічного провізора, як в лікува-
льно-профілактичному закладі, так і в аптеці. Відповідно, більшої актуальності набуває дип-
ломна робота як дієва форма контролю творчих можливостей молодого спеціаліста та його 
готовності до самостійної роботи. На жаль, на виконання дипломної роботи студентам відво-
диться мало часу. Згідно з вимогами до оформлення дипломної роботи її обсяг також не по-
винен бути завеликим, що у певних випадках обмежує вибір тематики дипломних робіт з фа-
рмакоекономіки. З урахуванням цього факту на кафедрі фармакоекономіки НФаУ протягом 
останніх років використовується наступний підхід до виконання дипломів. Відповідно до ак-
туальних потреб вітчизняної фармацевтичної галузі кафедрою обирається певний напрямок 
фармакоекономічних досліджень. Тематика всіх, або переважної більшості дипломних робіт 
планується виключно в межах цього напрямку. Тобто кожна дипломна робота є певним заве-
ршеним фрагментом єдиного дослідження. Результати досліджень, що отримані при вико-
нанні запланованих таким чином дипломних робіт, можуть бути поєднані та надалі проаналі-
зовані, що надає значно більші можливості щодо вирішення певної актуальної проблеми фа-
рмакоекономіки. Наприклад, в межах єдиної тематики були поєднані дипломні роботи при-
свячені динаміці споживання в Україні антибіотиків цефалоспоринового ряду, фторхиноло-
нів, макролідів та пеніцилінів. Це надало можливість проаналізувати загальні тенденції ди-
наміки споживання антибактеріальних препаратів в країні з урахуванням динаміки інфекцій-
ної захворюваності та чутливості мікрофлори. Поєднання АВС-аналізу продажу антибактері-
альних препаратів в декількох аптеках різної форми власності розташованих в різних райо-
нах м.Харкова та Харківської області надало можливість зробити певні висновки щодо упо-
добань відвідувачів аптек щодо антибактеріальних препаратів та доцільності антибактеріа-
льної терапії амбулаторних захворювань. На основі поєднання результатів інтегрованого 
АВС/VEN/частотного аналізу використання лікарських препаратів у пацієнтів з ІХС в декі-
лькох спеціалізованих кардіологічних відділеннях м. Харкова та області було розроблено 
пропозиції щодо формування локального формуляру лікарських засобів для ЛПУ кардіологі-
чного профілю. 

Отже, означена методика планування та виконання дипломних робіт з фармакоеконо-
міки суттєво підвищує їх наукову значущість та можливості використання отриманих ре-
зультатів в практиці охорони здоров’я. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ „ ФАРМАКОЕКОНОМІКА” 

В КОНТЕКСТІ ВИМОГ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В., Герасимова О.О., Міщенко О.Я., Ткачова О.В.,  

Кириченко О.М. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Самостійна робота є достатньо ефективною формою навчального процесу, оскільки 

сприяє формуванню та закріпленню навиків активної творчої розумової та науково-
пізнавальної діяльності, стимулює пошук нетрадиційних шляхів вирішення поставлених пе-
ред студентом завдань. До того ж в світлі інтеграції вищої освіти України до Болонського 
процесу вона поступово перетворюється у провідну форму організації навчального процесу. 
Тому питанням організації і контролю самостійної роботи студентів (СРС) на кафедрі фар-
макоекономіки НФаУ приділяється особлива увага. Самостійна робота з дисципліни „Фар-
макоекономіка” в організаційному плані представляє єдність двох взаємозалежних форм: ау-
диторної роботи і позааудиторної з можливими елементами творчої діяльності (науково-
дослідної роботи). Позааудиторна робота традиційно включає виконання домашніх завдань 
різноманітного характеру: вирішення задач з фармакоекономічного аналізу конкретних за-
пропонованих викладачем схем лікарської терапії найбільш розповсюджених захворювань, 
аналіз і систематизація даних наукової літератури у вигляді таблиць або схем. Крім того, ко-
жен студент протягом семестру одержує індивідуальне завдання у вигляді підготовки рефе-
рату або курсової роботи, що має елементи науково-дослідної роботи. Підготовлені реферати 
і результати курсових робіт обов'язково доповідаються студентами на заняттях в групі або 
інколи на лекції з відповідної теми. 

 Аудиторна СРС з фармакоекономіки реалізується як при проведенні практичних за-
нять, так і на лекціях. При читанні лекційного курсу самостійне засвоєння матеріалу основ-
ною масою студентів контролюється шляхом кількаразового протягом лекції експрес-
опитування. На практичних заняттях після рішення і розбору з викладачем типових задач з 
фармакоекономічного аналізу біля дошки студентам пропонуються схожі задачі для само-
стійного вирішення або індивідуально, або малими (2-3 студенти) групами. Одним з варіан-
тів аудиторної СРС, що активно використовується на кафедрі фармакоекономіки, є контро-
льне тестування наприкінці кожного заняття. Оцінювання тем, що виносяться лише на само-
стійну роботу і не розглядаються на аудиторних заняттях, контролюється на підсумковому 
модульному контролі. Для забезпечення успішного виконання самостійної роботи колекти-
вом кафедри фармакоекономіки для студентів кожної спеціальності з урахуванням особливо-
стей їх подальшої професійної діяльності розроблені: теоретичні питання і система завдань 
для позааудиторної роботи з усіх розділів програми; алгоритм і приклади рішення фармакое-
кономічних задач, алгоритми і приклади проведення оцінки схем лікарської терапії окремих 
захворювань з використанням різних методів фармакоекономічного аналізу; банк завдань і 
задач для самостійного вирішення; тематика рефератів і список літератури, що рекоменду-
ється для самостійного вивчення певних розділів дисципліни; методичні вказівки до вико-
нання курсової роботи. 

Отже, на кафедрі фармакоекономіки створені умови для самостійного поповнення і 
закріплення студентами своїх знань з дисципліни „Фармакоекономіка", формування умінь 
орієнтуватися в потоці наукової інформації при вирішенні нових пізнавальних задач в умо-
вах навчання за кредитно-модульною системою. 
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ІНОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Гавриш Н.Б. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Серед пріоритетних завдань розвитку що стоять перед фармацевтичною галуззю, які 

втілені в «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України» є 
введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти шляхом створення сучасної 
системи підготовки фармацевтичних кадрів; створення умов для реалізації тези: "навчання 
протягом усього життя", а також створення єдиного інформаційного поля. Ці програмні за-
вдання Концепції стають одночасно й завданнями для бібліотек, діяльність яких спрямована 
на потужну інформаційно-бібліотечну підтримку галузевої освіти та науки через інноваційні 
засоби роботи. Вагомою інформаційною складовою бібліотеки Національного фармацевтич-
ного університету стали електронні ресурси, які сприяли не тільки оперативному одержанню 
інформації, але й змінили методологію навчання. Удосконалюючи організацію самостійної 
роботи студентів, бібліотека університету створює власні електронні бібліографічні проблем-
но-орієнтовані бази даних із фармацевтичної освіти та науки ; забезпечує легітимний та якіс-
ний доступу користувачам бібліотеки до традиційних документів фонду і до інформації, що 
існує виключно в електронній формі; вдосконалює інформаційну підтримку навчального 
процесу за рахунок надання студентам НФаУ доступу до світових науково-освітянських елек-
тронних інформаційних ресурсів та засобів пошуку в них. Зусилля бібліотеки  університету 
спрямовані на формування фонду електронних ресурсів у вигляді електронної бібліотеки, ос-
новою якої є інституційний (університетський) репозитарій в якому накопичуються докуме-
нти, що створенні викладачами та науковцями Національного фармацевтичного університе-
ту. До репозитарію входить електронний банк навчальних, наукових, довідкових, періодич-
них видань, дисертацій, авторефератів, публікацій вчених університету та інш. Істотно по-
кращено обслуговування користувачів за рахунок  «Електронних навчальних виданнь 
НФаУ» на оптичних дисках (CD). Студенти всіх форм навчання активно  використувують  
навчально-методичну літературу у зручному електронному форматі, що  підвищило показ-
ник книгозабезпеченності студентів до 100 %. На   кожному із СD розміщено близько 200 
електронних  підручників та посібників необхідних для навчального процессу в НФаУ. На 
основі передплачених бібліотекою НФаУ електронних реферативних журналів, що відпові-
дають профілю підготовки спеціалістів і напрямкам наукових робіт університету сформовано 
базу даних електронних РЖ ВІНІТІ за 5 років. Інформаційна система, забезпечує дуже зручні 
засоби розміщення та ідентифікації масиву номерів електронних реферативних журналів на 
комп’ютері, а також засобів навігації при роботі з ними. Тепер студенти мають змогу еконо-
мити час, позбавляються необхідності безпосереднього перегляду масивів документів під час 
пошуку необхідних матеріалів, отримують сучасну і найбільш релевантну запиту інформа-
цію. Реалізація вимог оперативного та якісного інформаційно-бібліографічного обслугову-
вання студентів та викладачів здійснюється також із використанням  світових повнотексто-
вих галузевих видань, в першу чергу наукових журналів, до яких бібліотека забезпечує від-
далений доступ через Internet. Щороку збільшується попит користувачів бібліотеки НФаУ на 
ресурси потужної ліцензованої інтерактивної системи EBSCO Publishing, в якій представлені 
бази данних Academic Search Premier; Medline; Health Source: Nursing/Academic Edition; 
Health Source–Consumer Edition; ERIC; Business Source Premier; MasterFILE Premier; 
GreenFILE; Newspaper Source; Regional Business News; Library, Information Science & 
Technology Abstracts), доступної студентам та науковцям НФаУ. Використовується цей  ін-
формаційний  електронний ресурс в якості фактичного матеріалу для викладання, науково-
дослідних робіт, курсових, дипломних проектів, магістерських робіт. Покращення інформа-
ційної підтримки фармацевтичної освіти, фундаментальних наукових досліджень і практич-
ної діяльності в галузі здійснюється також шляхом систематичного оновлення галузевої ін-
формації та наповнення веб-сайту бібліотеки НФаУ. Він застосовується як інтерактивний ка-
нал реалізації інформаційного потенціалу університету та бібліотеки. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
Гриценко І.С., Огарь С.В., Віннік Л.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
Основне завдання вищої освіти – формування особистості спеціаліста, який здатний 

до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Вирішення цього завдання навряд мо-
жливо тільки шляхом трансляції знань у готовому вигляді від викладача до студента. Необ-
хідно перевести студента із пасивного отримувача знань в активного їх творця, який вміє фо-
рмулювати проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, знайти оптимальний результат та 
довести його правильність. 

Реалізація основних засад кредитно-модульної системи полягає у прозорості навчаль-
ного процесу, повній інформованості студентів про зміст навчальних планів та навчальних 
програм.  

Студенти вже на початку семестру знають: 
- зміст навчального матеріалу; 
- критерії оцінювання знань; 
- кількість балів під час поточних та підсумкових контрольних заходів. 
Критерії оцінювання та методи і способи контролю визначаються в додатку до робо-

чої навчальної програми кожної дисципліни. 
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

пов’язане з переходом від парадигми навчання до парадигми освіти. В цьому плані слід ви-
знати, що самостійна робота студентів (СРС) є не просто важливою формою освітнього про-
цесу, а повинна стати його основою. Це передбачає орієнтацію на активні методи оволодіння 
знаннями, розвиток творчих здібностей студентів, перехід від поточного до індивідуалізова-
ного навчання з урахуванням потреб та можливостей особистості. Мова йде не просто про 
збільшення кількості годин на самостійну роботу. Посилення ролі самостійної роботи студе-
нтів означає принциповий перегляд організації навчального процесу в Національному фар-
мацевтичному університеті, який повинен будуватися так, щоб розвивати вміння вчитися, 
формувати у студента здібності до саморозвитку, розвивати вміння творчо використовувати 
отримані знання, формувати способи адаптації до професійної діяльності у сучасному світі. 

Якість освіти в теперішній час відіграє важливу роль та розглядається як необхідна 
умова конкурування випускників на ринку праці.  

Завдання, які сьогодні стоять перед вищою фармацевтичною освітою, – перетворити 
особисті цілі студента в зміст і технологію навчального процесу. Коли випускник фармацев-
тичного навчального закладу отримав у процесі навчальної діяльності певні навички та 
уміння, які дають йому можливість самостійно виконувати свої професійні обов’язки та тво-
рчо застосовувати отримані знання, можна враховувати, що він отримав якісну освіту. 

Результатом впровадження кредитно-модульної системи організації навчального про-
цесу та рейтингової системи оцінки знань студентів є:  

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців; 
- систематичність засвоєння навчального матеріалу; 
- встановлення зворотного зв’язку з кожним студентом на визначених етапах навчання; 
- контроль та своєчасне коригування навчально-виховного процесу;  
- підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу; 
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- зменшення пропусків навчальних занять; 
- підвищення відповідальності студентів за результати навчальної діяльності. 
Організація навчального процесу в університеті визначає якість підготовки студентів 

та є вирішальним фактором формування майбутніх спеціалістів. Вивчення думки студентів 
щодо процесу впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
дозволяє визначити сильні та слабкі сторони навчального процесу та сформувати комплекс 
заходів для усунення його недоліків.  

У процесі впровадження кредитно-модульної системи та рейтингової оцінки знань у 
Національному фармацевтичному університеті проводилися соціологічні дослідження з пи-
тань кредитно-модульної системи організації навчального процесу. В опитуванні брали 
участь студенти 2-5 курсів спеціальностей “Фармація”, “ Клінічна фармація”, “ Технологія 
парфумерно-косметичних засобів”, “ Технологія фармацевтичних препаратів”. Вибірка скла-
дала 21,4% респондентів чоловічої статі та 78,6% – жіночої. 

У ході опитування вивчалась думка студентів з низки питань, основними з яких є: від-
різок часу що приділяється самостійній роботі при підготовці до занять; за допомогою яких 
джерел проводиться самостійна робота; завдяки чому можливе підвищення якості освіти у 
ході впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу; чи сприяє 
процес впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу підви-
щенню рівня професійної підготовки.  

За результатами проведеного дослідження, необхідно здійснити такі заходи: 
- пропагувати серед студентів переваги кредитно-модульної системи навчання перед 

традиційною системою в нових умовах інтеграції України до європейського освітнього прос-
тору. 

- збільшувати кількість спеціально обладнаних класів для проведення комп’ютерного 
тестування; 

- спрямовувати студентів на самостійну творчу роботу. 
За роки експерименту впровадження кредитно-модульної системи організації навча-

льного процесу у Національному фармацевтичному університеті встановлені позитивні тен-
денції у навчальному процесі, що визначаються: 

- адаптацією до зарубіжних систем освіти; 
- систематичним контролем засвоєння студентами знань з кожної теми і дисципліни в 

цілому; 
- діагностуванням знань студентів у контрольних точках завдяки структуруванню ди-

сциплін на змістові та залікові модулі; 
- індивідуальним підходом до навчання; 
- спрямованістю на самостійну творчу роботу. 
Реформування вітчизняної системи освіти з метою зближення з європейською осві-

тою, використовуючи кредитно-модульну систему організації навчального процесу як засіб 
за умов збереження фундаментальних цінностей і конкурентних переваг вітчизняної системи 
вищої фармацевтичної освіти означає визнання випускників нашого університету в універси-
тетах різних країн, дає можливість переходу в інші навчальні заклади із збереженням досяг-
нутих знань. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Огарь С.В., Барковська О.Я. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Основною метою професійної освіти є підготовка кваліфікованого працівника відпо-

відного рівня і профілю, конкуретноздатного на ринку праці, професійно компетентного, ві-
дповідального, обізнаного в суміжних областях діяльності, здібного до фахового зростання. 

Проблема професійної підготовки майбутніх провізорів, формування їхньої професій-
ної компетентності є одним з головних завдань навчально-виховного процесу і в умовах сьо-
годення набуває актуальності. Особливості роботи фармацевтичних закладів вимагають від 
випускників не лише знань та умінь, а й здатності використовувати отримані знання для 
практичного вирішення завдань, що виникають у процесі професійної діяльності, розуміння 
стратегії підприємства, необхідності організаційних змін, уміння працювати в групі, здійс-
нювати ділове спілкування тощо. 

Професія провізора є соціально важливою і має свої характерні специфічні ознаки, 
оскільки вона спрямована на збереження та зміцнення здоров’я людей, попередження і про-
філактику захворювань. Така робота вимагає безпомилкової, надійної діяльності, що немож-
ливо без систематичного та ґрунтовного оволодіння професійними знаннями, уміннями й на-
вичками, а також їх постійного самовдосконалення. 

Аналіз чинної традиційної системи підготовки провізорів у вищих фармацевтичних 
закладах показує, що студенти мають міцні теоретичні знання, проте професійні вміння та 
навички в них ще не сформовані на належному рівні, бракує практичного досвіду роботи, є 
проблеми з адаптації теоретичних знань до вимог практичної діяльності. 

Тому невід’ємною частиною формування майбутнього фахівця є безпосередня робота 
на підприємствах, установах, організаціях фармацевтичної галузі під час проходження виро-
бничої практики. У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної дія-
льності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Виробнича 
практика дає можливість познайомитися з специфікою майбутньої професії, фармацевтичної 
галузі вцілому і реально уявити своє місце роботи. Практична підготовка розширює та по-
глиблює професійну компетентність студентів.  

Критерієм якості проходження студентами практики є засвоєння практичних навичок, 
вмінь, знань, передбачених програмою практики. За результатами проходження практики 
студенти отримують письмові характеристики виробничої діяльності від керівників баз 
практики, які є показником рівня набутої компетентності. Після закінчення терміну практики 
студенти звітують про виконання програми виробничої практики. Звіт, що складає студент за 
результатами проходження практики, є документом, який відображає ступінь розуміння суті 
обраної професії, рівень отриманих знань та готовності до здійснення професійної діяльнос-
ті, рівень сформованої професійної компетентності.  

Проходження практичної підготовки дозволяє у майбутньому зменшити час соціаль-
ної, психологічної, професійної адаптації випускника на робочому місці, сформувати цілісну 
картину майбутньої діяльності, оцінити рівень теоретичної підготовки, необхідної для вико-
нання роботи, отримати навички самостійного виконання роботи, зрозуміти соціально-
етичну направленість професії.  
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Огарь С.В., Буданова Л.Г., Свєточева І.І. 

Національний фармацевтичний університет 
 
На початку нового тисячоліття суттєво зросла роль освіти в сучасній цивілізації. Єв-

ропейський досвід переконливо свідчить, що чим вищим є рівень освіти населення, тим кра-
ще живуть люди. Тому перед суспільством, освітянами стоїть завдання формування в моло-
дих українців таких якостей, як: 

− прагнення до навчання упродовж всього життя; 
− постійний пошук найкращих шляхів вирішення життєвих проблем; 
− готовність своєю навчальною, а потім і практичною роботою закласти фундамент 

як власного соціального успіху, так і зробити внесок у громадську, державну 
справу. 

Якість освіти є категорією, яка за своєю суттю відображає різні аспекти освітнього 
процесу – філософські, соціальні, педагогічні, політичні, демографічні, економічні. Якість 
освіти трактується як суспільний ідеал освіченості людини, результат її навчальної діяльнос-
ті, процес організації навчання та виховання, критерій функціонування освітньої системи. 

Моніторинг якості освіти є частиною системи контролю та управління якістю освіти. 
В даний час контроль якості вищої фармацевтичної освіти та пов’язані з цим моніторингові 
дослідження на національному рівні в тій чи іншій формі реалізовані в багатьох країнах: 
США, Франція, Великобританія, Канада та ін. Особливої уваги заслуговує той факт, що сту-
денти і випускники вищих фармацевтичних навчальних закладів цих країн підлягають зов-
нішньому оцінюванню або проходять акредитаційні процедури. 

З 2000 р. в Україні запроваджено до навчального НФаУ та фармацевтичних факульте-
тів стандартизовані процедури діагностики професійної компетентності майбутніх фахівців 
фармацевтичної галузі – ліцензійні інтегровані іспити за спеціальністю “Фармація”, які є 
складовою частиною державної атестації. Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є вста-
новлення відповідності рівня професійної компетентності випускника мінімально необхід-
ному рівню знань згідно з вимогами державних галузевих стандартів вищої освіти.  

Використання тестових технологій у процесі контролю та самоконтролю провізорів 
уже з перших років навчання сприяє розвитку діагностичних здібностей студентів, що особ-
ливо важливо для формування мислення майбутніх фармацевтів. Логіка побудови тесту і 
пошуку правильної відповіді збігається з логікою постановки діагнозу, пропису рецепту: 
аналіз наявної інформації, її класифікація, виділення істотних ознак і ухвалення рішення. 
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ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА 
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПІЛКУВАННЯМ)» СТУДЕНТАМ В УМОВАХ  

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
Огарь С.В., Вахрушева Т.Ю., Городиська Н.М. 

Національний фармацевтичний університет 
 
У контексті Болонського процесу вища освіта в цілому набуває нового звучання. Під-

готовка фахівців з вищою освітою розпочала будуватись на підставі принципово нових засад – 
демократизації, інтернаціоналізації, гуманізації. Сьогодні сучасному суспільству потрібен 
громадянин, який би мав самостійне, критичне мислення, вмів бачити і творчо вирішувати 
існуючі проблеми, був освіченим фахівцем. Фахівця з такими якостями може підготувати 
лише суспільство, система освіти якого ґрунтується на гуманістичних принципах, духовних 
цінностях, що перебувають у повній гармонії зі знанням. Гуманізація освіти дає можливість 
підвищити реальну цінність кожної особистості. Саме тому в сучасному багатовимірному 
освітньому просторі важлива роль відводиться викладанню гуманітарних дисциплін, «Укра-
їнській мові (за професійним спрямуванням)», зокрема. 

Закріплення Конституцією України статусу української мови як державної зумовлює 
зростання її суспільного значення в політичному, господарському, культурному житті, діло-
вих відносинах між організаціями та установами. Проте часто виникає невідповідність між 
високим професійним рівнем і низьким рівнем культури мовлення особистості. Це ставить 
перед викладачами української мови вищих навчальних закладів завдання створити такі умо-
ви вивчення української мови, щоб студенти могли активно послуговуватись нею в усіх сфе-
рах громадського життя, усвідомлювали роль і значення української мови у формуванні роз-
виненої особистості, фахового потенціалу нашої держави. 

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» введена в програму 
вищих навчальних закладів України з метою підвищення рівня культури усного і писемного 
мовлення майбутніх фахівців. Предметом курсу "Українська мова (за професійним спряму-
ванням)" є мова як соціально-культурний феномен і засіб спілкування, зокрема у професій-
ній сфері. Мета вивчення дисципліни - забезпечити належний рівень знань з української мо-
ви, яка є необхідним засобом оволодіння фаховими дисциплінами. Знання курсу дають мож-
ливість не тільки покращити мовну грамотність, а й піднести загальний культурний рівень, 
сформувати високий рівень комунікативної культури у сфері професійного спілкування, ви-
робивши навички практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в об-
сязі тематики, зумовленої професійними потребами. 

Значення дисципліни полягає в тому, що вона надає такі знання й розвиває такі мовні 
і мовленнєві вміння та навички, які допомагають забезпечити професіоналізм основної тру-
дової діяльності на рівні сучасних вимог, визначених Конституцією України. Основними за-
вданнями курсу на сучасному етапі вважаємо: закріпити, систематизувати й узагальнити 
знання, уміння й навички, здобуті студентами у шкільному курсі української мови; сформу-
вати розуміння сучасних мовленнєвих норм та особливостей мови майбутнього фаху; фор-
мувати вміння вільного користування усною і писемною формами української мови, дотри-
муючись норм та уникаючи мовних помилок; навчати студентів вільно, логічно, точно, доре-
чно й виразно викладати свої думки, користуючись багатством і різноманітністю мовних за-
собів, що увиразнює мову фахівця; прищеплювати студентам навички й уміння творчої са-
мостійної роботи в процесі удосконалення мовлення. 
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Успішна реалізація цих завдань можлива лише завдяки продуманій організації навча-
льних занять, добору таких форм і методів роботи, які б сприяли формуванню у студентів 
необхідних мовленнєвих умінь і навичок. При викладанні української мови студентам у су-
часних умовах в першу чергу треба звертати увагу на такі моменти: чому навчати (лінгвісти-
чно обґрунтований відбір матеріалу, його інтерпретація та опис) і як навчати (ефективна сис-
тема навчання, що базується на даних передового педагогічного досвіду та експерименту). 

З урахування того, що в наш час багато уваги приділяється гуманізації суспільства, 
програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» обов'язково пови-
нна включати теми, що розкривають такі проблеми, як роль мови в суспільному житті, функ-
ції мови, мова і професія, мова і спілкування. 

На семінарах та практичних заняттях матеріал доцільно підкріплювати особистим до-
свідом студентів. Особливу увагу треба приділяти виховному потенціалу навчальних занять. 
Тексти, з якими працюють студенти, повинні бути безпосередньо пов'язані з українською лі-
тературою, історією, науковою та науково-популярною літературою. Крім того, значна ча-
стина текстів має стосуватися майбутнього фаху студентів. Унаслідок цього розширюється 
світогляд, виробляються навички культурної поведінки, які поступово стають якостями осо-
бистості. Заняття з української мови повинні допомогти студентам правильно аналізувати 
різноманітні комунікативні ситуації, оцінити свою мовленнєву культуру та культуру інших 
людей, оволодіти нормами мовленнєвого етикету та правилами поведінки в суспільстві. 

Під час викладання української мови студентам виникають деякі проблеми, розв'язан-
ня яких залежить від майстерності викладача, його уміння дібрати такі методи і прийоми на-
вчання, які сприяли б досягненню кінцевого результату. Однією з найголовніших є проблема 
розвитку пізнавальної активності студентів у навчанні. Основними засобами активізації ува-
ги студентів є динамічне проведення заняття із застосуванням різноманітних прийомів, орга-
нізація їхньої активності шляхом переключення з одного виду діяльності на інший. У зв'язку 
з цим виникає необхідність інтерактивної взаємодії, коли викладач не просто потребує ре-
продуктивного відтворення змісту першоджерел, підручників, лекційного матеріалу, а зму-
шує аналізувати: узагальнювати сказане, співвідносити з іншими проблемами, виявляти на-
явність протиріч, тобто робити те, що в психології називається розв'язанням завдань. 

Важливе значення має правильне формування системи вправ. Необхідно підбирати та-
кі завдання, в яких лексичні, морфологічні та синтаксичні категорії розглядаються під кутом 
зору їхнього функціонування у зв'язному мовленні. Вправи, які пропонуються студентам для 
виконання, доцільно поділяти на такі групи. Перша група вправ передбачає знаходження в 
тексті термінів, визначення їх лексико-синтаксичної сполучуваності, з'ясування їхнього зна-
чення за допомогою термінологічних словників. Ці завдання сприятимуть розвитку зв'язного 
мовлення студентів, готуватимуть їх до самостійної роботи з текстом. Друга група вправ 
спрямована на складання власних висловлювань, засвоєння різних типів речень, їхніх функ-
цій та стилістичних можливостей, особливостей поєднання в мікротексти. У результаті сту-
денти повинні навчитись відповідати на запитання за текстом, будувати власне висловлю-
вання. Третя група вправ орієнтована на формування у студентів навичок діалогічного та 
монологічного мовлення в сфері обраної спеціальності. Сюди можна також віднести вправи 
на переклад фахових текстів з російської мови на українську їх редагування. 

Такий підхід цілком вписується в концепцію європейського розвитку напрямів сучас-
ної освіти - Болонську декларацію, яка значною мірою зумовлюється процесами глобалізації 
та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її соціалі-
зації й самореалізації. 
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

Огарь С.В., Городиська Н.М., Вахрушева Т.Ю. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Ринок праці у фармацевтичній галузі значно підвищує вимоги до підготовки спеціалі-

стів та забезпечення їх конкурентоспроможності. Якість професійної підготовки у вищій 
школі знаходиться у прямій залежності від рівня впровадження інноваційних педагогічних 
технологій.  

У 2009-2010 навчальному році у Національному фармацевтичному університеті заве-
ршено навчальний експеримент з впровадження кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу. Використання інноваційних технологій, які включають сучасні активні 
методи навчання, систему індивідуальних завдань, рейтингову оцінку якості знань та вмінь 
студентів, модульну систему навчання та залікові кредити – ці складові й стали базовими 
при проведенні навчального експерименту. 

Підводячи підсумки можна зазначити, що впродовж експерименту постійно вносили-
ся певні корективи у навчальний процес та накопичувався позитивний досвід безперервного 
процесу поліпшення якості знань та професійної підготовки.  

Особливих коректив зазнали стандарти вищої освіти в частині, що стосується:  
– структури і змісту стандартів вищої освіти та їх основних складових;  
– оптимізації структури і змісту соціально-гуманітарних навчальних дисциплін; – 

укрупнення навчальних дисциплін з метою уникнення дублювання змісту та зменшення кі-
лькості малокредитних дисциплін;  

– розширення обсягу вибіркової частини змісту освіти фахової підготовки з метою 
створення реальної можливості формування індивідуальних робочих навчальних планів з 
урахуванням вимог ринку праці і задоволення індивідуальних потреб студентів. 

Досвід, набутий у ході цього експерименту, показав, що кредитно-модульна форма 
організації навчання, безперечно, сприяє позитивним змінам у навчальному процесі й водно-
час передбачає прийняття певних додаткових заходів для корегування навчального процесу, 
а саме: 

– управління процесом навчання шляхом його оптимізації через впровадження діагно-
стики якості знань;  

– стимулювання студентів до навчально-пізнавальної діяльності шляхом систематич-
ного застосування диференційованих й індивідуальних форм, методів контролю та рейтинго-
вої системи оцінювання;  

– формування професійних якостей студентів НФаУ шляхом використання професій-
ної спрямованості фахових та вибіркових дисциплін.  

Проведення педагогічного експерименту у Національному фармацевтичному універ-
ситеті об’єктивно зумовило певне підвищення статусу та ролі студента як суб’єкта освітньої 
діяльності, завдяки його участі у формуванні індивідуального навчального плану та  підви-
щенню його відповідальності за результати навчання, самоорганізації власної освіти, участі в 
науковій, творчій роботі та в управлінні навчальним процесом.  

А для викладачів – це реальна можливість індивідуалізації та диференціації навчання, 
різнорівневого підходу до організації та оцінювання результатів навчальної діяльності та 
професійних навичок студентів, можливість рівномірного розподілу навантаження протягом 
семестру; підвищення об’єктивності при рейтинговому оцінюванні. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ 
ДО УМОВ НАВЧАННЯ 

Огарь С.В., Пляка Л.В. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Актуальним завданням вищої освіти є проблема адаптації першокурсників до навчан-

ня у вищому навчальному закладі. Успішне вирішення цього завдання значною мірою зале-
жить від процесу включення першокурсників у нову соціальну роль – роль студента, яка пе-
редбачає виконання певних норм та правил навчання і відпочинку, встановлених вищим на-
вчальним закладом, реалізацію своїх здібностей тощо. Від успішності цього процесу багато в 
чому залежить навчання, подальша професійна кар'єра і особистісний розвиток майбутнього 
фахівця. 

Перехід першокурсника до нової соціальної ролі, ролі студента, зміна алгоритму про-
живання і навчання вимагають від нього часу для адаптації. Під час адаптації студентам не-
обхідно подолати низку суб´єктивних і об’єктивних труднощів, зумовлених взаємодією пси-
хологічних та соціальних факторів. Зіткнувшись з новими обставинами, першокурсник від-
чуває психологічний дискомфорт, незручність, ніяковість, невпевненість у собі. Цей процес є 
складним та багатогранним, що зумовлений нормами і правилами навчального закладу, де 
відбувається навчальна діяльність студентів. 

Процес адаптації містить у собі складні, багатогранні взаємини людини з довкіллям, що 
призводить до конфліктів, стресів та депресії. Частими є випадки, коли студент не знає до кого 
звернутися в ситуації психоемоційного стресу, міжособистісних конфліктів як із студентами 
так і з викладачами, неможливості налагодити контакт з однокурсниками, студентами, що 
мешкають з ним в одній кімнаті у гуртожитку. Саме тому надзвичайно важливого значення 
набуває робота фахівців психологів та створення на базі вищого навчального закладу психо-
логічної служби. 

На рівень адаптації студентів впливає ряд факторів, що визначають життєвий досвід, 
сформованість моральних, соціальних та мотиваційних установок першокурсників. На наш 
погляд, цими факторами можна вважати: ставлення студентів до обраної професії, їх праг-
нення здобувати професійні знання, вміння та навички; рівень розвитку їх духовності, соціа-
льної і моральної зрілості; індивідуально-особистісні якості першокурсника; самооцінка сту-
дента; комунікативні вміння та навички індивіда, що передбачають їх вміння спілкуватися з 
викладачами та студентами; психологічний мікроклімат у найближчому оточенні студента; 
бажання брати участь у суспільному житті навчального закладу. 

Зі вступом до вищого навчального закладу різко змінюються об’єктивні чинники 
впливу на особистість: змінюється оточення, побутові умови, (мешкання в гуртожитку, хар-
чування та ін.), що породжує складності, веде до руйнування уже сформованих стереотипів, 
нерідко негативно впливає на відношення до навчальної діяльності. Труднощі під час навча-
льної діяльності викликані тим, що студенти зустрічаються з новими формами і методами 
навчальної діяльності. 

Таким чином, психологічну адаптацію студентів до навчального процесу у вузі слід 
розглядати комплексно, враховуючи його чинники та фактори, що значною мірою впливають 
на адаптаційні процеси. В адаптації студентів велике значення має індивідуальний підхід, 
психологічна підтримка, уважне ставлення до студента, доброзичливість та увага викладачів 
до кожної особистості. Все це сприяє скороченню строків адаптації до навчального процесу 
у вузі. 
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РОЛЬ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
СПЕЦІАЛІСТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Огарь С.В., Свєточева І.І., Буданова Л.Г. 
Національний фармацевтичний університет 

 
Сучасне суспільство ставить нові вимоги до освіченості людини та потребує від спе-

ціалістів фармацевтичної галузі уміння ефективно вирішувати проблеми на підставі отрима-
них знань. 

Основою педагогічної технології підготовки спеціалістів до роботи на фармацевтич-
ному підприємстві передбачається використання різноманітних науково-методологічних пі-
дходів у навчальному процесі таких, як: діяльнісний, особистісно-орієнтований, проблемний, 
технологічний, компетентнісний підхід. 

Провідне значення у процесі підготовки спеціалістів фармацевтичної галузі до профе-
сійної діяльності, зокрема до роботи в аптеці, фармацевтичній фірмі, фармацевтичному під-
приємстві, має діяльнісний підхід. Цей підхід спрямований на організацію навчальної діяль-
ності студента, в якій він був би активним у пізнанні, спілкуванні, своєму розвитку. Особис-
тісний і діяльнісний підходи знаходяться в діалектичній єдності, тому що особистість висту-
пає суб’єктом діяльності. 

Ознаками особистісно-орієнтованого навчання є зосередження на потребах майбут-
нього фахівця, визнання його індивідуальності та самоцінності. У професійному навчанні 
спеціалістів особистісно-орієнтований підхід вимагає визнання індивідуальних особливостей 
особистості, створення умов для прояву пізнавальної активності студента, передбачає опору 
в навчанні на процес саморозвитку студента. 

Включення студентів у систему проблемного навчання, тобто створення і розв’язання 
у навчальному процесі проблемних ситуацій, сприяє створенню оптимальних умов для інте-
лектуального розвитку особистості, оволодіння методами навчальної діяльності, формуван-
ню ефективної мотивації до навчання, активності і самостійності у навчанні, що сприяє під-
вищенню якості підготовки до практичної діяльності майбутнього фахівця фармацевтичної 
галузі. 

В інноваційному навчанні можна виділити технологічний підхід. Суть технологічного 
підходу полягає в тому, що навчальний процес передбачає: чітке формулювання навчальних 
цілей орієнтованих на досягнення кінцевого результату; підготовку навчальних матеріалів та 
організацію навчання; оцінку поточних результатів, корекцію навчання, спрямовану на дося-
гнення поставлених цілей; заключну оцінку результатів. 

Одним із науково-методологічних підходів є компетентнісний підхід, який спрямова-
ний на комплексне засвоєння різних знань та способів практичної діяльності, завдяки яким 
людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї професійної діяльності, набуває соціа-
льної самостійності, стає мобільною та кваліфікованою, вільно орієнтується в навколишньо-
му середовищі та успішно вирішує складні завдання. 

Таким чином, проблема науково-методологічних підходів в системі вищої освіти є 
дуже актуальною та має велике значення в наш час. Тільки в процесі навчальної діяльності 
майбутні фахівці фармацевтичної галузі можуть набувати тих професійних якостей, що за-
безпечують виконання ними професійних обов’язків. 
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