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КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ: 20 РОКІВ В УКРАЇНІ 
В.П. ЧЕРНИХ, І.А. ЗУПАНЕЦЬ  

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

«Много еще остается сделать 
и многое еще останется, 

и ни у кого, кто родится через тысячу веков, 
не будет недостатка в поводе прибавить 

кое-что к нашим знаниям». 
Л. Сенека 

Протягом багатьох сторіч медицина та фармація були єди-
ним цілим. Наприклад, «батько медицини» Гіпократ у своєму трак-
таті «Гіпократівський збірник» описав понад 250 ліків; засновник 
вчення про дію ліків Гален володів аптекою та власноруч виготов-
ляв у ній ліки, деколи досить багатокомпонентні. З часом розши-
рення кількості лікарських засобів, ускладнення технології виготов-
лення ліків обумовило відокремлення професії провізора від лікаря. 
Вперше це сталося у Солерно у XIII сторіччі і було закріплено зако-
нодавчо під назвою «Едикт Салерно». В подальшому, поряд з роз-
витком науки та суспільства в цілому, дуже швидкими темпами 
(особливо наприкінці XIX та у XX сторіччях) прогресувала медична 
наука, в тому числі і знання стосовно лікарських засобів. На сьогод-
ні, потреба у збільшенні кількості та більш прискіпливого відно-
шення до якості лікарських засобів з боку суспільства висуває нові 
вимоги до кваліфікації фахівця фармації у системі охорони здоров’я. 

В останній час все більше уваги приділяється не тільки раці-
ональному використанню ліків, розширенню показань до застосу-
вання вже відомих лікарських засобів, створенню нових діючих ре-
човин та на їх основі нових лікарських препаратів, але й виявленню, 
лікуванню та, насамперед, запобіганню розвитку побічних дій та 
побічних ефектів ліків, тобто безпеці прийому препаратів. Особли-
вої уваги цей напрямок здобув після декількох медикаментозних 
«катастроф», пов’язаних з застосуванням ліків: «еліксиру сульфані-
ламіду», «талідомідовою трагедією», прийомом фленфлюрамі-
ну/фентерміну (Fen-Phen) та інш. Наведені приклади спонукали су-
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спільство та законодавчі органи багатьох країн світу створити від-
повідні інститути для регулювання обігу лікарських засобів, що су-
проводжувалось також розробкою певних законодавчих вимог та 
створенням нових професій у галузі охорони здоров’я. 

Яскравим прикладом народження нової професії стало вини-
кнення на початку 70-х років минулого століття у країнах Західної 
Європи спеціальності «Клінічна фармація». Основною передумо-
вою для її появи був стрімко зростаючий обсяг знань в області ме-
дикаментозної терапії, накопичення нових даних відносно вже іс-
нуючих та інноваційних лікарських засобів, впровадження у медич-
ну та фармацевтичну практику засад доказової медицини. У той же 
час, згідно до визначення ВООЗ у галузі GPP (Good Pharmaceutical 
Practice – належна фармацевтична (аптечна) практика) – провізор не 
є суто продавцем ліків, але є носієм спеціалізованих знань, що ро-
бить його помічником як пацієнта, так і лікаря, тому участь в ліку-
вальному процесі і належна ступінь відповідальності такого фахівця 
не може зводитися тільки до відпуску лікарських засобів. Досвід 
цих країн переконливо свідчить, що в сучасних умовах, коли фар-
мацевтичний ринок насичується новими і новими препаратами з 
високою біологічною активністю, інтереси пацієнта вимагають чіт-
кої взаємодії всіх ланок системи «лікар-провізор-хворий». Докумен-
ти ВООЗ, що стосуються ролі клінічного фармацевта, стверджують, 
що він є «членом команди з підтримки здоров'я пацієнта» і що тур-
бота про здоров'я людей для нього - більший пріоритет, ніж реаліза-
ція лікарських засобів. Цей фахівець нового покоління покликаний 
забезпечувати ефективне та максимально безпечне індивідуальне 
лікування людини, на нього покладається функція зміцнення тріум-
вірату «лікар-провізор-хворий». Тому підготовка клінічного прові-
зора − це перспективний напрямок розвитку фармацевтичної освіти 
в Україні. 

Перший крок у підготовці фахівця такого рівня було зробле-
но в Українській фармацевтичній академії (нині – Національний фа-
рмацевтичний університет), коли у 1993 році було створено кафедру 
клінічної фармації (з 2004 рока - клінічної фармакології з фармацев-
тичною опікою), що започаткувало новий етап у освітньо-
професійній підготовці фахівців з вищою фармацевтичною освітою 
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в Україні. Саме у НФаУ вперше в Україні та країнах СНД розробле-
но концепцію, створено законодавчу, нормативну та навчально-
методичну базу для відкриття в Україні нової спеціальності «Кліні-
чна фармація» і успішного впровадження в практичну охорону здо-
ров’я фахівця нового покоління – клінічного провізора. У 1999 р. 
професію «Провізор клінічний» введено до Державного класифіка-
тора професій, затверджена Кваліфікаційна характеристика спеціа-
ліста – клінічного провізора (2002 р.), а також інтернатура по клініч-
ній фармації. Згідно з відповідними Наказами МОЗ України посада 
клінічного провізора введена в структуру лікувально-
профілактичних закладів (2000 р.), затверджена серед провізорських 
спеціальностей в аптеках (2002 р.) та внесена до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських 
засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (2011 р.). 
За результатами ліцензування та акредитації Національним фарма-
цевтичним університетом отримано ліцензію на право підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр». 
Також з 2004 року розпочато навчання клінічних провізорів в інтер-
натурі, а з 2011 року у ІПКСФ НФаУ відкрито кафедру клінічної 
фармакології, яка забезпечує безперервне навчання (підвищення 
кваліфікації) клінічних провізорів протягом житя. 

На теперішній час клінічна фармація - це усталена галузь су-
часної медицини та фармації, що вже має свої певні наукові та прак-
тичні традиції, відповідну юридичну базу. Це галузь, яка дозволяє 
покращіти, насамперед, ефективність та безпеку, а поряд з тим і 
економічну складову лікування, галузь, яка дозволить краще розпо-
ділити досить обмежені ресурси вітчизняної охорони здоров'я, що 
стає особливо актуальним у зв'язку з розвитком страхової моделі 
охорони здоров'я. Клінічні провізори затребувані в багатьох облас-
тях медицини та фармації: фармацевтичній промисловості, недер-
жавній медицині, страхових компаніях, державних клініках, коміте-
тах охорони здоров'я, органах контролю обігу лікарських засобів, 
громадських та науково-дослідних організаціях та інш. 

Але є й проблемні моменти, один з них − певна недовіра лі-
карської спільноти, пов’язана з тим, що лікарі бачать у клінічному 
провізорі конкурента (що саме по собі вже свідчить про високий 
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в Україні. Саме у НФаУ вперше в Україні та країнах СНД розробле-
но концепцію, створено законодавчу, нормативну та навчально-
методичну базу для відкриття в Україні нової спеціальності «Кліні-
чна фармація» і успішного впровадження в практичну охорону здо-
ров’я фахівця нового покоління – клінічного провізора. У 1999 р. 
професію «Провізор клінічний» введено до Державного класифіка-
тора професій, затверджена Кваліфікаційна характеристика спеціа-
ліста – клінічного провізора (2002 р.), а також інтернатура по клініч-
ній фармації. Згідно з відповідними Наказами МОЗ України посада 
клінічного провізора введена в структуру лікувально-
профілактичних закладів (2000 р.), затверджена серед провізорських 
спеціальностей в аптеках (2002 р.) та внесена до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських 
засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (2011 р.). 
За результатами ліцензування та акредитації Національним фарма-
цевтичним університетом отримано ліцензію на право підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр». 
Також з 2004 року розпочато навчання клінічних провізорів в інтер-
натурі, а з 2011 року у ІПКСФ НФаУ відкрито кафедру клінічної 
фармакології, яка забезпечує безперервне навчання (підвищення 
кваліфікації) клінічних провізорів протягом житя. 

На теперішній час клінічна фармація - це усталена галузь су-
часної медицини та фармації, що вже має свої певні наукові та прак-
тичні традиції, відповідну юридичну базу. Це галузь, яка дозволяє 
покращіти, насамперед, ефективність та безпеку, а поряд з тим і 
економічну складову лікування, галузь, яка дозволить краще розпо-
ділити досить обмежені ресурси вітчизняної охорони здоров'я, що 
стає особливо актуальним у зв'язку з розвитком страхової моделі 
охорони здоров'я. Клінічні провізори затребувані в багатьох облас-
тях медицини та фармації: фармацевтичній промисловості, недер-
жавній медицині, страхових компаніях, державних клініках, коміте-
тах охорони здоров'я, органах контролю обігу лікарських засобів, 
громадських та науково-дослідних організаціях та інш. 

Але є й проблемні моменти, один з них − певна недовіра лі-
карської спільноти, пов’язана з тим, що лікарі бачать у клінічному 
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освітній та професіональний рівень цього спеціаліста), а не поміч-
ника лікаря в нелегкій справі медикаментозного лікування хворого. 
Така недовіра є, в першу чергу, наслідком неповного розуміння 
концепції клінічної фармації, як інтегративної науки, що об’єднує 
медичні та фармацевтичні аспекти лікознавства, науки, першим за-
вданням якої є підвищення ефективності та безпеки лікування хво-
рого. Виправити цю недовіру - завдання надзвичайно важливе, але, 
безумовно, складне і потребує наполегливої праці та певного часу. 

Підготовка та насичення ринку праці фахівцями клінічної 
фармації − лише мала частка того різноманіття питань, які повинна 
вирішувати клінічна фармація. Для досягнення головної мети − під-
вищення якості лікарської допомоги через забезпечення раціональ-
ної фармакотерапії кожного окремого хворого та розвитку концепції 
«відповідального самолікування» − необхідне поширення медико-
фармацевтичних знань серед усієї когорти працівників фармації.  

Перехід до цивілізованого ринку медичних та фармацевтич-
них послуг − повільний, болючий, але незворотній процес, а успіш-
ний розвиток клінічної фармації в інших країнах є прикладом того, 
що ця галузь давно довела свою необхідність в умовах, де прагнення 
найвищого блага – здоров’я пацієнта, це не тільки медична, фарма-
цевтична, але й державна справа, особливо під час перехідного пері-
оду у організації охорони здоров’я та певної лімітованості її ресур-
сів. 

За 20 років свого існування в Україні клінічна фармація 
пройшла певний, деколи досить складний, шлях, основні віхи якого 
покликаний висвітлити цьогорічний Національний Конгрес «Кліні-
чна фармація: 20 років в Україні». Головна мета Національного кон-
гресу - привернути увагу фармацевтичної та медичної громадськості 
України до клінічної фармації − основі раціонального використання 
та безпеки лікарських препаратів, що базується на принципах дока-
зової медицини та індивідуалізації лікування. Втілення в життя цих 
принципів приведе к покращенню якості медичного забезпечення 
населення України. 

9 

 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ 

ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ, 
БІОФАРМАЦІЇ, 

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОКІНЕТИКИ 

� Доказова медицина і фармація 

� Бренди та генерики 
� Клінічна апробація нових лікарських засобів 

� Вивчення біоеквівалентності генеричних лікарських 
засобів 

� Принципи організації та проведення досліджень виробів 
медичного призначення 

� Сучасні напрямки доклінічного дослідження нових 
лікарських засобів 

 
 

8



8 

освітній та професіональний рівень цього спеціаліста), а не поміч-
ника лікаря в нелегкій справі медикаментозного лікування хворого. 
Така недовіра є, в першу чергу, наслідком неповного розуміння 
концепції клінічної фармації, як інтегративної науки, що об’єднує 
медичні та фармацевтичні аспекти лікознавства, науки, першим за-
вданням якої є підвищення ефективності та безпеки лікування хво-
рого. Виправити цю недовіру - завдання надзвичайно важливе, але, 
безумовно, складне і потребує наполегливої праці та певного часу. 

Підготовка та насичення ринку праці фахівцями клінічної 
фармації − лише мала частка того різноманіття питань, які повинна 
вирішувати клінічна фармація. Для досягнення головної мети − під-
вищення якості лікарської допомоги через забезпечення раціональ-
ної фармакотерапії кожного окремого хворого та розвитку концепції 
«відповідального самолікування» − необхідне поширення медико-
фармацевтичних знань серед усієї когорти працівників фармації.  

Перехід до цивілізованого ринку медичних та фармацевтич-
них послуг − повільний, болючий, але незворотній процес, а успіш-
ний розвиток клінічної фармації в інших країнах є прикладом того, 
що ця галузь давно довела свою необхідність в умовах, де прагнення 
найвищого блага – здоров’я пацієнта, це не тільки медична, фарма-
цевтична, але й державна справа, особливо під час перехідного пері-
оду у організації охорони здоров’я та певної лімітованості її ресур-
сів. 

За 20 років свого існування в Україні клінічна фармація 
пройшла певний, деколи досить складний, шлях, основні віхи якого 
покликаний висвітлити цьогорічний Національний Конгрес «Кліні-
чна фармація: 20 років в Україні». Головна мета Національного кон-
гресу - привернути увагу фармацевтичної та медичної громадськості 
України до клінічної фармації − основі раціонального використання 
та безпеки лікарських препаратів, що базується на принципах дока-
зової медицини та індивідуалізації лікування. Втілення в життя цих 
принципів приведе к покращенню якості медичного забезпечення 
населення України. 

9 

 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ 

ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ, 
БІОФАРМАЦІЇ, 

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОКІНЕТИКИ 

� Доказова медицина і фармація 

� Бренди та генерики 
� Клінічна апробація нових лікарських засобів 

� Вивчення біоеквівалентності генеричних лікарських 
засобів 

� Принципи організації та проведення досліджень виробів 
медичного призначення 

� Сучасні напрямки доклінічного дослідження нових 
лікарських засобів 

 
 

9



10 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUAL QUESTIONS 
IN CLINICAL PHARMACY 

AND CLINICAL PHARMACOLOGY, 
BIOPHARMACEUTICS, 

CLINICAL PHARMACOKINETICS 

� Evidence-based medicine and pharmacy practice 
� Brands and generics 

� Clinical approbation of new medicines 
� Bioequivalence investigation of generics 

� Organization and investigation of medical devices 
� Modern approaches to pre-clinical investigation 

of new medicines 

11 

КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ, КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ: 
СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

І.С. ЧЕКМАН 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 
 

Мета роботи: узагальнити теоретичні дослідження з 
клінічної фармації та клінічної фармакології, впровадження їх 
досягнень у медичну практику, а також викладання даних дис-
циплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закла-
дах. 

Методи дослідження: аналітичні, фармакологічні, фар-
мацевтичні. 

Результати: згідно даним експертів ВООЗ лікарські за-
соби займають 80-85 % серед усіх видів медичної допомоги на-
селенню. Тому реформи з покращення медичної допомоги насе-
ленню маю базуватися на вдосконаленню теоретично-
практичних основ клінічної фармації та клінічної фармакології, 
які започатковані більше 40 років тому і вирішують завдання, 
деякі з яких є подібними, але у певних аспектах різняться. Клі-
нічна фармація – це інтегративна наука, що поєднує фармацев-
тичні і клінічні аспекти лікознавства, і, в першу чергу, сприяє 
створенню теоретичної бази і методологічних підходів раціона-
льного застосування препаратів у клінічній практиці. Одним із 
напрямків клінічної фармації є вивчення взаємодії препаратів. 
Клінічна фармакологія вивчає вплив лікарських засобів на орга-
нізм хворої людини − основні аспекти клінічної фармакокінети-
ки і фармакодинаміки, показання та протипоказання до застосу-
вання медикаментів, можливі побічні ефекти. Як клінічна фар-
мація, так і клінічна фармакологія тісно зв'язані з різними меди-
чними і біологічними науками. У першу чергу стосується фар-
мацевтичних дисциплін: фармацевтичною хімією, фармакогно-
зією, технологією лікарських форм, фармекономікою. При ви-
вченні механізму дії ліків клінічна фармакологія опирається на 
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чними і біологічними науками. У першу чергу стосується фар-
мацевтичних дисциплін: фармацевтичною хімією, фармакогно-
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досягнення біології, фізіології, біохімії, фізики, біофізики, фізи-
чної хімії, квантової хімії, наномедицини, патофізіології. До спі-
льних основ даних наук співпраця з клінічними дисциплінами, 
які визначають ефективність препарату у лікуванні різних за-
хворювань. Разом з тим, кожна галузь має свої задачі і напрямки 
розвитку. 

Клінічні фармакологи повинні приймати активну участь у 
розробці лікарських формулярів, формуванні протоколів і стан-
дартів лікування, реєстрації і аналізі побічних ефектів фармако-
терапії. Клінічний фармаколог залучається разом з лікарем до 
підбору оптимальних схем фармакотерапії з урахуванням інди-
відуальних фізіологічних особливостей організму, супутніх за-
хворювань, розробляє наукові основи шкідливості поліпрагмазії, 
нераціонального призначення лікарських засобів, використання 
препаратів сумнівної якості і недоведеної ефективності. 

Клінічний фармацевт має удосконалювати методи фар-
мацевтичної опіки, що може здійснюватися завдяки залученню 
фармацевта разом з лікарем в активну діяльність по діагностиці 
та лікуванню. Клінічний фармацевт повинен розвивати основні 
принципи і закономірності підвищення ефективності та знижен-
ня побічної дії лікарських препаратів, удосконалювати методо-
логію біоеквівалентності –  порівняльної оцінки ефективності 
окремих лікарських препаратів, з метою їх адекватної взаємоза-
мінюваності, що має важливе практичне значення. 

Клінічному фармацевту необхідно приймати активну 
участь в оптимальному постачанні ліків до багатопрофільного 
стаціонару з урахуванням потреб специфіки захворювань регіо-
ну, контингенту хворих, фармакоекономічних принципів. Як 
клінічні фармацевти, так і клінічні фармакологи повинні бути 
активно залучені до проведення доклінічних досліджень, клініч-
ної апробації, вивчення біоеквівалентності лікарських засобів, 
але, на відміну від клінічних фармакологів, клінічний фармацевт 
має підвищувати свої знання у проведенні маркетингових дослі-
джень фармацевтичного ринку і у медико-соціальному страху-
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ванні. Доцільно розвивати, як практичний напрямок даних наук, 
систему фармаконагляду, відповідно до світових стандартів 
проводити клінічні випробування лікарських засобів. 

Наукові аспекти клінічної фармації і клінічної фармако-
логії повинні базуватися на розробці нових ефективних і безпе-
чних лікарських засобів, методів їх апробації, розвивати нові 
напрямки лікознавства, зокрема, квантову фармакологію, нано-
фармакологію, імунофармакологію, фармакогенетику.  

В Україні клінічна фармакологія та клінічна фармація іс-
нують як навчальні дисципліни, як науково-педагогічна сфера 
діяльності. Разом з тим, необхідна активізація підготовки науко-
вих кадрів за спеціальностями «Клінічна фармація» та «Клінічна 
фармакологія», що буде сприяти удосконаленню організації ви-
щої післядипломної освіти і підніме на новий рівень персоналі-
зовану медицину і фармакотерапію. 

Важливим аспектом громадського визнання важливості 
клінічної фармакології та клінічної фармації є популяризація їх 
науково-практичних досягнень шляхом підготовки посібників, 
монографій, наукових статей, виступів у пресі, по радіо та теле-
баченні. 

Висновок: клінічна фармація і клінічна фармакологія за 
період свого становлення і досягнень стали теоретичною та 
практичною основою сучасної фармакотерапії. Продовження 
співпраці клінічної фармації та клінічної фармакології з іншими 
науками сприятиме розробці ранньої діагностики, ефективних 
методів попередження і лікування різних захворювань, змен-
шенню побічних ефектів медикаментів, покращенню якості 
життя хворих.  
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THE CONNECTION OF DISPERSITY 
AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY 

OF SULFUR IN SIMPLE SULFURIC OINTMENT 
Y.G. ASLANOVA, A.N. NABIYEV, A.Т. SHARIPOV 
The Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, 

The Republic of Uzbekistan 
 
Purpose of research: Determination of dependence of the 

«dispersion – action» effent of purified sulfuric ointment on the pro-
cess of inflammatory reaction induced in experimental animals by 
the variation of dispersity of sulfur.  

Methods of research: The anti-inflammatory activity of ob-
tained ointments was studied on 80 mice with the mass of 20.0-24.0 
g, divided into appropriate groups. The test ointments were applied 
to the leg of animals 2 times during 2 days in the following order: 1st 
gr.: control, treated by oil + injection of formalin. 2nd gr.: 33% sulfu-
ric ointment prepared on the base of the substance by dispersing mix-
ture of gelatose (1.332%) + LS-Na (0.333%) + injection of formalin. 
3rd gr.: 33% sulfuric ointment prepared on the base of the substance 
dispersed in the presence of drug- LS-Na (0.666% ) + injection of 
formalin. 4th gr.: 33% sulfuric ointment prepared on the base of the 
substance dispersed in the presence of gelatose (1.665%) + injection 
of formalin. 5th gr.: 33% sulfuric ointment, comparing sample + in-
jection of formalin. After the second application of the test solution, 
0.1 ml of 2.5% solution of formalin was injected intramuscularly into 
the right hind paw of experimental animals. In 14 hours after injec-
tion the legs of the animals were amputated and the mass of feet was 
weighed gravimetrically. The assessment of systematic effects of the 
test substances was carried out by changing the mass of the thymus 
and spleen, which was measured in milligrams. The results were pro-
cessed by the method of variation statistics with the calculation of t-
test. In the control experiment there was found that the injection of 
formalin causes an increase in the mass of legs for 69.0% in compar-
ison with the healthy animals; whereas the mass of thymus decreases, 
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33.6 mg versus 43.0 mg, and the mass of spleen increases up to 170.3 
mg versus 165.0 mg.  

Results: Comparing the data obtained in this series of experi-
ments, it can be clearly seen that the pharmaceutical sample of sulfur 
ointment showed a weak pharmacological activity by reducing swell-
ing only for 14.3%, whereas ointments obtained on the base of sub-
stance with the addition of gelatose + LS-Na, LS- Na and gelatose 
reduced swelling for 35.3%, 33.7% and 28.3%, respectively. 

Conclusion: The anti-inflammatory activity of 33% sulfuric 
ointment depends on the dispersion of the substance, as well as add-
ed surfactants.  
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EXPERIMENTAL STUDY 
OF ANTIHYPOXIC ACTIVITY OF RONKOLEUKIN 

N.A. BUT1, E.V. SUPRUN2, A.F. PIMINOV2 
1UE «Dnepropetrovsk’ sity hospital № 4», Dnepropetrovsk, Ukraine, 

2Institute for Advanced Studies Professional Pharmacy 
of the National Pharmaceutical University, Kharkov, Ukraine 

 
Purpose of study was determination of recombinant IL-2 

(Ronkoleukin) influence on dynamics of afterhypoxic changes in tis-
sues of rats’ brain with experimental focal stroke, mainly functional 
activity of mitochondria ant thiol-disulfide system. 

Materials and methods. Antihypoxic activity of Ronkoleukin 
(0,01 mg/kg) comparing to Tiotriazoline (50 mg/kg) was studied on 
the model of experimental photoinduced trombose of brain in rats. In 
homogenate of brain in rats with experimental focal stroke in early 
and distant afterischemic periods after initiation with cyclosporine-A 
by spectrophotometry was determined opening of mitochondrial pore 
and activity of  thiol-disulfide system ( levels of reduced forms of 
glutations and thiols, activity of glutationperoxidase and glutationre-
ductase).  

Results and discussion. On a background of administration of 
Ronkoleukin was noted significant stabilization of mitochondria 
functional activity (by blocking mitochondrial pore opening) and 
state of thiol-disulfide system – normalization of activity of gluta-
tionperoxidase and glutationreductase, increase of levels of reduced 
forms of glutations and thiols on the background of reduction of their 
oxidized forms. By mitochondrial activity on the model of focal 
stroke Roncoluecin can be compared to Tiotriazoline and on some 
indexes even better. 

Conclusions. Ronkoleukin has solid antihypoxic effect in af-
terischemic damages that can be used as perspective therapy in com-
plex therapy in afterischemic stroke and for effective protection of 
brain tissue. 
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ESTIMATION OF CHANGES OF OSMO- 
AND VOLUMOREGULATORY FUNCTIONS 

OF KIDNEYS UNDER INFLUENCE OF QUINOCARB 
ON A MODEL OF RATS' SUBLIMATE NEPHROPATHY 

O.I. NABOKA, YU. V. VORONINA 
National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine 

 
In modern medicine it is impossible to present treatment of 

many diseases without diuretic therapy. Any pathology that requires 
reduction of the liquid volume of organism needs to be corrected 
pharmacologically by diuretics. At the same time, some open prob-
lems stay existed until now in the field of diuretic agents' application. 
The clinical practice showed that one of the shortcomings of the 
long-term diuretic therapy, along with the loss of potassium, is the 
substantial falling of efficiency of the preparations with that kind of 
action during the repeated introductions. All stated above and suffi-
ciently limited nomenclature of diuretic preparations, both on the 
world market and Ukrainian, allow scientists to conduct research 
work in the field of search and development of effective, untoxic, 
simple preparations in technology with sufficient raw materials base. 
During the prior research, have being conducted at NUPh Depart-
ment of Biological chemistry, an apparent diuretic activity and low 
toxicity of quinocarb were shown (quinocarb is an agent of new class 
of diuretics and is derivate of quinolone-carboxylic acids). Results of 
study of quinocarb ' influence on the estimation of changes of the 
osmo- and volumoregulatory functions of kidneys in the circum-
stances of sublimate nephropathy are presented in this report. 

Materials and methods. For the estimation of changes of the 
osmo- and volumoregulatory functions of kidneys under influence of 
quinocarb, calculations of glomerular seepage velocity, tubular reab-
sorption and other characteristics were conducted according to the 
standard formulae. While this, the method was used that has been 
developed on basis of study of clearance (purification) of substances 
excreted from the organism during the glomerulus filtration only and 
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The clinical practice showed that one of the shortcomings of the 
long-term diuretic therapy, along with the loss of potassium, is the 
substantial falling of efficiency of the preparations with that kind of 
action during the repeated introductions. All stated above and suffi-
ciently limited nomenclature of diuretic preparations, both on the 
world market and Ukrainian, allow scientists to conduct research 
work in the field of search and development of effective, untoxic, 
simple preparations in technology with sufficient raw materials base. 
During the prior research, have being conducted at NUPh Depart-
ment of Biological chemistry, an apparent diuretic activity and low 
toxicity of quinocarb were shown (quinocarb is an agent of new class 
of diuretics and is derivate of quinolone-carboxylic acids). Results of 
study of quinocarb ' influence on the estimation of changes of the 
osmo- and volumoregulatory functions of kidneys in the circum-
stances of sublimate nephropathy are presented in this report. 

Materials and methods. For the estimation of changes of the 
osmo- and volumoregulatory functions of kidneys under influence of 
quinocarb, calculations of glomerular seepage velocity, tubular reab-
sorption and other characteristics were conducted according to the 
standard formulae. While this, the method was used that has been 
developed on basis of study of clearance (purification) of substances 
excreted from the organism during the glomerulus filtration only and 
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not being subject to reabsorption and glomerular secretions. Natural-
ly, creatinine is that kind of substance (indicator). Therefore its se-
cretion is a sign of changes in glomerurar filtration. The tubular reab-
sorption of carborane was studied by calculation method, by using 
indexes of glomerurar filtration and diuresis. The quinocarb was in-
jected in the dose of 10 mg/kg. 

Results. The prophylactic introduction of quinocarb in the op-
timal effective dose prevents violation of processes of the glomerurar 
filtration and tubular reabsorption in the circumstances of sublimate 
nephropathy. The glomerular seepage velocity is increased in 1,4 
times (р<0,05), excretion of albumen with urine  is decreased (in 2,5 
times, p<0,05), normalization of processes of sodium ions' reabsorp-
tion diminishes creatinine concentration in blood plasma in 1,5 times 
(p<0,05)/ Thus, quinocarb limits proteinuria and prevents the losses 
of sodium ions with urine.  

Conclusions. Quinokarb in a dose of 10 mg/kg actively takes 
part in the osmo- and volumoregulatory functions of kidneys.  
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Purpose was studying of effects of cytokine drugs – receptor an-

tagonist is secreted (IL-1Ra) and IL-2 (ronkoleukin) on the dynamics of 
index of carbohydrate-energetic balance, oxidant stress, expression of 
genes of the early reaction and the intensity of neurological and cogni-
tive disorder due to stroke in experimental hemorrhagic stroke in admin-
istration in dose of IL-1Ra 7,5 mg/kg and of ronkoleukin 0,01 mg/kg 
during 18 days.  

Materials and methods. In homogenate of brain the ATP, ADP, 
AMP, the content of products of oxidative modification of protein (AFG 
and KFG), peroxidation of lipids (DK, TK, MDA) were measured. An-
tioxidant protection was evaluated by the activity of SOD, catalase, 
glutathionperoxidase. Expression of c-Fos protein in sensor-motor zone 
of cortex was founded. Using the standard methods of oriental-studying 
habits, neurological deficit (by scale of Stroke – index McGrow), the 
conditioned reflex of passive avoidance was estimated.  

Results and discussion. We set that IL-1Ra (mostly) and 
ronkoleukin optimizes all indexes – decreases degree of oppression of 
oxidative processes in Krebs cycle, increases the intracellular stock of 
ATP, stabilizes the activity of pro- and antioxidant results when the syn-
thesis of c-Fos protein was inducted, activation of apoptosis, improves 
the index of movement activity, psychoneurological status were re-
vealed.  

Conclusions. Effects more expressed in recovery period that tes-
tifies the necessity of application of cytokine drugs as cerebroprotective 
in hemorrhagic stroke. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
НАСТОЯ ИЗ ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА 

Х.У. АЛИЕВ, Ф.Д. САЛИХОВ, М.М. КУРБАНОВА 
Ташкентский фармацевтический институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Цель работы: изучение общего действия и токсичности 
настоя травы топинамбура  

Методы исследования: изучены общее действие и острая 
токсичность настоя топинамбура в концентрации 1:10, которого 
готовили согласно ГФ XI (том 2, 1990). Опыты проводили на 42 
белых мышах, массой 22–24 г обоего пола. Настой вводили 
орально в дозе 0,25–0,5 мл и 0,75–1 мл на массу мышей, т.е. от 
10 мл/кг до 45 мл/кг. Наблюдение за общим состоянием живот-
ных после введения настоя производили в течение 14 дней в ус-
ловиях вивария.  

Результаты: установлено, что при оральном введении 
настоя в дозе 10–25 мл/кг особых изменений в поведении жи-
вотных не отмечалось. В больших дозах (35–45 мл/кг) наблюда-
лось кратковременное ограничение подвижности и небольшие 
учащение частоты дыхания. Затем животные были активными и 
хорошо принимали воду и пишу, реагировали на внешние раз-
дражения. За период наблюдения все животные остались живы-
ми. Аналогичные опыты были проведены на 24 крысах массой 
150–180 г обоего пола. Настой вводили в дозе от 25 мг/кг до 50 
мг/кг. Картина резорбтивного действия изучаемого настоя были 
подобно, как у мышей. Здесь также не отмечалось смертельных 
исходов. В конце опыта часть животных выборочно декапити-
ровали и производили макроскопический осмотр слизистых же-
лудочно-кишечного тракта. Выявлено, что настой топинамбура 
на слизистую оболочку полости рта и ЖКТ заметного влияния 
не оказывает.  

Выводы: настой из травы топинамбура при однократном 
введении является не токсичным.  
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О РЕЗУЛЬТАТАХ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПОРОШКА «НАВБАХТИТА» 

С.Н. АМИНОВ, И.А. КОСИМОВ, М.С. ШАЖАЛИЛОВА,  
Ф.Д. САЛИХОВ, Р.Т. ТУЛЯГАНОВ, Ш.Ш. ШАМСИЕВ  

Ташкентский фармацевтический институт,  
Ташкентский педиатрический медицинский институт,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан  
 

Цель работы: сравнительное изучение противодиарей-
ной эффективности «Навбахтита» и «Смекты» в условиях кли-
ники 

Методы исследования: объектами исследования были 
порошки «Навбахтит», полученные из бентонитов Навбахорско-
го месторождения (Узбекистан) и смекты, полученного из бен-
тонитов, месторождения Смектит (Франция). Предметом иссле-
дования были сравнительные клинические испытания противо-
диарейной эффективности энтеросорбентов «Навбахтит» и 
«Смекта».  

Исследования были проведены с 30 больными с острыми 
диарейными заболеваниями. Из них 20 больных приняли поро-
шок Навбахтита и 10 больных (сравнимая группа) принимали 
порошок Смекты. Препарат назначался перорально по 2-3 паке-
тика в сутки в течении 3-х дней, согласно инструкции по приме-
нению препаратов перед приемом 1 пакетик препарата переме-
шивали с 100 мл кипяченной воды до образования суспензии, 
принимали суспензию в 1 прием.  

Результаты: полученные данные свидетельствуют о том, 
что в порошок Навбахтита, по сравнению со «Смектой», способ-
ствует более быстрому клиническому улучшению у 76% боль-
ных, у 80% больных привело к прекращению диареи, исчезно-
вению рвоты у 100% больных. Побочные реакции при примене-
нии препарата не отмечались.  

Выводы: препарат «Навбахтит» рекомендован для меди-
цинского применения при диарейных заболеваниях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАБЛЕТОК 
ИЗ ЭКСТРАКТА КОРЫ ОСИНЫ 

НА МОТОРИКУ ЖКТ 
АНАС ФАТТАЛ, Л.М. МАЛОШТАН, Н.В. ДЕРКАЧ 

Национальный фармацевтический университет, 
г. Харьков, Украина 

 
Наряду с высокой фармакологической активностью, 

безопасность новых препаратов – одна из главных характери-
стик, поэтому целью работы было изучить влияние таблеток из 
экстракта коры осины (ТЭКО) на двигательную активность  
ЖКТ у здоровых животных. 

Эксперимент проводили по методу Sticknay J.S. с соавт. 
Животных (мышей) в течение 20 часов выдерживали на 
голодной диете без ограничения приема воды. Группе опытных 
животных перорально вводили исследуемый препарат в дозе 50 
мг/кг, контрольная группа животных получала эквивалентное 
количество воды. Через 1 час после введения препарата всем 
животным перорально вводили по 0,3 мл контрастной массы. 
Через 40 минут животных выводили из эксперимента, измеряли 
абсолютную длину кишечника и пути пройденного контрастной 
массой по кишечнику у опытных животных в сравнении с 
группой контрольных животных. Интегральным показателем, 
характеризующим силу перистальтики кишечника, было 
отношение пути, пройденного контрастной массой по 
кишечнику, по отношению к абсолютной длине кишечника. 
Расчет проводили по формуле: Дпк/Дк×100%. 

Результаты эксперимента показали, что 
внутрижелудочное введение ТЭКО не влияет существенно на 
моторику ЖКТ у здоровых животных. Достоверных различий в 
показателе, который характеризует силу перистальтики 
кишечника, нет. 

Выводы: ТЭКО не изменяет двигательную активность 
ЖКТ у здоровых животных и, следовательно, не оказывает 
отрицательного влияния на моторику ЖКТ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
М.А. БАВЫКИНА, Л.И. ВИШНЕВСКАЯ 

Национальный фармацевтический университет, 
г. Харьков, Украина 

 
Кандидозный вульвовагинит – инфекционное поражение 

слизистой вульвы и влагалища, вызываемое дрожжеподобными 
грибами рода Candida, которые в качестве сапрофитов обитают 
на кожных покровах и слизистых оболочках здоровых людей.  

В последние годы распространённость кандидозного 
вульвовагинита неуклонно растёт, частота его составляя 30-45% 
в структуре инфекционных поражений вульвы и влагалища. В 
настоящее время эта инфекция занимает второе место среди 
всех инфекций влагалища и является одной из наиболее распро-
странённых причин обращения женщин за медицинской помо-
щью. В США ежегодно регистрируется 13 млн случаев этого 
заболевания, во время беременности оно достигает 40-46 % 
(Horowitz B. J.). Кандидозный вульвовагинит обнаруживают у 
30 % онкологических больных и у 64 % больных с различными 
эндокринными нарушениями. По данным J. S .Bingham) 75 % 
женщин репродуктивного возраста имеют, по крайней мере, 
один эпизод этого заболевания в течение жизни, а 50 % и по-
вторный, 5 % женщин планеты страдают рецидивирующим кан-
дидозным вульвовагинитом. Значительное учащение случаев 
кандидозного вульвовагинита обусловлено действием ряда 
предрасполагающих факторов: механические, физиологические, 
эндокринные, ятрогенные и др. 

Целью нашей работы было создание нового лекарствен-
ного препарата ‒ комбинированных суппозиториев для лечения 
кандидозного вульвовагинита. 
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безопасность новых препаратов – одна из главных характери-
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экстракта коры осины (ТЭКО) на двигательную активность  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
М.А. БАВЫКИНА, Л.И. ВИШНЕВСКАЯ 

Национальный фармацевтический университет, 
г. Харьков, Украина 

 
Кандидозный вульвовагинит – инфекционное поражение 

слизистой вульвы и влагалища, вызываемое дрожжеподобными 
грибами рода Candida, которые в качестве сапрофитов обитают 
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эндокринными нарушениями. По данным J. S .Bingham) 75 % 
женщин репродуктивного возраста имеют, по крайней мере, 
один эпизод этого заболевания в течение жизни, а 50 % и по-
вторный, 5 % женщин планеты страдают рецидивирующим кан-
дидозным вульвовагинитом. Значительное учащение случаев 
кандидозного вульвовагинита обусловлено действием ряда 
предрасполагающих факторов: механические, физиологические, 
эндокринные, ятрогенные и др. 

Целью нашей работы было создание нового лекарствен-
ного препарата ‒ комбинированных суппозиториев для лечения 
кандидозного вульвовагинита. 
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ПРОЦЕСИ ОКИСЛЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ 
ПІД ВПЛИВОМ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ 

ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРЛДІПІДЕМІЇ 
І.М. БІЛАЙ, Є.С. ПРУГЛО, Д.М. ДАНІЛЬЧЕНКО, 

О.І. ПАНАСЕНКО, Є.Г. КНИШ 
Запорізький державний медичний університет, 

м. Запоріжжя, Україна 
 

Однією з актуальних проблем сучасної медицини є про-
філактика і лікування серцево-судинних захворювань, в похо-
дженні яких важливу роль відіграє атеросклероз. 

В останні роки в літературі широко обговорюється пи-
тання про роль перекисного окислення ліпідів в етіології і 
патогенезі атеросклерозу. Дійсно, мембрани клітин і субклітин-
них органел, а також ЛП плазми крові містять фосфоліпіди, які 
легко піддаються вільнорадикальному перекисному окисленню 
в присутності кисню з утворенням відповідних перекисів ліпі-
дів. Індукція ПОЛ в біомембранах може здійснюватися суперок-
сидним аніон-радикалом кисню та іншими активними формами 
кисню, що утворюються в процесі функціонування ферментних 
систем мітохондріальних і мікросомальних ланцюгів переносу 
електронів. 

Метою наших досліджень був фармакологічний скринінг 
антиоксидантів серед похідних 1,2,4-тріазолу, які зменшують 
окислювальну модифікацію білків (ОМБ) за умов експеримен-
тальної гіперліпідемії. Експериментальну модель гіперліпідемії 
виконували на білих нелінійних щурах за методом Yousufzai & 
Siddiqi, ОМБ визначали за Е.Е. Дубініной. 

Отримані в експерименті дані були неоднозначними, так 
виявлені сполуки, які зменшували ОМБ, але й були такі, які його 
підвищували. 

В результаті роботи відмічено 2 сполуки, які виражено 
зменшували ОМБ. Вони рекомендовані для подальшого поглиб-
леного вивчення. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ 
ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ 

У ПРОГРАМІ GUSAR ONLINE 
І.М. БІЛАЙ, Є.О. МИХАЙЛЮК, 

А.Г. КАПЛАУШЕНКО, А.С. ГОЦУЛЯ  
Запорізький державний медичний університет, 

м. Запоріжжя, Україна 
 

На сьогоднішній день важливим етапом створення нового 
лікарського засобу є прогнозування його токсичності за допомо-
гою інформаційних технологій. 

Матеріали та методи. Нами була використана програма 
ГУСАР (GUSAR) з джерела http://pharmaexpert.ru/ 
GUSAR/acutoxpredict.html. GUSAR включає в себе останні дося-
гнення в області QSAR моделювання: узгодженість прогнозу, 
оцінка застосовності області, внутрішні та зовнішні перевірки 
моделей і чітка інтерпретація отриманих результатів. 

Проведено прогнозування гострої токсичності 37 хіміч-
них сполук серед похідних 4-(алкіл, арил, гетерил)-5-(алкіл, 
арил, гетерил)-1,2,4-тріазолу. Дослідженні речовини належать 
до різних класів хімічних сполук. Згідно з отриманими даними 
всі сполуки належать до 3, 4 та 5 класів токсичності за класи-
фікацією К.К. Сидорова. Показники ЛД50 при внутрішньо оче-
ревинному шляху введення знаходилися в межах від 272,700 
(речовина 2.8) до 1462,0 мг/кг (речовина 2.6). Значення ЛД50 
при внутрішньовенному введенні знаходились в межах від 36,87 
(речовина 2.12) до 514,1 мг/кг (речовина 2.2). Показники ЛД50 
при підшкірному введенні становили від 186,9 (речовина 2.1) до 
2640,0 мг/кг (речовина 2.25). Показники ЛД50 при перорально-
му шляху введенні знаходились в межах від 259,3 (речовина 2.1) 
до 1964,0 мг/кг (речовина 2,9). 

Результати проведеної роботи дали змогу спрогнозувати 
показники гострої токсичності для 37 нових хімічних сполук 
при різних шляхах введення.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОМУ ГЕПАТИТІ 

І.М. БІЛАЙ, Є.О. МИХАЙЛЮК, О.І. ПАНАСЕНКО, Є.Г. КНИШ  
Запорізький державний медичний університет,  

м. Запоріжжя, Україна 
 

Дуже актуальною задачею клінічної фармації є пошук 
нових високоефективних лікарських засобів серед потенційних 
біологічно активних речовин. Велику зацікавленість у цьому ві-
діграють N-заміщені похідні 1,2,4-тріазолу. Паталогія печінки 
займає одне з провідних місць серед захворюваності населення, 
тому метою нашого дослідження був пошук нових малотоксич-
них та високоефективних серед N-заміщених похідних 1,2,4-
тріазолу. 

В якості об’єкту дослідження виступали  нові N-
заміщених похідних 1,2,4-тріазолу. Нами була використана за-
гальноприйнята модель експериментального токсичного тетрах-
лорметанового гепатиту наведена в рекомендаціях АМН Украї-
ни Стефанова. Для відтворення гострого токсичного ураження 
печінки використовували 50% олійний розчин тетрахлорметану 
у дозі 1 мл/100 г маси тіла щура, який вводили внутрішньошлу-
нково 2 рази через 24 години. При чому досліджені речовини 
вводили внутрішньошлунково у вигляді суспензій за 1 годину 
до та через 2 години після введення тетрахлоретану. В якості 
препаратів порівняння були обранні «Тіотріазолін» та «Силі-
бор», які були використані в еквівалентній терапевтичній дозі. 
За результатами дослідження було встановлено, що всі 
досліджувані речовини не однозначно проявляли гепатопротек-
торну активність. Деюкі досліджувальні сполуки проявляли ге-
патотоксичну дію. Під час роботи відзначалась закономірність 
щодо хімічної структури і гепатопротекторної дії похідних 
1,2,4тріазолу. Дослідження даної групи хімічних сполук 
продовжується. 
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АНТИАГРЕГАНТНА ТА АНТИКОАГУЛЯНТНА 
АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ЗАМІЩЕНИХ 

ПОХІДНИХ N-[3-МЕТІЛ-7-β-ГІДРОКСИ-γ-П-
ХЛОРФЕНОКСИПРОПІЛКСАНТИНІВ-8]-

АМІНОКАРБОНОВИХ КИСЛОТ 
І.М. БІЛАЙ, А.О. ОСТАПЕНКО, М.І. РОМАНЕНКО  

Запорізький державний медичний університет, 
Запорізька академія післядипломної освіти, м. Запоріжжя , Україна 

 
На кожні 10 млн. жителів припадає біля 500 тис. інсуль-

тів і церебральних судинних кризів на рік. За даними ВООЗ, 
смертність від інсультів складає 12-15% загальної смертності, 
тобто займає ІІ-Ш місце після захворювань серця та злоякісних 
пухлин. Тому питання профілактики та лікування судинних за-
хворювань нервової системи мають не тільки медичне, а й вели-
ке соціальне значення. Вивчення антиагрегантної та антикоагу-
лянтної активності деяких заміщених похідних N-[3-метіл-7-β-
гідрокси-γ-п-хлорфеноксипропілксантинів-8]-амінокарбонових 
кислот.  

На моделі експериментальної гіперліпідемії Jowsufzai-
Sddigi щурам вводилися досліджувані сполуки та еталони порі-
вняння (аспірин, пентоксифілін та сінкумар). Через п'ять діб 
здійснювали забір цільної та цитратної крові. Визначали кіль-
кість тромбоцитів, показники гемостазіограм та агрегатограм, 
фібрінолітичної системи, антикоагулянтної системи, тромбіно-
вий час та антитромбін ІІІ. 

Отримані нами результати вказують що похідні ксантину 
впливають на першу ланку гемостазу, інгібіруючи агрегацію 
тромбоцитів що виявляє значну перспективність, відносно ком-
плексної антиатеросклеротичної дії.. При цьому похідні ксанти-
ну щодо яких виявлено гіполіпідемічну активність, збільшують 
фібринолітичні властивості крові, знижують індекс активації 
тромбоцитів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОМУ ГЕПАТИТІ 

І.М. БІЛАЙ, Є.О. МИХАЙЛЮК, О.І. ПАНАСЕНКО, Є.Г. КНИШ  
Запорізький державний медичний університет,  

м. Запоріжжя, Україна 
 

Дуже актуальною задачею клінічної фармації є пошук 
нових високоефективних лікарських засобів серед потенційних 
біологічно активних речовин. Велику зацікавленість у цьому ві-
діграють N-заміщені похідні 1,2,4-тріазолу. Паталогія печінки 
займає одне з провідних місць серед захворюваності населення, 
тому метою нашого дослідження був пошук нових малотоксич-
них та високоефективних серед N-заміщених похідних 1,2,4-
тріазолу. 

В якості об’єкту дослідження виступали  нові N-
заміщених похідних 1,2,4-тріазолу. Нами була використана за-
гальноприйнята модель експериментального токсичного тетрах-
лорметанового гепатиту наведена в рекомендаціях АМН Украї-
ни Стефанова. Для відтворення гострого токсичного ураження 
печінки використовували 50% олійний розчин тетрахлорметану 
у дозі 1 мл/100 г маси тіла щура, який вводили внутрішньошлу-
нково 2 рази через 24 години. При чому досліджені речовини 
вводили внутрішньошлунково у вигляді суспензій за 1 годину 
до та через 2 години після введення тетрахлоретану. В якості 
препаратів порівняння були обранні «Тіотріазолін» та «Силі-
бор», які були використані в еквівалентній терапевтичній дозі. 
За результатами дослідження було встановлено, що всі 
досліджувані речовини не однозначно проявляли гепатопротек-
торну активність. Деюкі досліджувальні сполуки проявляли ге-
патотоксичну дію. Під час роботи відзначалась закономірність 
щодо хімічної структури і гепатопротекторної дії похідних 
1,2,4тріазолу. Дослідження даної групи хімічних сполук 
продовжується. 
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АНТИАГРЕГАНТНА ТА АНТИКОАГУЛЯНТНА 
АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ЗАМІЩЕНИХ 

ПОХІДНИХ N-[3-МЕТІЛ-7-β-ГІДРОКСИ-γ-П-
ХЛОРФЕНОКСИПРОПІЛКСАНТИНІВ-8]-

АМІНОКАРБОНОВИХ КИСЛОТ 
І.М. БІЛАЙ, А.О. ОСТАПЕНКО, М.І. РОМАНЕНКО  

Запорізький державний медичний університет, 
Запорізька академія післядипломної освіти, м. Запоріжжя , Україна 

 
На кожні 10 млн. жителів припадає біля 500 тис. інсуль-

тів і церебральних судинних кризів на рік. За даними ВООЗ, 
смертність від інсультів складає 12-15% загальної смертності, 
тобто займає ІІ-Ш місце після захворювань серця та злоякісних 
пухлин. Тому питання профілактики та лікування судинних за-
хворювань нервової системи мають не тільки медичне, а й вели-
ке соціальне значення. Вивчення антиагрегантної та антикоагу-
лянтної активності деяких заміщених похідних N-[3-метіл-7-β-
гідрокси-γ-п-хлорфеноксипропілксантинів-8]-амінокарбонових 
кислот.  

На моделі експериментальної гіперліпідемії Jowsufzai-
Sddigi щурам вводилися досліджувані сполуки та еталони порі-
вняння (аспірин, пентоксифілін та сінкумар). Через п'ять діб 
здійснювали забір цільної та цитратної крові. Визначали кіль-
кість тромбоцитів, показники гемостазіограм та агрегатограм, 
фібрінолітичної системи, антикоагулянтної системи, тромбіно-
вий час та антитромбін ІІІ. 

Отримані нами результати вказують що похідні ксантину 
впливають на першу ланку гемостазу, інгібіруючи агрегацію 
тромбоцитів що виявляє значну перспективність, відносно ком-
плексної антиатеросклеротичної дії.. При цьому похідні ксанти-
ну щодо яких виявлено гіполіпідемічну активність, збільшують 
фібринолітичні властивості крові, знижують індекс активації 
тромбоцитів. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ 

З НАНОЧАСТИНКАМИ МЕТАЛІВ 
С.Б.БІЛОУС, Т.Г.КАЛИНЮК 

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 

 
Мета роботи: розробка складу, технології та досліджен-

ня лікарських засобів антимікробної дії з наночастинками мета-
лів. 

Методи дослідження: методи маркетингового дослі-
дження, аналізу даних літератури, технологічні та мікробіологі-
чні методи.  

Результати. Актуальною проблемою сучасної антибіо-
тикотерапії є поширене явище стійкості мікроорганізмів до ан-
тимікробних препаратів. За останні десятиліття, на фоні значно-
го росту набутої бактеріальної резистентності, в клінічну прак-
тику у всьому світі була введена дуже обмежена кількість нових 
антибактеріальних препаратів. В Україні вітчизняний ринок ан-
тибактеріальних препаратів – це ринок дженериків. Інноваційні 
антимікроні засоби постачаються іноземними виробниками, 
внаслідок чого спостерігається залежність вітчизняного ринку 
від імпорту. 

На даний час оптимістичні прогнози зі створення нових 
антимікробних засобів пов’язують з наноструктурованими 
матеріалами та нанотехнологіями. Важливий інтерес у цьому 
напрямку представляють наночастинки металів, зокрема срібла, 
міді та інших, які мають антимікробну активність. 

На кафедрі технології ліків і біофармації Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Галицького 
проводяться дослідження з фармацевтичної розробки лікарських 
засобів, у яких як активні фармацевтичні інгредієнти використа-
ні нанокомпозиції срібла та міді, виготовлені в лабораторії 
«Електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріа-
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лів для медицини» Інституту електрозварювання імені Є.О. Па-
тона. Опрацьовано алгоритм фармацевтичної розробки лікарсь-
ких засобів з нанорозмірними активними фармацевтичними інг-
редієнтами, який базується на проведенні комплексу теоретич-
них, фізико-хімічних, технологічних, біофармацевтичних та до-
клінічних досліджень на лабораторних тваринах, що забезпе-
чить одержання якісних, ефективних та безпечних лікарських 
засобів.  

Проведені технологічні дослідження показали, що вибір 
лікарської форми та оптимальний метод введення наночастинок 
металів до складу лікарського засобу залежить від структури 
нанорозмірних активних фармацевтичних інгредієнтів: наночас-
тинки знаходяться у пористих водорозчинних неорганічних гра-
нулах, на поверхні інших антимікробних речовин тощо. Встано-
влено, що метод приготування та склад допоміжних речовин лі-
карського засобу (наявність ліпідів, сурфактантів, високомоле-
кулярних сполук, комплексоутворювачів тощо) впливають на 
стабільність лікарських форм та вивільнення наночастинок ме-
талів.  

Особливий інтерес представляють нанокомпозиції 
металів та антибіотиків, зокрема метронідазолу та левофлокса-
цину. Одержані результати доводять перспективність подаль-
ших досліджень даних лікарських засобів у різних лікарських 
формах.  

Висновок. Враховуючи, що нанорозмірні активні фарма-
цевтичні інгредієнти є новими лікарськими засобами не лише в 
Україні, але і у світовій фармації,  та не мають достатнього підт-
вердження їх ефективності та безпечності у наукових джерелах 
літератури, а також різноманітність методів одержання наноро-
змірних речовин, то фармацевтична розробка лікарських засобів 
з наночастинками металів повинна базуватись, у першу чергу, 
на експериментальних дослідженнях, а їх доклінічне вивчення 
повинно включати повний обсяг досліджень. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ 

З НАНОЧАСТИНКАМИ МЕТАЛІВ 
С.Б.БІЛОУС, Т.Г.КАЛИНЮК 

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 

 
Мета роботи: розробка складу, технології та досліджен-

ня лікарських засобів антимікробної дії з наночастинками мета-
лів. 

Методи дослідження: методи маркетингового дослі-
дження, аналізу даних літератури, технологічні та мікробіологі-
чні методи.  

Результати. Актуальною проблемою сучасної антибіо-
тикотерапії є поширене явище стійкості мікроорганізмів до ан-
тимікробних препаратів. За останні десятиліття, на фоні значно-
го росту набутої бактеріальної резистентності, в клінічну прак-
тику у всьому світі була введена дуже обмежена кількість нових 
антибактеріальних препаратів. В Україні вітчизняний ринок ан-
тибактеріальних препаратів – це ринок дженериків. Інноваційні 
антимікроні засоби постачаються іноземними виробниками, 
внаслідок чого спостерігається залежність вітчизняного ринку 
від імпорту. 

На даний час оптимістичні прогнози зі створення нових 
антимікробних засобів пов’язують з наноструктурованими 
матеріалами та нанотехнологіями. Важливий інтерес у цьому 
напрямку представляють наночастинки металів, зокрема срібла, 
міді та інших, які мають антимікробну активність. 

На кафедрі технології ліків і біофармації Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Галицького 
проводяться дослідження з фармацевтичної розробки лікарських 
засобів, у яких як активні фармацевтичні інгредієнти використа-
ні нанокомпозиції срібла та міді, виготовлені в лабораторії 
«Електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріа-
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лів для медицини» Інституту електрозварювання імені Є.О. Па-
тона. Опрацьовано алгоритм фармацевтичної розробки лікарсь-
ких засобів з нанорозмірними активними фармацевтичними інг-
редієнтами, який базується на проведенні комплексу теоретич-
них, фізико-хімічних, технологічних, біофармацевтичних та до-
клінічних досліджень на лабораторних тваринах, що забезпе-
чить одержання якісних, ефективних та безпечних лікарських 
засобів.  

Проведені технологічні дослідження показали, що вибір 
лікарської форми та оптимальний метод введення наночастинок 
металів до складу лікарського засобу залежить від структури 
нанорозмірних активних фармацевтичних інгредієнтів: наночас-
тинки знаходяться у пористих водорозчинних неорганічних гра-
нулах, на поверхні інших антимікробних речовин тощо. Встано-
влено, що метод приготування та склад допоміжних речовин лі-
карського засобу (наявність ліпідів, сурфактантів, високомоле-
кулярних сполук, комплексоутворювачів тощо) впливають на 
стабільність лікарських форм та вивільнення наночастинок ме-
талів.  

Особливий інтерес представляють нанокомпозиції 
металів та антибіотиків, зокрема метронідазолу та левофлокса-
цину. Одержані результати доводять перспективність подаль-
ших досліджень даних лікарських засобів у різних лікарських 
формах.  

Висновок. Враховуючи, що нанорозмірні активні фарма-
цевтичні інгредієнти є новими лікарськими засобами не лише в 
Україні, але і у світовій фармації,  та не мають достатнього підт-
вердження їх ефективності та безпечності у наукових джерелах 
літератури, а також різноманітність методів одержання наноро-
змірних речовин, то фармацевтична розробка лікарських засобів 
з наночастинками металів повинна базуватись, у першу чергу, 
на експериментальних дослідженнях, а їх доклінічне вивчення 
повинно включати повний обсяг досліджень. 
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ВПЛИВ ЕТИЛОВОГО ЕФІРУ N-(2-ОКСОІНДОЛІН-3-
ГЛІОКСОЛОЇЛ)-γ-АМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ 

НА ПОВЕДІНКУ ЩУРІВ 
У НЕЙРОЕТОЛОГІЧНИХ ТЕСТАХ 

В.М. БОБИРЬОВ, А.Г. СИДОРЕНКО, Р.В. ЛУЦЕНКО 
Вищий державний навчальний заклад України 

«Українська медична стоматологічна академія», 
м. Полтава, Україна 

 
Мета роботи: дослідити вплив похідного 2-оксоіндолін-

3-гліоксилової кислоти на поведінку щурів у нейроетологічних 
тестах.  

Методи дослідження: експерименти виконані на 150  бі-
лих статевозрілих щурах-самцях. Етиловоий ефір n-(2-
оксоіндолін-3-гліоксолоїл)-γ-аміномасляної кислоти (сполуку Э-
38) суспендували ex tempore у воді для ін’єкцій, використовую-
чи емульгатор «Твін-80» і вводили тваринам у дозі 12 мг на кг 
маси тіла внутрішньоочеревинно. Контрольній групі уводили 
розчинник (вода для ін’єкцій 1 мл з емульгатором) і піддавали 
такому ж впливу, як і дослідних тварин. Рівень емоційного реа-
гування щурів досліджували через 1 годину після уведення Э-38 
у тестах «відкрите поле», припіднятому хрестоподібному лабі-
ринті, чорно-біла камера, Порсолта, підвішування за хвіст. Ста-
тистичну обробку одержаних результатів проводили за програ-
мою Microsoft Statistika 6.0 з використанням дисперсійного ана-
лізу ANOVA i χ2.  

Результати: Застосування речовини Э-38 у тесті «відк-
рите поле», вірогідно зменшувало латентний період першого 
переміщення у 2,0 рази (p<0,01), а кількість пересічених квадра-
тів не змінювалась порівняно з контролем. Збільшилась частота 
вертикальних вставань і кількість виходів до центру в 1,6 рази та 
у 2,7 рази (p<0,001) відповідно порівняно з тваринами без уве-
дення похідного 2-оксoіндоліну. При цьому зменшувала кіль-
кість болюсів у 1,7 рази (p<0,002) i викликала тенденцію до зме-
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ншення кiлькостi актів грумінгу порівняно з контрольною гру-
пою щурів.  

При спостереження за тваринами у тесті чорно-біла ка-
мера встановлено, що сполука Э-38 збільшувала час латентного 
періоду першого виглядання у 1,5 рази порівняно з контролем 
(p<0,05). Також вірогідно зменшила кількість виглядань і вихо-
дів у освітлений відсік камери порівняно з тваринами без уве-
дення похідного 2-оксоіндоліну. Лише 20% щурів виглядали або 
виходили в освітлену частину камери, порівняно з контрольною 
групою, у якій зазначені показники реєструвалися у 100% тва-
рин. Профілактичне введення сполуки Э-38 вірогідно зменшу-
вало час виглядання та зменшувало кількість виходів у освітле-
ний відсік камери у 4,7 рази порівняно з тваринами, яким не 
вводили сполуку (p<0,001). Також вірогідно зменшився загаль-
ний час перебування щурів у освітленому відділі камери порів-
няно з контрольними тваринами. Серед досліджених вегетатив-
них показників слід відзначити зменшення кількості актів дефе-
кації у 3,2 рази  порівняно з групою тварин яким уводили роз-
чинник і емульгатор (p<0,001).  

При дослідженні речовини Э-38 у тесті Порсолта відмі-
чалося збільшення часу першого «зависання» в 1,4 рази 
(р<0,001) та зменшення загального часу іммобільності в 2,1 рази 
(р<0,001) порівняно з контролем. Cполука Э-38 у тесті «підві-
шування за хвіст» вірогідно зменшувала латентний період під-
няття кінчика морди до основи хвоста порівняно з контролем на 
ін’єкцію тварин 12,4±1,10 сек. (p<0,05 – 0,001). 

Висновки: аналіз змін поведінкових реакцій під впливом 
етилового ефіру n-(2-оксоіндолін-3-гліоксолоїл)-γ-аміномасляної 
кислоти у різноманітних нейроетологічних тестах показав, що 
сполука виявляє антидепресивну активність. 
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РОЗЧИНЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 
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Л.О, БОБРИЦЬКА, О.А. РУБАН, О.С. НАЗАРОВА* 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна, 
*Державне підприємство «Державний науковий центр 

лікарських засобів і медичної продукції», м. Харків, Україна 
 

Мета роботи: вивчення порівняльної кінетики розчи-
нення лікарських препаратів в твердій дозованій лікарській фо-
рмі (таблетки) з валацикловіром для подальшої оцінки їх еквіва-
лентності в умовах in vitro (процедура «біовейвер»).  

Об’єктами дослідження є: препарат-генерик у формі таб-
леток «Герпевал 500» (вкриті плівковою оболонкою, виробниц-
тва ВАТ «Фітофарм», Україна); референтний препарат у формі 
таблеток «Вальтрекстм» (виробництва фірми «GlaxoSmithKline», 
Польща).  

Методи дослідження: аналітичні дослідження проводили 
на спектрофотометрі UV-1700 фірми «SHIMADZU» (Японія), на 
приборі для розчинення твердих дозованих форм «Erweka» (Ні-
меччина). 

Результати: на підставі отриманих даних встановлено, 
що для досліджуваних препаратів спостерігається еквівалент-
ність профілів розчинення для всіх рекомендованих середовищ 
розчинення (рН 1,2, 4,5 та 6,8). 

Висновки: Результати вивчення порівняльної кінетики ро-
зчинення, статистична обробка та значення фактору подібності 
доводять еквівалентність профілів розчинення досліджуваних 
препаратів з валацикловіром «Герпевал 500» та «Вальтрекстм» 
при рН 1,2, 4,5 і 6,8. Встановлено, можливість використання 
процедури «біовейвер» для досліджуваних препаратів «Герпевал 
500» та «Вальтрекстм» з метою проведення реєстрації генериків з 
валацикловіром. 
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Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

У попередніх роботах нами показано, що глюкозамін є 
ефективним фригопротектором – засобом, що підвищує 
витривалість організму до впливу низьких температур  
(Бондарєв Є.В., Штригольь С.Ю. та ін., 2010). Останнім часом 
випадки холодової травми з тяжкими наслідками почастішали, 
що зумовлює актуальність досліджень у цьому напрямі. 
Більшість випадків гострої холодової травми (загальне охолод-
ження, відмороження) відбувається у стані алкогольного 
сп’яніння, тому доцільно з’ясувати наявність фригопротектор-
ного ефекту глюкозаміну гідрохлориду при комбінованому 
впливі на організм низької температури та етилового спирту в 
токсичній дозі. 

Мета роботи: пошук нових засобів фригопротекторної 
дії для ефективної профілактики та лікування гострої холодової 
травми, що виникла на тлі алкогольної інтоксикації. 

Методи дослідження. Досліди виконували на білих ми-
шах, яких утримували в стандартних умовах віварію відповідно 
до правил GLP. Модель гострого загального охолодження 
відтворювали за методом Дрозд Ю.В. та співавт. (1991), 
вміщуючи тварин в індивідуальні пластикові камери при 
температурі -18ºС. За 1 год. до впливу низьких температур ми-
шам внутрішньошлунково вводили 20% водний розчин етилово-
го спирту в дозі 3 г/кг (об'єм 0,17-0,2 мл на тварину). 
Глюкозаміну гідрохлорид у дозах 25 мг/кг і 50 мг/кг та препарат 
порівняння (ацетилсаліцилова кислота в дозах 25 мг/кг та 250 
мг/кг, які мають фригопротекторну дію в тварин з ізольованою 
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температурі -18ºС. За 1 год. до впливу низьких температур ми-
шам внутрішньошлунково вводили 20% водний розчин етилово-
го спирту в дозі 3 г/кг (об'єм 0,17-0,2 мл на тварину). 
Глюкозаміну гідрохлорид у дозах 25 мг/кг і 50 мг/кг та препарат 
порівняння (ацетилсаліцилова кислота в дозах 25 мг/кг та 250 
мг/кг, які мають фригопротекторну дію в тварин з ізольованою 
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гострою холодовою травмою) вводили одноразово у шлунок у 
профілактичному режимі за 20 хв. до впливу низької температу-
ри. Визначали час життя мишей. 

Результати. Аналіз експериментальних даних свідчить, 
що при гострому загальному охолодженні за алкогольної 
інтоксикації під дією глюкозаміну гідрохлориду в дозі 50 мг/кг 
час життя мишей статистично значуще зростав порівняно з кон-
тролем в середньому на 28,6%. Доза 25 мг/кг виявилась прак-
тично неефективною (час життя збільшився лише на 2%). 
Ацетилсаліцилова кислота в обох дозах 25 мг/кг і 250 мг/кг, які 
чинять фригопротекторний ефект при ізольованій холодовій 
травмі, на тлі алкогольної інтоксикації були неефективними (час 
життя мав тенденцію до зниження відповідно на 3% та на 3,6%). 
Збільшення часу життя під дією глюкозаміну гідрохлориду, 
імовірно, можна пояснити його позитивним впливом на 
гемореологічні властивості та енергетичний обмін, церебропро-
текторним ефектом, що його пов'язано із впливом на 
нейромедиаторні та метаболічні процеси в головному мозку, по-
кращанням кровопостачання останнього, а також протизапаль-
ною активністю, зумовленою пригніченням синтезу 
простагландинів та лейкотриєнів. З’ясування особливостей 
механізмів фригопротекторної дії глюкозаміну гідрохлориду, в 
тому числі за умов алкогольної інтоксикації, становитимуть зав-
дання подальших досліджень. 

Висновки. Глюкозаміну гідрохлорид у дозі 50 мг/кг знач-
но збільшує час життя тварин із гострою холодовою травмою на 
тлі алкогольного сп’яніння, переважаючи відомий засіб – 
ацетилсаліцилову кислоту, яка за гострої алкогольної 
інтоксикації втрачає фригопротекторні властивості. Отримані 
результати експериментально обґрунтовують доцільність засто-
сування глюкозаміну гідрохлориду в якості фригопротектора в 
клінічних умовах для підвищення ефективності лікування 
холодової травми, що виникає при алкогольній інтоксикації. 
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При лікуванні хронічних дерматозів стану шкіри приді-

ляється велика увага і проведенню лікувальних заходів, направ-
лених на її відновлення. Доведено, що порушення гідроліпідно-
го шару шкіри пов’язано з дефіцитом в ньому ліпідів (зокрема 
керамідів), що призводить до зниження еластичності шкіри, під-
вищенню трансепідермальної втрати води, проникненню алер-
генів, що сприяє розвитку запалення. У зв’язку з цим при хроні-
чних дерматозах використання засобів, які сприяють загоєнню 
та відновленню захисної функції шкіри, є доцільним. 

Одним з методів підвищення ефективності лікування де-
рматозів є удосконалення місцевих лікарських форм з глюко-
кортикостероїдами, які порівняно з вираженою протизапальною 
дією будуть сприяти загоєнню шкіри та відновленню її 
бар’єрної функції. З цією метою був створений крем, до складу 
якого увійшли мометазон фуроат (сильний ГКС з протисвер-
біжною, протизапальною, судинозвужувальною, антипро-
ліферативною дією), емульсійна основа І роду «масло у воді» 
(сприяє збільшенню кількості ліпідів та рівня вологості шкіри) з 
різним вмістом керамідів (природні компоненти поверхневого 
шару епідермісу, які покращують стан шкіри та її бар’єрні фун-
кції, а також сприяють загоєнню шкіри).  

Мета роботи: вивчення впливу різної концентрації ке-
рамідів (0,1% 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,0%) у складі крему з моме-
тазоном фуроат на загоєння шкіри та утворення рубця. 

Методи дослідження: вивчення впливу різної концент-
рації керамідів на процес загоєння проведено на моделі лінійних 
ран. В досліді використано 36 щурів вагою 170-220 г. Тварини 
були поділені на 6 груп по 6 щурів в кожній: 1 група – контро-

34



34 

гострою холодовою травмою) вводили одноразово у шлунок у 
профілактичному режимі за 20 хв. до впливу низької температу-
ри. Визначали час життя мишей. 

Результати. Аналіз експериментальних даних свідчить, 
що при гострому загальному охолодженні за алкогольної 
інтоксикації під дією глюкозаміну гідрохлориду в дозі 50 мг/кг 
час життя мишей статистично значуще зростав порівняно з кон-
тролем в середньому на 28,6%. Доза 25 мг/кг виявилась прак-
тично неефективною (час життя збільшився лише на 2%). 
Ацетилсаліцилова кислота в обох дозах 25 мг/кг і 250 мг/кг, які 
чинять фригопротекторний ефект при ізольованій холодовій 
травмі, на тлі алкогольної інтоксикації були неефективними (час 
життя мав тенденцію до зниження відповідно на 3% та на 3,6%). 
Збільшення часу життя під дією глюкозаміну гідрохлориду, 
імовірно, можна пояснити його позитивним впливом на 
гемореологічні властивості та енергетичний обмін, церебропро-
текторним ефектом, що його пов'язано із впливом на 
нейромедиаторні та метаболічні процеси в головному мозку, по-
кращанням кровопостачання останнього, а також протизапаль-
ною активністю, зумовленою пригніченням синтезу 
простагландинів та лейкотриєнів. З’ясування особливостей 
механізмів фригопротекторної дії глюкозаміну гідрохлориду, в 
тому числі за умов алкогольної інтоксикації, становитимуть зав-
дання подальших досліджень. 

Висновки. Глюкозаміну гідрохлорид у дозі 50 мг/кг знач-
но збільшує час життя тварин із гострою холодовою травмою на 
тлі алкогольного сп’яніння, переважаючи відомий засіб – 
ацетилсаліцилову кислоту, яка за гострої алкогольної 
інтоксикації втрачає фригопротекторні властивості. Отримані 
результати експериментально обґрунтовують доцільність засто-
сування глюкозаміну гідрохлориду в якості фригопротектора в 
клінічних умовах для підвищення ефективності лікування 
холодової травми, що виникає при алкогольній інтоксикації. 

35 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
КЕРАМІДІВ НА МІЦНІСТЬ РУБЦЯ 

Я.О. БУТКО, А.М. ЛЯПУНОВА* 
Національний фармацевтичний університет, 

Державний науковий центр лікарських засобів і медичної 
продукції*, м. Харків, Україна 

 
При лікуванні хронічних дерматозів стану шкіри приді-

ляється велика увага і проведенню лікувальних заходів, направ-
лених на її відновлення. Доведено, що порушення гідроліпідно-
го шару шкіри пов’язано з дефіцитом в ньому ліпідів (зокрема 
керамідів), що призводить до зниження еластичності шкіри, під-
вищенню трансепідермальної втрати води, проникненню алер-
генів, що сприяє розвитку запалення. У зв’язку з цим при хроні-
чних дерматозах використання засобів, які сприяють загоєнню 
та відновленню захисної функції шкіри, є доцільним. 

Одним з методів підвищення ефективності лікування де-
рматозів є удосконалення місцевих лікарських форм з глюко-
кортикостероїдами, які порівняно з вираженою протизапальною 
дією будуть сприяти загоєнню шкіри та відновленню її 
бар’єрної функції. З цією метою був створений крем, до складу 
якого увійшли мометазон фуроат (сильний ГКС з протисвер-
біжною, протизапальною, судинозвужувальною, антипро-
ліферативною дією), емульсійна основа І роду «масло у воді» 
(сприяє збільшенню кількості ліпідів та рівня вологості шкіри) з 
різним вмістом керамідів (природні компоненти поверхневого 
шару епідермісу, які покращують стан шкіри та її бар’єрні фун-
кції, а також сприяють загоєнню шкіри).  

Мета роботи: вивчення впливу різної концентрації ке-
рамідів (0,1% 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,0%) у складі крему з моме-
тазоном фуроат на загоєння шкіри та утворення рубця. 

Методи дослідження: вивчення впливу різної концент-
рації керамідів на процес загоєння проведено на моделі лінійних 
ран. В досліді використано 36 щурів вагою 170-220 г. Тварини 
були поділені на 6 груп по 6 щурів в кожній: 1 група – контро-

35



36 

льна патологія; 2-6 групи – тварини, яких лікували кремами 
№№1-5 з мометазоном фуроат та  різним вмістом керамідів 
(0,1% 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,0%), відповідно. Наприкінці досліду 
на спеціальному приладі – ранотензіометрі  – проводили випро-
бування міцності утвореного рубця та розраховували репарати-
вну дію кремів.  

Результати: отримані результати показали, що за показ-
никами тензіометрії, який характеризує міцність новоствореного 
рубця, всі креми мають репаративні властивості. Згідно отрима-
ним результатам в групі тварин з контрольною патологією міц-
ність рубцевої тканини відповідала показнику тензіометрії 371,7 
г в групі тварин, яких лікували кремом №1, цей показник відпо-
відав  505,0 г (що в 1,4 рази вірогідно перевищує дані в порівня-
ні з контрольною патологією); в групі тварин, яких лікували 
кремами №2 та №3 – 590,0 та 616,7 (що в 1,6 та 1,7 рази вірогід-
но перевищує дані порівняно з контрольною патологією), відпо-
відно; в групі тварин, яких лікували кремами №4 та №5 – 560,0 г 
та 546,7 г (що в 1,5 рази вірогідно перевищує дані в порівняні з 
контрольною патологією), відповідно.  

В ході експерименту встановлено, що найбільш виражену 
репаративну дію мають зразки кремів №2 та №3, які містять 
концентрацію керамідів 0,25% та 0,5% (їх активність  склала 
58,9% та 65,9%, відповідно). Доведено, що подальше збільшення 
концентрації керамідів (0,75% та 1,0%) не призводить до підви-
щення репаративної активності кремів №4 та №5 і складає 
50,7% та 47,1%, відповідно.  

Висновки: враховуючи значення ранотензіометричного 
показнику та величину репаративної дії, найбільш перспектив-
ними для подальшого доклінічного дослідження є зразки кремів 
з концентрацією керамідів 0,25% або 0,5%. Отже,  введення ке-
рамідів до складу крему з мометазоном фуроат сприяє загоєнню 
шкіри та робить доцільним їх застосування в лікуванні дермато-
зів. 

37 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОТРОПНОЇ ДІЇ НОВИХ 
КСИЛАРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ГЕРМАНІЮ (IV) 

З ЛІТІЄМ, НАТРІЄМ ТА КАЛІЄМ 
О.І. ВАРБАНЕЦЬ 

Одеський національний медичний університет,  
м. Одеса, Україна  

 
Метою роботи була оцінка нейротропної активності но-

вих ксиларатних комплексів біс (μ-ксиларато) 
дигідроксодигерманатів (IV) літію, натрію та калію M4 [Ge2(μ-
Хylar)2(OH)2]⋅4H2O, де M = Li, Na, K; H5Xylar – ксиларова ки-
слота (далі, відповідно, ксигерм-1, ксигерм-2 і ксигерм-3) за 
умов загальної рухової активності у тестах актометрії, 
«відкритого поля», а також впливу на м'язову координацію ми-
шей у тесті «обертового стрижня» та реакцію активного уник-
нення. Сполуки було розроблено та синтезовано 
співробітниками кафедри загальної хімії і полімерів Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова під 
керівництвом проф. Сейфулліної І.Й. 

Методи дослідження. Дослідження проводились на ми-
шах-самцях лінії СВА масою 20-25 г. Загальна рухова 
активність досліджувалась за допомогою методу прямої 
актометрії з реєстрацією активності кожні 15 хв протягом однієї 
години після введення сполуки з визначенням середніх 
показників. На моделі «відкритого поля» фіксувалося число 
пересічених квадратів, вертикальних стійок, заглядань в отвори, 
а також число болюсів і грумінгів. В тесті «обертового стрижня» 
враховували число тварин, не здатних утриматися протягом 2-х 
хв на обертовому стрижні. Для дослідження активного уникнен-
ня використовували методику уникнення стрибком. 

Проведені дослідження виявили, що усі три нові сполуки 
дозозалежно впливали на поведінку тварин. Так, ксигерми - 1, 2, 
3 у дозах, що становлять 1/80 і 1/40 ЛД50, не впливали на загаль-
ну рухову активність у тесті актометрії. У дозах 1/20 і 1/10 ЛД50 
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ні з контрольною патологією); в групі тварин, яких лікували 
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шкіри та робить доцільним їх застосування в лікуванні дермато-
зів. 
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О.І. ВАРБАНЕЦЬ 

Одеський національний медичний університет,  
м. Одеса, Україна  

 
Метою роботи була оцінка нейротропної активності но-

вих ксиларатних комплексів біс (μ-ксиларато) 
дигідроксодигерманатів (IV) літію, натрію та калію M4 [Ge2(μ-
Хylar)2(OH)2]⋅4H2O, де M = Li, Na, K; H5Xylar – ксиларова ки-
слота (далі, відповідно, ксигерм-1, ксигерм-2 і ксигерм-3) за 
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нення. Сполуки було розроблено та синтезовано 
співробітниками кафедри загальної хімії і полімерів Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова під 
керівництвом проф. Сейфулліної І.Й. 

Методи дослідження. Дослідження проводились на ми-
шах-самцях лінії СВА масою 20-25 г. Загальна рухова 
активність досліджувалась за допомогою методу прямої 
актометрії з реєстрацією активності кожні 15 хв протягом однієї 
години після введення сполуки з визначенням середніх 
показників. На моделі «відкритого поля» фіксувалося число 
пересічених квадратів, вертикальних стійок, заглядань в отвори, 
а також число болюсів і грумінгів. В тесті «обертового стрижня» 
враховували число тварин, не здатних утриматися протягом 2-х 
хв на обертовому стрижні. Для дослідження активного уникнен-
ня використовували методику уникнення стрибком. 

Проведені дослідження виявили, що усі три нові сполуки 
дозозалежно впливали на поведінку тварин. Так, ксигерми - 1, 2, 
3 у дозах, що становлять 1/80 і 1/40 ЛД50, не впливали на загаль-
ну рухову активність у тесті актометрії. У дозах 1/20 і 1/10 ЛД50 
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найбільш виражені ефекти сполук були до 30-ї хв після їх вве-
дення. При цьому максимально пригнічувальний ефект на рухо-
ву активність мав ксигерм-1 у дозі 1200 мг/кг, що становило 
1/10 ЛД50. В умовах «відкритого поля» ефекти, спричинені кси-
гермом-1, перевершували відповідні показники, обумовлені 
впливом ксигема-3. Під впливом ксигерму-2 відзначалося поси-
лення вертикального і горизонтального компонентів рухової 
активності. Показники дослідницької активності, такі як число 
заглядань в «нори», елементи грумінгу, число болюсів, 
найбільше знижувалися під впливом ксигерму-1 і збільшувалися 
при застосуванні ксигерму-2 у максимальній досліджуваній дозі 
– 1400 та 1800 мг/кг відповідно. Отримані результати у тесті 
«обертового стрижня» свідчать, що в жодній з досліджуваних 
доз ксигерми - 1, 2, 3 не викликали істотної нейротоксичної дії. 
На моделі активного уникнення застосування ксигерму-1 і -3 
призводило до більш швидкого згасання УР активного уникнен-
ня порівняно з контролем. 

Таким чином, результати проведеного дослідження вия-
вили дозозалежну нейротропну активність нових ксиларатогер-
манатних комплексів ксигерм - 1, 2, 3 і свідчать про 
перспективність їх подальшого дослідження для створення но-
вих лікарських засобів нейротропної дії. 
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ЯК ФАРМАКОКОРЕКТОРІВ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ 

ЦИКЛОФОСФАМІДУ 
К.В. ВЄТРОВА, Т.С. САХАРОВА 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Мета роботи: Оцінити ефективність похідних глюкоза-
міна (ГА), як можливих коректорів токсичної дії циклофосфамі-
ду (ЦФ) в експерименті на мишах. 

Методи дослідження: Протекторні властивості похідних 
ГА вивчали в експерименті з 5-кратним внутрішньочеревинним 
введенням ЦФ у дозі 200 мг/кг з інтервалом у 5 діб усім групам 
тварин (сумарна доза – 1000 мг/кг). Тварини були розділені на 5 
груп по 10 голів у кожній. Перша група отримувала тільки ЦФ, 
тваринам інших груп внутрішньошлунково вводили похідні ГА 
в умовно-терапевтичних дозах: 2 групі – ГА гідрохлорид (ГА 
г/х), 3 групі – ГА сульфат, 4 групі – N-ацетил ГА, 5 групі – ком-
позицію похідних ГА (ГА г/х та N-ацетил ГА) з кверцетином 
(Кв) у співвідношенні 3:1. Показниками ефективності були ле-
тальність (%) та тривалість життя (дні) тварин, які визначали на 
11 та 21 добу експерименту. 

Результати: В групі тварин, які отримували тільки ЦФ, 
максимальна смертність спостерігалася на 11 день експерименту 
– 5 мишей (50 %). В групах тварин, які отримували похідні ГА, 
на 11 день експерименту показники були такі: в 2 групі тварин 
(ГА г/х) загинуло 2 миші (20 %), в 3 групі (ГА сульфат) – 4 миші 
(40 %), в 4 групі (N-ацетил ГА) – 4 миші (40 %), в 5 групі 
(композиція похідних ГА з Кв) – 2 (20 %). На 21 день експеримен-
ту показники смертності були такі: 1 група – 8 мишей (80%), 2 група 
– 5 мишей (50%), 3 та 4 групи – по 9 мишей (90%) та в 5 групі – 5 
мишей (50%). 

Висновки: В ході експерименту визначені 2 перспективні 
сполуки – ГА г/х та композиція похідних ГА з Кв – які можна 
надалі вивчати у якості можливих коректорів токсичних впливів 
ЦФ. 
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СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСКРЕЦИИ 
ОКСИЭТЛИДЕНДИФОСФОНАТА ГЕРМАНИЯ 

С НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТОЙ (МИГУ-4), 
НИКОТИНАМИДОМ (МИГУ-5) И МАГНИЕМ (МИГУ-6) 

А.Г. ВИДАВСКАЯ, С.Б. СТРЕЧЕНЬ, Е.Ф.ШЕМОНАЕВА, 
Т.В. ТРЕГУБ, А.А. ПОЛУДЕНКО 

Одесский национальный медицинский университет, 
г. Одесса, Украина 

 
Цели работы. Несмотря на большое количество 

применяемых лекарственных средств, актуальным остаётся 
вопрос эффективной и безопасной фармакотерапии. Наиболее 
безопасными являются координационные соединения, 
синтезированные на основе естественных метаболитов. Нами 
были изучены процессы экскреции координационных 
соединений окси-этилидендифосфоната германия с никотиновой 
кислотой (МИГУ-4), оксиэтилидендифосфоната германия с 
никотинамидом (МИГУ-5), оксиэтилидендифосфоната германия 
с магнием (МИГУ-6). 

Методы исследования. Исследования проводились на 
270 половозрелых белых крысах – самцах одинакового 
возраста. Комплексы вводили внутрибрюшинно из расчёта 37,5 
мг германия на 1 кг массы тела. Микроколичества германия 
определяли в органах и тканях экстракционно-
фотометрическим методом по светопоглощению 
фенифлуороната германия.  

Результаты: Несмотря на то, что в молекулах МИГУ-4 и 
5 содержится примерно одинаковое количество германия 12,6 %  
и 12,5 % соответственно, а в МИГУ-6 – 21,9 %, их параметры 
экскреции достоверно отличаются друг от друга 

Процессы элиминации германия в составе исследуемых 
комплексов в почках и в печени были двухфазными, но имели 
выраженные отличия. В почках во время быстрой α-фазы, 
завершающейся к 8 час исследования, содержание германия в 
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составе МИГУ-6 уменьшалось в 9,2 раза. В медленной β-фазе, 
длящейся остальные 16 час исследования, содержание 
германия в почках уменьшалось в 9 раз от (17,88±0,60 до 
1,91±0,37) мкг/г, т. е. всего на 15 мкг/г. Самый высокий 
уровень содержания германия в составе исследуемых 
комплексов в почках определялся при введении МИГУ-6, 
затем – при введении МИГУ-4, в 1,2 раза меньше, чем при 
введении МИГУ-6, при введении МИГУ-5, в 1,5 раза меньше, 
чем при введении МИГУ-6 и в 1, 2 раза меньше, чем при 
введении МИГУ-4. При ведении МИГУ-4 кинетика 
содержания германия моноэкспоненциальная, а при введении 
МИГУ-5 и 6 – биэкспоненциальная. Отличия МИГУ-5 и 6 
состояли в том, что процессы всасывания для МИГУ-5 были 
более длительными, чем для МИГУ-6 и 4. 

В печени в быстрой α-фазе, завершающейся к 4 час 
исследования, количество германия в составе МИГУ-6 
уменьшалось почти в 10 раз. В медленной β-фазе, длящейся 
остальные 20 час исследования, содержание германия в них 
уменьшалось менее, чем в 2 раза от (8,51±0,60 до 5,67±0,80) 
мкг/г. 

В печени наибольшее его содержание определялось 
при введении МИГУ-6, затем при введении МИГУ-4 в 1,14 раз 
меньше, чем при введении МИГУ-6. Наименьшее содержание 
германия в составе исследуемых комплексов в печени опреде-
лялось в составе МИГУ-5, в 1, 5 раза меньше, чем в составе 
МИГУ-6, и в 1,4 раза меньше, чем - МИГУ-4.  

Выводы. Несмотря на то, что в молекулах МИГУ-4 и 5 
содержится примерно одинаковое количество германия 12,6 
% и 12,5 % соответственно, а в МИГУ-6 – 21,9 %, их парамет-
ры экскреции достоверно отличаются друг от друга. 
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г. Одесса, Украина 

 
Цели работы. Несмотря на большое количество 

применяемых лекарственных средств, актуальным остаётся 
вопрос эффективной и безопасной фармакотерапии. Наиболее 
безопасными являются координационные соединения, 
синтезированные на основе естественных метаболитов. Нами 
были изучены процессы экскреции координационных 
соединений окси-этилидендифосфоната германия с никотиновой 
кислотой (МИГУ-4), оксиэтилидендифосфоната германия с 
никотинамидом (МИГУ-5), оксиэтилидендифосфоната германия 
с магнием (МИГУ-6). 

Методы исследования. Исследования проводились на 
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мг германия на 1 кг массы тела. Микроколичества германия 
определяли в органах и тканях экстракционно-
фотометрическим методом по светопоглощению 
фенифлуороната германия.  

Результаты: Несмотря на то, что в молекулах МИГУ-4 и 
5 содержится примерно одинаковое количество германия 12,6 %  
и 12,5 % соответственно, а в МИГУ-6 – 21,9 %, их параметры 
экскреции достоверно отличаются друг от друга 

Процессы элиминации германия в составе исследуемых 
комплексов в почках и в печени были двухфазными, но имели 
выраженные отличия. В почках во время быстрой α-фазы, 
завершающейся к 8 час исследования, содержание германия в 
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составе МИГУ-6 уменьшалось в 9,2 раза. В медленной β-фазе, 
длящейся остальные 16 час исследования, содержание 
германия в почках уменьшалось в 9 раз от (17,88±0,60 до 
1,91±0,37) мкг/г, т. е. всего на 15 мкг/г. Самый высокий 
уровень содержания германия в составе исследуемых 
комплексов в почках определялся при введении МИГУ-6, 
затем – при введении МИГУ-4, в 1,2 раза меньше, чем при 
введении МИГУ-6, при введении МИГУ-5, в 1,5 раза меньше, 
чем при введении МИГУ-6 и в 1, 2 раза меньше, чем при 
введении МИГУ-4. При ведении МИГУ-4 кинетика 
содержания германия моноэкспоненциальная, а при введении 
МИГУ-5 и 6 – биэкспоненциальная. Отличия МИГУ-5 и 6 
состояли в том, что процессы всасывания для МИГУ-5 были 
более длительными, чем для МИГУ-6 и 4. 

В печени в быстрой α-фазе, завершающейся к 4 час 
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Выводы. Несмотря на то, что в молекулах МИГУ-4 и 5 
содержится примерно одинаковое количество германия 12,6 
% и 12,5 % соответственно, а в МИГУ-6 – 21,9 %, их парамет-
ры экскреции достоверно отличаются друг от друга. 
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ПОШУК СУБСТАНЦІЙ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
З ТИРОТРОПНОЮ АКТИВНІСТЮ 

І.М. ВЛАДИМИРОВА, В.А. ГЕОРГІЯНЦ, В.М. КРАВЧЕНКО 
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 
Мета роботи. За оцінкою ВООЗ більше 2 млрд населен-

ня Землі мають нестачу йоду в продуктах харчування, що приз-
водить до появи йододефіцитних захворювань. В останній час 
спостерігається збільшення даних патологій в Україні. Тому 
пошук субстанцій з тиротропними властивостями, який прово-
диться на кафедрі фармацевтичної хімії НФаУ, являється актуа-
льним. Нами проводилось  вивчення водного екстракту  Ряски 
малої (Lemna minor S.F.Gray), яка розповсюджена практично по 
всьому світі та знайшла застосування в народній медицині.  

Методи дослідження. Скринінгові дослідження на тиро-
тропну активність проводили за стандартним методом «зобної» 
реакції на щурах. Ступінь впливу визначали за рівнем гормонів 
щитоподібної залози – тироксину та трийодтироніну. 

Результати. Отримані дані експериментальних дослі-
джень свідчать про наявність тиротропної активності у дослі-
джуваного екстракту ряски малої. Суттєвий тиреоїдстимулюю-
чий вплив виявлений у відношенні гормону трийодтироніну. 
Так, в дозі 0,5 мл  спостерігалося підвищення вмісту Т3 на 109%, 
в дозі 1,0 мл на 27%, в дозі 1,5 мл – лише на 5%. У відношенні 
гормону Т4 встановлений незначний тиреостатичний ефект, що 
потребує подальшого поглибленого вичення на модельних пато-
логіях щитоподібної залози. 

Висновки. Проведене дослідження водного екстракту ря-
ски підтвердило перспективність та доцільність вивчення даного 
об’єкту в інших лікарських формах з метою створення фітопре-
паратів, призначених для профілактики йододефіцитних станів 
та лікування захворювань щитоподібної залози. 
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РОЛЬ ВОСПАЛЕНИЯ В АТЕРОГЕНЕЗЕ 
Л.А.ВОЗНЮК, Е.В.ПИВТОРАК 

Винницкий национальный медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина 

 
Атеросклероз можно рассматривать как ряд клеточных и 

молекулярных нарушений, которые последовательно развива-
ются и в совокупности могут быть описаны как воспалительное 
заболевание.  

Цель работы: найти взаимосвязь между длительностью 
заболевания пациентов с ИБС, воспалительными маркерами и 
показателями атерогенеза.  

Материалы и методы. Обследовано 117 больных ише-
мической болезнью сердца в возрасте от 31 до 70 лет. Из общего 
количества больных было 63 мужчины-средний возраст 58,3 ± 
1,5 лет и 54 женщины − средний возраст 57,3 ± 2,2 лет. В зави-
симости от особенностей течения заболевания все обследован-
ные больные были разделены на 4 группы: больные со стабиль-
ной стенокардией напряжения II ФК (21 пациент), больные со 
стабильной стенокардией напряжения III ФК (54), больные с 
ОКС (нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда без 
зубца Q) − 30 пациентов и 12 больных с бесболевой формой 
ИБС, диффузный кардиосклероз. Длительность заболевания ко-
лебалась от 2 до 15 лет (в среднем 6,8 ± 1,7 лет). Среди обследо-
ванных больных 21 человек перенесли инфаркт миокарда более 
одного года назад, причем у 17 больных ИМ развился в возрасте 
до 50 лет. 

Результаты. Было обнаружено, что независимо от дав-
ности перенесенного ИМ у пациентов с постинфарктным кар-
диосклерозом отмечаются достоверно более высокие уровни 
провоспалительных показателей (СРБ - медиана 19,9 ммоль/л- 
15,8; 24,5 ммоль / л) по сравнению с 14,8 ммоль / л у пациентов 
без инфаркта в анамнезе. 

Аналогичную направленность имели изменения уровня 
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ИЛ-6, медиана которого в группе больных, ранее перенесших 
ИМ, равнялась 109,4 (88,14; 111,2) пг / мл по сравнению с ме-
дианой 56,8 (13,7; 69, 4) пг / мл у больных, не имевших ИМ 
.Уровень ФНО-α у больных с ИМ в анамнезе был в 3,5 раз вы-
ше, чем у больных без него и равнялся 43,4 (24,5; 54,9) против 
12,3 (9,7; 19,3) пг / мл. 

Можно думать, что при наличии ИМ в анамнезе у оболь-
ных ИБС длительное время сохраняется активность воспали-
тельной реакции как системной, так и локальной - в атероскле-
ротической бляшке, что требует адекватной коррекции.  

При определении уровня СРБ и провоспалительных ци-
токинов у больных ИБС в зависимости от длительности заболе-
вания не было выявлено параллельных изменений этих показа-
телей. Отмечено, что с ростом продолжительности заболевания 
росла и концентрация провоспалительных цитокинов, однако 
наблюдалась тенденция к уменьшению уровня СРБ, хотя пока-
затели в обеих группах значительно превышали контрольные 
нормативы. Возможно, с прогрессированием атеросклеротиче-
ского процесса при увеличении длительности заболевания уси-
ливается синтез провоспалительных цитокинов не только в пе-
чени, но и в атеросклеротических бляшках и в эндотелии сосу-
дов. 

Выводы. Таким образом, полученные в исследовании 
данные дают основание считать, что воспаление играет одну из 
ведущих ролей в атерогенезе. 
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ВПЛИВ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ НА ДІЮ ДЕЯКИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЦНС 

Н.І. ВОЛОЩУК, О.С. ПАШИНСЬКА 
Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна 
 

Серед ендогенних чинників, які можуть впливати на фар-
макодинамічні ефекти лікарських засобів, в останні роки все бі-
льше уваги привертає така біологічно активна сполука як гідро-
генсульфід (H2S). Зниження рівня H2S описані при хворобі Аль-
цгеймера, розумовій відсталості, ішемічному інсульті, та ін. 

Метою нашої роботи стало дослідження впливу H2Sна 
дію лікарських засобів із депримуючим впливом – наркозних 
(кетамін) та протисудомних (ламотриджин). Дослідження вико-
нано на 70 білих нелінійних щурах-самцях масою 160–180 г. 
Донор гідроген сульфіду (NaHS) вводили одноразово внутріш-
ньочеревно в умовно-терапевтичній дозі 4 мг/кг. Ламотриджин 
вводився внутрішньошлунково в дозі 20 мг/кг за 1 год. до вве-
дення конвульсанту. Вплив досліджуваних сполук та їх комбі-
націй на психоемоційний стан тварин досліджували в тесті «Ві-
дкрите поле». Судомний стан моделювали шляхом одноразового 
введення коразолу (80 мг/кг п/ш). Вплив гідрогенсульфіду на 
перебіг наркозного сну визначали за латентним періодом (пере-
хід тварини у бокове положення) та тривалістю дії кетаміну (10 
мг/кг в/оч).  

Введення донору гідроген сульфіду супроводжувалось 
помірною седативною дією на ЦНС, про що свідчить зниження 
дослідницької діяльності тварин, а також пригнічення емоційно-
го стану (грумінг).В той же час, нами не було виявлено змін ви-
разності кетамінового сну у тварин під впливом гідрогенсульфі-
ду. Комбіноване застосування ламотриджину разом з донором 
гідрогенсульфіду супроводжувалось посиленням протисудомно-
го ефекту в порівнянні з монотерапією, що проявлялось подов-
женням латентного періоду (на 28%) та тривалості судом (на 
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Серед ендогенних чинників, які можуть впливати на фар-
макодинамічні ефекти лікарських засобів, в останні роки все бі-
льше уваги привертає така біологічно активна сполука як гідро-
генсульфід (H2S). Зниження рівня H2S описані при хворобі Аль-
цгеймера, розумовій відсталості, ішемічному інсульті, та ін. 

Метою нашої роботи стало дослідження впливу H2Sна 
дію лікарських засобів із депримуючим впливом – наркозних 
(кетамін) та протисудомних (ламотриджин). Дослідження вико-
нано на 70 білих нелінійних щурах-самцях масою 160–180 г. 
Донор гідроген сульфіду (NaHS) вводили одноразово внутріш-
ньочеревно в умовно-терапевтичній дозі 4 мг/кг. Ламотриджин 
вводився внутрішньошлунково в дозі 20 мг/кг за 1 год. до вве-
дення конвульсанту. Вплив досліджуваних сполук та їх комбі-
націй на психоемоційний стан тварин досліджували в тесті «Ві-
дкрите поле». Судомний стан моделювали шляхом одноразового 
введення коразолу (80 мг/кг п/ш). Вплив гідрогенсульфіду на 
перебіг наркозного сну визначали за латентним періодом (пере-
хід тварини у бокове положення) та тривалістю дії кетаміну (10 
мг/кг в/оч).  

Введення донору гідроген сульфіду супроводжувалось 
помірною седативною дією на ЦНС, про що свідчить зниження 
дослідницької діяльності тварин, а також пригнічення емоційно-
го стану (грумінг).В той же час, нами не було виявлено змін ви-
разності кетамінового сну у тварин під впливом гідрогенсульфі-
ду. Комбіноване застосування ламотриджину разом з донором 
гідрогенсульфіду супроводжувалось посиленням протисудомно-
го ефекту в порівнянні з монотерапією, що проявлялось подов-
женням латентного періоду (на 28%) та тривалості судом (на 
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31,4%).  
Таким чином, гідроген сульфід в умовно терапевтичній 

дозі виявляє седативну дію на ЦНС, а також антиконвульсивну 
активність за умов коразолових судом. Водночас нами не було 
зареєстровано впливу гідроген сульфіду на тривалість кетаміно-
вого сну у щурів. 
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Однією з найбільш актуальних загальних проблем сучас-

ної пульмонології є проблема набряку легень, що виникає як ре-
акція на різні патологічні процеси. Реальна загроза розвитку на-
бряку легень існує при гострому інфаркті міокарда і хронічній 
серцевій недостатності. З медикаментозних впливів для швидко-
го купірування набряку легенів серед інших лікарських засобів 
особливо показані діуретики.  

Мета. Експериментальне вивчення дегідратаційної дії 
нової сполуки – похідного хінолін-2-карбонової кислоти хінока-
рбу, синтез якої здійснено на кафедрі фармацевтичної хімії  
НФаУ.  

Матеріали і методи. Досліди проведені на білих нелі-
нійних щурах різної статі масою 200-220 г. Хлористий амоній 
тваринам уводили внутрішньочере-винно у вигляді 6% розчину 
з розрахунку 0,7-0,75 мл/100 г маси тіла. Хінокарб щурам уво-
дили всередину за 20 год  до викликання набряку в дозах 10, 30, 
50 і 100 мг/кг.  

Результати та їх обговорення. У дослідах було встанов-
лено що через 2-3 хв після ін’єкції хлористого амонію тварини 
контрольної групи знаходились у пригніченому стані, майже не 
рухалися, дихання ставало більш різким і помітно поглиблюва-
лося. Через 5-30 хв у контрольній групі загинуло 50% щурів; 
усього за весь термін спостереження загинуло 80% тварин. При 
розтині у щурів контрольної групи були виявлені ознаки набря-
ку легень: легені довго не спадали, мали збільшений об’єм, світ-
ло-рожеві ділянки чергувалися з темно-червоними застійними 
або геморагічними. Легеневий коефіцієнт у тварин контрольної 
групи досліду коливався у межах 1,3-1,7, тоді як у інтактних 
тварин – 0,48-0,66. Результати досліджень свідчать про те, що 
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хінокарб у дозі 10 і 30 мг/кг певною мірою послабляв ознаки ро-
звитку набряку легень, зменшував загибель тварин до 90 %, 
більш ніж у 1,8 рази знижував легеневий коефіцієнт у порівнян-
ні з контролем на набряк. У щурів, яким уводили хінокарб у до-
зах 50 і 100 мг/кг, зовнішні ознаки розвитку набряку легень були 
виражені меншою мірою і кількість лабораторних тварин, які 
вижили, складала у середньому 60 %.  

Висновки. Хінокарб має виражений захисний протинаб-
ряковий ефект в дозі 10 мг/кг і 30 мг/кг, показником чого є зме-
ншення легеневого коефіцієнта відповідно в 1,8 і 1,6 рази у по-
рівнянні з набряком без уведення субстанції.  
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КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В КОРПОРАЦИИ «АРТЕРИУМ» 
И.А. ГАЙВОРОНСКАЯ, С.В. СУР 
Корпорация «Артериум», г. Киев 

 
Фармацевтическая Корпорация «Артериум», внедряя на 

рынки Украины и других стран эффективные, безопасные и ка-
чественные лекарственные средства, применяет принципы обес-
печения качества на всех этапах жизненного цикла продуктов, в 
т.ч. на стадиях их разработки, доклинического и клинического 
изучения. В соответствии с этим подходом, в Корпорации 
«Артериум» в 2007 г. была поставлена цель создания системы 
обеспечения качества на этапах доклинических и клинических 
исследований (СОКДКИ) и был создан Отдел клинических ис-
следований (ОКИ), основными функциями которого стали орга-
низация доклинических и клинических исследований продуктов 
производства ПАО «Киевмедпрепарат» (г. Киев) и АО 
«Галичфарм» (г. Львов) и обеспечение надлежащего качества 
проведения таких исследований в соответствии с принципами 
GLP и GCP. Основной причиной создания СОКДКИ и ОКИ ста-
ло стремление Корпорации занять лидирующие позиции на 
рынках присутствия путем формирования качественной доказа-
тельной базы эффективности и безопасности продуктов, которая 
бы послужила основным конкурентным преимуществом при 
продвижении этих продуктов, в условиях быстрого ужесточения 
на всех рынках, в т.ч. в Украине, регуляторных требований к 
проведению доклинических и клинических исследований. 

При реализации поставленной цели, в начальном периоде 
работы был выполнен ряд новых для украинских фармацевти-
ческий предприятий задач: 
– создание и внедрение бизнес-процессов и базовой документа-
ции СОКДКИ (Положений, СОПов, Инструкций); 
– подбор квалифицированного персонала и его обучение, созда-
ние системы внутренней экспертизы; 
– создание системы сотрудничества с клиническими и доклини-
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ческими базами, построение доверительных рабочих отношений 
с исследователями. 
 – организация системы выбора доклинических и клинических 
баз, их аудита и мониторинга проводимых исследований.  

Наряду с созданием внутренней экспертизы в ОКИ ос-
новной задачей Департамента исследований и разработок Кор-
порации «Артериум» является разработка и подтверждение био-
эквивалентности генерических лекарственных средств, выведе-
ние которых на рынок составило бы достойную альтернативу 
дорогостоящим оригинальным продуктам и обеспечило бы на-
селение более доступными по цене, но при этом не уступающи-
ми по качеству препаратами. 

Для подтверждения биоэквивалентности пероральных 
препаратов системного действия в твердых лекарственных фор-
мах (таблетки, капсулы, суспензии) наиболее часто используют-
ся сравнительные фармакокинетические клинические исследо-
вания на здоровых добровольцах. В ходе таких исследований 
определяют зависимость содержания  активного вещества и/или 
его метаболита(ов) в биологических жидкостях (кровь, плазма, 
сыворотка или моча) от времени, чтобы получить фармакокине-
тические характеристики (AUC и Cmax), отражающие системные 
воздействия. 

Одними из первых проведенных клинических исследова-
ний, подтвердивших биоэквивалентность продуктов Корпора-
ции «Артериум» стали: 
− Инспирон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 80 мг 
производства ОАО «Киевмедпрепарат» (Украина) vs Эреспал, 
таблетки, покрытые оболочкой, по 80 мг, производства 
«Les Laboratories Servier» (Франция); 
− Азимед, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 500 мг, 
производства ОАО «Киевмедпрепарат» (Украина) vs Сумамед, 
таблетки, покрытые оболочкой, по 500 мг, производства фирмы 
«Pliva» (Хорватия). 

Другим направлением клинических исследований являет-
ся наработка дополнительной доказательной базы оригинальных 
продуктов Корпорации «Артериум», выведенных на рынок 10-
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15 лет назад, но при этом требующих подтверждения на совре-
менном уровне их эффективности и безопасности. Одним из та-
ких исследований стало клиническое исследование I фазы по 
изучению фармакокинетики препаратов Тиотриазолин, таблет-
ки, и Тиотриазолин, раствор для инъекций 25 мг/мл. 

Исследование на клинической базе (Клинико-диагности-
ческий центр НФаУ), было проведено открытым способом в два 
периода с участием 18 добровольцев. В первом периоде все доб-
ровольцы получали однократно натощак перорально Тиотриазо-
лин, таблетки в дозе 0,2 г. Согласно схемы рандомизации из 18 
добровольцев, принимающих участие в исследовании, опреде-
лили две группы по 9 добровольцев: IIa и IIb. В периоде ІІa 9 
добровольцам однократно натощак вводили 2 мл ЛС Тиотриазо-
лин, раствор для инъекций 25 мг/мл, внутривенно медленно со 
скоростью 2 мл/мин в дозе 0,05 г. В периоде ІІb 9 добровольцам  
однократно натощак вводили 2 мл ЛС Тиотриазолин, раствор 
для инъекций 25 мг/мл, внутримышечно в дозе 0,05 г. В ходе 
данного исследования были изучены фармакокинетические па-
раметры препарата при 3-х путях введения, на основании полу-
ченных результатов в последствии было инициировано внесение 
уточнений в Инструкцию по медицинскому применению дан-
ных препаратов. 

Таким образом, в Корпорации «Артериум» создано под-
разделение для организации и проведения доклинических и кли-
нических исследований новых и существующих продуктов на 
различных этапах их жизненного цикла. Это позволяет решать 
задачи разработки новых препаратов и улучшения доказатель-
ной базы эффективности и безопасности лекарственных средств в 
соответствии с возрастающими регуляторными требованиями. 
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ФАРМАКОДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ФІТОПРЕПАРАТІВ 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ 
А.Ю. ГАЛУШКО, І.М. БІЛАЙ  

Запорізький державний медичний університет, 
м. Запоріжжя, Україна 

 
Велику зацікавленість в плані пошуку гіполіпідемічних 

засобів викликають препарати рослинного походження.  
Метою дослідження є порівняльна оцінка гіполіпідеміч-

них властивостей лікарських рослин при експериментальній гі-
перліпідемії. Дослідження проведенні на білих щурах, шляхом 
перорального зондового введення холестеролу в дозі 40 мг/кг та 
олійного розчину вітаміну D2 в дозі 350000 ЕД/кг протягом 5 
діб. Досліджувані препарати рослинного походження вводились 
перорально у вигляді настоїв (в якості досліджуваних препаратів 
були використані настої кукурудзяних рилець, шипшини корич-
ної, горобини звичайної та моркви посівної). В якості препарату 
порівняння використовували ловастатин. Отримані результати 
показали, що лікарські рослини по різному впливають на показ-
ники ліпідного обміну. Так, настої кукурудзяних рилець та ши-
пшини коричної значно знижували рівень ЗХС в сироватці крові 
та помірно – в тканинах аорти. В свою чергу, сік моркви посів-
ної істотно гальмував ліпоїдоз тканини аорти, менш виразно 
проявляв гіпохолестеринемічну дію. Препарат горобини звичай-
ної не виявив достовірних значень показників ліпідного обміну 
в сироватці крові, але достовірно гальмував ліпоїдоз тканини 
аорти. Настій шипшини коричної перевищував гіпотриглицери-
демічну дію α-токоферолу ацетату. При цьому настої кукуру-
дзяних рилець і шипшини коричної перевершували еталонні за-
соби по вираженості гіпо-β-ліпопротеїнемічного ефекту. 
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Республика Армения 

 
Известно, что некоторые производные аминокислот явля-

ются антиметаболитами, которые вызывают ингибирование кле-
точных метаболитов, приводя к предотвращению синтеза ДНК и 
РНКкак в опухолевых клетках, так и в соматических клетках[1]. 

Учитывая роль и важность Шифф-аминокислот для орга-
низма человека, стояла задача выявления морфологических и 
морфофункциональных изменений при развитии патологиче-
ских процессов в вилочковой железе и в надпочечниках, а также 
морфогистологической характеристики печени в эксперименте 
(саркома-45) при применении этилового эфира салицилиден-DL-
тирозина (1), салицилиден-DL-β-фенил-α-аланина (2), салици-
лиден-DL-β-фенил-β-аланина(3). 

Среди исследуемых соединений определенный интерес 
представляет этиловый эфир салицилиден-DL-тирозина (1).  
1. По сравнению с контролем (саркома-45) гистоструктура ви-
лочковой железы заметно восстанавливается, приближаясь к 
норме.  
2. По сравнению с контролем наблюдается тенденция к восста-
новлению целостности гистоструктуры органа. 
3. Метрически отмечается умеренная гипертрофия ядер коры 
надпочечника, особенно в пучковой зоне, что приводит к увели-
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чению ЯЦК. 
4. Суммируя полученные гистологические и морфологические 
данные, можно заключить, что на фоне влияния соединения (1) 
в дозе 50 мг/кг, патологические процессы, возникающие в ви-
лочковой и надпочечной железах, заметно ослабевают по срав-
нению с контролем. 

Эти данные поставили перед нами задачу изучения морфо-
гистологической характеристики печени в эксперименте. 

Выявлено, что  по сравнению с контролем у животных, по-
лучивших соед.(1), в печеночной ткани происходят процессы, 
которые имеют тенденцию к восстановлению гистоструктурных 
элементов органа, уменьшаются дистрофические изменения и 
процессы лимфогистиоцитарной инфильтрации. 

Таким образом, имея антиоксидантный характер, соедине-
ние (1) модулирует функции вилочковой железы, надпочечника 
и печени, подавляя патологические процессы в этих органах в 
частности и в организме в целом. 
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Цель работы. При геморрагическом шоке отек интерсти-

ции, изменения в легких приводят к формированию респиратор-
ного дистресс-синдрома, как следствие нарушения газообмена и 
метаболической функции легких. Причина этого процесса явля-
ется гипоксия, при котором происходит перегрузка ионами Са2+ 
ткани легкого. Целью настоящей работы явилось применение в 
этой ситуации антагонистов ионов кальция верапамила.  

Методы исследования. Опыты проводили на 10 наркоти-
зированных (нембутал, 30-40 мг/кг, внутривенно) котах весом 
2,5-3 кг. Геморрагический шок воспрозводили по методике Уиг-
герса-Феина. Были проведены 2 серии экспериментов, в каждом 
по 5 котов, контрольных и под действием верапамила в дозе 0,25 
мг/кг. Для изучения защитного действия легкого при геморраги-
ческом шоке (уменьшения артериального давления до 40 мили-
метр ртутного столба в течение 1 часа) была изучена ультра-
структура легкого (нижняя доля левого легкого). Для оценки 
ультраструктуры легкого на электронном микроскопе JEM-100 
В (Япония), применяли стандартные методы. 

Результаты. Полученные данные показали, что при бы-
стром развитии геморрагического шока, вызванного масивной 
кровопотерью (40 милилитр/кг) в легочной ткани обнаружива-
ются ультраструктурные признаки резкого отека интерстициу-
ма, в просвете альвеол накапливается бесструктурная масса 
средней электронной плотности (рис. 1). 

При геморрагическом шоке у животных в лёгких под 
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чению ЯЦК. 
4. Суммируя полученные гистологические и морфологические 
данные, можно заключить, что на фоне влияния соединения (1) 
в дозе 50 мг/кг, патологические процессы, возникающие в ви-
лочковой и надпочечной железах, заметно ослабевают по срав-
нению с контролем. 

Эти данные поставили перед нами задачу изучения морфо-
гистологической характеристики печени в эксперименте. 

Выявлено, что  по сравнению с контролем у животных, по-
лучивших соед.(1), в печеночной ткани происходят процессы, 
которые имеют тенденцию к восстановлению гистоструктурных 
элементов органа, уменьшаются дистрофические изменения и 
процессы лимфогистиоцитарной инфильтрации. 

Таким образом, имея антиоксидантный характер, соедине-
ние (1) модулирует функции вилочковой железы, надпочечника 
и печени, подавляя патологические процессы в этих органах в 
частности и в организме в целом. 
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действием вепарамила отмечалась меньше признаков отека лег-
ких. Наблюдается расширение просвета капилляров (РК) (рис. 
№2). 
 

 

 

Рис. №1. 
Электронограмма легкого, 
кот, при нелеченном необра-
тимом геморрагическом шоке 
(Х8000); отмечается резкий 
отек интестициума (ОН). 
Эритроциты в просвете альве-
олы (Э). 

Рис. №2. 
Электронограмма легкого, кот, 
при необратимом геморрагиче-
ском шоке, леченном верапа-
милом (Х5000). Наблюдается 
расширение просвета капилля-
ров (РК). 

 
Выводы. При геморрагическом шоке у животных в лег-

ких под действием верапамила отмечалось незначительное про-
тективное действие.  
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Цель работы: Изучение взаимодействия метронидазола с 
антацидными препаратами, в условиях химического экспери-
мента. 

Методы исследования: метод УФ-спектрофотометрии.  
Результаты: Среди всех заболеваний ЖКТ одним из 

наиболее распространенных является язвенная болезнь желудка 
(ЯБЖ). Особенности лечения этого заболевания заключаются в 
том, что пациентам необходимо использовать большое количе-
ство различных препаратов, которые необходимо разграничи-
вать по времени приема, вследствие их возможного взаимодей-
ствия друг с другом. Одним из таких примеров является взаимо-
действие препаратов с антацидами. Метронидазол как препарат, 
обладающий антихеликобактерной активностью, широко ис-
пользуется в настоящий момент для лечения ЯБЖ. Ввиду осо-
бенностей его химической структуры, предполагается, что он 
может образовывать комплексы с солями металлов, входящих в 
состав антацидных препаратов. Методом УФ-
спектрофотометрии было изучено взаимодействие с CaCl2, 
MgSO4 в концентрациях 1 ммоль метронидазола и 0,5 ммоль со-
ли, и 0,3 ммоль соли Al2(SO4)3 соответственно, в качестве рас-
творителей использовались 0,1 М раствор кислоты хлористово-
дородной и вода очищенная. Наблюдаемое смещение оптиче-
ской плотности растворов метронидазола с солями металлов по 
сравнению с раствором метронидазола незначительно.  

Выводы: Исходя из полученных данных, можно сделать 
предварительное предположение о том, что в данных условиях 
метронидазол не образует комплексы с солями Ca, Mg, Al. 
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Цель работы: с помощью компьютерных программ осу-
ществить молекулярный докинг производных 1,2,4-триазола и 
тетразола для установления индексов связывания химических 
веществ с рецепторами в сравнении с применяемыми в меди-
цинской практике лекарственными препаратами, синтезировать 
ряд веществ и оценить результаты фармакологического скри-
нинга с предварительными исследованиями. 

Материалы и методы исследования: новые синтетиче-
ские производные 3-меркапто-4-арил-1,2,4-триазола(4Н) и 1-
арил-5-меркаптотетразола(1Н); компьютерные программы мо-
лекулярного докинга OpenEye, SCIGRESS 

Результаты: молекулярное моделирование потенциаль-
ных лекарственных средств позволяет оптимизировать целена-
правленный синтез биологически активных веществ. На основа-
нии логико-структурного анализа и прогноза фармакологиче-
ской активности виртуальных библиотек синтетических веществ 
– производных 3-меркапто-4-арил-1,2,4-триазола(4Н) и 1-арил-
5-меркаптотетразола(1Н) отобраны структуры, перспективные 
для создания лекарственных препаратов для лечения вирусных 
заболеваний, язвенной болезни, купирования судорожных син-
дромов. С учетом механизма действия для каждого вида актив-
ности были выбраны соответствующие белки-мишени, структу-
ра которых доступна на сайте pubmed.org. Сравнение степени 
связывания соединений из виртуальной библиотеки и соответст-
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вующих референс-препаратов позволило выделить соединения, 
потенциально более активные, чем препараты сравнения в каж-
дой фармакологической группе. Валидация модели осуществля-
лась после синтеза веществ и их фармакологического скрининга. 
Установлена зависимость фармакологической активности от 
структуры синтезированных веществ. С учетом рецепторных 
механизмов действия ожидаемо наиболее ценными факторами 
оказались липофильность и пространственные факторы. По-
строены QSAR-модели для отдельных видов активности. Объе-
динение в одну выборку производных 3-меркапто-4-арил-1,2,4-
триазола(4Н) и 1-арил-5-меркаптотетразола(1Н) ухудшает ста-
тистические показатели в корреляциях, что свидетельствует о 
различии в свойствах базовых гетероциклических структур. Для 
наиболее активных по данным фармакологического скрининга 
соединений проведены углубленные докинговые исследования – 
определены активные сайты белков, с которыми осуществляется 
наибольшее связывание. На основании этого с достаточно высо-
кой степени вероятности можно говорить о механизме действия 
соединений-лидеров, выделенных в результате проведенных ис-
следований. 

Выводы: 
1 осуществлено молекулярное моделирование и молекулярный 
докинг производных 3-меркапто-4-арил-1,2,4-триазола(4Н) и 1-
арил-5-меркаптотетразола(1Н); 

2 фармакологический скрининг синтезированных соединений на 
90 % подтвердил предварительные компьютерные расчеты и по-
зволил выделить вещества-лидеры с потенциальной противови-
русной, противоязвенной и противосудорожной активностью. 
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русной, противоязвенной и противосудорожной активностью. 
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Мета роботи: дослідження гепатопротекторної активно-

сті нового комбінованого препарату, капсул «Гепафісан», до 
складу якого входить комплекс БАР з 7 видів лікарської рослин-
ної сировини (плодів розторопші, кореня кульбаби, листя м’яти, 
трави бобівника трилистого, квіток нагідків, трави реп’яшка, 
трави рутки лікарської). 

Методи дослідження. Скринінгове дослідження з визна-
чення ефективних доз за гепатозахисною активністю проведено 
на моделі гострого гепатиту, викликаного введенням тетрахлор-
метану. Поглиблене вивчення гепатопротекторної активності 
капсул «Гепафісан» - на моделі експериментального гострого 
гепатиту, викликаного введенням парацетамолу, та на моделі 
хронічного гепатиту, викликаного введенням тетрахлорметану 
та етанолу. При виборі моделей та методів дослідженння вико-
ристовували методичні рекомендації ДЕЦ МОЗ України. 

Референтним препаратом при вивченні капсул «Гепафі-
сан» було обрано аналог за фармакологічною дією та лікарсь-
кою формою комплексний рослинний препарат, зареєстрований 
на фармацевтичному ринку України, капсули «Гепабене» в дозі 
88 мг/кг, яку розраховували за допомогою коефіцієнта видової 
стійкості по Риболовлєву Ю.Р., виходячи з добової дози для лю-
дини. Усі дослідження були проведені на щурах. З тваринами 
поводились згідно з правилами «Європейської конвенції по за-
хисту хребетних тварин, яких використовують для експеримен-
тальних та наукових цілей». Досліджуваний та референтний 
препарат уводили тваринам внутрішньошлунково, що відповідає 
передбачуваному шляху введення в клінічній практиці. При ви-
конанні роботи були використані фармакологічні, біохімічні, 
гістологічні, фізіологічні методи дослідження та методи матема-
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тичної статистики. 
Результати. У скринінгових дослідженнях на моделі го-

строго гепатиту, викликаного введенням тетрахлорметану, вста-
новлено найбільш виразну гепатозахисну активність капсул 
«Гепафісан» у дозах 54 та 108 мг/кг, які були обрані, як умовно 
терапевтичні добові дози. На моделі гострого гепатиту, викли-
каного введенням парацетамолу, підтверджено дозозалежний 
ефект капсул «Гепафісан», які в дозі 108 мг/кг за гепатопротек-
торною дією перевершують за виразністю гепатозахисну дію 
референтного препарату - капсул «Гепабене». Результати біохі-
мічних досліджень гепатозахисної дії капсул «Гепафісан» на 
моделі хронічного гепатиту, викликаного комбінованим уведен-
ням тетрахлорметану та етанолу, дозволили встановити гепато-
протекторну активність досліджуваного препарату, яка за ефек-
тивністю знаходиться на рівні активності референтного препа-
рату та характеризується пригніченням активності ПОЛ, норма-
лізацією антиоксидантного захисту, посиленням метаболічної та 
синтетичної функцій печінки. За результатами морфологічних 
досліджень капсули «Гепафісан» в дозах 54 мг/кг та 108 мг/кг на 
експериментальній моделі хронічного етанол-
тетрахлорметанового ураження печінки щурів проявляють до-
сить виразну гепатопротекторну дію, яка зростає в дозі 108 
мг/кг. Референтний препарат, капсули «Гепабене», за виразніс-
тю гепатопротекторної дії значно поступаються досліджуваному 
препарату - капсулам «Гепафісан». 

Висновки: в результаті проведених досліджень фармако-
логічної активності було встановлено, що новий комбінований 
рослинний препарат - капсули «Гепафісан», проявляє: виразну 
лікувальну дію на тлі етіологічно та патогенетично різних екс-
периментальних моделях гепатитів. Таким чином, капсули «Ге-
пафісан» можна рекомендувати для збільшення асортименту ві-
тчизняних гепатопротекторів. 
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Мета роботи. Одним з відомих ефектів бензодіазепинів 

є здатність змінювати перебіг фаз циклу спання-неспання: збі-
льшення загальної тривалості сну, збільшення представленості 
поверхневого повільнохвильового сну на тлі зменшення трива-
лості глибоких повільнохвильових фаз сну, збільшення латент-
ного періоду виникнення парадоксального сну з незначним зага-
льним зниженням його тривалості. Тому метою даної роботи 
було проведення досліджень впливу похідного пептидамідобен-
зофенону (ПАБФ) та референс-препарату діазепаму на характе-
ристики циклу спання–неспання у щурів у сформований період 
коразол-індукованого кіндлінгу. 

Методи дослідження. Досліди проводилися на інтактних 
білих щурах–самцях лінії Вістар. З метою відтворення фармако-
логічного кіндлінгу експериментальним тваринам проводили 21 
однократне щодобове введення підпорогових доз коразолу (30,0 
мг/кг) об’ємом 0,1-0,2 мл за однакових умов. Дослідження циклу 
спання-неспання проводилося в один і той же час доби впро-
довж чотирьох годин (у період з 12.00 до 16. 00 годин). Кожна 
група експериментальних тварин складалася з 8 щурів. Після 
розміщення тварини в клітці з постійним рівнем штучного осві-
тлення, проводили запис електрокортикограми, яку оцінювали 
кожні 50 с. При обробці отриманої інформації використовували 
наступні характеристики циклу спання-неспання: загальний час 
поведінкового неспання, загальну тривалість сну, абсолютний 
час тривалості повільнохвильового сну, абсолютний час трива-
лості парадоксального сну, латентний період першого епізоду 
парадоксального сну і латентний період засинання. Оцінку фра-
гментованості парадоксального сну проводили за числом його 
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епізодів за весь період спостереження. Крім того визначали чис-
ло циклів парадокальної фази сну. Всі сполуки вводили внутрі-
шньоочеревинно: похідне ПАБФ дозами 0,15 і 1,5 мг/кг та діазе-
пам дозами 0,05 і 0,5 мг/кг. Дослідження тривалості фаз циклу 
спання-неспання у щурів на стадії розвинутих проявів коразоло-
вого кіндлінгу показало, що в цей період тривалість періоду не-
спання склала 32,0 % від загальної тривалості спостереження, 
що було достовірно (на 6,8 %) менше, ніж у групі інтактних тва-
рин (P<0,05). 

Результати. Похідне ПАБФ (0,15 мг/кг) збільшувало 
тривалість парадоксального сну до 12,5 % від загальної тривало-
сті спостереження, зменшувало його фрагментованість на 20,2 % 
у кіндлінгових щурів, а більш високою дозою (1,5 мг/кг) зменшува-
ло латентність засинання в 1,5 рази та латентність парадоксаль-
ного сну – в 1,82 рази. Діазепам (0,5 мг/кг) збільшував трива-
лість поверхневого та глибокого повільнохвильового сну (на 
15,4 та на 12,6 %), зменшував тривалість парадоксального сну 
до 5,0 % від загальної тривалості циклу, а також скорочував ла-
тентний період засинання та парадоксального сну (в 1,72 та в 
2,02 рази відповідно). 

Висновки. Порівняльна оцінка ефективності застосування 
досліджуваних сполук відносно показників порушень з боку ци-
клу спання-неспання на стадії сформованого кіндлінгового син-
дрому довела, що ефекти похідного ПАБФ є більш сприятливи-
ми з позицій відновлення показників циклу спання-неспання за 
умов кіндлінгового епілептичного синдрому порівняно з ефек-
тами, які спостерігались при застосуванні діазепаму. Ці факти 
вказують на користь менш виразних седативних ефектів похід-
ного ПАБФ порівняно з діазепамом. 
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льшення загальної тривалості сну, збільшення представленості 
поверхневого повільнохвильового сну на тлі зменшення трива-
лості глибоких повільнохвильових фаз сну, збільшення латент-
ного періоду виникнення парадоксального сну з незначним зага-
льним зниженням його тривалості. Тому метою даної роботи 
було проведення досліджень впливу похідного пептидамідобен-
зофенону (ПАБФ) та референс-препарату діазепаму на характе-
ристики циклу спання–неспання у щурів у сформований період 
коразол-індукованого кіндлінгу. 

Методи дослідження. Досліди проводилися на інтактних 
білих щурах–самцях лінії Вістар. З метою відтворення фармако-
логічного кіндлінгу експериментальним тваринам проводили 21 
однократне щодобове введення підпорогових доз коразолу (30,0 
мг/кг) об’ємом 0,1-0,2 мл за однакових умов. Дослідження циклу 
спання-неспання проводилося в один і той же час доби впро-
довж чотирьох годин (у період з 12.00 до 16. 00 годин). Кожна 
група експериментальних тварин складалася з 8 щурів. Після 
розміщення тварини в клітці з постійним рівнем штучного осві-
тлення, проводили запис електрокортикограми, яку оцінювали 
кожні 50 с. При обробці отриманої інформації використовували 
наступні характеристики циклу спання-неспання: загальний час 
поведінкового неспання, загальну тривалість сну, абсолютний 
час тривалості повільнохвильового сну, абсолютний час трива-
лості парадоксального сну, латентний період першого епізоду 
парадоксального сну і латентний період засинання. Оцінку фра-
гментованості парадоксального сну проводили за числом його 
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епізодів за весь період спостереження. Крім того визначали чис-
ло циклів парадокальної фази сну. Всі сполуки вводили внутрі-
шньоочеревинно: похідне ПАБФ дозами 0,15 і 1,5 мг/кг та діазе-
пам дозами 0,05 і 0,5 мг/кг. Дослідження тривалості фаз циклу 
спання-неспання у щурів на стадії розвинутих проявів коразоло-
вого кіндлінгу показало, що в цей період тривалість періоду не-
спання склала 32,0 % від загальної тривалості спостереження, 
що було достовірно (на 6,8 %) менше, ніж у групі інтактних тва-
рин (P<0,05). 

Результати. Похідне ПАБФ (0,15 мг/кг) збільшувало 
тривалість парадоксального сну до 12,5 % від загальної тривало-
сті спостереження, зменшувало його фрагментованість на 20,2 % 
у кіндлінгових щурів, а більш високою дозою (1,5 мг/кг) зменшува-
ло латентність засинання в 1,5 рази та латентність парадоксаль-
ного сну – в 1,82 рази. Діазепам (0,5 мг/кг) збільшував трива-
лість поверхневого та глибокого повільнохвильового сну (на 
15,4 та на 12,6 %), зменшував тривалість парадоксального сну 
до 5,0 % від загальної тривалості циклу, а також скорочував ла-
тентний період засинання та парадоксального сну (в 1,72 та в 
2,02 рази відповідно). 

Висновки. Порівняльна оцінка ефективності застосування 
досліджуваних сполук відносно показників порушень з боку ци-
клу спання-неспання на стадії сформованого кіндлінгового син-
дрому довела, що ефекти похідного ПАБФ є більш сприятливи-
ми з позицій відновлення показників циклу спання-неспання за 
умов кіндлінгового епілептичного синдрому порівняно з ефек-
тами, які спостерігались при застосуванні діазепаму. Ці факти 
вказують на користь менш виразних седативних ефектів похід-
ного ПАБФ порівняно з діазепамом. 
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ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕРМАНИЯ 
В.В. ГОДОВАН, Е.Ф. ШЕМОНАЕВА, М.В. МАТЮШКИНА, 

Е.А. ЧЕБАНЕНКО, Д.Ю. АНДРОНОВ 
Одесский национальный медицинский университет, 

г. Одесса, Украина 
 
Цель исследования - сравнение острой токсичности новых 

биологически активных веществ (БАВ) - координационных со-
единений германия с лимонной кислотой и магнием (гермацит), 
германия с лимонной кислотой и кобальтом (геркоцит). Соеди-
нения синтезированы на кафедре общей химии и полимеров 
Одесского национального университета под руководством про-
фессора Сейфуллиной И.О. 

Постоянно ведется поиск новых эффективных и безопас-
ных лекарственных средств. В последние десятилетия установ-
лена незаменимость так называемых биометаллов в механизмах 
нормального функционирования систем организма, выяснена 
роль микроэлементов (металлов) в жизнедеятельности человека, 
изучена их специфическая фармакологическая активность. Гер-
маний обладает нейротропной, кардиотропной и гепатотропной 
активностью, оказывает антигипоксическое, иммуномодули-
рующее, мембранопротекторное и  противовирусное действие. 
Магний стимулирует иммунитет, оказывает антиаритмическое и 
антистрессовое действие. Лимона кислота участвует в процессах 
клеточного дыхания, обмене белков и углеводов,  нормализует 
деятельность нейро-эндокринной и иммунной системы. Кобальт 
необходим для нормального функционирования поджелудочной 
железы, используется при лечении гипертонической болезни, 
нервной системы и кожных заболеваний, доказано антимикроб-
ное действие соединений кобальта. 

Методы исследования. Эксперимент проводился на бе-
лых мышах линии ISR массой 18-20 г. обоих полов в питомнике 
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ОНМедУМОЗ Украины, прошедших карантин не менее 10-14 
дней. Все исследования проводились в соответствии с GLP, в 
соответствии с методическими рекомендациями Государствен-
ного фармакологического центра МЗ Украины, общими этиче-
скими принципами экспериментов на животных. Гермацит вво-
дили однократно внутрибрюшинно в виде 10 % водного раство-
ра в различных дозах от 2000 мг / кг до 3500 мг / кг с интерва-
лом 100 мг / кг. Геркоцит вводили однократно внутрибрюшинно 
в виде 1% раствора в различных дозах от 250 мг / кг до 450 мг / 
кг с интервалом  25 мг / кг. Острую токсичность определяли с 
помощью метода наименьших квадратов пробит-анализа кривых 
летальности по В.В. Прозоровскому. 
Результаты следования приведены ниже.  

БАВ LD50 
мг/кг 

Стандартная 
ошибка 

ЛД50 мг/кг 

ЛД16 
мг/кг 

ЛД84  
мг/кг 

ЛД100  
мг/кг 

Гермацит 2733,73 44,067 2581,08 2886,38 2962,71 
Геркоцит 375,81 12,964 325,60 426,02 451,12 

Выводы. Исследования показали, что LD50 гермацита 
больше чем LD50 геркоцита в 7 раз (2733,73 мг/кг и 375,81 
мг/кг), следовательно, геркоцит токсичнее. Гермацит относится 
к V классу веществ и является практически нетоксичным соеди-
нением. Геркоцит относится к IV классу и является малотоксич-
ными веществом. Очевидно, увеличение токсичности координа-
ционных соединений связано с наличием кобальта, который на-
ходится во внешней сфере соединения.  

Таким образом, данные соединения обладают низкой 
токсичностью и являются перспективными БАВ для дальнейше-
го исследования и определения фармакологической активности. 
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Мета роботи: оцінити значення прогнозування фарма-

кологічної активності в доклінічних і клінічних дослідженнях за 
допомогою комп’ютерного моделювання. 

Методи дослідження: статистичні, фармакологічні, ана-
літичні. 

Результати: удосконалення методів прогнозування фар-
макологічної активності не тільки на етапі доклінічного вивчен-
ня, але і клінічних досліджень проводять постійно. При прове-
денні доклінічних досліджень до затверджених методичними 
рекомендаціями експериментів додаються нові, наприклад, ви-
явлення препаратів, які можна застосовувати при хронічній сер-
цевій недостатності, проводять на щурах і кролях з доксорубі-
циновою кардіоміопатією. Пошук нових антигіпертензивних 
препаратів є більш фізіологічним на щурах зі спонтанною арте-
ріальною гіпертензією. Мембранотропні властивості препаратів 
визначають за допомогою встановлення їх взаємодії з компоне-
нтами біомембран за допомогою УФ-спектроскопії, а також з 
застосуванням ленгмюлеровських плівок. Додатковими опосе-
редкованими показниками мембранотропної дії вважають пока-
зники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, на жирно-
кислотний склад ліпідів в життєво важливих органах (міокард, 
печінка), в нервовій тканині і в плазмі крові, а також осмотичну 
резистентність еритроцитів. Традиційне виявлення ергогенної 
дії препаратів при ідентифікації показників окислювального фо-
сфорилювання та гліколізу доповнилося методами визначення 
мітопротекторної активності. Важливим етапом прогнозування 
фармакологічної активності в доклінічних дослідженнях є кван-
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тово-фармакологічні експерименти. Вони не тільки уточнюють 
взаємодію потенційних лікарських засобів з біолігандами, але 
також дозволяють прогнозувати можливий спектр їх фармако-
динаміки. Для втстановлення первинної фармакологічної реакції 
біологічно активних речовин з рецепторами або іншими компо-
нентами биомембран та метаболітами застосовують метод моле-
кулярної механіки та напівемпіричних метод РМ3. Завдяки 
останньому методу встановлена можливість утворення комплек-
сів мексидолу, таурину з креатинфосфатом, АТФ, НАД і НАДФ, 
що підтверджує ерогенні властивості препаратів. Утворення во-
дневих зв’язків між фармакоформними групами препаратів та 
компонентами биомембран сприяє подальшому синтезу нових 
біологічно активних речовин. Для прогнозування фармакологіч-
ної активності біологічно активних сполук використовують 
комп’ютерну програму Pass Inet, що прогнозує 2468 видів  акти-
вності. Точність прогнозування в 85% достатня для практичного 
використання. Так, на кафедрі фармакології і клінічної фарма-
кології НМУ імені О.О. Богомольця за допомогою цієї програми 
визначені кардіопротекторні, цитопротекторні властивості тіот-
риазоліну, кверцетину, триметазидину, ранолазину, таурину, 
похідних сукцинової кислоти, тріазолу, амінокислот та інших. 
Перед третьою і четвертою фазами клінічних досліджень як ві-
домих препаратів, так і нових сполук є доцільним також скорис-
татися програмою Pass Inet.  

Висновки: таким чином, впровадження нових підходів фі-
зико-хімічної, біохімічної, квантової фармакології буде сприяти 
поліпшенню розробки нових лікарських засобів, проведенню їх 
доклінічних досліджень та клінічних випробувань.  
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Н.О. ГОРЧАКОВА  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
м. Київ, Україна 

 
Мета роботи: оцінити значення прогнозування фарма-

кологічної активності в доклінічних і клінічних дослідженнях за 
допомогою комп’ютерного моделювання. 

Методи дослідження: статистичні, фармакологічні, ана-
літичні. 

Результати: удосконалення методів прогнозування фар-
макологічної активності не тільки на етапі доклінічного вивчен-
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рекомендаціями експериментів додаються нові, наприклад, ви-
явлення препаратів, які можна застосовувати при хронічній сер-
цевій недостатності, проводять на щурах і кролях з доксорубі-
циновою кардіоміопатією. Пошук нових антигіпертензивних 
препаратів є більш фізіологічним на щурах зі спонтанною арте-
ріальною гіпертензією. Мембранотропні властивості препаратів 
визначають за допомогою встановлення їх взаємодії з компоне-
нтами біомембран за допомогою УФ-спектроскопії, а також з 
застосуванням ленгмюлеровських плівок. Додатковими опосе-
редкованими показниками мембранотропної дії вважають пока-
зники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, на жирно-
кислотний склад ліпідів в життєво важливих органах (міокард, 
печінка), в нервовій тканині і в плазмі крові, а також осмотичну 
резистентність еритроцитів. Традиційне виявлення ергогенної 
дії препаратів при ідентифікації показників окислювального фо-
сфорилювання та гліколізу доповнилося методами визначення 
мітопротекторної активності. Важливим етапом прогнозування 
фармакологічної активності в доклінічних дослідженнях є кван-
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тово-фармакологічні експерименти. Вони не тільки уточнюють 
взаємодію потенційних лікарських засобів з біолігандами, але 
також дозволяють прогнозувати можливий спектр їх фармако-
динаміки. Для втстановлення первинної фармакологічної реакції 
біологічно активних речовин з рецепторами або іншими компо-
нентами биомембран та метаболітами застосовують метод моле-
кулярної механіки та напівемпіричних метод РМ3. Завдяки 
останньому методу встановлена можливість утворення комплек-
сів мексидолу, таурину з креатинфосфатом, АТФ, НАД і НАДФ, 
що підтверджує ерогенні властивості препаратів. Утворення во-
дневих зв’язків між фармакоформними групами препаратів та 
компонентами биомембран сприяє подальшому синтезу нових 
біологічно активних речовин. Для прогнозування фармакологіч-
ної активності біологічно активних сполук використовують 
комп’ютерну програму Pass Inet, що прогнозує 2468 видів  акти-
вності. Точність прогнозування в 85% достатня для практичного 
використання. Так, на кафедрі фармакології і клінічної фарма-
кології НМУ імені О.О. Богомольця за допомогою цієї програми 
визначені кардіопротекторні, цитопротекторні властивості тіот-
риазоліну, кверцетину, триметазидину, ранолазину, таурину, 
похідних сукцинової кислоти, тріазолу, амінокислот та інших. 
Перед третьою і четвертою фазами клінічних досліджень як ві-
домих препаратів, так і нових сполук є доцільним також скорис-
татися програмою Pass Inet.  

Висновки: таким чином, впровадження нових підходів фі-
зико-хімічної, біохімічної, квантової фармакології буде сприяти 
поліпшенню розробки нових лікарських засобів, проведенню їх 
доклінічних досліджень та клінічних випробувань.  
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МЕДИКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ 

А.І. ГРЕБЕЛЬНИК 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 
 

Мета роботи. Одним із головних завдань 
фармакологічної науки є дослідження і розробка нових висо-
коефективних у і безпечних лікарських засобів. Після встанов-
лення того факту, що у рослинах міститься значна кількість 
германію у вигляді германійорганічних сполук, наприкінці ХХ і 
на початку ХХI ст. розпочався інтенсивний розвиток 
германійорганічної хімії та синтез нових перспективних сполук. 

Методи дослідження: аналітичні, статистичні. 
Результати. Германій (Ge) відкритий у 1886 році 

німецьким вченим К.А. Вінклером. Метал знаходиться у ґрунті, 
воді, рослинах та організмах тварин, відноситься до важких 
металів, проте не є токсичним. В організм людини германій 
потрапляє аліментарним шляхом, в середньому 0,4-1,5 мг на до-
бу, добре всмоктується (біля 95%) і відносно рівномірно 
розподіляється по органам і тканинам, виводиться з організму 
переважно з сечею. 

Сполуки у дозах, які відповідають добовій потребі, не 
мають ембріо- та фетотоксичних, мутагенних, тератогенних та 
канцерогенних ефектів. 

Недостатній вміст германію у раціоні супроводжується 
пошкодженням кісткового матриксу у щурів. Основні прояви 
дефіциту германію: розвиток остеопорозу та підвищення ризику 
розвитку онкологічних захворювань. 

Органічні сполуки германію можуть пригнічувати пух-
лини і ріст метастазів, та змінювати імунну відповідь шляхом 
індукції інтерферону-γ, підвищення активності NK-клітин (при-
родних кілерів), а також збільшення активності перитонеальних 
макрофагів. 
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Різноманітні сполуки германію проявляють біологічну 
активність в індукуванні еритропоезу, антимікробну дію, 
противірусну, антимутагенну, протипухлинну, анальгезуючу та 
імуномоделюючу активність, а також антагоністичну дію при 
отруєнні важкими металами. 

Препарати германію мають гіполіпідемічну, 
гіпотензивну, антивірусну, антималярійну дію. Виявлені не 
менш цікаві дані щодо впливу германію на нейрофізіологічні 
процеси. 

Органічні сполуки германію можуть бути екстраговані з 
лікарських рослин, в яких германій міститься у високих 
концентраціях. Це, такі рослини як: женьшень, алое, часник та 
гриб роду Ganoderma Karst. – Ganoderma lucidum. А також 
органічні сполуки германію можуть бути синтезовані хімічним 
шляхом з германію діоксиду та органічних кислот. 

Висновки. Доклінічні та клінічні дослідження різних 
органічних і комплексних германійвмісних сполук показали, що 
вони проявляють різносторонні фармакодинамічні властивості, 
у тому числі протипухлинну, імуномодулюючу, противірусну, 
нейро-, кардіо-, гепатопротекторну, антигіпоксичну, 
детоксикаційну, мембранопротекторну та ін.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 

«АЗИМЕД» И «СУМАМЕД» В РАЗЛИЧНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ И ДОЗИРОВКАХ 

Т.С. ГРИБУНИНА, И.А. ГАЙВОРОНСКАЯ, Ю.Г. КУВАЙСКОВ 
Корпорация «Артериум», г. Киев 

 
Важной частью социальной защиты населения является 

создание системы, обеспечивающей безопасными, эффективны-
ми и качественными лекарственными препаратами. Одним из 
ключевых моментов этой системе является широкое использо-
вание генерических лекарственных средств, в особенности при 
социально значимых заболеваниях, имеющих большую распро-
страненность. Благоприятного влияния на течение и исход таких 
заболеваний можно добиться только при использовании относи-
тельно доступных по цене и высококачественных генериков.  

Общепризнанным методом подтверждения соответствия 
генерика оригинальному препарату является доказательство его 
биоэквивалентности оригинальному препарату. Данный метод 
основывается на утверждении, что величина эффекта лекарст-
венного средства для системного применения пропорциональна 
его концентрации в крови. С точки зрения доказательной меди-
цины биоэквивалентные препараты являются взаимозаменяе-
мыми. 

Ведущим отечественным производителем антибактери-
альных препаратов Корпорацией Артериум (ПАО «Киевмедпре-
парат») на фармацевтический рынок Украины за последние не-
сколько лет было выпущено десятки генерических препаратов, 
среди которых препараты, содержащие азитромицин, под торго-
вой маркой «Азимед». Три препарата под торговой маркой 
«Азимед» были зарегистрированы в 2010-2012 гг. на основе до-
казательства биоэквивалентности инновационному препарату 
«Сумамед» в ходе проведенных клинических исследований:  
● «Изучение биоэквивалентности препаратов Азимед, таблетки, 
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покрытые пленочной оболочкой, по 500 мг, производства ОАО 
«Киевмедпрепарат» (Украина) и Сумамед, таблетки, покрытые 
оболочкой, по 500 мг, производства фирмы «Pliva» (Хорватия) с 
участием здоровых добровольцев» (09.04.2010); 
● «Изучение биоэквивалентности лекарственных препаратов 
Азимед, порошок для оральной суспензии по 200 мг/5 мл во 
флаконе, производства ОАО «Киевмедпрепарат» (Украина) и 
Сумамед Форте, порошок для приготовления суспензии для пе-
рорального применения 200 мг/5мл во флаконе, производства 
фирмы «Pliva Croatia» (Хорватия) с участием здоровых добро-
вольцев» (18.11.2011); 
● «Клиническое исследование по оценке биоэквивалентности 
препаратов Азимед, порошок для оральной суспензии по 100 
мг/5 мл во флаконе, производства ОАО «Киевмедпрепарат» 
(Украина) и Сумамед, порошок для приготовления суспензии 
для перорального применения по 100 мг/5мл во флаконе, произ-
водства фирмы «Pliva Croatia» (Хорватия) с участием здоровых 
добровольцев» (28.03.2012). 

Данные исследования были проведены на клинической 
базе Национального фармацевтического университета – в Кли-
нико-диагностическом центре НФаУ, г. Харьков. Биоаналитиче-
ская часть исследований выполнена в лаборатории фармакоки-
нетики ГП «Государственный экспертный центр» МЗ Украины, 
г. Харьков. 

В каждом исследовании принимали участие 24 здоровых 
добровольцев мужского и женского пола. Изучаемые препараты 
применяли однократно перорально, натощак в двухпериодном 
перекрестном исследовании.  

Основная цель каждого из исследований состояла в оцен-
ке биоэквивалентности лекарственных средств, содержащих 
азитромицин – Азимед и Сумамед (таблетки по 500 мг), Азимед 
и Сумамед Форте (суспензия по 200 мг/5 мл), Азимед и Сумамед 
(суспензия по 100 мг/5 мл) путем сравнительного изучения их 
биодоступности при введении однократной дозы здоровым доб-
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ми и качественными лекарственными препаратами. Одним из 
ключевых моментов этой системе является широкое использо-
вание генерических лекарственных средств, в особенности при 
социально значимых заболеваниях, имеющих большую распро-
страненность. Благоприятного влияния на течение и исход таких 
заболеваний можно добиться только при использовании относи-
тельно доступных по цене и высококачественных генериков.  

Общепризнанным методом подтверждения соответствия 
генерика оригинальному препарату является доказательство его 
биоэквивалентности оригинальному препарату. Данный метод 
основывается на утверждении, что величина эффекта лекарст-
венного средства для системного применения пропорциональна 
его концентрации в крови. С точки зрения доказательной меди-
цины биоэквивалентные препараты являются взаимозаменяе-
мыми. 

Ведущим отечественным производителем антибактери-
альных препаратов Корпорацией Артериум (ПАО «Киевмедпре-
парат») на фармацевтический рынок Украины за последние не-
сколько лет было выпущено десятки генерических препаратов, 
среди которых препараты, содержащие азитромицин, под торго-
вой маркой «Азимед». Три препарата под торговой маркой 
«Азимед» были зарегистрированы в 2010-2012 гг. на основе до-
казательства биоэквивалентности инновационному препарату 
«Сумамед» в ходе проведенных клинических исследований:  
● «Изучение биоэквивалентности препаратов Азимед, таблетки, 

71 

покрытые пленочной оболочкой, по 500 мг, производства ОАО 
«Киевмедпрепарат» (Украина) и Сумамед, таблетки, покрытые 
оболочкой, по 500 мг, производства фирмы «Pliva» (Хорватия) с 
участием здоровых добровольцев» (09.04.2010); 
● «Изучение биоэквивалентности лекарственных препаратов 
Азимед, порошок для оральной суспензии по 200 мг/5 мл во 
флаконе, производства ОАО «Киевмедпрепарат» (Украина) и 
Сумамед Форте, порошок для приготовления суспензии для пе-
рорального применения 200 мг/5мл во флаконе, производства 
фирмы «Pliva Croatia» (Хорватия) с участием здоровых добро-
вольцев» (18.11.2011); 
● «Клиническое исследование по оценке биоэквивалентности 
препаратов Азимед, порошок для оральной суспензии по 100 
мг/5 мл во флаконе, производства ОАО «Киевмедпрепарат» 
(Украина) и Сумамед, порошок для приготовления суспензии 
для перорального применения по 100 мг/5мл во флаконе, произ-
водства фирмы «Pliva Croatia» (Хорватия) с участием здоровых 
добровольцев» (28.03.2012). 

Данные исследования были проведены на клинической 
базе Национального фармацевтического университета – в Кли-
нико-диагностическом центре НФаУ, г. Харьков. Биоаналитиче-
ская часть исследований выполнена в лаборатории фармакоки-
нетики ГП «Государственный экспертный центр» МЗ Украины, 
г. Харьков. 

В каждом исследовании принимали участие 24 здоровых 
добровольцев мужского и женского пола. Изучаемые препараты 
применяли однократно перорально, натощак в двухпериодном 
перекрестном исследовании.  

Основная цель каждого из исследований состояла в оцен-
ке биоэквивалентности лекарственных средств, содержащих 
азитромицин – Азимед и Сумамед (таблетки по 500 мг), Азимед 
и Сумамед Форте (суспензия по 200 мг/5 мл), Азимед и Сумамед 
(суспензия по 100 мг/5 мл) путем сравнительного изучения их 
биодоступности при введении однократной дозы здоровым доб-
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ровольцам.  
Для оценки биоэквивалентности использовался метод, 

основанный на 90% доверительном интервале для отношения 
средних значений анализируемых фармакокинетических пара-
метров (Cmax, AUC0-t, AUC0-∞) для тестируемого и референтного 
лекарственного средства. Препараты считали биоэквивалентны-
ми, если 90% доверительный интервал для геометрического 
среднего, вычисленного для индивидуальных отношений лога-
рифмически преобразованных значений AUC0-t и Сmax находятся 
в пределах 0,80-1,25 (80-125 %).  

В таблице 1 представлены основные фармакокинетиче-
ские параметры изученных препаратов. 

Таблица 1 

Препараты Сmax (нг/мл) Тmax (ч) 

Азимед, таб 500 мг 446,55 2,46 
Сумамед, таб 500 мг 423,45 2,38 
 
Азимед, суспензия по 200 мг/5мл 401,90 2,19 
Сумамед Форте, суспензия по 200 
мг/5мл 

427,62 2,15 

 
Азимед, суспензия по 100 мг/5мл 399,91 2,08 
Сумамед, суспензия по 100 мг/5мл 410,12 2,29 

Фармакокинетические параметры Азимеда, в различных 
формах и дозировках сопоставимы таковым у Сумамеда, в т.ч. 
по информации, приведенной в литературных данных. 

В таблице 2 представлены основные результаты для изу-
чаемых препаратов. 
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Таблица 2 

Показатели Кри-
терии 

БЭ 

Результат 
Азимед, 
таблетки 
500 мг 

Азимед, 
суспензия 
200 мг/5мл 

Азимед, 
суспензия 
100 мг/5мл 

90% ДИ для 
отношения 

средних Сmax 

80-
125% 

84-116% 87-112% 82-109% 

90% ДИ для 
отношения 

средних 
AUC0-t 

80-
125% 

91-106% 97-109% 92-107% 

Как свидетельствуют данные, представленные  
в таблице 2, полученные результаты соответствовали критерию 
биоэквивалентности.  

Анализ результатов обследования 24 здоровых добро-
вольцев в ходе проведения данного исследования также свиде-
тельствует о сравнимой переносимости однократного примене-
ния тестируемых и референтных препаратов. 
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ВПЛИВ ІНДОМЕТАЦИНУ ТА ЦЕЛЕКОКСИБУ 
НА ПАРАМЕТРИ ІОННОГО ТРАНСПОРТУ 

В ЕРИТРОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ 
АДРЕНАЛІН-ІНДУКОВАНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА 

Н.М. ГРИНЧИШИН 
Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 
 

Мета роботи. Дослідження функціонального стану ери-
троцитної мембрани щурів за швидкістю Na/Li-протитранспорту 
та Na,K,Cl-котранспорту за умов експериментальної адреналін-
індукованої виразки  та встановлення  чутливості вказаних тран-
спортерів до впливу індометацину та целекоксибу. 

Методи дослідження. Робота виконана на 40 статевозрі-
лих щурах-самцях масою 150 – 180 г, які були поділені на 4 гру-
пи. Перша група – контрольні тварини. Друга група - щурі з  ви-
разкою шлунка, модельованою шляхом введення адреналіну в 
дозі 2 мг/кг маси тіла. Третю  та четверту групу склали тварини, 
яким перорально вводили нестероїдний протизапальний блока-
тор циклооксигенази 1/циклооксигенази 2 (ЦОГ1/ЦОГ2) індоме-
тацин або селективний інгібітор ЦОГ2 целекоксиб в дозі 10 
мг/кг маси тіла на тлі адреналіну. Швидкість Na/Li-
протитранспорту та Na,K,Cl-котранспорту в еритроцитах  ви-
значали за методом De La Sierra P., 1988. Статистичну обробку 
даних проводили з використанням програми Microsoft Excell.  

Результати. За умов дії адреналіну в експериментальній 
групі тварин спостерігали зростання швидкості Na/Li-
протитранспорту на 67,6 % (р≤0,05) та зниження швидкості 
Na,K,Cl-котранспорту на 18 % у порівнянні з такою у щурів ко-
нтрольної групи. Введення індометацину призводило до незнач-
них відхилень швидкості іонних транспортерів (на 11,1 % та 
12,1 %, відповідно) у порівнянні з контрольними тваринами, але 
не зменшувало площі структурно-геморагічних уражень. Дія се-
лективного блокатора ЦОГ 2 целекоксибу призводила до норма-
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лізації показників вказаних транспортерів та ліквідації  ушко-
джень слизової оболонки щлунка, викликаних ульцерогенним 
впливом адреналіну. 

Висновки. За умов експериментальної адреналін-
індукованої виразки спостерігається експресія Na/Li-
протитранспорту та  зниження швидкості Na,K,Cl-котранспорту, 
що свідчить про порушення функціонального стану мембрани 
еритроцита, зумовленого посиленням процесів ліпопероксидації 
внаслідок оксидативного стресу.  

Дія селективного блокатора ЦОГ2 целекоксибу призво-
дить до стабілізації іон-транспортувальних функцій еритроцит-
ної мембрани та його вираженої цитопротекторної дії у порів-
нянні з впливом нестероїдного протизапального препарату ін-
дометацину. 
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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА МІЦНОСТІ 
МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ЯК ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ 
КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ  

АЛІСКІРЕНУ І НЕБІВОЛОЛУ 
В.К. ГРИНЬ, С.М. ЛЯЩУК, О.С. НАЛЬОТОВА 
Донецький національний медичний університет 

ім. М.Горького, Україна 
 

Для вирішення питання про перспективи комбінованого 
використання лікарських засобів (ЛЗ) необхідно мати відомості 
про їх можливу хімічну взаємодію або про відсутність такої вза-
ємодії. Утворення нових з'єднань або міцних хімічних комплек-
сів може спричиняти зниження/підвищення (зникнення) фарма-
кологічної активності застосованих ЛЗ. Можливо також утво-
рення метаболітів, що мають токсичні властивості. 

В останнє десятиріччя методи молекулярної механіки і 
квантової хімії почали широко використовувати у практиці хімі-
чних, біохімічних та фармакологічних досліджень. Ці методи 
допомогають вирішению питань опису існуючих молекулярних 
систем, передбачення властивостей сполук. Їх використовують у 
програмах молекулярного докінга при пошуку нових лікарських 
субстанцій, при дослідженнях реакційної здатності молекул та 
активних центрів ферментів. Особливий розвиток вони отрима-
ли у супрамолекулярній хіміії, яка досліджує ансамблі, що скла-
даються з двох й більше молекул. Останні утримуються разом 
завдяки міжмолекулярній взаємодії, яка не приводить до утво-
рення міцних ковалентних (хімічних) зв'язків. 

Мета дослідження – обгрунтування комбінованого за-
стосування аліскірену і небівололу шляхом кількісної оцінки 
міцності міжмолекулярної взаємодії компонентів у модельному 
комплексі аліскірен//небіволол на основі результатів полуемпі-
річних квантово-хімічних розрахунків. 

Матеріали та методи. Для оцінки можливості хімічних 
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реакцій та міжмолекулярної взаємодії аліскірену і небівололу, а 
також їх протонованих форм (катіонів), що входять до складу 
препаратів, був використаний квантово-хімічний підхід – про-
водилась оцінка енергії внутрішньо- й міжмолекулярних взає-
модій вихідних молекул та їх агрегатів (компексів). 

Результати дослідження. Результати розрахунків свід-
чать, що взаємодія між досліджуваними молекулами та їх катіо-
нами не приводить до утворення ковалентних хімічних зв'язків, 
однак міжмолекулярна взаємодія присутня (це в основному еле-
ктростатична взаємодія між протилежно зарядженими атомами 
різних молекул, а також ван-дер-ваальсова взаємодія). Така 
взаємодія приводить до утворення нестійких асоціатів, що при 
звичайній температурі і в реальних умовах сольватації у водно-
му середовищі легко дисоціюють, даючи вихідні сполуки.  

Висновки. Взаємодія аліскірена і небіволола, а також їх 
катіонів не приводить до хімічних перетворень з утворенням ко-
валентних зв'язків, а закінчується утворенням лабільних ком-
плексів, що зв'язані слабкими міжмолекулярними силами (голо-
вним чином, ван-дер-ваальсовими та електростатичними) і легко 
дисоціюють. 
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Незважаючи на невпинний розвиток хіміко-

фармацевтичної промисловості та постійне збільшення кількості 
синтетичних лікарських препаратів, лікарські рослини залиша-
ються одним з основних джерел для отримання лікувальних й 
профілактичних засобів при захворюваннях організму людини. 
Перевагами таких препаратів є наявність у них природного ком-
плексу біологічно активних речовин, макро-, мікроелементів та 
мінеральних речовин, що накопичуються рослинами; низька то-
ксичність; можливість тривалого застосування без істотних по-
бічних ефектів; одночасна фармакологічна дія на декілька сис-
тем організму. 

Одним з найбільш відомих та широко вживаних засобів в 
народній медицині є овес посівний. Єдиним зареєстрованим на 
Україні лікарським препаратом з цієї рослини є «Авеол» – на-
стойка зеленої трави вівса посівного (1:5). Дія препарату обумо-
влена властивостями компонентів, які входять до складу трави 
вівса посівного: з наявністю індольного алкалоїду авеніну 
пов’язана седативна дія настойки, тритерпенові сапоніни обумо-
влюють стимулюючий, антидепресивний і адаптогенний ефекти, 
сприяють підвищенню розумової та фізичної працездатності, 
стимуляції неспецифічного імунітету. Стерини і сапоніни, за ра-
хунок структурної подібності до холестерину, впливають на йо-
го обмін в організмі, що проявляється протисклеротичним ефек-
том. Основний клітинний механізм дії вівса полягає в покра-
щенні енергозабезпечення тканин і клітин, підвищенні їх функ-
ціональної активності мембраностабілізуючими та антиоксидан-
тними властивостями. 

Показами для застосування є астенія, розумове та фізичне 
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перенавантаження, період відновлення після перенесених інфе-
кційних захворювань, легкі форми неврастенії, що супроводжу-
ються тривогою, страхом, підвищеною втомлюваністю, психіч-
ним виснаженням. 

Даний препарат є спиртовою настойкою, тому він проти-
показаний вагітним, в період лактації, дітям, спортсменам, лю-
дям з алкогольною залежністю, при непереносимості спирту; 
при багатьох захворюваннях нирок, ендокринної, серцево-
судинної систем, аутоімунних станах; не рекомендується вжи-
вання авеолу протягом тривалого часу. 

Тому, зважаючи на всі фармакологічні властивості пре-
паратів вівса посівного, а також доступність сировини, актуаль-
ним є створення твердої лікарської форми з мінімальним обся-
гом побічних ефектів та високою ефективністю. 
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В умовах сучасного ритму життя багато людей потерпа-
ють від стресів та перевтоми. За даними ВООЗ кожна людина 
протягом життя перебуває у стані психоемоційного переванта-
ження кожні 25 хвилин. На фоні постійного стресу та перевтоми 
розвивається депресія. Так, у ході лабораторних експериментів 
учені прийшли до висновку, що депресія схожа на реакцію 
імунної системи на стрес. Стрес є своєрідним алергеном, а деякі 
симптоми депресії, а саме: брак енергії, розтратованість, пере-
втома, подібні з реакцією організму на фізичну хворобу. Сучас-
ний фармацевтичних ринок може запропонувати широких ряд 
лікарських засобів, фармакологічна дія яких спрямована на усу-
нення психоемоційного навантаження на організм людини, ма-
ють загально тонізуючий ефект. Більшість даних препаратів 
представлено синтетичними лікарськими засобами. На ряду із 
цим є препарати, діючі речовини яких, мають природне поход-
ження. Так на відчизняному фармацевтичному ринку добре за-
рекомендувала та користується широкою популярністю у насе-
лення настоянка вівса посівного (Avena sativa tincture). Настоян-
ка вівса посівного відноситься до загальнотонізуючих 
лікарських засобів та адаптогенів. Клінічно доведено, що насто-
янка вівса посівного впливає на метаболічні процеси у ЦНС, має 
загально- тонізуючі властивості, зокрема: стресопротекторні, 
нейрометаболічні. В основі терапевтичної дії препаратів з ней-
рометаболічними властивостями лежить покращення енергетич-
ного стану нейронів шляхом посилення синтезу універсально 
внутрішньоклітинного джерела енергії – АТФ; отож настоянка 
має антигіпоксантні та антиоксиданті властивості. Однак потрі-
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бно зазначити, що препарати з трави вівса посівного представ-
лені тільки у одній лікарській формі - у рідкій лікарський формі 
(настоянка). Незважаючи на широкий фармакологічний спектр 
настоянки вівса посівного, для значної кількості населення пре-
парат залишається недоступним. А клінічне застосування в ряді 
випадків обмежене кількома факторами. По-перше, велика част-
ка етилового спирту в препараті апріорі обмежує вживання пре-
парату хворими (особливо хронічними) з великою кількістю но-
зологій. По-друге, окрім обов’язкової вимоги сучасної фармаце-
втичної науки щодо високої біодоступності препарату будь-
якого лікарського засобу, не менш важливою є здатність препа-
рату до прогнозованого прологуючого ефекту та можливість то-
чного дозування препарату хворим у будь-яких амбулаторних 
умовах. Розробка твердої лікарської форми сприятиме більш то-
чному дозуванню препарату шляхом введення допоміжних ре-
човин, які б змогли пролонгувати дію лікарського засобу. Відсу-
тність спирту в складі препарату розширить кількість потенціа-
льних споживачів препарату. Що, в свою чергу, дозволить в по-
дальшому створити на його базі велику кількість модифікованих 
під окремі потреби лікарських форм. У зв’язку з цим, розробка 
твердої форми з настоянки вівса посівного є актуальною, адже 
дозволить створити високоефективний лікарський засіб, який  
може задовольнити потреби населення, відповідати сучасним 
вимогам до лікарського засобу. 
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Мета роботи: вивчити можливість попередження вини-

кнення аміодароніндукованої дисфункції щитоподібної залози 
(АІД ЩЗ) у хворих з фібриляцією передсердь (ФП) ішемічного 
генезу шляхом корекції оксидантного стресу та ендогенної інто-
ксикації глутаргіном. 

Методи дослідження: обстежено 120 хворих на 
кардіосклероз (дифузний та постінфарктний) з порушенням 
ритму за типом ФП і СН ІІ А ст. Сформовано 3 групи: І групу 
склали хворі з ФП, котрі отримували аміодарон на тлі базової 
терапії (n=50), ІІ групу – хворі, котрі отримували аміодарон та 
глутаргін (n=50) та контрольну групу (КГ), яку склали 20 хворих 
з ідентичними порушеннями ритму, лікованих базовою 
терапією. Визначали вміст середньомолекулярних пептидів 
(СМП), дієнових кон’югатів (ДК)  малонового діальдегіду 
(МДА), активність церулоплазміну (ЦП) у сироватці крові. 

Результати: через 12 місяців лікування у 20,0% хворих І 
групи виявили гіпотиреоз, у 14,0% тиреотоксикоз і у 66,0% еу-
тиреоз. У хворих ІІ групи кількість випадків АІД ЩЗ була віро-
гідно меншою. Рівні СМП, ДК, МДА та ЦП у хворих ІІ групи 
були відповідно у 1.4, 1.6, 1.8 і 1.3 раза нижчими у порівнянні з 
хворими І групи (р<0,05) а у хворих з АІД ЩЗ були вірогідно 
вищими ніж у хворих з незміненою функцією ЩЗ (р<0,05). 

Висновки: отримані результати свідчать про поглиблення 
оксидантного стресу та ендотоксемії у хворих з  АІД ЩЗ, які з 
застосуванням глутаргіну покращувались та супроводжувались 
зменшенням кількості випадків дисфункції ЩЗ.  
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Інтерес до лікарських рослин і активне бажання отримати 

від них максимальну фармакотерапевтичну користь не згасає й 
досі і є історично сформованим природним явищем. 

У даний час лікарські засоби на основі рослинної сирови-
ни складають близько 40 % усього асортименту лікарських 
препаратів. За оцінками експертів ВООЗ, у найближчі 10 років 
частка фітопрепаратів на світовому ринку у загальних обсягах 
споживання сягне 60 %. В Україні останнім часом також 
помічається тенденція до зростання інтересу медицини і насе-
лення до лікарських засобів рослинного походження, що 
пов’язане з низькою їх переваг перед синтетичними: відносна 
безпека дії, незначна кількість побічних ефектів, можливість 
раціонального поєднання лікарських рослин між собою і з син-
тетичними засобами та ін.  

З урахуванням вищезазначеного, нашу увагу привернула 
рослина – гарбуз (від. лат. Cucurbita), відома ще з стародавніх 
часів, що є невичерпним джерелом вітамінів, мікроелементів, 
білків, вуглеводів, жирів та каротиноїдів.  

Наразі на фармацевтичному ринку багатьох країн світу, а 
також України, представлені лікарські засоби, до складу яких 
входить, в основному, олія з гарбузового насіння, більше поло-
вини з них припадає на частку БАДів (Гентос Форте, Глистогон, 
Олія з насіння гарбуза, Комплекс Омега+  та ін.).  

Найбільш актуальним та раціональним питанням для віт-
чизняного виробництва на сьогодні є пошук та розробка нових 
лікарських препаратів на основі лікарської рослинної сировини, 
що має велику сировинну базу в Україні. 
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агентства, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В современных условиях, когда возрастает частота забо-
леваний ЦНС (сосудистых, травматических, токсических и др.), 
актуальной задачей является разработка эффективных средств, 
повышающих устойчивость мозга к различным повреждающим 
воздействиям. С учетом значительной роли пептидергических 
механизмов церебропротекции представляет интерес поиск этих 
средств среди веществ пептидной природы – циклических ди-
пептидов и гомологов фрагментов пептидных гормонов. Ряд та-
ких веществ получен в ФГУП «ГосНИИОЧБ». 

Цель работы: выяснение эффективности потенциальных 
церебропротекторов пептидной природы на моделях амнезии, 
гипоксии и церебральной ишемии. 

Методы исследования. Исследовано 7 фармакологиче-
ских препаратов пептидной природы, из которых 6 – цикличе-
ские дипептиды и 1 – гомолог фрагмента адренокортикотропно-
го гормона (АКТГ). Циклические дипептиды вводили мышам за 
20-30 мин до патогенного воздействия (скополаминовая амне-
зия, нормобарическая гипоксическая гипоксия с гиперкапнией) 
в виде водных растворов внутрибрюшинно в дозах 0,1 мг/кг, 1 
мг/кг и 10 мг/кг, гомолог фрагмента АКТГ – интраназально в 
дозе 20 мкг/кг; в качестве препарата сравнения использовали 
пирацетам (200 мг/кг и 400 мг/кг). Антиамнестический эффект 
оценивали по тесту условной реакции пассивного избегания. У 
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крыс моделировали острое нарушение мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) по ишемическому типу (необратимая билатераль-
ная каротидная окклюзия), гомолог фрагмента АКТГ вводили 
интраназально в дозах 2 мкг/кг и 20 мкг/кг в лечебном режиме 
(через 10-20  мин после воспроизведения ОНМК, далее 1 раз в 
день ежедневно), в качестве препаратов сравнения использовали 
мексидол (100 мг/кг) и пирацетам (400 мг/кг) внутривенно в та-
ком же режиме. 

Результаты. Два из шести циклических дипептидов не 
проявили антиамнестической и антигипоксической активности. 
Три циклических дипептида, а также гомолог фрагмента АКТГ 
оказали дозозависимый антиамнестический эффект на уровне 
пирацетама в дозе 400 мг/кг, причем данные виды активности 
диссоциируют: антиамнестический эффект наиболее выражен в  
меньших дозах, антигипоксический – в более высоких. Один из 
циклических дипептидов, лишенный антиамнестических 
свойств, оказал ангигипоксический эффект в дозах 10 мг/кг и 
особенно 0,1 мг/кг. Особое внимание привлекает гомолог фраг-
мента АКТГ (20 мкг/кг), проявивший антиамнестические и ан-
тигипоксические свойства на уровне пирацетама, взятого в 
20000 раз большей дозе. В этой же дозе 20 мг/кг гомолог фраг-
мента АКТГ достоверно снижал летальность крыс с моделью 
ОНМК, превосходя пирацетам и мексидол; в дозе 2 мкг/кг ис-
следуемый олигопептид оказался неэффективным. Обсуждаются 
преимущества пептидергической нейропротекции, зависимость 
выявленных антиамнестических, антигипоксических и церебро-
протекторных свойств от структуры исследуемых соединений 
пептидной природы. 

Вывод: ряд циклических дипептидов и гомолог фрагмен-
та АКТГ по результатам скрининга представляет интерес для 
углубленного фармакологического исследования в качестве по-
тенциальных высокоэффективных и безопасных ноотропов, ан-
тигипоксантов и церебропротекторов. 
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Якість даних забезпечує достовірність результатів клініч-

ного випробування (КВ). Тому дуже важливим є впровадження 
у діяльність місць проведення дослідження (МПД) сучасних пі-
дходів до належного управління даними у КВ, практичним відо-
браженням яких є організація системи управління клінічними 
даними на МПД (СУД). При цьому головним інструментом за-
безпечення якості даних на МПД виступають стандартні опера-
ційні процедури (СОП), які мають містити чіткі вказівки щодо 
виконання процесів СУД. 

Мета роботи: обґрунтування необхідності впровадження 
у діяльність МПД комплексу СОП, які мають забезпечувати на-
лежне здійснення процесів СУД у КВ.  

Методи дослідження: узагальнення, контент-аналіз, ана-
літичний, логічний та порівняльний методи. 

Результати: на основі проведеного аналізу основних 
процесів СУД на МПД та після їх узгодження із основними ета-
пами проведення КВ були обґрунтовані та сформульовані осно-
вні підходи до стандартизації процесів СУД на МПД. Запропо-
новані базові СОП для СУД на МПД: «Заповнення ІРФ», «За-
хист та конфіденційність даних», «Управління клінічними да-
ними у паперовому та електронному форматі» та «Завершення 
випробування». 

Висновки: розроблені СОП мають забезпечити високий 
рівень виконання роботи з клінічними даними, підвищити її 
ефективність та мінімізувати ризики виникнення помилок і не-
відповідностей. 

87 

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
НЕБІВОЛОЛУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ 

АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ 
Р.С. ДОВГАНЬ, Т.С. БРЮЗГІНА 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
м. Київ, Україна 

 
Артеріальна гіпертензія (АГ) характеризується не тільки 

високою поширеністю у світі, але й призводить до значного погі-
ршення якості життя хворих за рахунок тяжкості наслідків неефек-
тивної фармакотерапії. Застосування антигіпертензивних препара-
тів повинно знижувати артеріальний тиск та зменшувати негатив-
ний вплив на органи мішені, запобігати розвитку ускладнень і 
знижувати смертність хворих.  

Мета досліджень. Вивчення змін жирнокислотного спект-
ру ліпідів плазми крові у щурів зі спонтанною артеріальною гіпер-
тензією до і після застосування небівололу методом газорідинної 
хроматографії 

Матеріал та методи. Дослідження проведені на щурах лі-
нії НІСАГ та нормотензивних щурах лінії WKY. Небівілол щурі 
отримували внутрішньочеревно у дозі 1 мг/кг маси тіла. Підготов-
ку біологічного матеріалу і газохроматографічний аналіз ліпідів 
плазми крові проводили за загальноприйнятою методикою. 

Результати досліджень. У гіпертензивних щурів співвід-
ношення насичених та ненасичених жирних кислот (ЖК) відрізня-
ється від контролю нормотензивних щурів в основному за рахунок 
зниження вмісту пальмітинової ЖК і зростання вмісту арахідоно-
вої ЖК, що обумовлює зменшення рівня насичених жирних кислот 
та збільшення поліненасичених жирних кислот. 

При застосуванні небіволола підвищились показники паль-
мітинової ЖК. Також відбувається зниження вмісту арахідонової 
ЖК, що обумовлює збільшення рівня насичених жирних кислот 
(НЖК). 

Висновок. Препарат Небіволол при застосуванні протягом 2 
місяців викликає нормалізацію порушень метаболізму ПНЖК в 
плазмі крові гіпертензивних щурів. 
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Серед патології серцево-судинної системи на ряду з іше-

мічною хворобою серця, стенокардією, інфаркту міокарда, арте-
ріальна гіпертензія (АГ) залишається одним з найбільш пошире-
них чинників смертності серед працездатного населення. Не-
зважаючи на досягнення по розробці нових методів та схем лі-
кування АГ, пошук більш досконалої та своєчасної діагностики 
АГ, удосконалення первинної і вторинної профілактики серце-
во-судинних хвороб має велике соціальне та практичне значен-
ня. З метою більш поглибленого вивчення етіології, патогенезу 
та розробки ефективніших методів лікування АГ необхідно про-
водити розробку експериментальних моделей даної патології на 
тваринах. Тому, в останні роки вчені світу розробляють різні 
моделі на щурах і вивчають не тільки патогенетичні механізми 
розвитку АГ, але й вплив різних екзогенних та ендогенних фак-
торів, а також лікарських засобів на артеріальний тиск, зміни у 
функції та обміні речовин в органах тварин при даній патології.  

Мета роботи. Провести аналіз літературних даних по рі-
зних моделях спонтанної артеріальної гіпертензії а також ре-
зультатів проведених досліджень. 

Матеріали та методи. Аналіз вітчизняної та зарубіжної 
літератури та результати власних досліджень з вивченням впли-
ву антигіпертензивних препаратів різних фармакологічних груп 
на артеріальний тиск (АТ) у щурів зі САГ. 

Результати. Аналіз даних літератури показав, що існує 
декілька трансгенних ліній для моделювання експериментальної 
гіпертензії у тварин. Основними тваринами для вивчення ессен-
ціальної спонтанної артеріальної гіпертензії є щурів лінії SHR. 
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Також існують інсульт-схильні спонтанно гіпертензивні щури 
(stroke-prone spontaneously hypertensive rat (SHRSP)) використо-
вують для індуцибельної моделі інсульту великих артерій. У 
світовій літературі використовують також модель експеримен-
тальної гіпертензії, яку викликають годуванням щурів додаван-
ням до їжі NaCl (Dahlsalt-sensitive rat (DSS)). Щури з ожирінням 
Zucker – Obese Zucker rats – досліджують роль ожиріння, гіперг-
лікемії, гіперінсулінемії, функції нирок в розвитку артеріальної 
гіпертензії. На щурах лінії  Sprague-Dawley – Sprague-Dawley 
rats (SDR) вивчають зміни в серцево-судинній системі та інших 
органах при даній патології. Також виведена генетична лінія 
трансгенних щурів TGR(mREN2)27. перевагою цієї моделі при 
вивченні патогенезу артеріальної гіпертензії є можливість дос-
ліджувати фенотипічні зміни в різних органах. На кафедрі фар-
макології та клінічної фармакології вивчають вплив різних анти-
гіпертензивних препаратів ( бісопролол, лізіноприл, карведілол, 
індапамід, небіволол на АТ у щурів зі САГ. 

Висновки. Щури зі спонтанною артеріальною гіпертензі-
єю є експериментальною моделлю, що за патогенетичними ме-
ханізмами найбільш відповідає АГ у людей. 
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О.В. ДОЛЖИКОВА, Л.М. МАЛОШТАН 
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Метою нашої роботи стало вивчення впливу песаріїв 

«Меланізол» на окислювальну систему тварин на тлі експери-
ментального «механічного» вагініту у порівнянні з референс-
препаратами «Супозиторії з обліпиховою олією» та «Мікожи-
накс». 

Експериментальні дослідження проведені на білих нелі-
нійних щурах-самицях вагою 180-200 г на моделі «механічного» 
вагініту. Зміни в окислювальній системі тварин вивчали після 
лікування, що тривало протягом 5 діб. Після чого тварин виво-
дили з експерименту та оцінювали вплив песаріїв «Меланізол» в 
порівнянні з референс-препаратами на стан окислювальних сис-
тем крові за показником ТБК (тіобарбітурової кислоти)-
реактантами та ВГ (відновлений глутатіон), які визначали у си-
роватці крові та у тканині піхви.  

У ході експерименту встановлено, що на тлі «механічно-
го» вагініту у щурів групи контрольної патології спостерігалося 
погіршення стану окислювальної системи, що виражалося у 
зниженні показника ВГ та підвищенні ТБК-реактантів. Після 
лікування песаріями «Меланізол» відмічалося покращення стану 
окислювальної системи у дослідних тварин, яке виражалося у 
зменшенні ТБК-реактантів та підвищенні ВГ, яке за ефективніс-
тю перевищувало «Супозиторії з обліпиховою олією» та дещо 
поступалося супозиторіям «Мікожинакс». 

Таким чином, отримані результати свідчать про доціль-
ність подальшого поглибленого вивчення песаріїв «Меланізол» 
як перспективного комбінованого лікарського засобу для ліку-
вання запальних захворювань жіночих статевих органів. 
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А.В. ДОРОВСКОЙ, С.И. ДИХТЯРЁВ 
Институт повышения квалификации специалистов фармации 

НФаУ, г. Харьков, Украина 
 

Разработка лекарственных средств - генериков является 
одной из самых распространенных форм увеличения ассорти-
мента производимых препаратов на фармацевтических предпри-
ятиях во всём мире. 

В Украине разработка и регистрация препаратов − гене-
риков регламентируется требованиями Приказов МЗ Украины 
№ 190 от 17.04.2007 г., № 426 от 26.08.2005г., №95 от 1.03.2006 
г., № 536 от 11.09.2007 г. и №543 от 25.09.2008 г., соответст-
вующих Настанов МЗ Украины, направленных на выполнение 
Порядка государственной регистрации (перерегистрации) ле-
карственных средств в соответствии с Постановлением КМ Ук-
раины №376 от 26.05.2005 г. 

Для организации работ по разработке и регистрации ле-
карственных средств на фармацевтическом предприятии по 
производству ГЛС, необходимо было провести анализ готовно-
сти действующих служб к выполнению требований приказов, 
принять решение о реорганизации  существующих или создании 
новых, разработать необходимые руководящие документы для 
организации работ, что и явилось основной целью исследова-
ния. 

На первом этапе работ важная роль отводится  анализу 
состояния товарного рынка, предложений ученых, данным на-
учной литературы, патентных источников, информации ИНЕТ, 
собственным разработкам и базам данных. 

На втором этапе после распоряжения о разработке Реги-

90



90 

ВПЛИВ ПЕСАРІЇВ «МЕЛАНІЗОЛ» 
НА СТАН ОКИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ЩУРІВ-САМИЦЬ НА ТЛІ ВАГІНІТУ 
О.В. ДОЛЖИКОВА, Л.М. МАЛОШТАН 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна  
 
Метою нашої роботи стало вивчення впливу песаріїв 

«Меланізол» на окислювальну систему тварин на тлі експери-
ментального «механічного» вагініту у порівнянні з референс-
препаратами «Супозиторії з обліпиховою олією» та «Мікожи-
накс». 

Експериментальні дослідження проведені на білих нелі-
нійних щурах-самицях вагою 180-200 г на моделі «механічного» 
вагініту. Зміни в окислювальній системі тварин вивчали після 
лікування, що тривало протягом 5 діб. Після чого тварин виво-
дили з експерименту та оцінювали вплив песаріїв «Меланізол» в 
порівнянні з референс-препаратами на стан окислювальних сис-
тем крові за показником ТБК (тіобарбітурової кислоти)-
реактантами та ВГ (відновлений глутатіон), які визначали у си-
роватці крові та у тканині піхви.  

У ході експерименту встановлено, що на тлі «механічно-
го» вагініту у щурів групи контрольної патології спостерігалося 
погіршення стану окислювальної системи, що виражалося у 
зниженні показника ВГ та підвищенні ТБК-реактантів. Після 
лікування песаріями «Меланізол» відмічалося покращення стану 
окислювальної системи у дослідних тварин, яке виражалося у 
зменшенні ТБК-реактантів та підвищенні ВГ, яке за ефективніс-
тю перевищувало «Супозиторії з обліпиховою олією» та дещо 
поступалося супозиторіям «Мікожинакс». 

Таким чином, отримані результати свідчать про доціль-
ність подальшого поглибленого вивчення песаріїв «Меланізол» 
як перспективного комбінованого лікарського засобу для ліку-
вання запальних захворювань жіночих статевих органів. 

91 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРИЧЕСКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ООО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЗДОРОВЬЕ» 

А.В. ДОРОВСКОЙ, С.И. ДИХТЯРЁВ 
Институт повышения квалификации специалистов фармации 

НФаУ, г. Харьков, Украина 
 

Разработка лекарственных средств - генериков является 
одной из самых распространенных форм увеличения ассорти-
мента производимых препаратов на фармацевтических предпри-
ятиях во всём мире. 

В Украине разработка и регистрация препаратов − гене-
риков регламентируется требованиями Приказов МЗ Украины 
№ 190 от 17.04.2007 г., № 426 от 26.08.2005г., №95 от 1.03.2006 
г., № 536 от 11.09.2007 г. и №543 от 25.09.2008 г., соответст-
вующих Настанов МЗ Украины, направленных на выполнение 
Порядка государственной регистрации (перерегистрации) ле-
карственных средств в соответствии с Постановлением КМ Ук-
раины №376 от 26.05.2005 г. 

Для организации работ по разработке и регистрации ле-
карственных средств на фармацевтическом предприятии по 
производству ГЛС, необходимо было провести анализ готовно-
сти действующих служб к выполнению требований приказов, 
принять решение о реорганизации  существующих или создании 
новых, разработать необходимые руководящие документы для 
организации работ, что и явилось основной целью исследова-
ния. 

На первом этапе работ важная роль отводится  анализу 
состояния товарного рынка, предложений ученых, данным на-
учной литературы, патентных источников, информации ИНЕТ, 
собственным разработкам и базам данных. 

На втором этапе после распоряжения о разработке Реги-

91



92 

страционного досье на препарат-генерик заводскими службами 
продаж и маркетинга, регистрации и стандартизации, фармацев-
тической разработки, аналитиками, специалистами юридических 
и экономических служб, специалистами по охране интеллекту-
альной собственности проводился SWOT-анализ по динамике 
развития товарного рынка, объёмам продаж в денежном и нату-
ральном выражении, конкурентному напряжению на рынке и 
анализу цен, определению референтного препарата, прежде все-
го в соответствии с Приказом МЗ Украины №663 от 07.09.2009 
г. с дополнениями, наличия зарегистрированных в Украине и 
необходимых в разработке АФИ и ВВ, с оценкой возможности 
их поставки, зарегистрированным составам препаратов-
аналогов, возможности оценки их производства на имеющейся 
или проектируемой материально-технической базе, возможно-
сти разработки технологий собственными силами или привле-
ченных специалистов, методик контроля качества и их валида-
ции, стоимости реактивов и стандартных образцов (СО), этапно-
сти регистрации и предполагаемые затраты.  

На третьем этапе после анализа представленных всеми 
службами результатов SWOT-анализа, принимается оконча-
тельное решение о начале разработки. 

Таким образом на ООО «Фармацевтическая компания 
«Здоровье» создана логичная схема управления исследованиями 
по созданию оригинальных и генерических лекарственных 
средств в виде  внутризаводского документа «Руководство про-
цессами. Разработка новых видов продукции», что в целом по-
зволило разработать Регистрационные досье и зарегистрировать 
в Украине за последние 3 года около 100 препаратов в различ-
ных лекарственных формах. 
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Залізодефіцитна анемія за даними ВООЗ вважається 
однією з важливих соціальних проблем глобального масштабу. 
Це захворювання є одним з найбільш розповсюджених 
патологічних станів, що зустрічаються в клінічній практиці. 
Більшість лікарських засобів для лікування залізодефіцитної 
анемії мають недоліки, що пов’язані із розвитком побічних 
реакцій, проявів токсичності. Основними їх недоліками є низь-
кий рівень біодоступності, висока частота розвитку побічних 
ефектів, таких як металевий присмак у роті, анорексія, нудота, 
закреп, інші диспепсичні розлади, значна тривалість курсу 
прийому препаратів для досягнення терапевтичного ефекту. На-
ночастинки заліза знаходять широке застосування в галузі 
медичної візуалізації, зокрема в якості контрастних агентів при 
проведенні магнітно-резонансної томографії. В організмі нано-
частинки зазнають біологічного руйнування з вивільненням 
іонів заліза, які беруть участь у поповненні загального пулу цьо-
го мікроелемента в організмі, причому значна частина заліза 
включається до складу гемоглобіну еритроцитів. Актуальним є 
пошук більш ефективних і безпечних протианемічних засобів із 
застосуванням нанотехнологій. 

Мета роботи: дослідити протианемічну активність 
колоїдного розчину наночастинок заліза, модифікованих 
аскорбіновою кислотою. 

Методи дослідження. Колоїдний розчин наночастинок 
заліза, модифікованих аскорбіновою кислотою, отримано в 
Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України 
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(директор – професор З.Р. Ульберг) із застосуванням 
оригінального методу хімічного синтезу. На основі отриманої 
субстанції на кафедрі аптечної та промислової технології ліків 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
отримано лікарську форму – сироп під умовною назвою «Нано-
фер». Дослідження протианемічної активності даної лікарської 
форми проводили на білих щурах лінії Vistar масою 100–150 г, 
самицях, які утримувалися у стандартних умовах віварію. 
Анемію у дослідних тварин моделювали за допомогою 
залізодефіцитної дієти. Визначали наступні показники: 
концентрацію гемоглобіну, морфологічні і біохімічні параметри 
крові (насичення трансферину, концентрацію заліза сироватки 
тощо), стан нормофлори кишечника із застосуванням 
мікробіологічних методів. Показники порівнювали із групою 
тварин, які отримували сучасний комерційний препарат заліза у 
відповідній дозі. 

Результати. Сироп «Нанофер» володіє протианемічною 
активністю при аліментарній залізодефіцитній анемії у щурів як 
в рекомендованій оптимальній терапевтичній дозі, так і в дозі, 
що в 10 разів менша за терапевтичну, при пероральному 
введенні порівняно із контролем (тваринами із 
залізодефіцитною анемією). Показано нормалізуючий вплив 
«Наноферу» на мікрофлору кишечника щурів із 
залізодефіцитною анемією. 

Висновки. Отримані дані свідчать про перспективність 
подальшого дослідження лікарської форми колоїдного розчину 
наночастинок заліза, модифікованих аскорбіновою кислотою, 
для створення протианемічного лікарського засобу. 
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ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА «АРГОДЕРМ» - ПУТЬ 

К СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
А.А. ДРОЗДОВА1, Л.Л. ДАВТЯН1, 

В.И. РЯБУШКО2, З.В. МАЛЕЦКАЯ1 
1Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П.Л. Шупика, Киев, Украина, 
2Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского 

НАН Украины, Севастополь, Украина 
 

Цель работы – разработка концепции создания новых 
лекарственных форм на основе комплекса наносеребро-альгинат 
натрия. Проф. В.И. Рябушко и соавт. разработан способ получе-
ния нанобиокомпозитов серебра, в котором в качестве восстано-
вителя и стабилизатора наночастиц применяется натрия альги-
нат. Использование в качестве матрицы натрия альгината, по-
зволяет реализовать новые подходы в терапии металлодефицит-
ных состояний и открывает перспективы в создании новых эф-
фективных препаратов пролонгированного действия. При разра-
ботке новых лекарственных форм нами исследовано влияние 
основы на высвобождения наносеребра в модельную жидкость 
методом in vitro. Основываясь на опыте клинического примене-
ния препарата «Аргодерм» нами также проводятся исследования 
влияния комплекса наносеребро-альгинат натрия на антимик-
робную активность (метод колодцев) субстанций, входящих в 
состав разработанных лекарственных форм. 

В результате проведенных исследований установлено 
влияние основы (вид, природа) на высвобождения и антимик-
робную активность наносеребра, также установлена зависи-
мость антимикробной активности препарата от концентрации 
комплекса наносеребро-антимикробный агент. 

Таким образом, проведенные исследования сосредоточе-
ны на получении препаратов нового поколения, разработке спо-
собов доставки лекарственных средств в органы мишени.  
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ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ 
СУПОЗИТОРІЇВ З ТИЛОРОНОМ 
С.А. ЄРМОЩЕНКО1, С.Б. БІЛОУС2  

1Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного, 
м.Вінниця, Україна, 

2Львівський національний медичний університет 
ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна 

 
Мета роботи: дослідження стабільності та встановлення 

терміну придатності супозиторіїв з тилороном.  
Методи дослідження: оцінка органолептичних та фізико-

хімічних показників, спектрофотометричний аналіз та визна-
чення мікробіологічної чистоти супозиторіїв. 

Результати: Стабільність і термін зберігання є важливи-
ми показниками якості лікарських засобів. При дослідженні ста-
більності підтверджують незмінність всіх показників якості, які 
закладаються при фармацевтичній розробці лікарського засобу.  

Дослідження стабільності супозиторіїв, виготовлених на 
різних основах, проводили протягом 18 місяців при двох темпе-
ратурних режимах - кімнатній температурі (15-25°С) і у прохо-
лодному місці (8-15°С). Відразу після виготовлення і через кож-
ні 3 місяці зберігання оцінювали органолептичні (зовнішній ви-
гляд, колір, запах) та фізико-хімічні показники (середня маса, 
однорідність маси, час розчинення, температуру плавлення). Та-
кож проводили спектрофотометричний аналіз тилорону і визна-
чення мікробіологічної чистоти супозиторіїв. 

Висновки: За даними проведених досліджень супозиторії 
на поліетиленоксидній основі є агрегативно і мікробіологічно 
стійкі як в прохолодному місці, так і при кімнатній температурі. 
Супозиторії на основі вітепсолу відповідають вимогам мікробі-
ологічної чистоти лише при застосуванні у їх складі антимікро-
бних консервантів (по 0,001% ніпагіну і ніпазолу). Орієнтовний 
термін зберігання досліджуваних засобів - 12 місяців. 
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В даний час частота уролітіазу у структурі загальної за-
хворюваності становить 1-5%. Частка серед усіх урологічних 
захворювань досягає 40%, що свідчить про істотне зростання 
захворюваності уролітіазом в популяції людей. Ризик камене-
утворення протягом усього життя людини становить у серед-
ньому 5-10%, а частота рецидиву нирок – 15- 40%. Хвороба час-
тіше зустрічається серед чоловіків, ніж жінок (3:1), а пік захво-
рюваності припадає на 40-50 років. Двосторонні камені нирок 
спостерігаються у 15% хворих. Найбільш істотне значення в 
епідеміології сучасного уролітіазу є факт високої поширеності 
даної патології у осіб саме працездатного віку 20-55 років, що 
обумовлює фінансові втрати суспільства у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю. 

У сучасній медицині сьогоднішнього дня приділяється 
увага тому, що метаболічний дисбаланс виявляє істотний вплив 
на патогенез сечокам'яної хвороби. Так як метаболічні пору-
шення в організмі людини можуть створювати фактори ризику 
каменеутворення, які сприяють формуванню альтернативних за 
хімічним складом типів каменів і викликати гетероепітаксиаль-
не кристалічне зростання конкрементів. 

У зв’язку з цим особливий інтерес представляє вивчення і 
впровадження в клінічну практику препаратів для лікування 
хронічних захворювань, що надають регуляторний вплив на ме-
таболічні порушення в організмі людини. 

Незважаючи на популярність позитивних ефектів бурш-
тинової кислоти як стимулятора ферментативних антиоксидант-
них систем, досліджень про регуляторний, захисний потенціал 
сукцинатів на нирки не проводилося. Метою нашої роботи було 
вивчити вплив на літогенез нового комбінованого препарату 
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«Фларосукцін», що містить у своєму складі солі бурштинової 
кислоти (К, Na, Mg) і сумарний рослинний екстракт при експе-
риментальному уролітіазі. 

Бурштинова кислота та її солі беруть участь у внутріш-
ньоклітинному енергетичному обміні. В основі їх лікувально-
профілактичної дії лежить посилення клітинного дихання та 
транспорт іонів через клітинну стінку, корекція метаболічного 
ацидозу шляхом субстратної підтримки мітохондріальної енер-
гетики (Маєвський Є.І. та співавт., 2001). 

За результатами проведеного дослідження при застосу-
ванні препарату «Фларосукцін» спостерігається зсув рН сечі в 
лужну сторону й на протязі 4 годин підтримує рН сечі в області 
лужних значень необхідних для запобігання каменеутворення. 
На тлі експериментального уролітіазу сприяє зменшенню на 
42%  мінеральної частини на диску вшитого в сечовий міхур 
щурів у порівнянні з групою контролю патології, перевищуючи 
вихідну масу диска в середньому на 25%. 

Таким чином препарат «Фларосукцін» за рахунок солей 
сукцинатів (К, Na, Mg) при експериментальному уролітіазі зни-
жує ступінь пригнічення окисних процесів у циклі Кребса при 
гіпоксії, викликаної ішемією та некрозом канальцевого апарату, 
збільшує кровотік в зоні ішемії. Нормалізує метаболічні проце-
си, знижує літогені  властивості сечі, проявляє літолітичні влас-
тивості. 
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Мета дослідження: з'ясувати порівняльний вплив  корві-
тину та ліпофлавону (у дозах 5, 10 та 15 мг/кг за кверцетином) у 
порівнянні з пірацетамом (200 мг/кг) при черепно-мозкової тра-
вми (ЧМТ) середнього (СС) та тяжкого ступеня (ТС) для ви-
вчення дозозалежного церебропротекторного впливу, в тому чи-
слі на тлі алкогольної інтоксикації. 

Методи дослідження. ЧМТ відтворювали під легким 
ефірним або алкогольним наркозом шляхом дозованого удару 
по склепінню черепа з енергією 0,315Дж для ЧМТ СС, 0,425 Дж 
–для ЧМТ ТС. Вивчали виживаність тварин, час відновлення 
рухової активності, поведінку в тесті відкритого поля, м'язовий 
тонус і координацію рухів, фізичну витривалість, когнітивні по-
рушення, депресивність, тривожність. У головному мозку ви-
значали активність антиокиснювальних ферментів (супероксид-
дисмутази (СОД) та каталази), вміст дієнових кон’югатів (ДК) 
та ТБК-реактантів, АТФ, лактату, пірувату. В артеріальній та 
венозної крові церебрального басейну визначали концентрацію 
глюкози, у венозній крові – вміст молекул середньої маси 
(МСМ). Досліджували гістологічні зміни у головному моз-
ку(світлова мікроскопія).  

Результати. При ЧМТ СС загибелі в жодній групі не бу-
ло. Корвітин забезпечив найшвидше відновлення рухової актив-
ності, дещо йому поступався ліпофлавон, пірацетам не покра-
щував цей показник. Корвітин і ліпофлавон, але не пірацетам 
максимально відновлювали показники тесту відкритого поля, 
координації рухів і фізичної витривалості. При ЧМТ ТС леталь-
ність у групі модельної патології становила 50%, ліпофлавон та 
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корвітин дозозалежно зменшували її до 0% (р<0,01) при двоти-
жневому спостереженні. У групах корвітину та ліпофлавону до-
зонезалежно покращувалися показники тесту відкритого поля. 
Ліпофлавон у дозі 555 мг/кг та корвітин в усіх досліджуваних 
дозах відновлював координацію рухів і фізичну витривалість до 
вихідного рівня. Неврологічний дефіцит максимально регресу-
вав на тлі ліпофлавону (555 мг/кг). Церебропротекторний ефект 
зберігався при ЧМТ на тлі алкогольної інтоксикації. Обидва 
препарати, особливо ліпофлавон, покращували розумову діяль-
ність, чинили антидепресивний ефект, зменшували тривожність. 
Корвітин та ліпофлавон, але не пірацетам зменшували деструк-
тивні зміни у ЦНС за даними гістологічного дослідження. У го-
строму періоді ЧМТ ТС у щурів спостерігалася гіперглікемія, 
зростало споживання глюкози мозком, розвивався лактат-
ацидоз, зменшувався вміст АТФ у мозку. Пірацетам (200 мг/кг) 
не усував гіперглікемію, але нормалізував вміст інтермедіатів 
енергетичного обміну. Корвітин (100-150 мг/кг) усував гіперглі-
кемію, нормалізував вміст пірувату та лактату, значно збільшу-
вав вміст АТФ. Ліпофлавон (370 мг/кг) нормалізував глікемію, 
підвищував вміст пірувату й лактату, поступаючись корвітину за 
впливом на відновлення рівня АТФ. Липофлавон та корвітин 
(відповідно 10 мг/кг і 15 мг/кг за кверцетином) знижували рівень 
ДК (р<0,05), максимально стимулювали СОД навіть порівняно з 
групою інтактного контролю (р<0,05), але знижували активність 
каталази. Ліпофлавон у дозі 555 мг/кг, але не корвітин зменшу-
вав ендотоксикоз за рахунок зниження вмісту МСМ, що визна-
чаються спектрофотометрично за довжини хвилі 238, 254 та 260 
нм (р<0,05).  

Висновки: корвітин та ліпофлавон (10-15 мг/кг за кверце-
тином) чинять виразний церебропротекторний ефект за ЧМТ у 
тому числі на тлі алкогольної інтоксикації; кожен препарат має 
специфічний профіль церебропротекторної дії.  
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В настоящее время на фармацевтическом рынке Украины 

существует немного лекарственных средств, которые могут од-
новременно эффективно оказывать влияние на различные пато-
генетические звенья развития МКБ. На ПАО НПЦ «Борщагов-
ский химико-фармацевтический завод» был разработан новый 
оригинальный комбинированный уролитик Фларосукцин на ос-
нове композиции сукцинатов с растительными экстрактами. На 
сегодня в фармакологическом эксперименте доказаны противо-
воспалительное, мочегонное, спазмолитическое, литолитиче-
ским, гипоазотемична действия препарата.  

Цель роботы: изучение безопасности оригинального оте-
чественного комбинированного уролитика Фларосукцин. 

Методы исследования. Клиническая часть работы прове-
дена в форме открытого последовательного рандомизированно-
го клинического исследования на базе Клинико-
диагностического центра Национального фармацевтического 
университета - изучение переносимости (I фаза) однократных и 
многократных доз препарата Фларосукцин, сироп по 100 мл во 
флаконах, производства ПАО НПЦ «Борщаговский химико-
фармацевтический завод» при участии здоровых добровольцев. 
В исследовании принимали участие 24 здоровых добровольца 
обоего пола в возрасте от 18 до 45 лет. В процессе исследования 
у всех добровольцев оценена переносимость препарата на осно-
ве критериев переносимости: жалобы добровольцев, отклонения 
при физикальном осмотре, а также клинически значимые откло-
нения при лабораторном и инструментальном обследовании 
(общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический ана-
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лиз крови, АД, ЧСС, ЭКГ, термометрия). Статистическую обра-
ботку полученных результатов проводили методами вариацион-
ной статистики с использованием критерия Стьюдента и непа-
раметрических методов статистического анализа с помощью 
компьютерных программ STATISTIСA 6.0 и Stat Plus 2009. 

Результаты. За время проведения клинической части ис-
следования были зарегистрированы следующие побочные реак-
ции (ПР)/побочные явления (ПЯ):  
1 Тошнота 55,2 % 4 Дискомфорт в эпигастрии 29,9 % 
2 Боль в эпигастрии 7,5 % 5 Изжога 1,5 % 
3 Диарея 1,5 % 6 Протеинурия 4,5 % 

Все ПР/ПЯ связаны с приемом препарата, отнесены к не-
предвиденным, слабой степени выраженности; терапия ПР/ПЯ 
не проводилась, предпринятых действий − никаких, связь с при-
емом препарата оценена как возможная (6), вероятная (1-5). Ре-
зультат всех ПР/ПЯ − выздоровление без остаточных явлений. 

Выводы. Полученные результаты хорошей переносимос-
ти обусловливают перспективу дальнейшего изучения препарата 
с целью его внедрения в схемы лечения и профилактики МКБ. 
На основании полученных данных изменена рекомендация по 
приему Фларосукцина (принимать препарат через 1-2 часа после 
еды). Результаты доклинических и клинических исследований 
безвредности и хоошей переносимости Фларосукцина свидете-
льствуют о высоком уровне безопасности, что выгодно допол-
няет фармакологический портрет препарата как эффективного и 
безопасного уролитика. 
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Мета роботи. Проведення порівняльного дослідження 
ліпотропної активності поліфенольних екстрактів з насіння Ви-
нограду культурного та ліпотропних препаратів метіоніну та хо-
ліну на стан метаболізму ліпідів, показники перекисного окис-
нення ліпідів (ПОЛ) у печінці та сироватці крові щурів в умовах 
гострого токсичного ураження печінки тетрахлорметаном. 

Методи дослідження. Експерименти проводили на сам-
цях щурів. Гостре ураження печінки моделювали шляхом підш-
кірного введення олійного розчину тетрахлорметану. В печінці 
та сироватці крові визначали вміст загальних ліпідів, триацилг-
ліцеринів (ТГ), вільних жирних кислот (ВЖК), холестеролу  та 
загальний вміст фосфоліпідів (ФЛ), в сироватці крові - актив-
ність ферментів-маркерів цитолізу гепатоцитів з допомогою 
стандартних наборів реактивів. 

Результати. В умовах гострого ураження печінки спо-
стерігалося посилення ліполізу та жирового гепатозу. Введення 
комбінації поліфенолів одночасно з метіоніном значно підвищу-
вало вміст ФЛ, знижувало вміст ТГ та ВЖК, пригнічувало про-
цеси ПОЛ 

Висновки. Серед субстанцій та препаратів більш виразний 
ліпотропний ефект продемонструвало сполучення, яке склада-
лося з метіоніну та поліфенольного концентрату «Каберне», під 
умовною назвою «Фенотіонін», порівняно з дією його окремих 
компонентів. Цей ефект проявився у зменшенні виразності про-
цесів ліполізу, жирового гепатозу, значним зменшенням проявів 
гіперліпідемії. 
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гіперліпідемії. 

103



104 

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 
МАЗИ «АНТИБАВОСИН» 

Р.Ю. ЗАКИРОВА  
Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 
 

Цель работы: экспериментальное изучение ранозажив-
ляющих свойств мази «Антибавосин» 

Методы исследования: экспериментальное изучение ра-
нозаживляющих и противоожоговых свойств проводилось в со-
ответствии требованиями методических указаний на беспород-
ных крысах обоего пола ожог вызывали контактным способом, 
путем нанесения кипятка на кожу, под наркозом. Опыты прове-
дены на 30 беспородных крысах обоего пола, которые были раз-
деланы на три группы, при этом контрольной группе наносили 
белый вазелин, 2 группе-предлагаемую мазь «Антибавосин», 3 
группе–мазь Левомеколь. Мази наносили в течение 7 дней. Ре-
зультаты лечения оценивали по изменению площади раневой 
поверхности, при этом учитывали сроки полного заживления. 

Результаты: при исследовании фармацевтических 
свойств мази «Антибавосин» выявлено, что она является неток-
сичным (LD50=300мг/кг при наружном применении).  

Изучение кумулятивных свойств мази «Антибавосин», 
проведённое на мышах и крысах не выявило каких-либо изме-
нений на поверхности кожи животных, которых мазь наносили в 
максимально возможном объёме (500 мг на животное) ежеднев-
но, 2 раза в день в течение 5 дней выстриженные участки кожи 
были гладкими, без покраснения, шелушения и трещин. Поведе-
ние общее состояние животных не отличалось от интактной 
группы. Гибели животных не было . применение мази «Антиба-
восин» однократно и многократно на выстриженные участки 
кожи морских свинок, нанесение мази на хвосты мышей и крыс 
не вызывало каких-либо отклонений от интактных групп живот-
ных, что может служить показателем отсутствия раздражающе-
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го, кожно-резорбтивного, аллергического действия мази «Анти-
бавосин». 

Результаты опыта показали, что изменение площади 
ожоговой поверхности у животных от 2-ой группы к 3-ей 
уменьшалось на 65,5%, в 3 группе–на 56,6% по отношению к 
контролю, а в контрольной группе площадь ожоговой раны 
уменьшалось только на 7%. Через 14 дней лечения от ожоговой 
раны (во 2 и 3 группах) остались только следы, через 30 дней–
практически у животных указанных групп не было следов ожо-
га, а места ожога стали покрываться шерстью.  

Далее было изучено влияние мази Антибавосин на за-
живление ран. Для чего экспериментальным путем формирова-
нии раневую поверхность, представляющую собой модель пол-
нослойной плоскостей раны (выстригали шерсть ближе к спине 
и под наркозом исследовали участок кожи до подлежащей фас-
ции). Животные также были разделены на группы: 1-
контрольная: на раневую поверхность кисточкой наносили ма-
зевую основу, содержащую 15 г вазелина, 10 г стеарокса, 1 г 
глицерина. Животным 2 группы наносили мазь «Антибавосин» 
тонким слоем и для сравнения животным 3 группы – мазь Лево-
меколь. Наблюдения за течением лечения позволила установить 
следующее: на 3 день площадь раневой поверхности при аппли-
кации мазью «Антибавосин» сократилась на 31,8%, а под влия-
нием мази Левомеколь–на 24,4% по сравнению с контролем. 
При этом площадь раны у животных контрольной группы 
уменьшалась только на 22,3% по отношению к исходной. Ре-
зультаты наблюдений фиксировались через 14, 21 и 30 дней. В 
течение наблюдения признаков воспаления, раздражения со сто-
роны конъюнктивы и кожи не отмечено. 

Выводы: таким образом, проведенные исследования по-
казали преимущество лечения кожных ран с помощью  мази 
«Антибавосин». 
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СКРИНІНГ ПОХІДНИХ 2-БЕНЗАМІДО-2-(2-
ОКСОІНДОЛІН-3-ІЛІДЕН) ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 

НА АНТИГІПОКСАНТНУ ДІЮ 
ЗА УМОВ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ 

І.І. ЗАМОРСЬКИЙ, Ю.С. БУКАТАРУ, С.В. КОЛІСНИК* 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, 

*Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Мета роботи: провести скринінг 24 сполук похідних 2-
бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти на їх антигі-
поксантну активність за умов гострої гіпобаричної гіпоксії.  

Методи дослідження. Дослідження проводили на 200 білих 
нелінійних статевозрілих щурах-самцях масою 180-200 г, віком 3 
місяці. Гостру гіпобаричну гіпоксію моделювали в модифікованій 
проточній барокамері шляхом імітації підйому щурів на висоту 
12000 м. На «висотному плато» щурів витримували до моменту 
другого агонального вдиху, після чого здійснювали «спуск» на по-
передню нульову висоту. «Підйом» і «спуск» тварин здійснювали 
зі швидкістю 50 м/с. Введення досліджуваних речовин проводили 
внутрішньочеревинно за 35 хв до моделювання гіпоксії у дозі 15 
мг/кг. На «висотному плато» фіксували параметри часу життя тва-
рин: втрата пози, час до появи другого агонального вдиху, час від-
новлення пози. 

Результати. Аналіз результатів досліджень показав, що 
найбільшу статистично вірогідну дію серед похідних 2-бензамідо-
2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти мають речовини під 
номерами 14 ((Z)-N-(2-(нафтален-1-іламіно)-2-оксо-1-(2-оксо-1-
пропіліндолін-3-іліден)етил)бензамід) і 15 ((Z)-N-(1-(1-метил-2-
оксоіндолін-3-іліден)-2-оксо-2-(фенетиламіно) етил)бензамід), які 
збільшували час життя тварин при гіпоксії відповідно на 59,4% і 
67% (р<0,05) порівняно з даними контролю. Для цих речовин не 
було зафіксовано появи судом та інших зовнішніх ознак побічної 
дії  після їх введення та після моделювання гіпоксії. 

Висновки. Похідні 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) 
оцтової кислоти є перспективним класом сполук для створення на 
їх основі антигіпоксантних препаратів. 
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНІ ЕФЕКТИ МЕЛАТОНІНУ 
І ЕПІТАЛАМІНУ ПРИ ГОСТРІЙ ГІПОКСІЇ 

І.І. ЗАМОРСЬКИЙ 
Буковинський державний медичний університет, 

м. Чернівці, Україна 
 

Мета роботи: встановити нейропротекторні ефекти гор-
монів пінеальної залози (мелатоніну і епіталамін) за умов гострої 
гіпобарічної гіпоксії, еквівалентної висоті 12000 метрів. 

Методи дослідження. Експерименти виконані на самцях 
щурів 5-6 тижнів. Мелатонін (1,0 мг / кг) або епіталамін (2,5 мг / 
кг) вводили за 30 хв до моделювання гострої гіпоксії на тлі різно-
го освітлення. Нейропротекторну дію пінеальних препаратів оці-
нювали за інтенсивністю білкової і ліпідної пероксидації та анти-
оксидантного захисту в найбільш уразливих до дії гіпоксії струк-
турах мозку (фронтальна кора, гіпокамп) та плазмі крові. 

Результати. При дослідженні антиоксидантних властиво-
стей мелатоніну і пептидного препарату з пінеального комплексу 
епіталаміну в умовах окисного стресу, викликаного гострою гіпо-
ксією, виявлено більшу ефективність дії епіталаміну. Після вве-
дення епіталаміну вміст продуктів ліпідної пероксидації помітні-
ше зменшувався як у корі, так і, особливо, в гіпокампі. В остан-
ньому епіталамін більш виражено усував інтенсифікацію утво-
рення малонового альдегіду, що виникає при гострій гіпоксії. 
Вміст продуктів окисної модифікації білків у гіпокампі не тільки 
не збільшувався, на відміну від дії мелатоніну, а зменшувався. 
При цьому в плазмі крові епіталамін значніше зменшував вміст 
продуктів білкової пероксидації. Така дія епіталаміну залежала 
від умов освітлення і була більш ефективною при постійній тем-
ряві. 

Висновки. Пептидні гормони (мелатонін та пептидні гор-
мони у складі препарату епіталамін) проявляють нейропротекто-
рну дію за умов гострої гіпобаричної гіпоксії. При цьому епітала-
мін ефективніше, ніж мелатонін, проявляє нейропротекторну дію. 
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2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти мають речовини під 
номерами 14 ((Z)-N-(2-(нафтален-1-іламіно)-2-оксо-1-(2-оксо-1-
пропіліндолін-3-іліден)етил)бензамід) і 15 ((Z)-N-(1-(1-метил-2-
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дії  після їх введення та після моделювання гіпоксії. 

Висновки. Похідні 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) 
оцтової кислоти є перспективним класом сполук для створення на 
їх основі антигіпоксантних препаратів. 
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНІ ЕФЕКТИ МЕЛАТОНІНУ 
І ЕПІТАЛАМІНУ ПРИ ГОСТРІЙ ГІПОКСІЇ 

І.І. ЗАМОРСЬКИЙ 
Буковинський державний медичний університет, 

м. Чернівці, Україна 
 

Мета роботи: встановити нейропротекторні ефекти гор-
монів пінеальної залози (мелатоніну і епіталамін) за умов гострої 
гіпобарічної гіпоксії, еквівалентної висоті 12000 метрів. 

Методи дослідження. Експерименти виконані на самцях 
щурів 5-6 тижнів. Мелатонін (1,0 мг / кг) або епіталамін (2,5 мг / 
кг) вводили за 30 хв до моделювання гострої гіпоксії на тлі різно-
го освітлення. Нейропротекторну дію пінеальних препаратів оці-
нювали за інтенсивністю білкової і ліпідної пероксидації та анти-
оксидантного захисту в найбільш уразливих до дії гіпоксії струк-
турах мозку (фронтальна кора, гіпокамп) та плазмі крові. 

Результати. При дослідженні антиоксидантних властиво-
стей мелатоніну і пептидного препарату з пінеального комплексу 
епіталаміну в умовах окисного стресу, викликаного гострою гіпо-
ксією, виявлено більшу ефективність дії епіталаміну. Після вве-
дення епіталаміну вміст продуктів ліпідної пероксидації помітні-
ше зменшувався як у корі, так і, особливо, в гіпокампі. В остан-
ньому епіталамін більш виражено усував інтенсифікацію утво-
рення малонового альдегіду, що виникає при гострій гіпоксії. 
Вміст продуктів окисної модифікації білків у гіпокампі не тільки 
не збільшувався, на відміну від дії мелатоніну, а зменшувався. 
При цьому в плазмі крові епіталамін значніше зменшував вміст 
продуктів білкової пероксидації. Така дія епіталаміну залежала 
від умов освітлення і була більш ефективною при постійній тем-
ряві. 

Висновки. Пептидні гормони (мелатонін та пептидні гор-
мони у складі препарату епіталамін) проявляють нейропротекто-
рну дію за умов гострої гіпобаричної гіпоксії. При цьому епітала-
мін ефективніше, ніж мелатонін, проявляє нейропротекторну дію. 
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СТРЕССПРОТЕКТОРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ВОСПАЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Т.В. ЗВЯГИНЦЕВА, Л.Т. КИРИЧЕК, Р.О. КАЛЬЧУК 

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина 

 
Распространённые стоматологические заболевания – сто-

матит, гингивит, кариес – в настоящее время относят к факторам 
риска, наряду с известной терапевтической патологией (гипер-
тонической болезнью, стенокардией, язвой желудка). Их связь с 
эмоционально-стрессовым напряжением возникает уже на 
приёме у стоматолога, однако не исключено, что и само воспа-
ление слизистой оболочки полости рта (СОПР) может провоци-
ровать активность стресс-стимулирующих систем, что отрица-
тельно влияет на течение основной стоматологической патоло-
гии. 

Цель работы: изучить в эксперименте выраженность ти-
пичных стрессовых нарушений локального (в СОПР) и общего 
(в крови) характера при воспалении СОПР. 

Методы исследования. Опыты выполнены на 36 беспо-
родных половозрелых белых крысах-самцах массой 150-200г., 
разделённых на 4 группы: интактный контроль (I), воспаление 
(II), острый (III) и хронический (IV) стресс. Воспаление СОПР 
моделировали путём 5-минутного втирания в неё  под тиопента-
ловым наркозом (60 мг/кг в/бр) 4% раствора едкого натрия. 
Стресс воспроизводили иммобилизацией крыс в клетках-
пеналах в течении 20 часов (острый) и по 5 часов ежедневно на 
протяжении 15 дней (хронический). Выраженность воспаления 
оценивали визуально (в баллах), термометрией (общей и в по-
лости рта) и по количеству лейкоцитов в крови. Эмоционально-
стрессовые нарушения выявляли по состоянию гипоталамно-
гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), окислительно-
го равновесия (ПОЛ-АОС) и сердечно-сосудистой системы 
(ЭКГ, АД). 

109 

Полученные результаты сравнивали между собой, ис-
пользуя критерий Стьюдента с поправкой Бонферони при 
Р≤0,05. 

Результаты. Химическая модель воспаления СОПР про-
является выраженными местными изменениями в виде гипере-
мии, отёчности, кровоизлияний и язв (3 балла), гипертермией 
(местной и общей), лейкоцитозом. При этом статистически дос-
товерно по сравнению с интактным контролем и иммобилизаци-
ей снижается коэффициент массы тимуса и селезёнки, уровень 
аскорбиновой кислоты в надпочечниках, увеличивается содер-
жание кортизола в крови, возникает гипертрофия надпочечни-
ков, эозинопения и трофические нарушения в слизистой желуд-
ка (2 балла). Как и при стрессе, нарушается про- и антиоксидан-
тное равновесие за счёт увеличения продуктов ПОЛ и ослабле-
ния активности антиоксидантных ферментов. Аналогичные ме-
таболические сдвиги отмечены и в ткани СОПР, но без наруше-
ния содержания в ней гликогена и активности α-амилазы. Вос-
паление СОПР не изменяет ЧСС и уровень АД. 

Отмеченные сравнительно с показателями острого стрес-
са изменения, вызванные воспалением СОПР, практически не 
отличаются от таковых у крыс в опытах с хроническим стрес-
сом. 

Выводы. Получены экспериментальные данные об эмо-
ционально-стрессовом влиянии на организм воспаления СОПР, 
что является патогенетическим обоснованием возможности оп-
тимизации лечения стоматологической патологии воспалитель-
ного генеза путём применения в составе базовой терапии препа-
ратов антистрессового действия.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
БАГАТОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ СТАТИНІВ 

НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ЩУРІВ 
НА ТЛІ РАБДОМІОЛІТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ 

В.Г. ЗЕЛЕНЮК, І.І. ЗАМОРСЬКИЙ, О.М. ГОРОШКО 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна 

 
Мета роботи. З’ясувати вплив деяких статинів (аторва-

статин, ловастатин, симвастатин) за умов багаторазового вве-
дення (протягом 7 днів) на показники функції нирок щурів на 
тлі гострої ниркової недостатності (ГНН), викликаної 
рабдоміолізом. 

Методи дослідження. Експерименти проведено на 35 
білих щурах-самцях масою 120-180 г. Протягом 7 днів після мо-
делювання гліцеролової ГНН тваринам щоденно одноразово 
вводили статини внутрішньошлунково в дозах 20 мг/кг. Дози 
препаратів встановлені у попередніх скринінгових 
дослідженнях.  

Результати. Усі досліджувані статини сповільнювали 
темпи прогресування рабдоміолітичної нефропатії та сприяли 
відновленню функціонування видільної системи. Так, у 
лікованих аторвастатином щурів діурез зростав на 28% (р<0,01), 
ловастатином – на 15% (р<0,05), симвастатином – на 18% 
(р<0,05) у порівнянні із тваринами із нелікованою патологією. 
Швидкість клубочкової фільтрації найвиразніше збільшувалась 
під впливом аторвастатину – у 2 рази (р<0,01), а під впливом ло-
вастатину – у 1,6 раза (р<0,01), симвастатину – у 1,7 раза 
(р<0,01). Багаторазове введення статинів сприяло зменшенню 
протеїнурії в середньому у 1,8 раза (р<0,01). 

Висновки: 1. багаторазове впродовж 7 днів введення 
статинів (аторвастатин, ловастатин, симвастатин) сприяє змен-
шенню проявів рабдоміолітичної форми ГНН;  
2. порівняльна оцінка основних показників функції нирок при 
застосуванні різних статинів виявила більш значне відновлення 
функціонального стану нирок в групі тварин, яким вводили 
аторвастатин. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ХОНДРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОРИГИНАЛЬНОГО КОМБИНИРОВАННОГО 
ХОНДРОПРОТЕКТОРА 

С.М. ЗИМИН, И.А ЗУПАНЕЦ, С.К. ШЕБЕКО, Р.В. ДЕРКАЧ  
Национальный фармацевтический университет, 

г. Харьков, Украина 
 

Проблема лечения обменно-дистрофических заболеваний 
суставов является одной из серьезнейших современной 
медицины, что связано как с увеличением продолжительности 
жизни человека, с одной тсороны, так и с все более и более 
широким распространением заболеваний, способствующих его 
развитию, с другой. Несмотря на все расширяющийся арсенал 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения этой 
патологии, необходимость создания новых, особенно 
многокомпонентных, способных вляить на разные звенья 
патогенеза, а вместе с тем и модифицировать симптомы 
заболевания, остается высокой. 

Цель: изучение хондропротекторной активности 
оригинальной фармацевтической композицией для наружного 
применения (содержащей глюкозамина гидрохлорид, 
хондроитина сульфат, камфору и ментол) на модели системного 
стероидного артроза (ССА) у крыс в сравнении с Хондроксид 
гелем 5% производства ОАО «Нижфарм» (Россия). 

Материалы и методы: Моделирование ССА проведено 
на 50 белых нелинейных крысах-самцах в возрасте 4-5 месяцев 
(250–300 г). путем трехкратного внутримышечного введения в 
мышцу бедра дексаметазона в разовой дозе 7 мг/кг с интервалом 
в 1 неделю. Начиная с 28-го дня эксперимента и на протяжении 
4-х недель, все животные ежедневно получали соответствующие 
препараты, которые наносились наружно путем накожных 
аппликаций в области коленных суставов на обоих лапах в 
эквивалентных количествах – по 50 мг на каждую. Для оценки 
степени активности патологического процесса на 4-ю неделю 
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статин, ловастатин, симвастатин) за умов багаторазового вве-
дення (протягом 7 днів) на показники функції нирок щурів на 
тлі гострої ниркової недостатності (ГНН), викликаної 
рабдоміолізом. 

Методи дослідження. Експерименти проведено на 35 
білих щурах-самцях масою 120-180 г. Протягом 7 днів після мо-
делювання гліцеролової ГНН тваринам щоденно одноразово 
вводили статини внутрішньошлунково в дозах 20 мг/кг. Дози 
препаратів встановлені у попередніх скринінгових 
дослідженнях.  

Результати. Усі досліджувані статини сповільнювали 
темпи прогресування рабдоміолітичної нефропатії та сприяли 
відновленню функціонування видільної системи. Так, у 
лікованих аторвастатином щурів діурез зростав на 28% (р<0,01), 
ловастатином – на 15% (р<0,05), симвастатином – на 18% 
(р<0,05) у порівнянні із тваринами із нелікованою патологією. 
Швидкість клубочкової фільтрації найвиразніше збільшувалась 
під впливом аторвастатину – у 2 рази (р<0,01), а під впливом ло-
вастатину – у 1,6 раза (р<0,01), симвастатину – у 1,7 раза 
(р<0,01). Багаторазове введення статинів сприяло зменшенню 
протеїнурії в середньому у 1,8 раза (р<0,01). 

Висновки: 1. багаторазове впродовж 7 днів введення 
статинів (аторвастатин, ловастатин, симвастатин) сприяє змен-
шенню проявів рабдоміолітичної форми ГНН;  
2. порівняльна оцінка основних показників функції нирок при 
застосуванні різних статинів виявила більш значне відновлення 
функціонального стану нирок в групі тварин, яким вводили 
аторвастатин. 
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ОРИГИНАЛЬНОГО КОМБИНИРОВАННОГО 
ХОНДРОПРОТЕКТОРА 

С.М. ЗИМИН, И.А ЗУПАНЕЦ, С.К. ШЕБЕКО, Р.В. ДЕРКАЧ  
Национальный фармацевтический университет, 

г. Харьков, Украина 
 

Проблема лечения обменно-дистрофических заболеваний 
суставов является одной из серьезнейших современной 
медицины, что связано как с увеличением продолжительности 
жизни человека, с одной тсороны, так и с все более и более 
широким распространением заболеваний, способствующих его 
развитию, с другой. Несмотря на все расширяющийся арсенал 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения этой 
патологии, необходимость создания новых, особенно 
многокомпонентных, способных вляить на разные звенья 
патогенеза, а вместе с тем и модифицировать симптомы 
заболевания, остается высокой. 

Цель: изучение хондропротекторной активности 
оригинальной фармацевтической композицией для наружного 
применения (содержащей глюкозамина гидрохлорид, 
хондроитина сульфат, камфору и ментол) на модели системного 
стероидного артроза (ССА) у крыс в сравнении с Хондроксид 
гелем 5% производства ОАО «Нижфарм» (Россия). 

Материалы и методы: Моделирование ССА проведено 
на 50 белых нелинейных крысах-самцах в возрасте 4-5 месяцев 
(250–300 г). путем трехкратного внутримышечного введения в 
мышцу бедра дексаметазона в разовой дозе 7 мг/кг с интервалом 
в 1 неделю. Начиная с 28-го дня эксперимента и на протяжении 
4-х недель, все животные ежедневно получали соответствующие 
препараты, которые наносились наружно путем накожных 
аппликаций в области коленных суставов на обоих лапах в 
эквивалентных количествах – по 50 мг на каждую. Для оценки 
степени активности патологического процесса на 4-ю неделю 
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исследования часть животных контрольной группы (10 голов) 
выводили из эксперимента, путем декапитации под эфирным 
наркозом с целью получения биологического материала для 
проведения биохимических исследований. После завершения 
нанесения исследуемых препаратов (на 56-е сутки эксперимента) 
все животные подвергались декапитации под эфирным наркозом 
с целью получения биологического материала для проведения 
необходимых исследований. Бимохимическими методами в 
сыворотке крови определяли содержание гликопротеинов (ГП), 
хондроитинсульфатов (ХС), содержание общей суммы и 
фракций гликозаминогликаны (ГАГ). Исследование 
ультраструктуры суставного хряща крыс проводили с помощью 
стандартных методов электронной  микроскопии.  

Результаты: у всех животных контрольной группы 
после троекратного введения дексаметазона отмечено 
достоверное увеличение содержания всех метаболитов 
соединительной ткани (ХС, ГП), суммы ГАГ и изменение 
процентного соотношения фракций по сравнению с группой 
интактного контроля на 28-й день эксперимента. Под 
воздействием исследуемого оригинального комплексного 
хондропротектора наблюдалось умеренное снижение 
содержания всех маркеров обмена соединительной ткани в 
сыворотке крови животных, особенно ХС, умеренное снижении 
общей суммы ГАГ (за счет уменьшения хондроитин-4-
сульфатов и фракции хондроитин-6-сульфатов), а также 
отмечено позитивное влияние на морфоструктуру тканей 
суставов лабораторных животных по результатам световой и 
электронной микроскопии.  

Выводы: на модели системного стероидного артроза у 
крыс выявлена хондропротекторная активность оригинального 
комплексного хондропротектора, превосходящая по уровню 
активности референс-препарат Хондроксид. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ БИСОПРОЛ И КОНКОР 

И.А. ЗУПАНЕЦ1, Н.П. БЕЗУГЛАЯ1, В.В. ЛИБИНА2, Н.Н. СКАКУН2 
1Национальный фармацевтический университет,  

2Лаборатория фармакокинетики ГП «Государственный 
экспертный центр МЗ Украины», г. Харьков, Украина 

 
Сложившаяся во многих странах мира ситуация нехватки 

финансов в системах государственного и/или страхового финан-
сирования медицинской помощи диктует необходимость ис-
пользования в системе здравоохранения более дешевых воспро-
изведенных (генерических) препаратов. Это оправдано только в 
том случае, когда качество генерических препаратов не уступает 
таковому оригинальных. Формальные требования для производ-
ства генерических и оригинальных лекарственных препаратов 
сходны и соответствуют принципам и правилам GMP, однако 
понятие биоэквивалентности (фармакокинетической эквива-
лентности) является одним из важнейших при сравнении гене-
риков с оригинатором. 

Клиническое исследование по оценке биоэквивалентно-
сти препаратов Бисопрол, таблетки по 10 мг (ПАО «Фармак», 
Украина) и Конкор, таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг 
(«Мерк КГаА», Германия для «Никомед», Германия) с участием 
здоровых добровольцев было проведено в соответствии с прото-
колом, этическими принципами Хельсинской Декларации, Зако-
ном Украины «О лекарственных средствах», с соблюдением 
принципов GCP и GLP, международных руководств в сфере ва-
лидации биоаналитических методов и проведения данного вида 
исследований. 

Дизайн исследования – открытое, сравнительное, рандо-
мизированное, перекрестное с двумя периодами и двумя после-
довательностями при приеме здоровыми добровольцами нато-
щак однократной дозы тестового и референтного препаратов. В 
исследовании приняли участие 18 здоровых добровольцев обое-
го пола, которые соответствовали критериям включения / невк-
лючения. 
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Используемый биоаналитический метод – высоко-
эффективная жидкостная хроматография с флуориметрической 
детекцией; пробоподготовка – твердофазная экстракция бисо-
пролола и концентрирование пробы под вакуумом. 

Математический расчет и статистический анализ 
фармакокинетических данных проводился с использованием 
программного обеспечения WinNonLin (Pharsight Corp., США). 
Рассчитаны основные показатели описательной статистики. 
Выполнен многофакторный дисперсионный анализ для 
логарифмически преобразованных показателей Сmax, AUC0—t, 
AUC0—∞, основываясь на смешанной модели: фактор 
«Субъекты» — случайный, факторы: «Последовательность 
приема», «Препарат» и «Период» — фиксированные. 
Рассчитаны коэффициенты межсубъектной и внутрисубъектной 
вариации для указанных параметров. Вычислены значения 90 % 
доверительных интервалов отношений средних значений Сmax, 
AUC0—t и AUC0—∞. 

Средние значения Сmax для препаратов Бисопрол и 
Конкор составили соответственно 39,03 и 43,29 нг/мл, AUC0—t – 
517,3 и 574,0 нг•ч/мл. Границы 90 % доверительных интервалов 
для отношения средних значений Cmax и AUC0-t для тестового и 
референтного препаратов составили 83,89÷95,91 % и 
85,70÷93,62 %, что соответствует стандартному критерию 
биоэквивалентности в 80,00-125,00 % для обоих параметров. 

В данном исследовании зарегистрировано 5 случаев ПР 
(брадикардия) после приема тестового (3 ПР) и референтного (2 
ПР) препаратов. Все зарегистрированные в данном исследова-
нии случаи ПР относятся к несерьезным. Ни один случай ПР не 
требовал проведения дополнительной терапии. 

Таким образом, результаты исследования биоэквивалент-
ности и оценки переносимости позволяют считать препараты 
Бисопрол и Конкор взаимозаменяемыми. 
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ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 
ПОХІДНИХ D-(+)-ГЛЮКОЗІЛАМО-НІЄВИХ СОЛЕЙ 

3-ОКСАМОІЛЗАМІЩЕНИХ N-ФЕНІЛАНТРАНІЛОВИХ 
КИСЛОТ ТА ПОХІДНИХ D-(+)-ГЛЮКОЗІЛАМІДИ 

3-ОКСАМОЇЛЗА-МІЩЕНИХ 
N-ФЕНІЛАНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ 

М.В. ЗУПАНЕЦЬ, С.М. ДРОГОВОЗ, 
С.К. ШЕБЕКО, Р.В. ДЕРКАЧ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

На сьогоднішній день, ревматоїдний артрит – це одна з 
найпоширеніших хвороб, що вражає суглоби. Згідно статистики, 
від неї страждає кожен сотий житель Землі, переважно жінки у 
віці старше 30 років. На жаль, немає препаратів, які могли б ви-
лікувати хворих від артриту, можна, лише, тимчасово знизити 
інтенсивність проявів симптомів захворювання. Основою тра-
диційної протизапальної терапії є нестероїдні протизапальні 
препарати (НПЗП). 

Досвід розробки нових безпечних протизапальних препа-
ратів переконує, що великих успіхів можна досягти, якщо про-
водити пошук НПЗП шляхом комбінування малотоксичних хі-
мічних сполук. Прикладом останніх, є створення препаратів на 
основі похідних N-фенілантранілової кислоти, для яких харак-
терна протизапальна, анальгетична, діуретична, жовчогінна, ан-
тимікробна та протигрибкова активності, мала токсичність, по-
рівняно з іншими НПЗП. 

Метою нашою роботи було вивчення протизапальної акти-
вністі 13 сполук: 6 похідних D-(+)-глюкозіламонієвих солей 3-
оксамоіл заміщених N-фенілантранілових кислот та 7 похідних D-
(+)-глюкозіламіди 3-оксамоіл заміщених N-фенілантранілових ки-
слот.  

У досліді використано 90 білих нелінійних мишей масою 
18-22 г., які були розподілені на 13 дослідних, одну контрольну 
групи та одну групу з препаратом порівняння. 

Речовини вводили внутрішньошлунково в еквімолекуля-
рній дозі по відношенню до натрію диклофенаку. Через 1 годину 
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після введення досліджуваної речовини викликали асептично-
ексудативне запалення шляхом субплантарного введення у пра-
ву задню лапу 0,05 мл 1 % розчину λ-карагеніну (“Fluka”, Швей-
царія). Через 3 години після цього тварин виводили з досліду 
шляхом декапітації під ефірним наркозом та проводили ампута-
цію задніх кінцівок на рівні тазостегнового суглоба. Протизапа-
льну активність оцінювали у відсотках за ступенем зменшення 
набряку лапи у тварин, які отримували дослідні речовини, в по-
рівнянні з тваринами групи контрольної патології.  

З групи похідних D-(+)-глюкозіламонієвих солей 3-
оксамоіл заміщених N-фенілантранілових кислот найбільш пер-
спективними є речовина 1353-СГС, так як вона проявила проти-
запальну активність на рівні 33,73 %, що перевищує мефенамі-
нову кислоту. Слід відзначити, що введення в структуру N-
фенілантранілових кислот глюкозаміну підвищує протизапальну 
дію, що узгоджується з попередніми дослідженнями. З групи 
похідних D-(+)-глюкозіламіди 3-оксамоїлзаміщених N-
фенілантранілових кислот найбільш перспективними є речовина 
1374-ИСГА, яка проявляє протизапальну активність на рівні 
19,68 %.  

Всі інші речовини за своєю антиексудативною активніс-
тю були менш активними та не перевішують за активністю на-
трія диклофенак. 

Таким чином, аналіз отриманих результатів дослідження 
новосинтезованих 13 хімічних сполук показав, що похідні D-
(+)-глюкозіламонієвих солей заміщених N-феніл-антронілових 
кислот виявляють протизапальну дію, та є перспективною гру-
пою для подальшого пошуку безпечних речовин з протизапаль-
ною активністю шляхом їх більш детального вивчення та моди-
фікації. Також, за результатами вивчення антиексудативних вла-
стивостей, ми спостерігаємо феномен фармакодинамічного си-
нергізму, що проявлявся взаємопотенціюванням фармакологіч-
них ефектів глюкозаміну та N-фенілантронілової кислоти. 
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По данным официальной статистики в Украине артери-
альной гипертензией (АГ) болеет 32,2% взрослого населения 
страны.   

Около 85% пациентов с сахарным диабетом второго типа 
(СД ІІ типа) имеют сопутствующую АГ. С другой стороны у 
«гипертоников» в два раза выше риск развития СД ІІ типа.  

Для лечения АГ в основном используют пять групп 
препаратов первой линии. Целью исследования является выбор 
оптимальных препаратов для данной категории больных. 

1) Ингибиторы АПФ являются препаратами выбора в 
обсуждаемой клинической группе. Это связано с 
патогенетической обоснованностью их применения и с целым 
рядом преимуществ: снижение инсулинорезистентности и 
улучшение гликемического контроля, отсутствие 
отрицательного влияния на липидный и пуриновый обмен, 
вазопротективное и нефропротективное действие. Применение 
этих препаратов показано при АГ в сочетании с СД ІІ типа, а 
также гипертрофией левого желудочка, сердечной недостаточ-
ностью, дисфункцией почек. 

2) Блокаторы рецепторов ангиотензина ІІ имеют анало-
гичные ингибиторам АПФ гемодинамические и метаболические 
свойства, что позволяет считать их перспективными препарата-
ми для лечения АГ у больных СД ІІ типа. Кроме того, они обла-
дают избирательным действием в отношении рецепторов ангио-
тензина ІІ, что уменьшает риск развития некоторых побочных 
явлений, как у ингибиторов АПФ. 

3) Антагонисты кальция (АК) также предпочтительны 
для обсуждаемой категории больных, так как обладают целым 
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рядом дополнительных свойств: отсутствие отрицательного 
воздействия на углеводный, липидный, пуриновый обмен, 
вазопротективное, нефропротективное действие, коррекция 
эндотелиальной дисфункции.  

4) Назначение диуретиков патогенетически оправданно у 
пациентов с СД, однако продолжительная терапия может 
усугублять метаболические расстройства. В связи с этим в 
настоящее время широкое применение получили 
тиазидоподобные диуретики (индапамид), которые отличаются 
от обычных тиазидов. метаболической нейтральностью. 
Пациентам с СД ІІ типа монотерапия диуретиками как в 
высоких, так и низких дозах не рекомендована, а предпочтение 
следует отдавать применению препаратов этой группы в 
невысоких дозах в составе комбинированной терапии.  

5) Назначение ß–блокаторов больным с СД имеет 
неоспоримое патогенетическое преимущество ввиду наличия у 
них гиперсимпатикотонии. Однако их применение может 
усугублять углеводный и липидный дисбаланс, характерный для 
этих пациентов. В качестве монотерапии данная группа не ис-
пользуется. При необходимости назначения в комбинации с 
другими препаратами следует отдать предпочтение высокосе-
лективным ß –блокаторам, например небивалолу. 

Вывод. Таким образом, для пациентов с АГ в сочетании с 
СД ІІ типа в качестве монотерапии предпочтительнее использо-
вать препараты из группы блокаторов рецепторов ангиотензина 
ІІ или ингибиторов АПФ, а также АК дигидропиридинового ря-
да ІІІ-ІV поколения, в качестве комбинированной терапии ра-
ционально применять ингибитор АПФ и антагонист кальция. 
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2Биоаналитическая лаборатория ООО «Клинфарм», г. Ирпень, 
3Корпорация «Артериум», г. Киев, Украина 

 
В условиях повсеместной нехватки финансовых ресурсов 

в системах государственного и/или страхового финансирования 
медицинской помощи, при высокой цене оригинальных лекар-
ственных средств, все чаще и охотнее используют воспроизве-
денные (генерические) препараты. По оценкам специалистов, в 
настоящее время во всех странах мира растет доля потребления 
генериков. 

Вопрос идентичности действия на организм человека ге-
нериков и оригинальных препаратов – главный и для врачей, и 
для пациентов. Одним из условий, предъявляемых к генериче-
ским лекарственным средствам (ЛС), относится доказательство 
их биоэквивалентности (фармакокинетической эквивалентно-
сти) оригинальным препаратам. 

Клиническая часть исследования по оценке биоэквива-
лентности ЛС «Касарк», таблетки по 32 мг, производства ОАО 
«Киевмедпрепарат» (Украина) и «Атаканд», таблетки по 32 мг, 
производства «AstraZeneca» (Швеция) с участием здоровых доб-
ровольцев была проведена в Клинико-диагностическом центре 
Национального фармацевтического университета, г. Харьков. 

Данное исследование по оценке биоэквивалентности бы-
ло выполнено в соответствии с Законом Украины «О лекарст-
венных средствах», по утвержденному протоколу клинического 
исследования (КИ) с соблюдением принципов GCP и GLP, ру-
ководящими документами Европейского сообщества, Всемир-
ной организации здравоохранения и др. 

Дизайн КИ – сравнительное, рандомизированное, пере-
крестное с двумя периодами и двумя последовательностями ис-
следование по изучению биоэквивалентности при введении здо-
ровым добровольцам натощак однократной дозы каждого из 
сравниваемых ЛС, с «ослеплением» аналитического этапа ис-
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следования и дальнейшей статистической обработкой результа-
тов. 

Биоаналитический этап исследования проводился путем 
определения количественной концентрации кандесартана в про-
бах плазми крови добровольцев и основывался на использова-
нии метода ультраэффективной жидкостной хроматографии с 
тандемным масс-селективным детектированием (БАЛ «Клин-
фарм» (г. Ирпень)). 

24 здоровых добровольца мужского и женского пола 
приняли участие в клиническом исследовании, все полученные 
результаты включены в оценку переносимости и в оценку фар-
макокинетических параметров. 

Для определения концентрации исследуемых ЛС 
(тестового и референтного) в плазме крови здоровых 
добровольцев после однократного приема каждого из 
препаратов было отобрано по 15 проб крови в каждый период 
исследования. 

Границы 90 % доверительных интервалов для отношения 
геометрических средних основных фармакокинетических пара-
метров Смакс и AUC0–t  были определены и составляли 80,79-
111,17 % и 87,45-104,48 %, соответственно. Полученные резуль-
таты соответствуют критерию биоэквивалентности в 80-125 % 
для AUC0–t и Смакс.  

Результаты анализа Смакс и AUC0–t позволяют сделать вы-
вод, что ЛС «Касарк», таблетки по 32 мг, производства  
ОАО «Киевмедпрепарат» (Украина) биоэквивалентно ЛС «Ата-
канд», таблетки по 32 мг, производства «AstraZeneca» (Швеция) 
при введении перорально натощак однократной дозы здоровым 
добровольцам. С точки зрения доказательной медицины и фар-
мации ЛС «Касарк» и «Атаканд» являются взаимозаменяемыми. 
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ГЕНЕРИЧНОЇ ЗАМІНИ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 

ТОРСИД ТА ТРИФАС 
І.А. ЗУПАНЕЦЬ 1, Н.П. БЕЗУГЛА 1, О.О. ТАРАСЕНКО 1,  

В.В. ЛІБІНА 2, І.М. ОРЛОВА 2, І.В. КУДРІС 2 
1Національний фармацевтичний университет, м. Харків, Україна, 

2Лабораторія фармакокинетики (м. Харків) 
ДП «Державний експертний центр МОЗ Укрїни» 

 
Орієнтація на використання генериків, навіть в умовах 

низької платоспроможності населення, виправдана, тільки якщо 
вони мають доведену еквівалентність оригінальному препарату. 
Згідно міжнародним вимогам замінювати оригінальний 
лікарський засіб на відтворений можна, тільки якщо генерик 
відповідає прийнятим стандартам якості препаратів. 
Дослідження біоеквівалентності як методу клінічного випробу-
вання дозволяє зробити обґрунтований висновок про 
ефективність і безпеку порівнюваних препаратів на підставі 
надійних і статистично достовірних даних, а також в більш 
стислі строки, ніж при проведенні інших видів клінічних випро-
бувань. 

Мета дослідження: оцінка біоеквівалентності лікарських 
препаратів Торсид, таблетки по 10 мг, виробництва ПАТ «Фар-
мак» (Україна) та Трифас 10, таблетки по 10 мг виробництва 
«Берлін-Хемі АГ (Менарині Груп)» (Німеччина) шляхом 
порівняльного вивчення їх біодоступності при одноразовому 
прийомі натще здоровими добровольцями. 

Методи дослідження: Дослідження було проведено 
згідно сучасним вимогам щодо клінічних випробувань. У 
дослідженні взяли участь 24 здорових добровольців. Для визна-
чення концентрації торасеміду в плазмі добровольців після 
прийому досліджуваних лікарських препаратів використовували 
валідований метод високоефективної рідинної хроматографії з 
УФ-детекцією; підготовка проб – твердофазна екстракція. Вис-
новок щодо біоеквівалентності виконувався з використанням 
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підходу, заснованого на 90% довірчих інтервалах для 
відношення середніх значень параметрів Сmax і AUC0-t для 
досліджуваного та референтного препаратів. Клінічна частина 
дослідження проводилась у Клініко-діагностичному центрі 
Національного фармацевтичного університету, 
фармакокінетична (біоаналітична та математична) – у 
лабораторії фармакокінетики ДП «Державний експертний центр 
МОЗ України». 

Результати: Після прийому тестованого препарату Тор-
сид і референтного препарату Трифас 10 середні значення ос-
новних констант фармакокінетики склали, відповідно: Сmax 
торасеміду в плазмі крові – 2928,93 і 3226,49 нг/мл; AUC0-t – 
7447,99 і 7522,19 нг•год/мл. Середні значення додаткових кон-
стант фармакокінетики торасеміду для препаратів Торсид і Три-
фас 10 також мали практично рівні значення. Межі 90% 
довірчих інтервалів для відношення середніх значень параметрів 
Cmax і AUC0-t для тестованого і референтного препаратів стано-
вили відповідно 85,68÷94,99 % і 95,59÷101,05 %. Отримані ре-
зультати відповідають стандартному критерію 
біоеквівалентності 80,00-125,00% для Сmax і AUC0-t. Грунтую-
чись на результатах статистичного аналізу Сmax і AUC0-t можна 
зробити висновок, що препарат Торсид, таблетки по 10 мг (ПАТ 
«Фармак», Україна) є біоеквівалентним інноваційному препара-
ту Трифас 10, таблетки по 10 мг («Берлін-Хемі АГ (Менаріні 
Груп)», Німеччина). 

У даному дослідженні зареєстровано 6 випадків виник-
нення ПР у 4 добровольців. Всі зареєстровані випадки ПР/ПЯ 
відносяться до категорії несерйозних. Обидва препарати 
співставні за переносимістю. 

Висновки: З урахуванням основних положень доказової 
медицини та фармації можливість заміни інноваційного препа-
рату Трифас 10 генеричним препаратом «Торсид», виробництва 
ПАТ «Фармак», є обгрунтованою. 
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Оскільки лікування серцево-судинних захворювань 

пов’язане з тривалим застосуванням лікарських препаратів, 
важливим постає питання ефективності та безпечності 
фармакотерапії. Дослідження біоеквівалентності як методу 
клінічного випробування дозволяє зробити обґрунтований вис-
новок про ефективність і безпеку порівнюваних препаратів на 
підставі меншого обсягу первинної інформації і в більш стислі 
терміни, ніж при проведенні інших видів клінічних випробу-
вань. 

Мета дослідження: оцінка біоеквівалентності двох 
лікарських препаратів бісопрололу – Біпролол, таблетки по 10 
мг, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна) та 
Конкор, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг вироб-
ництва «Merck KGaA» для «Nycomed» (Німеччина) шляхом 
порівняльного вивчення їх біодоступності при введенні 
одноразової дози здоровим добровольцям. 

Методи дослідження: Дослідження було проведено 
згідно сучасним вимогам щодо клінічних випробувань. У 
дослідженні взяли участь 26 здорових добровольців обох статей. 
Для вивчення концентрації досліджуваних лікарських 
препаратів використовували стандартний біоаналітичний метод 
– ультрависокоефективну рідинну хроматографію з тандемним 
мас-селективним детектуванням. Висновок щодо 
біоеквівалентності виконувався з використанням підходу, засно-
ваного на 90% довірчих інтервалах для відношення середніх 
значень параметрів Сmax і AUC0-t для досліджуваного та рефе-
рентного препаратів. Клінічна частина дослідження проводилась 
у Клініко-діагностичному центрі Національного фармацевтич-
ного університету, аналітична – у біоаналітичній лабораторії 
ТОВ «Клінфарм». 
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підходу, заснованого на 90% довірчих інтервалах для 
відношення середніх значень параметрів Сmax і AUC0-t для 
досліджуваного та референтного препаратів. Клінічна частина 
дослідження проводилась у Клініко-діагностичному центрі 
Національного фармацевтичного університету, 
фармакокінетична (біоаналітична та математична) – у 
лабораторії фармакокінетики ДП «Державний експертний центр 
МОЗ України». 

Результати: Після прийому тестованого препарату Тор-
сид і референтного препарату Трифас 10 середні значення ос-
новних констант фармакокінетики склали, відповідно: Сmax 
торасеміду в плазмі крові – 2928,93 і 3226,49 нг/мл; AUC0-t – 
7447,99 і 7522,19 нг•год/мл. Середні значення додаткових кон-
стант фармакокінетики торасеміду для препаратів Торсид і Три-
фас 10 також мали практично рівні значення. Межі 90% 
довірчих інтервалів для відношення середніх значень параметрів 
Cmax і AUC0-t для тестованого і референтного препаратів стано-
вили відповідно 85,68÷94,99 % і 95,59÷101,05 %. Отримані ре-
зультати відповідають стандартному критерію 
біоеквівалентності 80,00-125,00% для Сmax і AUC0-t. Грунтую-
чись на результатах статистичного аналізу Сmax і AUC0-t можна 
зробити висновок, що препарат Торсид, таблетки по 10 мг (ПАТ 
«Фармак», Україна) є біоеквівалентним інноваційному препара-
ту Трифас 10, таблетки по 10 мг («Берлін-Хемі АГ (Менаріні 
Груп)», Німеччина). 

У даному дослідженні зареєстровано 6 випадків виник-
нення ПР у 4 добровольців. Всі зареєстровані випадки ПР/ПЯ 
відносяться до категорії несерйозних. Обидва препарати 
співставні за переносимістю. 

Висновки: З урахуванням основних положень доказової 
медицини та фармації можливість заміни інноваційного препа-
рату Трифас 10 генеричним препаратом «Торсид», виробництва 
ПАТ «Фармак», є обгрунтованою. 
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БІПРОЛОЛУ ТА КОНКОРУ 

І.А. ЗУПАНЕЦЬ, Н.П. БЕЗУГЛА, 
О.О. ТАРАСЕНКО, Ю.В. ПІДПРУЖНИКОВ* 

Національний фармацевтичний университет, м. Харків, Україна, 
*Біоаналітична лабораторія ТОВ «Клінфарм», м. Ірпень, Україна 

 
Оскільки лікування серцево-судинних захворювань 

пов’язане з тривалим застосуванням лікарських препаратів, 
важливим постає питання ефективності та безпечності 
фармакотерапії. Дослідження біоеквівалентності як методу 
клінічного випробування дозволяє зробити обґрунтований вис-
новок про ефективність і безпеку порівнюваних препаратів на 
підставі меншого обсягу первинної інформації і в більш стислі 
терміни, ніж при проведенні інших видів клінічних випробу-
вань. 

Мета дослідження: оцінка біоеквівалентності двох 
лікарських препаратів бісопрололу – Біпролол, таблетки по 10 
мг, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна) та 
Конкор, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг вироб-
ництва «Merck KGaA» для «Nycomed» (Німеччина) шляхом 
порівняльного вивчення їх біодоступності при введенні 
одноразової дози здоровим добровольцям. 

Методи дослідження: Дослідження було проведено 
згідно сучасним вимогам щодо клінічних випробувань. У 
дослідженні взяли участь 26 здорових добровольців обох статей. 
Для вивчення концентрації досліджуваних лікарських 
препаратів використовували стандартний біоаналітичний метод 
– ультрависокоефективну рідинну хроматографію з тандемним 
мас-селективним детектуванням. Висновок щодо 
біоеквівалентності виконувався з використанням підходу, засно-
ваного на 90% довірчих інтервалах для відношення середніх 
значень параметрів Сmax і AUC0-t для досліджуваного та рефе-
рентного препаратів. Клінічна частина дослідження проводилась 
у Клініко-діагностичному центрі Національного фармацевтич-
ного університету, аналітична – у біоаналітичній лабораторії 
ТОВ «Клінфарм». 
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Результати: Після однократного перорального прийому 
таблеток «Біпролол» і «Конкор» в однакових дозах (по 10 мг) 
сироваткові концентрації бісопрололу в досліджувані терміни 
практично не розрізняються в обох групах. В середньому за го-
дину концентрація бісопрололу добігала терапевтичної. Час до-
сягнення максимальної концентрації і самі значення 
максимальної концентрації характеризувалися незначними 
інтра- і поміжіндивідуальними коливаннями. У випадку засто-
сування препарату «Біпролол» tmax склав 2,14 ± 1,16 год і вміст 
бісопрололу в крові досяг максимального значення (Сmax) в 40,97 
± 7,37 нг/мл. У разі застосування препарату «Конкор» за наши-
ми даними ці величини склали: tmax = 2,23 ± 0,91 год і Сmax = 
39,67 ± 4,57 нг/мл, відповідно. Період напіввиведення 
досліджуваного препарату склав 9,33 ± 1,19 год і 9,47 ± 1,21 год 
– для референтного препарату, а константа елімінації – 0,075 ± 
0,009 год-1 і 0,074 ± 0,009 год-1, відповідно. Сумарна 
концентрація бісопрололу у плазмі крові протягом часу спосте-
реження (48 год.) склала для препарату «Біпролол» – 
590,52±100,96 год•нг/мл і для препарату «Конкор» – 
595,74±115,55 год•нг/мл, а загальна концентрація (AUC0-∞) – 
617,34±101,01 год•нг/мл і 620,41±116,48 год•нг/мл, відповідно. 
На підставі отриманих даних були розраховані межі 90% 
довірчих інтервалів для відносини геометричних середніх 
фармакокінетичних параметрів Сmax і AUC0-t. Вони склали 97,00-
109,00% і 97,53-103,55%, відповідно. Отримані результати зна-
ходяться в допустимих межах 80-125% для обох параметрів, що 
є доказом біоеквівалентності тестового препарату «Біпролол» 
інноваційному препарату «Конкор». 

Висновки: З урахуванням основних положень доказової 
медицини та фармації доцільність проведення генеричної заміни 
препаратом «Біпролол», виробництва ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ», є обгрунтованою. 
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КОМПОЗИЦІЇ ГЛЮКОЗАМІНУ З КЕТОПРОФЕНОМ 
У ВИГЛЯДІ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ 
І.А. ЗУПАНЕЦЬ, С.К. ШЕБЕКО, Н.В. ДАВІШНЯ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків,Україна 
 

Остеоартроз є найпоширенішим захворюванням опорно-
рухової системи. За даними ВООЗ 80% випадків болю в спині 
викликає саме остеоартроз, а в 10% випадків він є причиною ін-
валідизації та втрати працездатності. Це захворювання є причи-
ною зниження якості життя хворих, та значних фінансових за-
трат зі сторони хворого та суспільства вцілому, тому препарати 
для його лікування потрібні в формах, що дозволяли б тривале 
та безболісне застосування для широкого кола населення. 

Мета роботи: провести доклінічне вивчення хондропро-
текторної ефективності композиції глюкозаміну з кетопрофеном 
у вигляді м 'якої лікарської форми. 

Методи дослідження. У рамках даної роботи було про-
ведено доклінічне дослідження на моделі стероїдного остеоарт-
розу у щурів. Як параметри оцінки ступеня хондропротекторно-
го впливу досліджуваного об'єкта були використані результати 
спостережень за загальним станом та функціональною 
спроможністю суглобів тварин. Препаратами порівняння стали - 
Хондроксид 5% та Фастум-гель 5% , які наносилися 
аналогічним чином в еквівалентній умовно-терапевтичній дозі 
50 мг. Всіх тварин розподілили на 4 дослідні групи наступним 
чином: 1 група — контрольна патологія, 2 група — щури з арт-
розом, які отримують препарат Фастум-гель, гель 5% в еквіва-
лентній дозі 50 мг, 3 група — щури з артрозом, які отримують 
препарат Кетопрофен, мазь 5% в еквівалентній дозі 50 мг,  4 
група — щури з артрозом, які отримують комбінацію глюкоза-
міну гідрохлориду та кетопрофену у вигляді топічної лікарської 
форми в еквівалентній дозі 50 мг. Перед розділенням на групи  у 
щурів проводили моделювання системного стероїдного артрозу 

124



124 

Результати: Після однократного перорального прийому 
таблеток «Біпролол» і «Конкор» в однакових дозах (по 10 мг) 
сироваткові концентрації бісопрололу в досліджувані терміни 
практично не розрізняються в обох групах. В середньому за го-
дину концентрація бісопрололу добігала терапевтичної. Час до-
сягнення максимальної концентрації і самі значення 
максимальної концентрації характеризувалися незначними 
інтра- і поміжіндивідуальними коливаннями. У випадку засто-
сування препарату «Біпролол» tmax склав 2,14 ± 1,16 год і вміст 
бісопрололу в крові досяг максимального значення (Сmax) в 40,97 
± 7,37 нг/мл. У разі застосування препарату «Конкор» за наши-
ми даними ці величини склали: tmax = 2,23 ± 0,91 год і Сmax = 
39,67 ± 4,57 нг/мл, відповідно. Період напіввиведення 
досліджуваного препарату склав 9,33 ± 1,19 год і 9,47 ± 1,21 год 
– для референтного препарату, а константа елімінації – 0,075 ± 
0,009 год-1 і 0,074 ± 0,009 год-1, відповідно. Сумарна 
концентрація бісопрололу у плазмі крові протягом часу спосте-
реження (48 год.) склала для препарату «Біпролол» – 
590,52±100,96 год•нг/мл і для препарату «Конкор» – 
595,74±115,55 год•нг/мл, а загальна концентрація (AUC0-∞) – 
617,34±101,01 год•нг/мл і 620,41±116,48 год•нг/мл, відповідно. 
На підставі отриманих даних були розраховані межі 90% 
довірчих інтервалів для відносини геометричних середніх 
фармакокінетичних параметрів Сmax і AUC0-t. Вони склали 97,00-
109,00% і 97,53-103,55%, відповідно. Отримані результати зна-
ходяться в допустимих межах 80-125% для обох параметрів, що 
є доказом біоеквівалентності тестового препарату «Біпролол» 
інноваційному препарату «Конкор». 

Висновки: З урахуванням основних положень доказової 
медицини та фармації доцільність проведення генеричної заміни 
препаратом «Біпролол», виробництва ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ», є обгрунтованою. 
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Остеоартроз є найпоширенішим захворюванням опорно-
рухової системи. За даними ВООЗ 80% випадків болю в спині 
викликає саме остеоартроз, а в 10% випадків він є причиною ін-
валідизації та втрати працездатності. Це захворювання є причи-
ною зниження якості життя хворих, та значних фінансових за-
трат зі сторони хворого та суспільства вцілому, тому препарати 
для його лікування потрібні в формах, що дозволяли б тривале 
та безболісне застосування для широкого кола населення. 

Мета роботи: провести доклінічне вивчення хондропро-
текторної ефективності композиції глюкозаміну з кетопрофеном 
у вигляді м 'якої лікарської форми. 

Методи дослідження. У рамках даної роботи було про-
ведено доклінічне дослідження на моделі стероїдного остеоарт-
розу у щурів. Як параметри оцінки ступеня хондропротекторно-
го впливу досліджуваного об'єкта були використані результати 
спостережень за загальним станом та функціональною 
спроможністю суглобів тварин. Препаратами порівняння стали - 
Хондроксид 5% та Фастум-гель 5% , які наносилися 
аналогічним чином в еквівалентній умовно-терапевтичній дозі 
50 мг. Всіх тварин розподілили на 4 дослідні групи наступним 
чином: 1 група — контрольна патологія, 2 група — щури з арт-
розом, які отримують препарат Фастум-гель, гель 5% в еквіва-
лентній дозі 50 мг, 3 група — щури з артрозом, які отримують 
препарат Кетопрофен, мазь 5% в еквівалентній дозі 50 мг,  4 
група — щури з артрозом, які отримують комбінацію глюкоза-
міну гідрохлориду та кетопрофену у вигляді топічної лікарської 
форми в еквівалентній дозі 50 мг. Перед розділенням на групи  у 
щурів проводили моделювання системного стероїдного артрозу 
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шляхом триразового внутрішньом'язового введення в м'яз стегна 
дексаметазону в разовій дозі 7 мг/кг з інтервалом в 1 тиждень. 
Починаючи з 28 дня експерименту і протягом 4 тижнів, всі тва-
рини щодня отримували відповідні препарати, які наносилися 
зовнішньо шляхом нашкірних аплікацій в області колінних 
суглобів на обох лапах в еквівалентних кількостях — по 50 мг 
на кожну. 

Результати. Протягом дослідження проводилося 
клінічне спостереження за тваринами, контролювався 
функціональний стан суглобів щурів (ступінь рухливості, стій-
кості до фізичного навантаження, набряклості, гіперемії і т.ін.). 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що у 
всіх тварин після триразового введення дексаметазону виникали 
клінічні ознаки ураження опорно-рухової системи. Перш за все, 
це виражалося в тому, що тварини були млявими і малорухли-
вими. Спостерігалась набряклість колінних суглобів, зниження в 
них амплітуди руху, тугорухомість, зменшення толерантності до 
фізичного навантаження. Клінічні спостереження за щурами, які 
отримували досліджуваний препарат, показали, що, починаючи 
з третього тижня нанесення, у функціональному стані тварин 
відзначалися значні зміни. При цьому у щурів посилювалася ру-
хова активність, підвищувалася толерантність до фізичних на-
вантажень, візуально нормалізувався стан суглобів, 
підвищувався апетит. При нанесенні референс-препаратів 
функціональний стан тварин відрізнявся від групи контрольної 
патології в меншій мірі.  

Висновки. При нанесенні на суглоби тварин 
досліджуваної комбінації спостерігався певний ступінь 
фармакологічної активності, що дозволяє зробити припущення 
про ефективність даної комбінації та доцільність подальшого її 
вивчення. 

127 

ВЛИЯНИЕ ЛИПОСОМ НА ЭКСПРЕССИЮ 
ГЕНА MET3 В БИОПЛЕНКАХ ГРИБОВ CANDІDA SPP. 

Н.Н. ИВАНОВА, Е.В. КОЦАРЬ 
ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины» 

г. Харьков, Украина 
 

Целью данной работы было проведение исследований 
изменений экспрессии генов, связанных с образованием биопле-
нок грибов. В частности, исследование экспрессии гена MET3 
при действии антигрибковых препаратов и их липосомальных 
форм на ранние стадии образования биопленок грибов Сandіda 
albіcans, поскольку ген MET3 является одним из ключевых ге-
нов, которые контролируют образование биопленок. 

После инкубирования биопленок с антимикробными пре-
паратами и их липосомальными формами было проверено нали-
чие РНК, которое транскрибируется из гена МЕТ3, что указыва-
ет на экспрессию этого гена.  

Было найдено, что действие антигрибкого препарата тер-
бинафина и антимикробного препарата бензоилпероксида от-
дельно и в комплексе, а также их липосомальных форм на био-
пленки грибов Candіda albicans приводит к угнетению экспрес-
сии гена МЕТ3.  

Использование липосомальных форм тербинафина и бен-
зоилпероксида приводило к уменьшению их минимально подав-
ляющей концентрации и более эффективному ингибированию 
активности биопленок Сandіda albіcans. Эффективность ингиби-
рования активности биопленок зависила от состава липосом и 
их заряда. 

Полученные данные показывают, что использование ли-
посомальных антимикотиков и антимикробных препаратов яв-
ляется высокоэффективным относительно биопленок Сandіda 
albіcans и свидетельствуют о возможности их использования в 
лечении кожных форм кандидоза.  

126



126 

шляхом триразового внутрішньом'язового введення в м'яз стегна 
дексаметазону в разовій дозі 7 мг/кг з інтервалом в 1 тиждень. 
Починаючи з 28 дня експерименту і протягом 4 тижнів, всі тва-
рини щодня отримували відповідні препарати, які наносилися 
зовнішньо шляхом нашкірних аплікацій в області колінних 
суглобів на обох лапах в еквівалентних кількостях — по 50 мг 
на кожну. 

Результати. Протягом дослідження проводилося 
клінічне спостереження за тваринами, контролювався 
функціональний стан суглобів щурів (ступінь рухливості, стій-
кості до фізичного навантаження, набряклості, гіперемії і т.ін.). 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що у 
всіх тварин після триразового введення дексаметазону виникали 
клінічні ознаки ураження опорно-рухової системи. Перш за все, 
це виражалося в тому, що тварини були млявими і малорухли-
вими. Спостерігалась набряклість колінних суглобів, зниження в 
них амплітуди руху, тугорухомість, зменшення толерантності до 
фізичного навантаження. Клінічні спостереження за щурами, які 
отримували досліджуваний препарат, показали, що, починаючи 
з третього тижня нанесення, у функціональному стані тварин 
відзначалися значні зміни. При цьому у щурів посилювалася ру-
хова активність, підвищувалася толерантність до фізичних на-
вантажень, візуально нормалізувався стан суглобів, 
підвищувався апетит. При нанесенні референс-препаратів 
функціональний стан тварин відрізнявся від групи контрольної 
патології в меншій мірі.  

Висновки. При нанесенні на суглоби тварин 
досліджуваної комбінації спостерігався певний ступінь 
фармакологічної активності, що дозволяє зробити припущення 
про ефективність даної комбінації та доцільність подальшого її 
вивчення. 

127 

ВЛИЯНИЕ ЛИПОСОМ НА ЭКСПРЕССИЮ 
ГЕНА MET3 В БИОПЛЕНКАХ ГРИБОВ CANDІDA SPP. 

Н.Н. ИВАНОВА, Е.В. КОЦАРЬ 
ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины» 

г. Харьков, Украина 
 

Целью данной работы было проведение исследований 
изменений экспрессии генов, связанных с образованием биопле-
нок грибов. В частности, исследование экспрессии гена MET3 
при действии антигрибковых препаратов и их липосомальных 
форм на ранние стадии образования биопленок грибов Сandіda 
albіcans, поскольку ген MET3 является одним из ключевых ге-
нов, которые контролируют образование биопленок. 

После инкубирования биопленок с антимикробными пре-
паратами и их липосомальными формами было проверено нали-
чие РНК, которое транскрибируется из гена МЕТ3, что указыва-
ет на экспрессию этого гена.  

Было найдено, что действие антигрибкого препарата тер-
бинафина и антимикробного препарата бензоилпероксида от-
дельно и в комплексе, а также их липосомальных форм на био-
пленки грибов Candіda albicans приводит к угнетению экспрес-
сии гена МЕТ3.  

Использование липосомальных форм тербинафина и бен-
зоилпероксида приводило к уменьшению их минимально подав-
ляющей концентрации и более эффективному ингибированию 
активности биопленок Сandіda albіcans. Эффективность ингиби-
рования активности биопленок зависила от состава липосом и 
их заряда. 

Полученные данные показывают, что использование ли-
посомальных антимикотиков и антимикробных препаратов яв-
ляется высокоэффективным относительно биопленок Сandіda 
albіcans и свидетельствуют о возможности их использования в 
лечении кожных форм кандидоза.  

127



128 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ Zn(II) 
ХЕЛАТОВ НЕКОТОРЫХ ШИФФ-АМИНОКИСЛОТ 

С.А. КАЗАРЯН1,2, Г.М. СТЕПАНЯН2, 
К.П. ГРИГОРЯН2, Р.В. ПАРОНИКЯН2 

1Медицинский институт им. Г. Меграбяна, г. Ереван, 
Республика Армения, 

2Научно-технологический центр органической 
и фармацевтической химии НАН РА, 
Институт тонкой органической химии 

им. А.Л. Мнджояна, г. Ереван, Республика Армения 
 

Еще в 1949 году был обнаружен антибактериальный эф-
фект липучего цинка на стафилококковые и стрептококковые 
микроорганизмы. Ветеринары–исследователи приходят к тому 
выводу, что в большинстве случаев как антибактериальное 
средство лучше применять Zn(II) органические комплексы, чем 
общеизвестные антибиотики, которые в конечном счете прояв-
ляют толерантность в отношении бактерий. В этом плане боль-
шое применение находят Zn(II) аминокислоты и пептиды как в 
отношении грамм-отрицательных, так и грамм-положительных 
бактерий. 

Нами исследована антибактериальная активность Zn(II) 
хелатов салицилиден-мета- и -пара-аминобензойных кислот 
(1,2), ε-аминокапроновой кислоты(3), β-аланина (4), D- и DL-β-
фенил-α-аланинов(5,6), и DL-валина(7). 

Антибактериальная активность указанных хелатов была 
изучена методом «диффузии в агаре» при бактериальной на-
грузке 20 млн микробных тел на 1 мл среды. В экспериментах 
использовали грам-положительные палочки (Staphylococcus 
aureus 209p,1) и грамм-отрицательные палочки (Sh. dysenteriae 
Flexneri 6858, E. Coli 0-55). Растворы соединений готовили в 
ДМСО в концентрации 1:20. Учет результатов проводили по 
диаметру (d, мм). Зоны отсутствия роста микроорганизмов на 
месте нанесения веществ после суточного выращивания тест-
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культур в термостате при 370С. В качестве положительного кон-
троля в аналогичных условиях использовали известный лекарст-
венный препарат – «Фуразолидон».  

Исследования антибактериальной активности показали, 
что все вышеуказанные соединения обладают антибактериаль-
ным действием, подавляя рост использованных штаммов в зоне 
диаметром 14-22 мм. Среди них несколько активнее оказались 
соединения (3,6), (d=18-22 мм).  

Несмотря на то, что исследуемые соединения по активно-
сти уступают контрольному препарату, полученные данные об-
надеживают и дают основание предполагать о выявлении более 
активных антибактериальных средств в ряду Zn(II) хелатов про-
изводных аминокислот и пептидов. 
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Н.Є. КАРАКОВСЬКА, К.Г. ЩОКІНА, А.Ю. ПОЗДНЯКОВА 
Національний фармацевтичний університет, 

м. Харків, Україна 
 

Мета роботи. Дані сучасних досліджень свідчать, що 
доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) та хроні-
чний неспецифічний простатит (ХП) є поліетіологічними захво-
рюваннями, тісно взаємопов’язаними між собою та іншими сис-
темами організму. Вони часто викликають синдром взаємного 
погіршення, що негативно впливає на стан хворого та якість йо-
го життя. Відомо, що одним з ускладнень ДГПЗ є бактеріальний 
простатит, що виникає у результаті приєднання сечостатевої ін-
фекції. Як правило, причиною бактеріального запалення перед-
міхурової залози є стафілококи, кишкова паличка, стрептокок, 
хламідії, протей тощо. Тому профілактика та лікування інфек-
ційного компоненту ХП та ДГПЗ є необхідною складовою успі-
шної фармакотерапії даних захворювань. Дуже важливо, щоб 
препарат, який використовується у складі терапії ДГПЗ та ХП, 
був здатний впливати на декілька ланок патогенезу цих захво-
рювань. У попередніх дослідженнях визначено, що густі екстра-
кти коренів та листя лопуха великого володіють простатопроте-
кторними та протизапальними властивостями. Враховуючи ви-
щезазначене, а також те, що з даних літературних джерел відо-
мо, що лопух великий володіє антибактеріальною дією, необ-
хідно було дослідити протимікробні властивості густих екстрак-
тів листя та кореня лопуха. 

Методи дослідження: дослідження активності препаратів 
лопуха проводили за допомогою методу дифузії в агар («метод 
колодязів»), який є одним з найбільш інформативних методів в 
умовах in vitro. В якості препарату порівняння було обрано про-
стапол. Ефективність виучуваних екстрактів оцінювали у від-
ношенні мікроорганізмів, які найчастіше висіваються зі вмісту 
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сечовивідного каналу та слизових статевого органу і виклика-
ють ускладнення при ДГПЗ та ХП: S. aureus ATCC 6538, S 
epidermidis ATCC 14990, Streptococcus spp. ATCC 25926, E. coli 
ATCC 8739, Proteus vulgaris 4636. Кінцева концентрація мікроо-
рганізмів (мікробне навантаження) в 1 мл поживного середови-
ща складала для бактерій – 105 колоніутворюючих одиниць. Ча-
шки з препаратами та мікроорганізмами розташовували у термо-
статі при 370С протягом 24 годин. Рівень антимікробного ефекту 
оцінювали за діаметром (мм2) зони затримки росту мікрооргані-
зму навколо лунки з внесеними простатопротекторами. 

Результати. До екстракту кореня лопуха найбільш чут-
ливими виявились мікроорганізми S. Aureus (зона  затримки їх 
росту була 23 мм2). Streptococcus spp. та E. Coli були дещо менш 
чутливими до екстракту кореня лопуха, зона затримки росту цих 
мікроорганізмів, яка складала 19 та 20 мм2  відповідно. Найменш 
чутливими до даного екстракту виявились S. Epidermidis та 
Proteus vulgaris (зона затримки їх росту була 14 та 11 мм2  відпо-
відно). Екстракт листя лопуха володіє слабкою протимікробною 
активністю лише відносно S. aureus та E. сoli (зона затримки ро-
сту даних мікроорганізмів складала 13 мм2 та 10 мм2 відповідно). 
Простапол виявив помірну протимікробну дію у відношенні бі-
льшості дослідних мікроорганізмів. Найбільша чутливість до 
простаполу спостерігалась у культур S. aureus (зона затримки 
росту даних мікроорганізмів складала 17 мм2). Згідно з результа-
тами дослідження ступень чутливості інших культур, а саме 
Streptococcus spp. та S. epidermidis, та E. coli поступалася S. 
aureus, про що свідчить менш виражена зона затримки росту цих 
мікроорганізмів (15 мм2, 14 мм2 і 12 мм2, відповідно). У 
мікроорганізмів культури Proteus vulgaris чутливість до проста-
полу не виявилась.  

Висновки. Згідно з отриманими результатами досліджен-
ня, найбільш широким спектром протимікробної активності во-
лодіє екстракт кореня лопуха, найменшим – екстракт листя ло-
пуха. Екстракти лопуха та простапол володіють помірною про-
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ВИВЧЕННЯ ПРОТИМIКРОБНОЇ ДIЇ 
ЕКСТРАКТІВ ЛОПУХА ВЕЛИКОГО 
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міхурової залози є стафілококи, кишкова паличка, стрептокок, 
хламідії, протей тощо. Тому профілактика та лікування інфек-
ційного компоненту ХП та ДГПЗ є необхідною складовою успі-
шної фармакотерапії даних захворювань. Дуже важливо, щоб 
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щезазначене, а також те, що з даних літературних джерел відо-
мо, що лопух великий володіє антибактеріальною дією, необ-
хідно було дослідити протимікробні властивості густих екстрак-
тів листя та кореня лопуха. 

Методи дослідження: дослідження активності препаратів 
лопуха проводили за допомогою методу дифузії в агар («метод 
колодязів»), який є одним з найбільш інформативних методів в 
умовах in vitro. В якості препарату порівняння було обрано про-
стапол. Ефективність виучуваних екстрактів оцінювали у від-
ношенні мікроорганізмів, які найчастіше висіваються зі вмісту 
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тимікробною дією у відношенні збудника гнійно-запальних про-
цесів ПЗ S. Аureus. Виходячи з вищевикладеного, можна зроби-
ти висновок, що застосування екстракту коренів лопуха знижує 
ризик виникнення інфекційного процесу та дозволяє запобігти 
ускладнень і підвищити успішність терапії ХП та ДГПЗ.  
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ПРЕПАРАТІВ 
ЯГЛИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ (AEGOPODIUM PODAGRARIA L.) 

ПРИ ІШЕМІЧНОМУ УШКОДЖЕННІ ПЕЧІНКИ 
О.О. КОЙРО, С.Ю. ШТРИГОЛЬ  

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна 
 

Яглиці звичайній (ЯЗ) притаманний широкий спектр ме-
таболічних ефектів. Це дає підставу очікувати наявність гепато-
протекторних властивостей у її препаратів. 

Мета роботи: дослідження можливого протективного 
впливу препаратів ЯЗ при ішемічному ушкодженні печінки. 

Матерали та методи дослідження. Рандомбредних щу-
рів-самців розділили на 9 груп: псевдооперовані; модельна па-
тологія; тварини, які отримували екстракт (200 мг/кг та 1 г/кг), 
настойку листя ЯЗ (1 та 5 мл/кг), білково-полісахаридний ком-
плекс (200 мг/кг), притаманний ЯЗ флавоноїд трифолін (50 
мг/кг), препарат порівняння силібор (200 мг/кг). На 7 добу вве-
дення препаратів спричиняли гостру субтотальну ішемію печін-
ки протягом 30 хв. Через 24 год тварин виводили з досліду та 
проводили біохімічні дослідження. 

Власні спостереження та результати. Визначено, що 
препарати ЯЗ, особливо БПСК, екстракт листя та трифолін, збі-
льшують виживаність тварин, нормалізують активність транса-
міназ, відновлюють регуляцію процесів пероксидного окиснен-
ня ліпідів, чинять помірну гіпоглікемічну дію та підвищують 
здатність печінки до накопичення глікогену, що є сприятливим 
фактором при ішемії органу. Настойка ЯЗ виявляла слабші гепа-
топротекторні властивості. Жоден препарат за захисним ефек-
том не поступався силібору.  
Висновки. Настойка, екстракт, БПСК листя яглиці звичайної та 
трифолін чинять гепатопротекторний ефект на моделі ішемічно-
реперфузійного пошкодження печінки. Отримані результати об-
ґрунтовують доцільність подальшого вивчення яглиці звичайної 
як гепатопротектора. 
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ВИВЧЕННЯ ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ ГОРОБИНИ 
ЗВИЧАЙНОЇ В ЯКОСТІ АНТИАРТРИТНОГО ЗАСОБУ 

А.В. КОНОНЕНКО 
Національний фармацевтичний універсітет, 

м. Харків, Україна 
 

Останнім часом фітотерапія активно розвивається, це 
обумовлене тим, що фітопрепарати спричинюють менше уск-
ладнень, практично не алергічні, тому їх можна призначати три-
вало, особливо для реабілітації хворих, а також вони частіше за 
все відповідають вимогам до безпечності та токсичності 
препаратів. Виходячи з вищенаведеного метою нашого 
дослідження було доведення ефективності препарату на основі 
листя горобини звичайної в якості антиартритного засобу. 

Вивчення протизапальної активності екстракту горобини 
звичайної проводили на моделі ад’ювантного артриту (АА) у 
щурів. Вплив препарату горобини та диклофенаку натрію на 
розвиток і перебіг АА оцінювали за їх здатністю зменшувати 
набряк кінцівок, загальною кількістю лейкоцитів, рівнем ШОЕ, 
вмістом сіалових кислот (СК), загального білку (ЗБ), лужної 
фосфатази (ЛФ), активністю АлАТ та АсАТ, вмістом ТБК-АП та 
відновленого глутатіону (ВГ) у сироватці крові експерименталь-
них тварин. 

За антиексудативною дією екстракт горобини в незначній 
мірі поступався референтному препарату. Середня антиексуда-
тивна активність екстракту листя горобини звичайної за весь час 
експерименту склала 29,6%, диклофенаку натрію – 38,3%. За-
стосування препаратів, що вивчалися, сприяло достовірній 
нормалізації кількості лейкоцитів та ШОЕ, а також біохімічних 
показників крові (АЛАТ,АсАТ, СК та ЛФ). На відміну від дик-
лофенаку натрію, який не чинив достовірної антиоксидантної 
дії, екстракту листя горобини звичайної позитивно впливав на 
процеси вільно-радикального окислення (ТБК-АП) та антиокси-
дантну систему (ВГ). 
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ВИВЧЕННЯ ІМУНОТРОПНОЇ ДІЇ КАПСУЛ «ГЕРПІКОН» 
О.Ю. КОШОВА, І.В. ТРУТАЄВ*, 
О.П. ЄРЬОМІН, Т.К. ЮДКЕВИЧ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна, 
*ПАТ «Червона зірка», м. Харків, Україна 

 
Мета: визначити імунотропні властивості капсул «Герпі-

кон», виробництва ПАТ «Червона зірка». 
Матеріали та методи дослідження: дослідження 

проведені на статевозрілих нелінійних мишах та щурах. 
Вивчення імунотропної дії капсул «Герпікон» проводили у 
дозах 40 і 80 мг/кг – для мишей та 20 і 40 мг/кг – для щурів. 
Дози препарату для тварин перераховували з дози для людини, 
яка буде застосовуватись у клініці, з урахуванням площі 
поверхні тіла мишей та щурів. Препарат вводили тваринам 
внутрішньошлунково, 1 раз на день. Для визначення впливу 
капсул «Герпікон» на клітинну та гуморальну імунну відповіді 
досліджуваний засіб вводили за наступною схемою: протягом 4-
х днів до імунізації, в день введення антигену еритроцитів 
барана (ЕБ) та далі протягом всього періоду імунізації до дня 
обліку результатів. Тривалість введення склала 9 днів. Вплив 
препарату на функціональну активність В-системи оцінювали за 
рівнем гемаглютинінів (ГА) у сироватці крові та кількістю 
антитілоутворюючих клітин (АУК) у селезінці, стан клітинного 
імунітету – за реакцією гіперчутливості повільного типу (ГПТ). 
Визначення впливу препарату на поглинальну функцію 
нейтрофілів проводили на щурах з застосуванням 0,3% суспензії 
дріжджів. Статистичну обробку даних проводили за допомогою 
пакету статистичних програм «STATISTICA, 6,0». 

Результати та їх обговорення: встановлено стимулюючу 
дію засобу на процеси антитілоутворення: кількість АУК та ГА 
на тлі застосування капсул у дозі 80 мг/кг збільшувалася відпо-
відно на 57% і 30% у порівнянні з імунізованим контролем. У 
дозі 40 мг/кг встановлено менш виражений ефект – у тварин цієї 
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А.В. КОНОНЕНКО 
Національний фармацевтичний універсітет, 

м. Харків, Україна 
 

Останнім часом фітотерапія активно розвивається, це 
обумовлене тим, що фітопрепарати спричинюють менше уск-
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все відповідають вимогам до безпечності та токсичності 
препаратів. Виходячи з вищенаведеного метою нашого 
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Вивчення протизапальної активності екстракту горобини 
звичайної проводили на моделі ад’ювантного артриту (АА) у 
щурів. Вплив препарату горобини та диклофенаку натрію на 
розвиток і перебіг АА оцінювали за їх здатністю зменшувати 
набряк кінцівок, загальною кількістю лейкоцитів, рівнем ШОЕ, 
вмістом сіалових кислот (СК), загального білку (ЗБ), лужної 
фосфатази (ЛФ), активністю АлАТ та АсАТ, вмістом ТБК-АП та 
відновленого глутатіону (ВГ) у сироватці крові експерименталь-
них тварин. 

За антиексудативною дією екстракт горобини в незначній 
мірі поступався референтному препарату. Середня антиексуда-
тивна активність екстракту листя горобини звичайної за весь час 
експерименту склала 29,6%, диклофенаку натрію – 38,3%. За-
стосування препаратів, що вивчалися, сприяло достовірній 
нормалізації кількості лейкоцитів та ШОЕ, а також біохімічних 
показників крові (АЛАТ,АсАТ, СК та ЛФ). На відміну від дик-
лофенаку натрію, який не чинив достовірної антиоксидантної 
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Мета: визначити імунотропні властивості капсул «Герпі-

кон», виробництва ПАТ «Червона зірка». 
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рівнем гемаглютинінів (ГА) у сироватці крові та кількістю 
антитілоутворюючих клітин (АУК) у селезінці, стан клітинного 
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дію засобу на процеси антитілоутворення: кількість АУК та ГА 
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групи достовірно збільшувалися тільки титри ГА. Отримані дані 
свідчать про імуностимулюючу дію капсул «Герпікон» щодо 
гуморальної ланки імунітету тварин. При дослідженні впливу 
капсул «Герпікон» на клітинну ланку імунітету встановлено, що 
введення препарату не впливало на вираженість розвитку реак-
ції ГПТ: введення завершальної дози ЕБ попередньо імунізова-
ним мишам, як контрольним так і на тлі введення капсул «Гер-
пікон», викликало достовірне збільшення індексу реакції ГПТ у 
середньому в 2,3 разу в порівнянні з інтактними не імунізовани-
ми тваринами. Отримані дані свідчать про нормальну імунну 
відповідь і, відповідно, відсутність у препарату стимулюючої 
або пригнічуючої дії щодо Т-клітинної ланки імунітету. 

Дослідження впливу капсул «Герпікон» на поглинаючі 
властивості нейтрофілів крові щурів показало помірну стиму-
люючу дію препарату щодо процесу фагоцитозу. У дозі 80 мг/кг 
фагоцитуюча активність нейтрофілів достовірно збільшувалася 
на 20% у порівнянні з інтактним контролем. 

Висновки: результати проведеного дослідження свідчать 
про виразний стимулюючий вплив капсул «Герпікон» на 
процеси антитілоутворення та помірний – на фагоцитарну 
активність нейтрофілів. Суттєвого впливу на клітинну ланку 
імунітету капсули «Герпікон» не виявили. Найбільший ефект 
капсули «Герпікон» виявили при застосуванні в дозі 80 мг/кг. 
Результати проведеного дослідження свідчать про 
перспективність подальших досліджень капсул «Герпікон» з 
метою створення засобу для корекції імунного статусу. 
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Згідно сучасних літературних даних, цитохром2С9 

(CYP2С9) приймає участь в метаболізмі пероральних цукрозни-
жуючих засобів, непрямих антикоагулянтів тощо. З іншого боку, 
є низка препаратів, що можуть впливати на активність цитохро-
му CYP2C9, зокрема і протитуберкульозні препарати рифампі-
цин, ізоніазид. Водночас літературі майже відсутні дані щодо 
поширеності поліморфізму гену CYP2C9 в Україні як серед здо-
рових людей, так і серед хворих. Тому метою даної роботи бу-
ло дослідження поліморфізму гену CYP2C9 у хворих на тубер-
кульоз і порівняння з аналогічними результатами контрольної 
групи на прикладі Одеського регіону.  

Матеріали і методи. За допомогою ПЛР (полімеразно 
ланцюгової реакції) та ендонуклеазного аналізу було досліджено 
поліморфізм гену CYP2С9. Зразки крові були отримані у хворих 
на легеневий туберкульоз, що вперше діагностовано, в Одесь-
кому обласному протитуберкульозному диспансері і здорових 
донорів в Одеській обласній станції переливання крові в 2010-12 
рр. 

Результати. Відповідно до генотипу CYP2C9 зі 55 хво-
рих на туберкульоз 67,3% індивідів були носіями гомозиготного 
дикого типу гену CYP2C19*1/*1, по 21,8% і 3,6% - гетерозигот-
них генів CYP2C9*1/*2 і CYP2C9*1/*3. Лише 7,2% індивідів на-
лежали до носіїв генотипу повільних метаболізаторів - 
CYP2C9*2/*2, *2/*3, *3/*3 (Р>0,05).  

Серед 181 здорових донорів дещо частіше зустрічались 
носії гомозиготного дикого типу гену CYP2C19*1/*1 – 76,1%, 
водночас рідше зустрічались носії варіантних генотипів - 
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CYP2C9*2/*2, CYP2C9*2/*3 або CYP2C9*3/*3 – 2,7% проти 
7,2% у хворих на туберкульоз.  

Вірогідної гендерної різниці щодо поширеності генотипу 
CYP2C9 не було відзначено, водночас відзначалась тенденція до 
більшої поширеності генотипів швидкого метаболізму серед жі-
нок, відносно чоловіків. 

Загалом мутантні алелі CYP2C19*2 і CYP2C19*3 зустрі-
чались у хворих на туберкульоз чоловічної статі в 1,8 разів час-
тіше, ніж серед здорових добровольців тієї ж статі (P<0,05). Та-
кож вище зазначені мутантні алелі спостерігались дещо частіше 
серед жінок, які хворіли на туберкульоз, ніж у здорових жінок 
(14,8% проти 7,7%, P>0,05).  

Серед хворих на туберкульоз після 30 років була дещо 
більша кількість носіїв мутантних алелей CYP2C9*2 і 
CYP2C9*3, ніж серед хворих віком до 30 років (21,0% проти 
15,2%, P>0,05). Хворі на туберкульоз віком понад 30 років май-
же в 3 рази частіше мали мутантний алель CYP2C9*2, ніж особи 
контрольної групи (P<0,05).  

Висновки. що приналежність до чоловічої статті, наяв-
ність туберкульозної інфекції і старший вік є факторами, що 
пов’язані з більшою поширеністю мутантних алелей гену 
CYP2C9. Тому у цих категорій можна очікувати уповільнення 
метаболізму різних ксенобіотиків і збільшення їх токсичності. 

У подальшому планується дослідити вплив поліморфізму 
CYP2C9 на дію найбільш ефективних протитуберкульозних 
препаратів. Оскільки можливо, що зазнаючи впливу найбільш 
ефективних протитуберкульозних препаратів (ізоніазид, рифам-
піцин), поліморфізм CYP2C9, у свою чергу, може визначати 
концентрацію і дію вище вказаних протитуберкульозних препа-
ратів. 
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У жінок з остеопорозом в період менопаузи відзначають 
достовірно вищий ризик серцево-судинної патології в порівнян-
ні з особами того ж віку без явищ зниження мінеральної щільно-
сті кістки. Виникаючи, як правило, після 40 років, артеріальна 
гіпертензія (АГ) часто поєднується з іншою патологією, зокрема 
у 80% випадків з остеоартрозами (ОА) та остеохондрозом хреб-
та.  

Метою роботи було визначення особливостей кальцієво-
го обміну у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ ст. У роботі  
обстежено 60 жінок, хворих на АГ II ступеня, поєднану з ОА. У 
залежності від присутності запальних і больових змін у суглобах 
та остеопенії всі пацієнти були поділені на 3 групи по 20 жінок. 
Хворі I групи мали АГ ІІ ст., остеодефіцит і знаходились в ме-
нопаузі, ІІ групи і ІІІ групи – з АГ П ст.  та легким і помірно ви-
раженим больовим суглобовим синдромом відповідно, без наяв-
них переломів в анамнезі та ознак остеодефіциту.  

На початку лікування у всіх пацієнток відзначався низь-
кий рівень іонізованого кальцію (р<0,05), найнижчі показники – 
у П і Ш групах (зниження в 3 рази). Саме у них був больовий 
синдром різного ступеня вираженості. Паралельно рівень фос-
фору був вищий від рівня здорових на 14,4% у хворих І групи, у 
пацієнтів П і Ш груп на 31,7%, де рівень йонізованого кальцію 
був найнижчим. Активність лужної фосфатази зростала у хво-
рих І групи на 59,6%, у пацієнток П групи – на 30% (р<0,05). У 
хворих Ш групи ці зміни були недостовірними. Проведений 
аналіз денситограм пацієнтів  показав, що у більшості хворих 
вимивання кальцію починається із поперекового відділу хребта і 
при чому МЩКТ в L4 достовірно у 1,6 разу перевищує дані L1. 
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CYP2C9*2/*2, CYP2C9*2/*3 або CYP2C9*3/*3 – 2,7% проти 
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Співставляючи клініко-лабораторні дані пацієнток з АГ й 
ОА, дійшли висновку, що взаємообтяжуюча патологія змінює 
клінічний перебіг АГ (супроводжуючись змінами характеру до-
бових профілів АГ, вираженими болями голови, кризовим пере-
бігом) та ОА (обмеження рухомості, осалгії) і біохімічний склад 
крові, що характеризує мінералізацію кісток. На початках вими-
вання мінералів з кісток спостерігається зниження рівня загаль-
ного кальцію в сироватці крові й порушується кальцієво-
фосфорна рівновага в сторону фосфору, кількість якого в сиро-
ватці крові збільшується, що супроводжується  також підвищен-
ням активності лужної фосфатази. З прогресуванням патології в 
кістках різко знижується концентрація йонізованого кальцію, 
що свідчить про зниження резервних кальцієвих запасів, у той 
час як рівень загального кальцію в сироватці крові має тенден-
цію до нормалізації, а вміст фосфору й активність лужної фос-
фатази компенсаторно збільшуються. 
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Мета роботи: визначити здатність субстанції глюкори-

біну, створеної науковцями НФаУ під керівництвом проф. В.С. 
Кисличенко, яка містить полісахаридний комплекс, отриманий 
із листя смородини чорної, попереджати розвиток алергічних 
реакцій негайного типу. 

Методи дослідження: антиалергічну активність субстан-
ції глюкорибіну вивчали in vivo – на моделі активної шкірної 
анафілаксії, та in vitro – в реакції дегрануляції мастоцитів.  

За умов in vivo антиалергічну активність субстанції глю-
корибіну вивчали на мурчаках. Сенсибілізацію тварин проводи-
ли трикратно підшкірно через день антигеном, що складався з 
суміші 0,25 мл ізотонічного розчину хлориду натрію, який міс-
тить 5 мг альбуміну, і 0,25 мл повного ад‘юванта Фрейда. Про-
тягом 14-ти днів після сенсибілізації тваринам дослідних груп 
вводили щодня внутрішньошлунково субстанцію глюкорибіну в 
дозах 50 та 100 мг/кг і референтний препарат, таблетки діазолі-
ну, в дозі 6 мг/кг, яку розраховували по методу Риболовлєва 
Ю.Р., виходячи з добової дози діазоліну для людини 0,1 г. На 
21-й день від першого дня сенсибілізації проводили тестування 
та визначали в місці введення розв‘язувальної ін‘єкції антигену 
площу пофарбованої плями, яка є показником місцевої анафіла-
ктичної реакції негайного типу. Реакцію дегрануляції мастоци-
тів проводили на білих безпородних щурах, сенсибілізованих 
трикратно через день підшкірно по 1 мл суміші: нормальної ко-
нячої сироватки зі стерильною вазеліновою олією (1:1 за 
об‘ємом). Тваринам дослідних груп вводили субстанцію глюко-
рибіну та референтний препарат «Діазолін» у вищезазначених 
дозах з першого дня сенсибілізації протягом 14 днів. Тваринам 
контрольних груп (інтактної і контрольної) вводили еквівалент-
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ну кількість води. На 21-у добу тварин виводили з експеримен-
ту, отримували сироватку для постановки тесту in vitro. Оцінку 
результатів проводили підраховуючи показник дегрануляції ма-
стоцитів, що дає можливість виявити здатність досліджуваної 
субстанції впливати на вивільнення медіаторів алергічних реак-
цій негайного типу. 

Результати: Дані, отримані при проведенні тестування 
на моделі активної шкірної анафілаксії, свідчать про те, що ре-
ферентний препарат «Діазолін» та субстанція глюкорибіну дос-
товірно зменшують розміри пофарбованої плями в місці внут-
рішньошкірного введення антигену в порівнянні з контрольною 
групою. Крім утворення пофарбованих плям великого діаметру, 
в контрольній групі у тварин спостерігали набряк у зоні введен-
ня антигену та множинні точкові крововиливи, що вказує на по-
чаткову (судину) стадію розвитку реакції по типу реакції Артю-
са. У дослідних групах даної реакції не спостерігали. Отримані 
результати в реакції дегрануляції мастоцитів показали, що субс-
танція глюкорибіну на відміну від діазоліну слабо пригнічує де-
грануляцію мастоцитів, про що свідчить недостовірне зниження 
показника дегрануляції. Як показали проведені дослідження, су-
бстанція глюкорибіну в дозах 50 та 100 мг/кг в тесті in vivo про-
являє антиалергічну активність на моделі активної шкірної ана-
філаксії у мурчаків, яка не поступається за ефективністю дії ре-
ферентному препарату. Однак не попереджає дегрануляцію мас-
тоцитів, вивільнення медіаторів алергічних реакцій негайного 
типу та не проявляє антиалергічної активності in vitro. 

Висновки: Таким чином, вивчення фармакологічної акти-
вності субстанції глюкорибіну показало, що досліджувана субс-
танція на моделі активної шкірної анафілаксії проявляє антиале-
ргічну дію, попереджаючи розвиток алергічної реакції негайно-
го типу, та є перспективною в плані подальшого вивчення з ме-
тою створення лікарського засобу. 
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Мета роботи: скринінгове дослідження наявності актоп-

ротекторних властивостей у похідних 2-оксоіндолін-3-
гліоксилової кислоти. 

Методи дослідження. Експерименти виконані на 150 бі-
лих статевозрілих щурах-самцях лінії Wistar. Всі тварини були 
розподілені на 15 груп, по 10 щурів у кожній. Досліджували по-
хідні 2-оксоіндоліну з умовними позначеннями 2, 1425, БСК-39, 
БСК-13, 17/92, 1-Ф, 3.85, ГАК, 18, Г, 942, К, М. Сполуки уводи-
ли тваринам у дозі 1/10 LD50 мг/кг внутрішньоочеревинно за 1 
годину до тестування. Контрольні тварини отримували розчин-
ник і ”Твін-80”. Актопротекторну дію вивчали шляхом плавання 
в умовах гіпотермії (t С0 +10) з додатковим навантаженням (10% 
від маси тіла) до появи ознак повної втоми (занурювання), ре-
єстрували загальний час плавання (сек.). Статистичну обробку 
проводили за програмою Microsoft Statistika 6.0 з використанням 
дисперсійного аналізу. 

Результати: тривалість плавання контрольної групи до-
рівнювала (265+25,4) сек. і, вірогідно, не відрізнялась від інтак-
тних. Уведення сполуки ГАК найбільш активно збільшувало 
тривалість плавальної проби порівняно з контролем. Також три-
валість плавання подовжувалась при уведенні речовин 3.85, і 18. 
При цьому сполуки 2, 1425, БСК-39, БСК-13, 17/92, Г, 942 не 
виявили актопротекторної дії за  умов плавання щурів в усклад-
нених умовах. 

Висновки: сполуки ГАК, 3.85 і 18 (похідні 2-оксіндолін-3-
гліоксилової кислоти) у дозі 1/10 LD50 мг/кг виявляють актопро-
текторну активність. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА 
АУТОРЕАКТИВНЫХ КЛЕТОК СЕЛЕЗЕНКИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ  
АКТИВНОСТИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ 

КЛЕТОК ПЛАЦЕНТЫ 
Е.Д. ЛУЦЕНКО, А.Н. ГОЛЬЦЕВ, М.В. ОСТАНКОВ, 

Л.В. ОСТАНКОВА, Н.А. БОНДАРОВИЧ 
Институт проблем криобиологии и криомедицины 

НАН Украины, г. Харьков, Украина 
 

Цель работы: оценить иммуномодулирующую актив-
ность криоконсервированных клеток плаценты (КП) в отноше-
нии аутореактивных клеток селезенки животных с адъювантным 
артритом (АА). 

Методы. АА индуцировали у мышей линии СВА/Н суб-
плантарным введением полного адъюванта Фрейнда. КП выде-
ляли из хориального участка на 18-19-е сутки гестации. Крио-
консервирование КП осуществляли под защитой 10% раствора 
димексида или пропандиосахароля (ПДС). Нативные или крио-
консервированные КП вводили в дозе 1х106  клеток на мышь на 
7-е сутки развития патологии. На 28-е  сутки  клетки селезенки 
животных исследованных групп были введены внутривенно 
вторичным реципиентам - интактным мышам той же линии. У 
вторичных реципиентов (1-я группа – введение клеток селезенки 
интактных животных, 2-я – введение клеток селезенки  живот-
ных с АА, 3-я группа – введение клеток селезенки животных с 
АА, леченных нативными КП, 4-я группа – введение клеток се-
лезенки животных, леченных КП, криоконсервированными с 
ПДС) были оценены иммунологические и гематологические по-
казатели развития патологии.  

Результаты. После введения нативных КП наблюдали 
снижение индекса артрита  только до 14-х суток. После приме-
нения КП, криоконсервированной с ПДС, ряд показателей вос-
станавливался в более ранние сроки, чем после применения кле-
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ток, криоконсервированных с ДМСО. На 28-е сутки различия в 
снижении отечности сустава после применения КП, криокон-
сервированных в различных условиях, не были выражены. У 
вторичных реципиентов 2-й группы установлены потеря массы 
тела, развитие отека суставов, ухудшение клинических показа-
телей крови. У животных 3-й группы ряд гематологических по-
казателей сохранялся на уровне показателей у интактных жи-
вотных. В 4-й группе отмечена нормализация содержания ЦИК, 
отсутствие отечности суставов.  

Выводы. Использование криоконсервированных КП при 
АА приводит к снижению функциональной активности ауторе-
активных клеток селезенки животных. 
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ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ 

З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
О.Р. ЛУЧКО, М.М. МІСЯЧЕНКО 

Івано-Франківський національний медичний університет, 
м.Івано-Франківськ, Україна 

 
Мета роботи: поліпшення функції ендотелію судин у 

хворих на хронічний пієлонефрит (ХПН) з артеріальною гіпер-
тензією (АГ). 

Матеріали і методи дослідження: обстежено 60 хворих 
на ХНП та АГ, серед них 39 чоловіків і 21 жінок віком 
55,67±3,64 роки. Усім обстежним визначали рівень ендотеліну-1 
(ЕТ-1) імуноферментним методом, вимірювали швидкість по-
ширення пульсової хвилі (ШППХ), плече-гомілковий судинний 
індекс (CAVI, cardio-ankle vascular index), індекс жорсткості ао-
рти (ІЖА), товщину інтимо-медіа комплексу (ТІМК) до і після 1 
місяця лікування. Було сформовано дві групи хворих у залежно-
сті від  лікування: перша група отримували базову терапію (БТ) 
ХПН (фторхінолони і протизапальні засоби) і АГ (периндоприл 
аргінін, індапамід, амплодипін і статини) (n=30), друга – БТ 
ХПН і АГ та ангіопротектор – мельдоній дигідрат (n=30).  

Результати: після проведеного лікування відзначалося 
значне зниження вмісту ЕТ-1, проте найбільш виражено в 2,6 
(р<0,001) рази у хворих, які приймали мельдоній дигідрат на тлі 
БТ ХПН з АГ. При цьому у хворих двох груп змінилися і 
ШППХ та CAVI – знизилися на 51,06% (р<0,05) та 53,02% 
(р<0,05) відповідно. Також значно зменшився й ІЖА на 35,84% 
(р<0,05) та 38,17% (р<0,01) та ТІМК- на 8,9% (р<0,05) і 11,78% 
(р<0,05) в обстежених першої і другої групи. 

Висновки: прийом мельдонію дигідрату на тлі базової те-
рапії коморбідної патології сприяє поліпшенню показників фун-
кції ендотелію судин. 

147 

ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ 
НАЗАЛЬНОГО СПРЕЮ КЕТОРОЛАКУ 

М.О. ЛЯПУНОВ, О.П. БЕЗУГЛА, О.В. ТИМЧЕНКО, 
Т.В. АНДРІАНОВА, І.В. КУДРІС, І.М. ОРЛОВА 

ДП «Державний науковий центр лікарських засобів 
і медичної продукції», м. Харків, Україна 

 
Мета роботи: експериментальне обґрунтування розроб-

ки нової лікарської форми кеторолаку (К) - назального спрею, 
задля чого проведене порівняльне фармакокінетичне і фармако-
динамічне дослідження К при інтраназальному (і/н) та внутріш-
ньом’язовому (в/м) введенні лабораторним тваринам. 

Методи дослідження: фармакокінетика К вивчена при 
однократному і/н та в/м кролям в дозі 2 мг/кг. Концентрацію К в 
плазмі визначали методом ВЕРХ з попередньою твердофазною 
екстракцією та концентруванням проби під вакуумом. 
Фармакодинаміку К вивчали за показниками анальгетичної та 
протизапальної дії при однократному і/н та в/м введенні щурам.  

Результати: фармакокінетика К при і/н введенні харак-
теризується більш повільною абсорбцією та тривалішою цирку-
ляцію в крові порівняно із в/м ін’єкцією. К при і/н введенні ха-
рактеризується високою відносною біодоступністю (70-85%). 
При оцтовокислих «корчах» середні ефективні дози (ЕД50) К при 
і/н та в/м введенні, достовірно не розрізняючись, склали, відпо-
відно, 6,9 мг/кг і 4,4 мг/кг. При термо- та електробольовому по-
дразненні К в дозах 5 та 25 мг/кг за обох шляхів введення вияв-
ляв дозозалежний анальгетичний ефект (АЕ). Сумарні АЕ при 
і/н введенні К становили 62-77,5% від сумарних АЕ К при в/м 
введенні у тих самих дозах. При карагеніновому набряку стопи 
ЕД50 протизапальної дії К при і/н та в/м введенні достовірно не 
розрізнялися, дорівнюючи 11,1 та 8,4 мг/кг. 

Висновки: отримані дані про співставні показники фарма-
кокінетики та фармакодинаміки К при і/н та в/м введенні, свід-
чать про доцільність створення нової лікарської форми кеторо-
лаку – спрею назального. 
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ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ 

З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
О.Р. ЛУЧКО, М.М. МІСЯЧЕНКО 

Івано-Франківський національний медичний університет, 
м.Івано-Франківськ, Україна 

 
Мета роботи: поліпшення функції ендотелію судин у 

хворих на хронічний пієлонефрит (ХПН) з артеріальною гіпер-
тензією (АГ). 

Матеріали і методи дослідження: обстежено 60 хворих 
на ХНП та АГ, серед них 39 чоловіків і 21 жінок віком 
55,67±3,64 роки. Усім обстежним визначали рівень ендотеліну-1 
(ЕТ-1) імуноферментним методом, вимірювали швидкість по-
ширення пульсової хвилі (ШППХ), плече-гомілковий судинний 
індекс (CAVI, cardio-ankle vascular index), індекс жорсткості ао-
рти (ІЖА), товщину інтимо-медіа комплексу (ТІМК) до і після 1 
місяця лікування. Було сформовано дві групи хворих у залежно-
сті від  лікування: перша група отримували базову терапію (БТ) 
ХПН (фторхінолони і протизапальні засоби) і АГ (периндоприл 
аргінін, індапамід, амплодипін і статини) (n=30), друга – БТ 
ХПН і АГ та ангіопротектор – мельдоній дигідрат (n=30).  

Результати: після проведеного лікування відзначалося 
значне зниження вмісту ЕТ-1, проте найбільш виражено в 2,6 
(р<0,001) рази у хворих, які приймали мельдоній дигідрат на тлі 
БТ ХПН з АГ. При цьому у хворих двох груп змінилися і 
ШППХ та CAVI – знизилися на 51,06% (р<0,05) та 53,02% 
(р<0,05) відповідно. Також значно зменшився й ІЖА на 35,84% 
(р<0,05) та 38,17% (р<0,01) та ТІМК- на 8,9% (р<0,05) і 11,78% 
(р<0,05) в обстежених першої і другої групи. 

Висновки: прийом мельдонію дигідрату на тлі базової те-
рапії коморбідної патології сприяє поліпшенню показників фун-
кції ендотелію судин. 
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М.О. ЛЯПУНОВ, О.П. БЕЗУГЛА, О.В. ТИМЧЕНКО, 
Т.В. АНДРІАНОВА, І.В. КУДРІС, І.М. ОРЛОВА 

ДП «Державний науковий центр лікарських засобів 
і медичної продукції», м. Харків, Україна 
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однократному і/н та в/м кролям в дозі 2 мг/кг. Концентрацію К в 
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і/н та в/м введенні, достовірно не розрізняючись, склали, відпо-
відно, 6,9 мг/кг і 4,4 мг/кг. При термо- та електробольовому по-
дразненні К в дозах 5 та 25 мг/кг за обох шляхів введення вияв-
ляв дозозалежний анальгетичний ефект (АЕ). Сумарні АЕ при 
і/н введенні К становили 62-77,5% від сумарних АЕ К при в/м 
введенні у тих самих дозах. При карагеніновому набряку стопи 
ЕД50 протизапальної дії К при і/н та в/м введенні достовірно не 
розрізнялися, дорівнюючи 11,1 та 8,4 мг/кг. 

Висновки: отримані дані про співставні показники фарма-
кокінетики та фармакодинаміки К при і/н та в/м введенні, свід-
чать про доцільність створення нової лікарської форми кеторо-
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ВПЛИВ СЕЛЕКТИВНОГО ІНГІБІТОРА СИНТЕЗУ 
ПРОЗАПАЛЬНИХ МЕДІАТОРІВ ДАРБУФЕЛОНУ 

НА ПРООКСИДАНТНИЙ СТАН У ЩУРІВ 
З МОДЕЛЬОВАНИМ ОЦТОВИМ КОЛІТОМ 

О.Є. МАЗУР 
Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького 
 

Мета роботи: активування вільнорадикальних процесів, 
яка має місце в патогенезі захворювань шлунково-кишкового 
тракту, зокрема, виразкового коліту, призводить до порушень 
реологічних властивостей крові, а серед інших - до змін осмоти-
чної резистентності еритроцитів (інтегрального показника фун-
кціонального стану еритроцитів). Дослідження осмотичної рези-
стентності еритроцитів є інформативним методом визначення 
стійкості еритроцитів до впливу активних форм кисню і дає мо-
жливість оцінити функціональний стан прооксидантної системи 
організму. Метою наших досліджень було дослідження впливу 
селективного інгібітора ЦОГ І та ЛОГ 5, дарбуфелону інгібіто-
рів синтезу прозапальних медіаторів на осмотичну резистент-
ність щурів з модельованим оцтовим колітом. 

Методи дослідження. Дослідні тварини були поділені на 
4 групи. 

Першу- контрольну групу (n=12) склали щурі, що утри-
мувалися в стандартних умовах віварію. Друга (n=10) – щурі з 
модельованим оцтовим колітом за методикою Okabe (2005), яка 
найкраще відтворює мікро- та макроскопічні зміни до відповід-
них у людей при ульцерогенному коліті. Третю,четверту групу 
(n=30) - тварини, яким вводився в дозі 10 мг/кг та 20мг/ кг маси 
тіла двічі (до і після моделювання коліту), дарбуфелон- селекти-
вний інгібітор циклооксигенази ІІ та ліпооксигенази-5.  

Осмотична резистентність еритроцитів визначалася за 
методикою Камишніков В.С. (2000). 

Результати досліджень. На основі отриманих результа-
тів встановлено, що моделювання оцтового коліту зменшує ос-
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мотичну резистентність еритроцитів: 7,6±0,5% при контрольних 
показниках 4,7 ± 0,3% р≤ 0,05. Введення дарбуфелону в дозі 
10мг/кг маси (на фоні модельованого коліту) значно зменшує 
осмотичну резистентність еритроцитів: 11,52 ± 1,10% проти 4,7 
± 0,3% р≤0,001 Введення дарбулофелону в дозі 20мг/кг маси 
збільшує осмотичну резистентність еритроцитів у щурів з моде-
льованим колітом 5,69±0,7 % проти 7,6±0,5% р≤ 0,05., до рівня 
дещо нижчого від контрольного 4,7 ± 0,3% р≤0,05 Максималь-
ний гемоліз еритроцитів становить у випадку введення дарбуфе-
лону в дозі 10мг/кг маси - 92,4%, ( при нормі 75% ), а випадку 
введення дарбуфелону в дозі 20мг/кг маси. – 95% (при нормі 
91,3%).Однак слід зазначити, що у випадку введення дарбуфе-
лону в дозі 20мг/кг він спостерігається при більшій концентрації 
гемолізуючого чинника. 

Висновки. Моделювання оцтового коліту викликає змен-
шення осмотичної резистентності еритроцитів. Введення дарбу-
фелону в дозах 10 та 20мг/кг маси призводить до різнонаправле-
них змін осмотичної резистентності еритроцитів. Введення дар-
буфелону (10мг/кг), на фоні оцтового коліту, призводить до зна-
чного зменшення осмотичної резистентності еритроцитів та по-
гіршення функціонування еритроцитарної мембрани. Введення 
дарбуфелону, селективного інгібітора циклооксигенази ІІ та лі-
пооксигенази 5 у в дозі 20мг/кг маси ефективно блокує синтез 
простагландину Е2 та лейкотрієнів покращуючи прооксидант-
ний стан щурів з модельованим оцтовим колітом.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
ПЕСАРІЇВ «ФІТОВАГІН» ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 

А.В. МАЛОШТАН, А.Л. ЗАГАЙКО 
Національний фармацевтичний університет, 

м. Харків, Україна 
 

Неспецифічні інфекційні захворювання піхви (НІЗП) – ін-
фекційно-запальні процеси, обумовлені умовно-патогенними 
мікроорганизмами. НІЗП є фактором ризику та причиною роз-
витку: спайкових процесів малого тазу, безпліддя, мимовільних 
викиднів та передчасних пологів, синдрому інфікування плоду 
та ін. 

Мета роботи: дослідження антибактеріальної активності 
песаріїв «Фітовагін» та їх складових частин.  

Методи дослідженя: для дослідження антибактеріальної 
активності надійшли 4 препарата: ефірний екстракт ромашки 
(1); ефірний екстракт чайного дерева (2); ефірний екстракт по-
лину гіркого (3); та песарії «Фітовагін» (4). 

Метод дифузії препарату в агар проводили «колодязями». 
Визначення активності антибактеріальних препаратів проводили 
на двох шарах щільного поживного середовища, розлитого в 
чашки Петрі. У нижньому шарі використовували «голодні» не 
засіяні середовища (агар-агар, вода, солі). Нижній шар являє со-
бою підкладку висотою 10 мм на яку строго горизонтально 
встановлюють 3-6 тонкостінних циліндра з нержавіючої сталі 
діаметром 8 мм і висотою 10 мм. Навколо циліндрів заливали 
верхній шар, що складається з живильного агаризованого сере-
довища, розплавленого та охолодженого до 40 ºС в котрий вно-
сили відповідний стандарт добової культури тест-мікроба. По-
передньо, верхній шар добре перемішувався до утворення одно-
рідної маси. Після застигання циліндри витягували стерильним 
пінцетом і в лунки, що утворилися поміщали випробовувану ре-
човину з урахуванням його об'єму (0,3 мл). 

Результати: дані результатів дослідження наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 Антибактеріальні властивості досліджуємих зразків 
по відношенню до музейних штамів 

П
ре

па
ра

ти
 

Діаметри зон затримки росту в мм 
число повторів досліду n=3 

Staphy-
lococcus 
aureus 
АТСС 
26923 

Esche-
richia 
coli 

АТСС 
25922 

Pseudo-
monas 
aerugi-

nosa 
АТСС 
27853 

Proteus 
vulgaris 
АТСС 
4636 

Basillus 
subtilis 
АТСС 
6633 

Candi-
da 

albicans 
АТСС 

885/653 

1 15, 16, 
15 

14, 15, 
15 

зростання зростання 17,16, 
17 

14,15, 
15 

2 16, 17, 
18 

14, 14, 
15 

зростання зростання 18,18, 
17 

14,15, 
16 

3 15, 16, 
17 

15, 15, 
15 

зростання зростання 18,18, 
17 

15,15, 
15 

4 15, 14, 
15 

15, 16, 
16 

зростання зростання 18,17, 
18 

14,14, 
15 

Висновки: за результатами вивчення антибактеріальної ак-
тивності методом дифузії в агар у модифікації «колодязів» у пе-
саріїв «Фітовагін» та його складових частин встановлена вира-
жена антибактеріальна та протигрибкова активність. 
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ПЕСАРІЇВ «ФІТОВАГІН» ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 

А.В. МАЛОШТАН, А.Л. ЗАГАЙКО 
Національний фармацевтичний університет, 

м. Харків, Україна 
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РЕПАРАТИВНА АКТИВНІСТЬ СУПОЗИТОРІЇВ 
НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ З КОРИ ОСИКИ 

НА МОДЕЛІ АСЕПТИЧНОЇ ЛІНІЙНОЇ РІЗАНОЇ РАНИ 
О.І. МАНЖУРА, К.В. ТОЛОЧКО, О.М. ГЛАДЧЕНКО 

Національний фармацевтичний університет, 
м. Харків,Україна 

 
Мета роботи: поглиблення уявлень про фармакологічну 

дію супозиторіїв на основі екстракту з кори осики (СЕКО).  
Методи: дослідження репаративної активності на моделі 

лінійних різаних ран у щурів за допомогою ранотензиометрії. 
Тварин розподілили на 3 групи (по 10 тварин у групі): контро-
льна – рана без лікування, експериментальна – рана, на яку на-
носили розм'якшені супозиторії з СЕКО – 30 мг/кг, група порів-
няння – рана, яку лікували супозиторіями з олією обліпихи в до-
зі 30 мг/кг. 

Результати. Експериментальні дані показали, що супо-
зиторії з СЕКО на п'яту добу на 80% збільшують міцність після-
операційного рубця асептичної рани, а на сьому - на 86 % відно-
сно контролю. У тварин лікованих супозиторіями з олією облі-
пихи, у ці ж строки, репаративна активність була також досить 
висока, але трохи нижче, ніж в ніж в експериментальній групі, і 
склала на п'яту добу – 74 %,  на сьому добу – 81 %. 

Висновки. В результаті проведених досліджень встанов-
лено, що супозиторії на основі екстракту з кори осики, як і пре-
парат порівняння – супозиторії олією обліпихи, забезпечують 
міцність і швидкість зрощення країв рани, проліферацією спо-
лучнотканинних елементів, які сприяють їх консолідації. У пря-
мій залежності від цих процесів перебувають показники механі-
чної міцності зрощення рани і тому об'єктивно відображають 
розвиток та загоєння ранового процесу – тобто їх високу репа-
ративну активність. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ И МЕДИЦИНСКУЮ 

ПРАКТИКУ НОВЫХ УШНЫХ КАПЕЛЬ 
М.К. МАНЮК, В.В. ВАЛИКА, С.Б. ПАРИЙ,  
П.И. АБАБИЙ, Л.В. УНКУ, Л.Г. РУСНАК 

Государственный Университет Медицины и Фармации 
им. Николая Тестемицану, г. Кишинев, Республика Молдова 

 
Согласно статистическим данным, около 1,5-4% населе-

ния земли страдает различными формами хронического отита. В 
нашей стране общая распространенность заболеваний уха еже-
годно составляют 154,3 на 10000 жителей (из этого числа доля 
пациентов с хроническим гнойным мезотимпанитом составляет 
65-67%, с хроническом гнойном эпитимпанитом от 26 до 31%, у 
2-7% пациентов развивается «болезнь оперируемого уха»).  

Современные методы лечения ЛОР заболеваний включа-
ет в себя назначение комбинированных препаратов. Объем те-
рапевтических показаний зависит от стадии патологии: в острой 
фазе в основом применяется этиотропное и симптоматическое 
фармакотерапия, в подострой – различные методы местной и 
общей лекарственной терапии, в случае хронических процессов, 
добавляется хирургические методы совместно с лекарственны-
ми средствами. Следовательно, интенсивность и качество тера-
пии на каждом этапе определяет успех лечения, а современная 
фармакотерапия предполагает применение препаратов различ-
ных фармакологических групп.  

В зависимости от этио-патогенеза и локализаци болезни, 
одной из наиболее часто используемых форм для лечения вос-
палительной патологии уха являются ушные капли. В последние 
годы на мировом фармацевтическом рынке появилось огромное 
количество наименований подобных лекарственных средств, 
многие из которых зарегистрированы и в нашей стране. Однако 
сегодня в Молдове есть только один отечественный производи-
тель, выпускающий ушные капли.  
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Мы предложили разработать ушные капли, представ-
ляющие собой комбинацию ципрофлоксацина гидрохлорида и 
масла базилика, которые предназначены для лечения гнойных и 
негнойных воспалительных заболеваний наружного и среднего 
уха. Конечным результатом проекта является внедрение в меди-
цинскую практику нового лекарственного препарата с разрабо-
танным регламентом технологического производства, фармако-
пейной статьей для активных веществ и готовой лекарственной 
формы, изучением стабильности, доклиническими и клиниче-
скими исследованиями, определяющими эффективность и безо-
пасность препарата на лабораторных животных и добровольцах.  

На данном этапе, препарат находится на стадии фарма-
цевтических исследований которые должны продемонстриро-
вать физическую и химическую совместимость компонентов, их 
стабильность как в разработке, так и на протяжении всего срока 
годности препарата, так же будут определены технологические 
параметры выбранной лекарственной формы. 
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НАСІННЯ МОРКВИ ДИКОЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА 
СИРОВИНА ДЛЯ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
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рослина родини Селерових, яка має корінь білуватого кольору. 
Стебло гіллясте, висотою до півтора метра з пухнастим листям 
та білими маленькими квітками, зібраними у парасольки, росте 
як бур´ян на полях та відкритих місцях по всій території Украї-
ни. 

Хімічний склад насіння моркви дикої представлений ефі-
рною олією (1,6 %), алкалоїдами (1,9 %), дубильними речовина-
ми (0,2 %), органічними кислотами, цукрами, а також α-піненом, 
β-піненом, гераніолом, каротолом, азароном, β-бісаболеном, 
цис-β-бергамотеном, евгенолом та ін. 

З насіння моркви дикої отримують ефірну олію, яка сти-
мулює оновлення клітин, роботу потових та сальних залоз, при-
тягує сонячні промені, забезпечує шкіру красивим рівним зага-
ром, так як володіє легкими властивостями захисту від сонця. 
Особливо рекомендується для сухої та зрілої шкіри, розгладжує 
зморшки, уповільнює старіння шкіри, підвищує її еластичність. 
Для блідої, втомленої шкіри, олію насіння моркви дикої  можна 
використовувати разом з ефірною олією лаванди та зародків 
пшениці.  

Метою нашої роботи було дослідження фармакотехноло-
гічних параметрів насіння моркви дикої. Результати експериме-
нтальних досліджень показали, що досліджувана сировина має 
питому масу 1,3620 г/см3, об`ємну густину 1,25 г/см3, насипну 
масу до усадки – 0,36 г/см3, після усадки - 0,45 г/см3, пористість 
– 0,0896 г/см3, нарізність шару сировини до усадки – 0,712, після 
усадки – 0,64 г/см3, вільний об`єм шару сировини до усадки – 
0,7357 г/см3, після усадки – 0,6696 г/см3. 
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Мы предложили разработать ушные капли, представ-
ляющие собой комбинацию ципрофлоксацина гидрохлорида и 
масла базилика, которые предназначены для лечения гнойных и 
негнойных воспалительных заболеваний наружного и среднего 
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цинскую практику нового лекарственного препарата с разрабо-
танным регламентом технологического производства, фармако-
пейной статьей для активных веществ и готовой лекарственной 
формы, изучением стабильности, доклиническими и клиниче-
скими исследованиями, определяющими эффективность и безо-
пасность препарата на лабораторных животных и добровольцах.  

На данном этапе, препарат находится на стадии фарма-
цевтических исследований которые должны продемонстриро-
вать физическую и химическую совместимость компонентов, их 
стабильность как в разработке, так и на протяжении всего срока 
годности препарата, так же будут определены технологические 
параметры выбранной лекарственной формы. 
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КВЕРЦЕТИН:ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НА МОДЕЛИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У КРЫС 
Н.Ф. МАСЛОВА, Т.Н. НОСАЛЬСКАЯ, А.С. ШАЛАМАЙ * 

ГП «ГНЦЛС», г. Харьков, 
ЗАО НПЦ Борщаговский ХФЗ*, г. Киев 

 
Цель работы: изучить фармакологические свойства кве-

рцетина на модели экспериментальной почечной недостаточно-
сти.  

Методы исследования: воспроизведена модель почечной 
недостаточности у крыс, вызванная двухкратным подкожным 
введением хромата калия у крыс.  

Результаты. Кверцетин в эффективной условно терапев-
тической дозе проявляет выраженный диуретический эффект и 
уменьшает удельную плотность мочи. Ежедневное внутрижелу-
дочное введение препарата Кверцетин в течение 14 суток вос-
станавливает фильтрационно-реабсорбционную способность и 
азотовыделительную функцию почек, уменьшая содержание 
креатинина, мочевины и мочевой кислоты в крови и увеличивая 
их выведение почками у животных. 

Введение Кверцетина на фоне развития почечной патоло-
гии способствует удержанию физиологически необходимой 
концентрации электролитов (кальция, фосфора,  натрия, калия и 
хлоридов) в крови животных и регулирует их экскрецию с мо-
чой. Полученные результаты биохимических и патогистологи-
ческих исследований коррелируют с известными протекторны-
ми свойствами кверцетина. По всем изученным биохимическим 
параметрам препарат Кверцетин не имеет достоверных отличий 
от действия препарата сравнения Хофитола, а по влиянию на 
фильтрационно-реабсорбционную и азотовыделительную функ-
цию почек достоверно превосходит препарат Канефрон Н.  

Выводы: на основании проведеннях исследований можно 
рекомендовать применение препарата Кверцетин, таблетки, в 
комплексной терапии хронической почечной недостаточности. 
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Важливою проблемою сучасної медицини є регуляція ба-

лансу внутрішньоклітинної та позаклітинної рідин організму, 
що відіграє важливу роль у процесах життєдіяльності людини. 
Функція нирок постійно спрямована на вирівнювання змін вод-
но-електролітного балансу організму. Для корекції функції ни-
рок використовують діуретичні засоби. 

Діуретики можуть викликати небажані побічні ефекти: 
гіпокаліемію, гіпохлоремічний алкалоз, метаболічний ацидоз, 
порушення білкового обміну та ін. У зв'язку із цим пошук нових 
діуретичних засобів є актуальним. Результати комп’ютерного 
прогнозу ймовірних видів фармакологічної активності похідних 
7-п-метилбензил-8-замещенніх теофіліну, виконаного за про-
грамою PASS, свідчать про високу вірогідність наявності у них 
діуретичних властивостей, що стало підставою для проведення 
даних досліджень. 

Мета роботи: вивчення на лабораторних тваринах діуре-
тичної активності вперше синтезованих сполук серед похідних 
7-п-метилбензил-8-заміщених теофіліну. 

Методи дослідження: вивчення діуретичної активності 
було проведено на інтактних безпородних білих щурах обох 
статей, масою 170-190 г за методом Є.Б.Берхіна. При вивченні 
водного діурезу щурів витримували на постійному раціоні при 
вільному доступі до води. Перед водним навантаженням тварин 
витримували протягом 2 годин без їжі та води. Потім досліджу-
вані речовини у дозі 0,05 ЛД50 і препарат порівняння гіпотіазид 
вводили внутрішньошлунково за допомогою металевого зонду у 
вигляді (3-5)% тонкодисперсної водної суспензії, стабілізованої 
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твіном-80. Сечу збирали щогодини протягом 4 годин. При про-
веденні експериментальних досліджень тварини знаходилися в 
стандартних умовах згідно з нормами і принципами Директиви 
Ради ЄС з питань захисту хребетних тварин, яких використову-
вали для експериментальних і інших наукових цілей [4]. Отри-
мані результати оброблені загальноприйнятими методами варіа-
ційної статистики по критерію t Стьюдента з використанням 
програмного забезпечення «Windows-2000», електронних таб-
лиць Excel [6].  

Результати дослідження: встановлено, що більшість 7-п-
метилбензил-8-замещенных теофіліну збільшують виділення 
сечі на 28,9-135,8%. 

Найбільш виражену діуретичну активність (135,8%), мала 
сполука № 3, яка містить у 8-му положенні молекули 7-п-
метилбензил-8-заміщених теофіліну п-метоксі-
бензиліденгідразиновий радикал. Заміна п-метоксібензилі-
денгідразинового радикалу (спол. №3) на о-гідроксібен-
зиліденгідразиновий (спол. №4), а-метилбензиліденгідразино-
вий (спол. №5), п-амінодиметилбензиліденгідразиновий (спол. 
№9), п-хлоробензиліденгідразиновий (спол. №10) замісники, 
призводила до зменшення діуретичної активності. 

Введення у молекулу 7-п-метилбензил-8-заміщених тео-
філіну п-бромбензиліденгідразинового (спол. №14) і (а-метил)-
п-нітробензиліденгідразинового (спол. №15) замісників сприяло 
прояву антидіуретичної активності.  

Таким чином, виражену діуретичну дію виявила сполука 
№3, яка перевищує дію гіпотіазиду на 55,8% і була відібрана для 
подальшого вивчення.  

Висновки. Результати проведених досліджень свідчать, 
що похідні 7-п-метилбензил-8-замещенніх теофіліну, є перспек-
тивною групою органічних сполук для подальшого синтезу та 
фармакологічного скринінгу з метою створення на їх основі 
ефективних діуретичних препаратів. 
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На підставі результатів прогнозу за допомогою комп'ю-
терних програм PASS вивчено вплив 7,8-дизаміщених-3-ме-
тилксантину на центральну нервову систему.  

Мета роботи: дослідження взаємодії 7,8-дизаміщених-3-
метилксантину з етамінал-натрієм. 

Методи дослідження: вивчення взаємодії 7,8-
дизаміщених-3-метилксантину з барбітуратами проведено на 
щурах лінії Вістар. Про тривалість барбітурового сну судили за 
часом, знаходження щурів в боковому положенні. 

Результати. Встановлено, що більшість 7,8-дізаміщених 
3-ме-тилксантину збільшують тривалість снотворної дії барбіту-
ра-тів на 15-129%. Найбільший синергізм до дії барбітуратів ви-
явила сполука 13, яка в дозі 20,8 мг/кг збільшує тривалість ета-
мінал натрієвого сну на 129%. 

Заміна бензилтіометильного (спол. 12) радикалу на п-
хлорфеніламінометильний (спол. 7), �-гідрокси-�-п-
нітрофеноксиетильний (спол. 8), �-гідрокси-�-фе-
ноксипропільний (спол. 9), �-гідроксиетилфенільний (спол. 3) 
замісники призводить до зменшення психостимулюючої актив-
ності. Сполуки, що містять в молекулі 3-метил-7-алкіл-8-
морфоліноксантину гептильний (спол. 2) та етильний (спол. 17) 
радикали, призводять до проявлення психостимулюючої дії. 
Етамінал-натрієвий сон зменшився на 20-34%. 

Висновки. Антипсихотичну активність проявила сполука 
13 − яка збільшує тривалість етамінал натрієвого сну на 129%. 
Пси-хостимулювальну активність виявла сполука 7 під дією якої 
барбітуровий сон зменшився на 34,1%.  
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Цель исследования - определение острой токсичности но-

вого биологически активного вещества (БАВ) - координацион-
ного соединения германия с лимонной кислотой и кобальтом 
(геркоцит), которое было синтезировано на кафедре неорганиче-
ской химии и полимеров Одесского национального университе-
та. 

Эндогенные микроэлементы в организме находятся ис-
ключительно в виде координационных соединений с органиче-
скими лигандами - простыми и сложными компонентами тканей 
и жидкостей организма. Последние десятилетия точно установ-
лено незаменимость биометаллов в механизмах нормального 
функционирования систем организма и нарушение гомеостаза, 
которое сопровождается аномалиями содержания необходимых 
металлов. Доказано, что координационные соединения германия 
имеют высокую фармакологическую активность и низкую ток-
сичность. Германий обладает противовирусным, противоопухо-
левым, иммуномодулирующим, нейро-, кардио-, гепатопротек-
торным, антигипоксическим, мембранопротекторным и другими 
свойствами. Лимона кислота играет важную роль в системе био-
химических реакций клеточного дыхания. Известно, что кобальт 
проявляет отчетливую антимикробную и нейротропную актив-
ность. Таким образом, синтезированное соединение является 
фармакологически активным веществом. 

Методы исследования. Определение токсичности  прово-
дилось на белых мышах линии ISR массой 18-20 г. обоих полов 
в питомнике ОНМедУМОЗ Украины, прошедших карантин не 
менее 10-14 дней. Содержание экспериментальных животных 

161 

соответствовало действующим Санитарным правилам по уст-
ройству и содержанию экспериментально-биологических кли-
ник (вивариев). Исследования проводили согласно GLP и мето-
дическим рекомендациям Государственного фармакологическо-
го центра МОЗ Украины. Предварительно определяли диапазон 
доз ("пристрелочные"- pilot trial) для получения эксперимен-
тальных данных и выбора  доз определения LD50. Координаци-
онное соединение германия с лимонной кислотой и кобальтом 
(геркоцит) вводили однократно внутрибрюшинно в виде 1% 
водного раствора в различных дозах от 250 мг / кг до 450 мг / кг 
с интервалом  25 мг / кг. Мышам контрольной группы вводили 
внутрибрюшинно физиологический раствор в таком же объеме.  

Длительность наблюдения за животными - 2 недели. Ост-
рую токсичность определяли с помощью метода наименьших 
квадратов пробит-анализа кривых летальности по В.В. Прозо-
ровскому с использованием специальных компьютерных про-
грамм.  

В результате проведенных исследований получены сле-
дующие результаты: LD50 = 375,81 мг/кг; стандартная ошибка 
LD50 = 12,96 мг/кг, нижняя граница LD50 =349,29 мг/кг; верхняя 
граница LD50 = 402,32 мг/кг; Бета=0,02; Y-пересечение 
(intercept)=-2,49; LD10 = 311,45 мг/кг, LD16 = 325,60 мг/кг, LD84 = 
426,02 мг/кг, LD90 = 440,16 мг/кг, LD100 = 451,12 мг/кг. 

Выводы. Согласно классификации веществ по токсично-
сти, координационное соединение германия с лимонной кисло-
той и кобальтом относится к IV классу веществ (малотоксичные 
LD50=101-1000 мг/кг), что свидетельствует о безопасности но-
вого БАВ. Дальнейшие исследования позволят выявить фарма-
кологические свойства соединения и рассмотреть возможность 
использования в медицинской практике. 
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Изучение антиоксидантной активности натуральных и 
экологический чистых продуктов является актуальной пробле-
мой здравоохранения. 

В 50-их годах двадцатого века врач Бенедикт Маглаке-
лидзе, на основе экспериментальных и клинических исследова-
ниий, разработал препарат Камелин. Автор получал препарат на 
основе углеводородной фракции, выделенной из натурального 
мёда. Изучали препарат как агента для затягивания гнойных ран 
и как антибактериальное и противоопухолевое средство. 

После смерти автора, клинические и фармацевтические 
исследования препарата были приостановлены. 

Начиная с 2006 года, на Грузинском фармацевтическом 
рынке был зарегистрирован препарат в следующих фармацевти-
ческих формах – иньекция М1, твердые желатиновые капсулы 
М2, мазь М3, суппозитории М4 и спрей для горла. Вышеуказан-
ные препараты показаны при разных заболеваниях как иммуно-
дулирующее и антибактериальное средство. 

В 2011 году, изучение фармацевтического рынка кавказ-
ского региона показало, что реализация препаратов Камелин 
было на седьмом месте. 

Масс-спектральный анализ показал сложный состав ак-
тивной субстанции препарата – было обнаружено более двадца-
ти индивидуальных химических соеденений. 

Целью работы являлось изучение антиоксидантной ак-
тивности капсул Камелина (Камелин М2). Антиоксидантная ак-
тивность изучали на трех сериях препарата, на три образца из 
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каждой серии.  
Для приготовления образца для анализа, содержимое од-

ной капсулы (т.н.) экстрагировали трехкратно 10 мл мэтанолом. 
Полученный экстракт разбавляли до 30 мл тем же раствором. 
900 мкл этого раствора добавляли заранее приготовленный ре-
актив 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH) до 5 мл. Для при-
готовления DPPH 25 мг (т.н.) реактива 2,2-дифенил-1-
пикрилгидразила растворяли метанолом до 100 мл.  

Методом исследования являлось определение оптическо-
го поглащения при длине волны 517 нм, ингибированних на 50 
% свободных радикалов реактива DPPH. 

На основе проведенных исследований были разработаны 
соответствующие условия - оптимальный объем для достижения 
EC50, и оптимальное время проведения реакции с DPPH. 

Исследования показали, что 1.12 мг/мл раствор содержи-
мого капсул Камелина имеет ЕС50%-ое антиоксидантную ак-
тивность. 

Основываясь на библиографию, средная суточная норма 
антиоксидантной активности организма человека является 360 
мг. 

Исходя из полученных и литературных данных, рекомен-
дуемая суточная доза препарата Камелина М2 2-3 капсулы. 
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Г.І. МЕЛЬНИК 
Буковинський державний медичний університет, 

м.Чернівці, Україна 
 

Відвари та настойки кореневищ з коренями чемериці 
ефективні при педикульозі, корості, для місцевого лікування мі-
козів. Серед препаратів, які застосовують у лікувальній практиці 
переважають рідкі лікарські форми, мазі. Вони не завжди зручні 
для використання. Пошук нових ефективних лікарських форм 
для зовнішнього застосування є актуальним завданням сього-
дення. Терапевтична активність м’яких лікарських форм у знач-
ній мірі залежить від правильного підбору компонентів основи, 
які впливають на повноту вивільнення діючих речовин. Відомо, 
що гелеві основи забезпечують більш повне пролонговане та рі-
вномірне вивільнення діючих речовин, є гігієнічними, тому на-
були ширшого практичного застосування у медицині.   

Мета роботи: визначення динаміки вивільнення суми 
алкалоїдів із зразків на гелевій основі у порівнянні зі стандарти-
зованим препаратом чемеричної води. 

Методи дослідження: кінетику вивільнення суми алкало-
їдів чемериці із досліджуваних зразків визначали методом діалі-
зу через напівпроникну мембрану у фосфатний буферний роз-
чин з рН 5,5 (значення рН шкіри), дослідження проводили за те-
мператури 34 ± 1 °С (зразки витримували в термостаті). Маса 
наважки становила 4,0 г, об’єм діалізної рідини – 50 мл.  

Кількісний вміст суми алкалоїдів чемериці у діаліз ній рі-
дині визначали титриметричним та спектрофотометричним ме-
тодами. 

Результати: визначено, що у діалізну рідину вивільня-
ється до 30 % суми алкалоїдів. Відомо, що введення до гелевої 
основи диметилсульфоксиду впливає на ступінь вивільнення лі-
карських речовин. Спостерігалось збільшене вивільнення суми 
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алкалоїдів чемериці із гелевої основи, що містив диметилсуль-
фоксид.  

Висновки: досліджена динаміка вивільнення суми алкало-
їдів чемериці із зразків на гелевій основі у порівнянні зі станда-
ртизованим препаратом. Встановлено, що введення до гелевої 
основи диметилсульфоксиду сприяє більш повній дифузії алка-
лоїдів чемериці. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ 
ДО ПОШУКУ НОВИХ ПОТЕНЦІЙНИХ 

ПРОТИСУДОМНИХ АГЕНТІВ 
СЕРЕД 4-ТІАЗОЛІДИНОНІВ  

С.І. МИРОНЕНКО, О.Р. ПІНЯЖКО, Р.Б. ЛЕСИК 
Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 
 

Метою роботи є скринінг потенційних 
антиконвульсантів серед похідних 4-тіазолідинонів, синтезова-
них науковою групою проф. Лесика Р.Б. (кафедра 
фармацевтичної, органічної, біоорганічної хімії Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицько-
го).  

Як приоритетні методи дослідження використано: 
раціональний структурний дизайн 4-тіазолідинонового «кору», 
прогнозування біологічної активності зазначених сполук за ме-
тодом оцінки 2D подібності (спеціалізований софт РASS C&T); 
високоефективні скринінгові технології, доступні за «аутсор-
синговою» програмою Antiepileptic Drug Development Program 
(Epilepsy Branch of the National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke, NIH, USA) та протоколи вивчення протисудомної дії 
згідно методичних рекомендацій з доклінічного вивчення 
лікарських засобів ДФЦ МОЗ України (дослідження в умовах 
максимального електрошоку, модель пентилентетразолових (ко-
разолових) судом, тощо. 

Результати і висновки: Продемонстровано 
перспективність пошуку нових антиконвульсантів серед 4-
тіазолідинонів та споріднених систем; виділено ряд сполук з 
різним рівнем активності; проводиться поглиблене вивчення ви-
сокоактивних субстанцій на предмет гострої токсичності та 
встановлення профілю антиепілептичної дії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПОЛІМЕРНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ЯК ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
С.В. МІСЮРЬОВА, С.Б. ПОПОВ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Проблема упаковки готових лікарських засобів вимагає 
постійної уваги, тому що великі матеріальні витрати на упаков-
ку, нераціональний її вибір призводить до зниження якості і 
значних утрат сировини, матеріалів, лікарських засобів. Тому 
упаковка відіграє особливу роль, забезпечуючи не тільки мож-
ливість зручного застосування ліків, але і збереження їхніх влас-
тивостей у процесі зберігання.  

З кожним роком все більшу роль відіграє впровадження но-
вих прогресивних видів упаковки, нових її конструкцій та нових 
пакувальних матеріалів з метою покращання споживчих властиво-
стей упаковки, збільшення терміну зберігання лікарського засобу, 
покращання зовнішнього оформлення, а також з метою підвищен-
ня продуктивності праці і рентабельності виробництва. 

Вибір виду і матеріалу первинної упаковки визначається 
головним чином властивостями лікарських речовин і конструк-
тивних особливостей самої упаковки з урахуванням її економіч-
ності. При цьому одним із головних критеріїв оцінки економіч-
ності є матеріал упаковки, що має не тільки витримувати меха-
нічні, термічні та інші навантаження в процесі виробництва, але 
й не змінювати при цьому своїх властивостей (кольору, форми, 
індиферентності, стерильності тощо) протягом терміну збері-
гання лікарського препарату й забезпечувати необхідні функці-
ональні властивості пакувальної форми.  

Полімерні матеріали мають ряд переваг перед традицій-
ними матеріалами, які використовуються для пакування ліків. 
Це легкість, можливість декоративного оформлення, низька вар-
тість, гарний товарний вид та зручність користування ліками. 
Різноманітність полімерних матеріалів, складність їхнього хімі-
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чного складу, необхідність точних зведень про поводження пла-
стмас у контакті з упакованою продукцією – усе це потребує ре-
тельних досліджень при доборі пакувального матеріалу для фа-
рмацевтичних препаратів, до якості пакування яких ставлять 
особливі вимоги. 

У фармацевтичній практиці полімери знаходять застосу-
вання переважно як таропакувальні засоби для лікарських засо-
бів. Основними типами застосовуваних пластмасових матеріалів 
в якості таропакувальних засобів є: поліетилен високого і низь-
кого тиску, блоковий та ударний полістирол, полівінілхлоридна 
плівка, целофан і комбіновані матеріали. Критеріями оцінки до-
сліджуваних марок пластмас для застосування у фармацевтичній 
практиці служать санітарно-хімічні і токсикологічні досліджен-
ня, а також показники, що характеризують якість і цілість пре-
паратів. 

Крім цього, особливу увагу приділяють закупорювальним 
засобам, основним призначенням яких є забезпечення зберіган-
ня і цілісності продукції незалежно від зміни зовнішніх умов. 
Особливостями закупорювальних засобів, які виготовляються 
останнім часом, є те, що крім забезпечення зберігання продукції 
вони можуть виконувати роль функціональних пристроїв, тобто 
разом з закупорюванням тари вони виконують функції, які 
зв’язані з розпилюванням, дозуванням, намащуванням, розсію-
ванням лікарських засобів. Усім вище перерахованим і визнача-
ється доцільність використання поліетиленової тари та закупо-
рювальних засобів для фасування, транспортування, викорис-
тання і зберігання лікарських засобів.  

На кафедрі клінічній фармакології з фармацевтичною 
опікою НФаУ проводяться клінічні випробування медичних ви-
робів. Проведені клінічні випробування дозволяють вибрати оп-
тимальний варіант упаковки для конкретного лікарського засобу 
і рекомендувати його до використання для потреб фармацевтич-
ної промисловості в Україні. 
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До числа першочергових проблем сучасної медицини і 

фармації по праву можна віднести питання безпеки лікарських 
засобів. З числа відомих у світі більше ніж 400 тисяч лікарських 
препаратів немає жодного абсолютно безпечного, особливо при 
порушенні раціональних умов їх застосування. Останнім часом 
проблема лікарських уражень печінки набуває все більшу актуа-
льність, а гепатопротектори на сьогодні становлять 9,2 % від за-
гальної кількості лікарських препаратів. Враховуючи провідну 
роль активації вільнорадикальних процесів у патогенезі запа-
лення, ми припустили, що встановлена у попередніх досліджен-
нях протизапальна дія рослинних екстрактів рутки, володушки і 
солянки холмової пов’язана з антиоксидантними властивостями 
біологічно активних речовин, які входять до їх складу. 

Мета. Експериментальне вивчення антиокислювальних 
властивостей рослинних екстрактів рутки звичайної і рутки 
Шлейхера, володушки та солянки холмової. 

Матеріали і методи. Дослідження антиокислювальних 
властивостей екстрактів в умовах in vitro вивчали на моделях 
спонтанного та аскорбатіндукованого ПОЛ в гомогенаті печінки 
щурів. У якості препаратів порівняння були використані силібор 
у дозі 25 мг/кг і α-токоферол у дозі 50 мг/кг.  

Результати та їх обговорення. Згідно результатів дослі-
джень при інкубації гомогенату печінки у буферному розчині 
при температурі 37οС спостерігалося значне накопичення ТБК-
реактантів, що свідчило про інтенсивний перебіг процесів ПОЛ. 
При цьому, накопичення ТБК-реактантів було більш вираженим 
при додаванні до середовища інкубації аскобату – потужного 
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індуктора неферментативного ПОЛ. Швидкість накопичення 
ТБК-реактантів при спонтанному ПОЛ становило 0,45 нмоль/л 
за 1 хв, при аскорбатіндукованому – 0,55 нмоль/л за 1 хв. При 
додаванні до середовища інкубації екстрактів рутки звичайної, 
рутки Шлейхера, володушки і солянки холмової вміст ТБК-
реактантів був нижчим у порівнянні з контролем у 3,2; 3,5; 4.7 і  
3,1 рази відповідно.  

Висновки. Рослинні екстракти рутки, володушки і солян-
ки холмової здатні ефективно блокувати як спонтанну, так і ас-
корбатіндуковану активацію процесів ПОЛ in vitro, що свідчить 
про їх антиокислювальну активність.  
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Загальновідомо, що для більшості фітопрепаратів харак-

терні  добра переносимість, відсутність синдрому відміни, ток-
сичності по відношенню до паренхіматозних органів. Поряд з 
цим, одним із недоліків фітотерапії є низька доказова база. ей  

Мета. Експериментальне вивчення антиоксидантних 
властивостей настойки гепахол. 

Матеріали і методи. Дослідження антиоксидантних вла-
стивостей настойки гепахол вивчали на моделі тетрахлормета-
нового гепатиту у щурів. Вплив на біохімічні показники крові 
визначали згідно загальноприйнятим методикам. 

Результати та їх обговорення. Результати проведених 
досліджень свідчать, що настойка гепахол у дозі 0,1 мл/100 г ма-
си тварин виявляє виражені антиоксидантні властивості та зме-
ншує виразність цитодеструктивних процесів, що обумовлені 
активацією ПОЛ. За виразністю лікувально-профілактичного 
ефекту досліджувана настойка не поступається, а за впливом на 
деякі показники виявляє перевагу перед референс-препаратом 
силібором, а саме: МКП, виживання тварин, активність АлАТ, 
рівень загального білка у сироватці крові, ДК і ТБК-АП у гомо-
генаті печінки щурів, а за дією на вміст холестеролу в сироватці 
крові суттєво перевершує референс-препарат, що свідчить про 
гіпохолестеринемічну дію БАР, що входять до складу об’єкту 
дослідження.  

Висновки. Рослинна настойка гепахол виявляє виражені 
антиоксидантні властивості. По данным ВОЗ, в .мире 2 млрд. 
человек что от 5 
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НАСТОЙКИ ГЕПАХОЛ 

НА МОДЕЛІ ССL4 ГЕПАТИТУ У ЩУРІВ 
О.І. НАБОКА, Р.П. ЖЕЛЯСКОВ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСИКА 
ОБЫКНОВЕННОГО В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ  

Г.Ф. НАВРУЗОВА1, Х.Ш. ШАРИПОВ1, Л.В. ЛЕНЧИК1, 
Н.Б. САИДОВ2, В.С. КИСЛИЧЕНКО1, А.В. ЗАЙЧЕНКО1 

1Национальный фармацевтический университет,  
2Таджикский национальный университет 

 
Многие растения, которые традиционно выращиваются 

как пищевые, имеют лечебные свойства. Целью нашей работы 
было изучение опыта применения персика обыкновенного в ме-
дицине и перспективы его использования как источника биоло-
гически активных веществ для создания лекарственных средств 
и диетических добавок. Персик обыкновенный (Persica vulgaris, 
сем. Rosaceae) – растение, которое широко культивируется на 
юге Украины, а также является традиционной плодовой культу-
рой в долинах Таджикистана. Согласно данных литературы пло-
ды персика, богаты витаминами, микроэлементами, такими как 
калий и железо, фенольными соединениями, пектинами, и име-
ют не только столовое, но и лекарственное значение, они спо-
собствуют перевариванию жирной пищи, усиливают работу пи-
щеварительных желез. Объектом нашего фитохимического и 
фармакологического исследования были ветки персика, заготов-
ленные зимой 2011 года во время обрезки садов и листья перси-
ка, заготовленные летом 2011 года после сбора урожая плодов. 
Методами хроматографии, спектрофотометрии, титриметрии в 
веках и листьях было установлено значительное содержание 
флавоноидов, оксикоричных кислот, дубильных веществ, кума-
ринов, органических кислот, полисахаридов. Из листьев персика 
нами был получен густой экстракт и полисахаридный комплекс. 
Определено, что полученные субстанции практически не ток-
сичны и обладают достаточно выраженным дозозависимым про-
тивовоспалительным действием. 
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ВПЛИВ ІРБЕСАРТАНУ 
НА АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК У ЩУРІВ 

ЗІ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
О.О. НАГОРНА  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
м. Київ, Україна 

 
Мета роботи: дослідити антигіпертензивний вплив бло-

катора рецепторів ангіотензину ІІ – ірбесартану у щурів зі спон-
танною артеріальною гіпертензією (САГ). 

Методи дослідження: дослідження антигіпертензивної 
активності ірбесартану проводили на щурах з генетичною спон-
танною артеріальною гіпертензією (САГ). Тварин утримували 
на стандартному раціоні віварію НМУ імені О.О. Богомольця. 
Тварини мали вільний доступ до води і їли протягом усього екс-
перименту. Артеріальний тиск (АТ) визначали на хвостовій ар-
терії за допомогою плетизмографу. Ірбесартан вводили внутрі-
шньошлунково за допомогою спеціального зонду в умовно те-
рапевтичних дозах. До початку експерименту, а також через 1, 2 
місяця визначали АТ та масу тіла тварин. Статистичну обробку 
результатів проводили з визначенням критерію Стьюдента, про-
грами «Stat graphics» та «Exel». 

Результати: результати експериментів показують, що 
ірбесартан понижує АТ вже через місяць після введення, більш 
виражений ефект препарату визначений через 2 місяці відповід-
но. Протягом експерименту не спостерігалося вірогідного коли-
вання маси щурів.  

Висновки: отримані експериментальні дані стверджують 
наявність антигіпертензивної активності у ірбесартану при про-
веденні експериментів на щурах з САГ. Фармакологічний вплив 
препарату підвищується з подовженням часу введення. 
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ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
НАНОЧАСТИНОК МАГНІЮ 

Т.І. НАГОРНА  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 
 

Мета роботи: аналіз сучасної літератури з фармакологі-
чних властивостей наночастинок магнію. 

Методи дослідження: аналітичні, фармакологічні, стати-
стичні. 

Результати досліджень: створення наноматеріалів з ни-
зькою токсичною дією на організм людини є важливим науко-
вим питанням для дослідників. Наночастинки магнію володіють  
високою фармакологічною активністю, більшою проникністю 
крізь мембрани, ніж препарати звичайного магнію, використо-
вуються в якості зміцнюючого компоненту матеріалів регенера-
тивної медицини, а також для цільової доставки лікарських за-
собів до патологічного процесу. Наночастинки магнію володі-
ють певною токсичністю, яка залежить від розміру частинок і 
концентрації. Активність наночастинок магнію дозволяє змен-
шити дозування існуючих препаратів на основі наномагнію зі 
збереженням впливу на життєво-важливі органи. Наночастинки 
магнію відновлюють фізіологічних рівень магнію в організмі, 
що дозволяє призначати їх для зняття судом, при стресах, емо-
ційному напруженні та в інших захворюваннях, при яких засто-
совують препарати молекулярного магнію.  

Висновки: дослідження наночастинок магнію активно 
продовжується і є перспективним напрямком наукових пошуків 
якісних препаратів для лікування захворювань шлунково-
кишкового тракту, психо-емоційних порушень, патології серце-
во-судинної системи. Наночастинки магнію мають фармакологі-
чну активність, що підтверджує можливість подальших докліні-
чних та клінічних досліджень з метою впровадження їх у меди-
чну практику. 
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МЕТАБОЛІЗМ ТА ФАРМАКОКІНЕТИКА  
14С-ЕТОКСОЗЕПАМУ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ 

ПІСЛЯ ЙОГО ІНТРАГАСТРАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ 
Н.В. ОВЧАРЕНКО, В.Б. ЛАРІОНОВ, Н.О. ЖУКОВА 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, 
Одеса, Україна 

 
Робота присвячена вивченню процесів всмоктування, ро-

зподілу, метаболізму та елімінації з організму нової експериме-
нтальної сполуки (похідне 1,4-бенздіазепіну), що володіє боле-
тамуючою дією – 14С-етоксозепаму. 

Досліди проведено на білих мишах, яким вводили інтра-
гастрально (за допомогою зонду) 14С-етоксозепам (0,203 
Кю/моль, 14 мкмоль/кг). Через певні інтервали часу тварин де-
капітували, відбирали проби тканин та внутрішніх органів, вміст 
у яких вихідної речовини та її метаболітів визначали методами 
екстракції, тонкошарової радіохроматографії та рідинної сцин-
тиляційної фотометрії. 

14С-етоксозепам швидко та легко всмоктується після ін-
трагастрального введення, та найбільший його вміст визначаєть-
ся насамперед у жировій тканині та печінці, що пов’язано як з 
ліофільною пиродою сполуки, так й з її проходженням крізь пе-
чінку після абсорбції. Константа абсорбції, розрахована для мо-
зку, крові та печінки, відрізняється (0,15 ± 0,01, 0,39 ± 0,02 та 
0,79 ± 0,05 год-1 відповідно) внаслідок різного ступеню надхо-
дження до цих об’єктів 14С-етоксозепаму. Навпаки найбільшу 
величину константи елімінації має мозок (0,12 ± 0,01 год-1), тоді 
як для крові та печінки цей показник майже вдвічі менший. Біо-
доступність індивідуальної сполуки є досить високою та складає 
від 0,7 до 0,9, однак ступінь біотрансформації майже однакова 
як при внутрішньовенному так й при інтрагастральному веден-
нях (0,39-0,5). 
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Робота присвячена вивченню процесів всмоктування, ро-

зподілу, метаболізму та елімінації з організму нової експериме-
нтальної сполуки (похідне 1,4-бенздіазепіну), що володіє боле-
тамуючою дією – 14С-етоксозепаму. 

Досліди проведено на білих мишах, яким вводили інтра-
гастрально (за допомогою зонду) 14С-етоксозепам (0,203 
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чінку після абсорбції. Константа абсорбції, розрахована для мо-
зку, крові та печінки, відрізняється (0,15 ± 0,01, 0,39 ± 0,02 та 
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дження до цих об’єктів 14С-етоксозепаму. Навпаки найбільшу 
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доступність індивідуальної сполуки є досить високою та складає 
від 0,7 до 0,9, однак ступінь біотрансформації майже однакова 
як при внутрішньовенному так й при інтрагастральному веден-
нях (0,39-0,5). 
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Статистичні данні ВООЗ свідчать про широку розповсю-

джуваність атеросклерозу в усіх країнах світу, причому за 
останні 50 років його частота значно зросла і продовжує зроста-
ти по мірі старіння працездатного населення Сучасна фармако-
терапія атеросклерозу спрямована на нормалізацію ліпідного 
обміну, процесів тромбогенеза, транспорт кальцію та ін. Остан-
нім часом все більше і більше уваги дослідників привертають і 
інші фармакологічні дії, спрямовані на нормалізацію порушених 
при атеросклерозі функцій клітин крові, її реологічних власти-
востей, метаболізм судинної стінки. 

Деякі 7,8-дізаміщені похідні ксантину мають цукровоз-
нижуючу дію. Крім цього, наприклад, похідне ксантину - препа-
рат трентал потенціює дію протидіабетичних препаратів. Омов-
лено, що маючи ці види активності,похідні ксантину 
підвищують стійкість тканин до гіпоксії та діють як цитопротек-
тори, що можливо використовувати для попередження усклад-
нень атеросклерозу. 

Метою дослідження було вивчення показників кисневого 
метаболізму як показників безпечності 7-(2′-гідрокси-3′-
ізопропокси)пропіл-3-метил-8-(4′-фенілпіперазін-1′-іл)-ксантину 
(сполука 25) у крові щурів на фоні гіперліпідемії. 

Експериментальну гіперліпідемію створювали за «віта-
мінною» моделлю. На шосту добу забирали кров в спеціальні 
гепаринізовані шприци та капіляри для дослідження показників 
кисневого метаболізму. Показники досліджували потенціомет-
рично на аналізаторі – гемоксиметрі OSM-3 (Данія). Дані для 
сполук порівнювали з аналогічними для інтактних щурів, конт-
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ролю та еталонних препаратів (аторвастатину, фенофібрату та 
нікотинової кислоти). 

Сполука 25 сприяла зменшенню споживання О2, актива-
ції тканинного дихання, зменшенню рівня несприятливих про-
дуктів перетворення гемоглобіну (HbCO і metHb), при цьому 
компенсаторно активуючи анаеробний гліколіз та тканеве ди-
хання. Препарат порівняння фенофібрат помірно знижував ак-
тивність анаеробного гліколізу.  

7-(2′-гідрокси-3′-ізопропокси) пропіл-3-метил-8-(4′-
фенілпіперазін-1′-іл)-ксантин при пероральному введенні є від-
носно нешкідливою і практично безпечною речовиною при экс-
периментальній гіперліпідемії та викликає нормалізацію показ-
ників кисневого метаболізму.  
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МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна 
 

Розвиток атеросклерозу супроводжується багатьма пато-
физіологічними та метаболічними порушеннями, тому встає пи-
тання про вибір найбільш ефективних шляхів фармакотерапії в 
кожному конкретному випадку, критеріїв ефективності та без-
пеки, режиму дозування, необхідності комбінованого викорис-
тання лікарських засобів. 

Похідні ксантину інгібують різні ізоформи фосфодіесте-
рази, що призводить до накопичення внутрішньоклітинного 
сАМР, блокаді транспорту іонів кальцію з депо та тканевої во-
логи в цитозоль. Це обомовлює периферійну вазодилатуючу дію 
та діуретичну активність Омовлено, що маючи ці види активно-
сті,похідні ксантину підвищують стійкість тканин до гіпоксії та 
діють як цитопротектори, що можливо використовувати для по-
передження ускладнень атеросклерозу  

Метою дослідження було вивчення показників кислотно-
лужного стану (КЛС) у крові щурів при дослідженні безпечності 
7-(2′-гідрокси-3′-ізопропокси) пропіл-3-метил-8-(4′-фенілпіпе-
разін-1′-іл)-ксантину (речовина – 25) на фоні гіперліпідемії. 

Експериментальну гіперліпідемію створювали за «віта-
мінною» моделлю: пероральне зондове введення 47 дорослим 
щурам-самцям вагою 220-280 г холестеролу в добовій дозі 40 
мг/кг та 0,125 % олійного розчину ергокальциферолу (вітамін 
D2) в добовій дозі 8 мл/кг. Водну суспензію 7-(2′-гідрокси-3′-
ізопропокси)пропіл-3-метил-8-(4′-фенілпіперазін-1′-іл)-ксантину 
додавали per os через одну годину після введення гіперліпідемо-
генної суміші протягом 5 днів. На шосту добу забирали кров в 
спеціальні гепаринізовані шприци та капіляри для дослідження 
показників КЛС. Біохімічні показники КЛС досліджували поте-
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нціометрично на аналізаторі кислотно-лужного стану ABL 800 
Flex (RADIOMETER, Данія). Дані для сполук порівнювали з 
аналогічними для інтактних щурів, контролю та еталонних пре-
паратів (аторвастатину, фенофібрату та нікотинової кислоти). 

Досліджувана речовина - 25 сприяла зменшенню респіра-
торного ацидозу, викликаного экспериментальной гіперліпіде-
мією, що проявлялося збільшенням рН, компенсаторным спо-
живанням О2 (рО2), зниженням гіперкапнії (рСО2), а також під-
вищенням рівня буферних основ (АВЕ) і гідрокарбонатного бу-
фера (НСО3-), що вказує на нормалізацію КЛС. 

7-(2′-гідрокси-3′-ізопропокси) пропіл-3-метил-8-(4′-
фенілпіперазін-1′-іл)-ксантин при пероральному введенні при 
экспериментальній гіперліпідемії викликає нормалізацію пара-
метрів КЛС.  
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Микробиологическими исследованиями обоснована це-

лесообразность совместного использования левомицетина и 
бензалкония хлоридая. Целью данной работы было обоснование 
состава основы лекарственного средства для лечения гнойных 
ран, инфицированных ожогов и других заболеваний, характери-
зующихся наличием экссудативных выделений. Исследованиям 
подвергали образцы с содержанием 0,75% левомицетина и 0,5% 
бензалкония хлорида, в которых в качестве основы использова-
ли липофильную, эмульсионную 1-го и 2-го рода, гелевые - вод-
ную и неводную, а также полиэти-леноксидную основу. Высво-
бождение действующих веществ оценивали методом диффузии 
в агар по задержке зон роста тест-культур (Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Proteus vulgaris Proteus 
mirabilis Salmonella abony Bacilla subtilis Candida albicans Can-
dida utilis). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
антимикробные свойства зависят от типа используемой основы. 
Наиболее полное высвобождение характерно для гелевых основ, 
а также полиэтиленоксидной мазевой основы. Более низкое вы-
свобождение характерно для эмульсионных основ. Отсутствие 
активности образца на липофильной основе объясняется приро-
дой среды, на которой культивировались микроорганизмы. Учи-
тывая тот факт, что 1 фаза раневого процесса характеризуется 
большим количеством экссудата, оптимальной является поли-
этелоксидная основа, которая обладает высокой осмотической 
активность. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ 
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Эмульсионные основы как носители активных веществ 
лекарственных и косметических средств в настоящее время при-
обретают все большую популярность благодаря способности 
проявлять оптимальный терапевтический эффект. По сравнению 
с имеющимися основами (жировыми, углеводородными и др.) 
эмульсионные основы имеют ряд преимуществ. Это оптималь-
ные дерматологические свойства, высокая технологичность бла-
годаря наличию эмульгаторов, возможность обогащения состава 
путем введения активных веществ как гидрофильной, так и ли-
пофильной природы. 

Целью нашей работы стало создание серии эмульсион-
ных основ, содержащих новый современный эмульгатор Olivem 
– продукт переработки оливкового масла. Благодаря оптималь-
ному сочетанию жирных кислот Olivem сходен по составу с це-
рамидами кожи, что делает его перспективным для создания 
косметических средств. Присутствие Olivem в составе космети-
ческих средств позволяет восстановить и поддерживать целост-
ность кожного барьера, а его физиологическое сродство с ко-
жей, способность создавать ламеллярные эмульсии, имитирую-
щие матричную структуру межклеточных липидов кожи. В свою 
очередь способность интегрировать в липидный барьер кожи 
приводит к повышению уровня гидратации. 

Olivem образует стабильные эмульсии и благодаря осо-
бой структуре, дерматологической совместимости, способности 
проводить биологически активные компоненты кремов в глубо-
кие слои кожи и реконструировать ее перспективен при созда-
нии рецептур для чувствительной и возрастной кожи, утратив-
шей тонус и эластичность. 
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Мета роботи: визначення ризиків за видами логістичної 

діяльності контрактно-дослідних організацій (Contract Research 
Organization – CRO), які впливають на якість, ефективність і ре-
зультативність проведення клінічних досліджень (КД). 

Методи дослідження. По результатах вивчення наукових 
джерел проведено контент-аналіз і здійснена ідентифікація най-
більш вагомих чинників ризикових ситуацій з позиції CRO, що 
впливають на рівень їх конкурентоспроможності у сфері клініч-
ної логістики. Для цього була попередньо розроблена відповідна 
анкета, яку було запропоновано заповнити фахівцям в галузі 
проведення КД і працівникам CRO, які сьогодні діють на вітчи-
зняному ринку. Всього в експертному опитуванні приймали 
участь 30 фахівців, які мали понад п’ятирічний досвід роботи в 
галузі проведення КД і відповідну фахову освіту. 

Результати. Спираючись на результати проведених нау-
кових досліджень та враховуючи вимоги міжнародних стандар-
тів якості ISO й належних практик GxP, визначені такі групи ри-
зиків за видами логістичної діяльності CRO у сфері КД: 
1) ризики, які супроводжують брокерські митні процеси: відсу-
тність зворотного зв’язку з брокерським відділом; відмова у на-
данні окремих видів послуг при невеликому об’ємі вантажу; ве-
ликий термін митного оформлення та митного очищення ванта-
жів; неузгодженість діяльності відділів імпортних координато-
рів та брокерів; відсутність регламентованих процедур управ-
ління митним оформленням у сфері КД тощо; 
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2) ризики, які супроводжують транспортні процеси: відсутність 
підтримки міжнародного рівня UPS; втрата документів або дос-
тавка за іншою адресою; відсутність ефективної системи відс-
теження статусу вантажу; невиконання договірних зобов’язань 
за термінами доставки; псування вантажу внаслідок порушення 
температурних режимів під час перевезення; відсутність регла-
ментованих процедур управління транспортуванням тощо; 
3) ризики, які супроводжують процеси зберігання: недотриман-
ня умов зберігання фармацевтичної продукції; відсутність здій-
снення моніторингу температури та вологості; системи контро-
лю якості; зони карантину на складі; системи доступу до фарма-
цевтичної продукції та матеріалів КД; наявності запатентованої 
складської програми; регламентованих процедур управління за-
пасами; наявність вузького діапазону температурного режиму 
зберігання на складі тощо; 
4) ризики, які супроводжують процеси логістичного адміністру-
вання: незнання законодавчих актів, указів та інших офіційних 
документів, що відносяться до КД; невідповідний стан докумен-
тації міжнародним стандартам якості ISO та вимогам належних 
практик GxP; недостатній рівень інформаційного забезпечення 
клієнтів тощо. 

Висновки. Отже, виявлені в результаті проведених дослі-
джень, певні ризики за видами логістичної діяльності CRO у 
сфері КД, дозволять керівникам цих організацій виявити резерви 
щодо підвищення ефективності управління окремими процесами 
та розробити своєчасну програму заходів, спрямованих на опти-
мізацію витрат і часу та найбільш раціонального використання 
ресурсів і забезпечення вимог щодо якості проведення КД. 
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Обмеженість арсеналу актопротекторів практично одним 

бемітилом спонукає до пошуку нових хімічних речовин із вка-
заною дією, придатних для створення нових лікарських засобів. 
В цьому плані нашу увагу привернули похідні (3-R-оксо-2Н-
[1,2,4]-тріазино-[2,3-с]-хіназолін-6-іл) карбонових кислот, яким 
притаманні церебро- та кардіопротекторна дії. Для дослідження 
взято 25 нових похідних (3-R-оксо-2Н-[1,2,4]-тріазино-[2,3-с]-
хіназолін-6-іл) карбонових кислот, синтезованих під керівницт-
вом проф. С.І. Коваленко.  

Мета роботи: встановити наявність та ступінь актопро-
текторної дії в ряду вказаних речовин в порівнянні з бемітилом, 
виявити сполуки, придатні для поглибленого вивчення їх фар-
макологічних властивостей. 

Методи дослідження. Досліди проведено на 249 білих 
нелінійних щурах обох статей. Актопротекторну дію речовин 
оцінювали за плавальним тестом у воді t 24-26°C на групі (n=6) 
щурів при одноразовому внутрішньоочеревинному (в/о) введен-
ні в організм в дозі 10 мг/кг (взято емпірично) в порівнянні з бе-
мітилом (50 мг/кг в/о). Величину актопротекторного ефекту ви-
значали за динамікою (у %) середньої тривалості плавального 
тесту відносно контролю, ЕД50 найбільш ефективних сполук- 
графічним методом за Литчфілдом-Уілкоксоном на підставі ви-
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вчення дії 3-х доз. 
Результати. Встановлено, що введення щурам переваж-

ної більшості досліджуваних сполук так само, як і бемітилу, ви-
кликало вірогідне збільшення тривалості плавання тварин, що 
свідчило про наявність у них актопротекторної дії. У найбіль-
ший мірі це проявилось під впливом сполук з лабораторними 
шифрами DSK-38, DSK-39, AV-224, AV-227 та AV-228, які за 
показником ЕД50 переважали в активності бемітил у 4-8 разів. 
Переваги вказаних сполук перед бемітилом ще й в тому, що їх 
дія проявлялась у 3 рази менших дозах. 

Висновки. Похідні (3-R-оксо-2Н-[1,2,4]-тріазино-[2,3-с]-
хіназолін-6-іл) карбонових кислот є носіями актопротекторної 
дії. Найбільш перспективними для подальших досліджень є спо-
луки з лабораторними шифрами DSK-38, DSK-39, AV-224, AV-
227 та AV-228, які значно переважають в актопротекторній ак-
тивності бемітил.  
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Церебропротекторы, или нейрометаболические стимуля-
торы — средства, оказывающие специфическое позитивное 
влияние на высшие интегративные функции мозга. Они улуч-
шают умственную деятельность, повышают устойчивость мозга 
к различным повреждающим факторам, в т.ч. к экстремальным 
нагрузкам и гипоксии. Кроме этого, нейрометаболические сти-
муляторы обладают способностью снижать неврологический 
дефицит и улучшать кортикально-субкортикальные связи, вос-
станавливают энергетический метаболизм, снижают процессы 
чрезмерной пероксидации. Особенность современной терапии 
цереброваскулярных заболеваний, является введение в схему 
лечения нейро-метаболических препаратов с выраженным анти-
гипоксическим и церебропротекторным действием. 

Цель работы: проанализировать данный класс препара-
тов. 

Результаты. Выделено несколько инновационных пре-
паратов отличающихся от широко применяемых нейропротек-
торов механизмом действия. 

Метапрот («Фармпроект», Россия). Механизм действия 
препарата заключается в активации синтеза РНК, а затем белков. 
Происходит активация синтеза ферментов глюконеогенеза и ре-
синтез, что ведет к повышению физической работоспособности, 
усиливается синтез митохондриальных ферментов и структур-
ных белков митохондрий. 

Ипидакрин (Нейромидин, Олайнфарм, Латвия; Амири-
дин, Уралбиофарм, Россия) осуществляет блокаду калиевой 
проводимости мембраны с обратимым ингибированием холинэ-
стеразы. Представитель нового типа стимуляторов нервной сис-
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темы, ингибитор холинэстеразы. Действует на все звенья прове-
дения возбуждения: стимулирует пресинаптическое нервное во-
локно, увеличивает выброс медиатора в синаптическую щель, 
уменьшает разрушение медиатора ацетилхолина и повышает 
активность постсинаптической клетки, продлевая фазу реполя-
ризации потенциала действия.  

Цитофлавин (ООО НТФФ «Полисан», Россия) нормали-
зует окислительно - восстановительные реакции, способствует 
устранению метаболического дисбаланса, повышает образова-
ние АТФ в нейронах, обеспечивает уменьшение продукции сво-
бодных радикалов, угнетает перекисное окисление липидов, 
восстанавливает активность ферментативной антиоксидантной 
защиты, оказывает положительное действие на нейромедиатор-
ный дисбаланс, возникающий при гипоксии, препятствует сни-
жению АТФ в страдающих от ишемии нервных клетках, норма-
лизует функциональную клеточную недостаточность. 

Цитоколин (Цераксон, Ferrer Internacional, Испания, Ней-
роксон, Артериум, Украина) являясь предшественником ключе-
вых ультраструктурных компонентов клеточной мембраны 
(преимущественно фосфолипидов), способствует восстановле-
нию поврежденных мембран клеток, ингибирует действие фос-
фолипаз, препятствуя избыточному образованию свободных ра-
дикалов, предотвращает гибель клеток, воздействуя на механиз-
мы апоптоза, улучшает холинергическую передачу. 

Выводы. Проведенный анализ современных нейромета-
болических препаратов, свидетельствует об их высокой фарма-
кологической эффективности и низком профиле токсичности. 
Необходимо отметить тот факт, что практически все проанали-
зированные препараты зарубежного производства. 
Актуальным вопросом современной медицины и фармации яв-
ляется создание и разработка отечественного препарата с выра-
женной нейрометаболической активностью и низкой токсично-
стью.  
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Мета роботи: первинна оцінка протимікробної дії колої-
дного розчину НЧС проти різних тест-штамів мікроорганізмів.  

Матеріали та методи: в роботі використані колоїди срі-
бла – наночастинки срібла сферичної форми розміром 30 нм, 
отримані з Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка. Про-
тимікробну дію колоїдного розчину наносрібла оцінювали згід-
но з Методичними рекомендаціями «Визначення чутливості мі-
кроорганізмів до антибактеріальних препаратів» [МУК 4.2.1890-
04]. У роботі використані музейні тест-штами наступних мікро-
організмів: Salmonella typhimurium 144, Staphylococcus aureus 
209P, Shigella sonnei, Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 (F-51), 
Candida albicans, Proteus vulgaris HX 19 №222, Proteus mirabilis 
ГІСК 160208, SS/F-403.  

Результати: дослідження протимікробної активності по-
казало, що колоїдний розчин НЧС здатен інгібувати ріст колоній 
всіх досліджуваних штамів мікроорганізмів при концентрації 
НЧС вище за 21,6 мкг/мл. При цьому слід відзначити, що най-
більш чутливими до дії наносрібла виявились Shigella sonnei та 
Candida albicans, 100%-ве інгібування рісту спостерігалось при 
концентрації 10,8 мкг/мл. Найменш чутливим виявився штам 
Proteus mirabilis ГІСК 160208, SS/F-403. 

Висновки: даний колоїдний розчин НЧС володіє протимі-
кробним ефектом по відношенню як до грампозитивних, так і 
грамнегативних бактерій, а також по відношенню до грибків 
Candida albicans, і є перспективними в плані впровадження їх як 
протимікробного засобу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИСУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ 
ЕКСТРАКТІВ З НАДЗЕМНИХ ЧАСТИН 
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Родина Пасльонових нараховує близько двох тисяч пред-

ставників, серед яких зустрічаються як отруйні рослини, так і 
декоративні види, а також рослини, що широко застосовуються 
у харчовій промисловості, зокрема картопля, томат і баклажан. 
Враховуючи щорічні багатотоннажні відходи надземних частин 
даних рослин, а також відсутність інформації про їх хімічний 
склад та фармакологічну активність, метою нашої роботи було 
вивчення протисудомної активності надземних частин картоплі, 
томату та баклажану. 

Методи дослідження: з надземних частин даних об’єктів 
готували водні, водно-спиртові та спиртові сухі екстракти. Дос-
лідження протисудомної активності здійснювали на моделі ко-
разолових (пентилентетразолових) судом у білих щурів. Як пре-
парат порівняння використовували діазепам. Досліджувані екст-
ракти та препарат порівняння вводили інтраперитонеально, за 30 
хвилин до введення конвульсанту. Щурам групи контрольної 
патології у такому ж режимі вводили інтраперитонеально кон-
вульсант. В результаті дослідження було встановлено, що усі 
екстракти надають певний протисудомний ефект, проте най-
більш виражена активність спостерігалась у водних екстрактів, 
що пояснюється з точки зору результатів проведених хімічних 
досліджень. 
Висновки: проведені дослідження у майбутньому можуть стати 
підґрунтям для подальшого хімічного та фармакологічного ви-
вчення надземних частин картоплі, томату та баклажану для ро-
зробки та впровадження нових ефективних лікарських засобів. 
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Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 

м. Київ, Україна  
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ВПЛИВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ 
ТА МЕТАБОЛІТОТРОПНИХ ЗАСОБІВ НА АКТИВНІСТЬ 

ПРО/АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ 
КАРДІОМІОЦИТІВ У ЩУРIВ ЗІ СПОНТАННОЮ 

АРТЕРIАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
А.М. ПУЗИРЕНКО  

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 
м. Київ, Україна 

 
Мета роботи. Дослідити вплив амлодипіну, бісопрололу 

та елгацину на активність про/антиоксидантної системи мітохо-
ндрій кардіоміоцитів щурів зі спонтанною артеріальної гіперте-
нзією (САГ) за рівнем активності каталази та глутатіонредукта-
зи (ГР).   

Методи дослідження. Експеримент проводили протягом  
3 місяців на щурах із САГ. Активність каталази та ГР визначали 
фотоспектрометричним методом. 

Результати досліджень. В дослідженнях мітохондріаль-
них фракцій кардіоміоцитів щурів із САГ виявлено, що актив-
ність каталази менша в порівнянні зі здоровими щурами. При 
лікуванні амлодипіном, бісопрололом та їх комбінацією актив-
ність каталази не змінювавсь. Елгацин проявляє виражені анти-
оксидантні властивості, відновлюючи активність каталази до 
рівня здорових тварин. Застосування елгацину сумісно з амло-
дипіном та бісопрололом, за впливом на активність каталази в 
мітохондріях вірогідно не відрізняється від монотерапії елгаци-
ном. Аналогічна до змін активності каталази мітохондрій у всіх 
дослідних групах тварин спостерігається й картина щодо ГР. 

Висновки. Є доцільним включення елгацину в комплекс-
ну фармакотерапію артеріальної, з огляду на те, що даний пре-
парат проявляє нормалізуючий вплив на про/антиоксидантну 
систему. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИГІСТАМІННОЇ 
ТА АНТИАЛЕРГІЧНОЇ ДІЇ 

СУБСТРАТУ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ШКІРИ СВИНІ 
Ю.С. П’ЯТНИЦЬКИЙ 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
м. Київ, Україна 

 
 

Мета: дослідити антигістамінні та антиалергічні власти-
вості субстрату кріоконсервованої шкіри свині (СКШС). 

Матеріали та методи дослідження: дослідження 
антигістамінних властивостей проводили на мурчаках світлої 
масті за допомогою тесту «офтальмореакція на введення 
гістаміну». Субстрат у дозах 50, 100, 150 і 200 мг/кг вводили 
перорально у вигляді суспензії з твіном один раз на день 
протягом 3-х діб. Останнє введення здійснювали на 4 добу за 40 
хвилин до проведення тестування. Ступінь хемозу оцінювали у 
балах.  

Визначення антиалергічної дії СКШС проводили на 
нелінійних мишах масою 18-20 г, у яких моделювали реакцію 
гіперчутливості повільного типу (ГПТ) введенням яєчного білка. 
Мишей сенсибілізували емульсією 1% розчину яєчного білка в 
ПАФ в дозі 60 мкл/тварину підшкірно в основу хвоста. Для 
індукції алергічної реакції мишам через 5 діб під апоневротичну 
пластинку задньої лапи вводили 40 мкл 1% розчину яєчного 
білка. У другу лапу (для контролю) вводили фізіологічний 
розчин. Препарат вводили в дозах 50, 100, 150 і 200 мг/кг. 
протягом всього періоду сенсибілізації алергеном. Через 24 
години оцінювали виразність алергічної реакції та ефективність 
СКШС за індексом реакції (ІР).  

Статистичну обробку даних проводили за допомогою 
пакету статистичних програм «Statistica, 6,0». 

Результати та їх обговорення: як показало проведене 
дослідження вже через 10-15 хвилин після закапування гістамі-
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Результати та їх обговорення: як показало проведене 
дослідження вже через 10-15 хвилин після закапування гістамі-
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ну в око у контрольних тварин розвивався виражений набряк, 
який супроводжувався сильною сльозотечею, гіперемією 
кон′юнктиви і повік. Максимальний розвиток хемозу, який три-
вав 1 годину, реєстрували на 15 хвилині спостереження. Вираз-
ність офтальмореакції оцінена у 2-3 бали. Профілактичне засто-
сування СКШС справляло неоднакову дію на розвиток офталь-
мічної реакції у мурчаків. Статистичний аналіз отриманих ре-
зультатів показав, що ефективність засобу в дозі 50 мг/кг була 
на рівні тенденції до зниження виразності хемозу. В дозах 100-
200 мг/кг субстрат шкіри статистично достовірно знижував чут-
ливість тварин до гістаміну. Причому, найбільшу ефективність, 
на рівні 47%, СКШС виявив у дозі 200 мг/кг, практично повніс-
тю усуваючи офтальмічні ефекти гістаміну. Крім того, за ефек-
тивністю СКШС в дозі 200 мг/кг виявив виразну тенденцію до 
достовірних відмінностей від ефективності засобу у дозах 100 і 
150 мг/кг, що підтверджує вибір дози 200 мг/кг як найбільш ак-
тивної. 

На моделі ГПТ субстрат виявив виразну антиалергічну 
дію. Профілактично-лікувальне введення СКШС у дозах 100 і 
150 мг/кг не впливало на розвиток алергічної реакції у мишей. 
Проте, застосування СКШС у дозах 50 і 200 мг/кг сприяло приг-
ніченню місцевої реакції, але тільки в дозі 200 мг/кг встановлено 
достовірне зниження ІР − удвічі у порівнянні з ІР сенсибілізова-
них тварин з групи позитивного контролю.  

Висновки: встановлено виразну антигістамінну та 
антиалергічну дію СКШС. Найбільшу ефективність субстрат 
виявив у дозі 200 мг/кг. При профілактичному введенні СКШС 
суттєво знижує виразність хемозу, спровокованого гістаміном, 
та пригнічує розвиток реакції ГПТ, індукованої введенням 
яєчного білка. Отримані дані є підґрунтям для проведення 
подальших досліджень СКШС з метою створення засобу для 
корекції імунопатологічних реакції.  
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Цель работы: изучить эффект гликоразмулина и его ис-
ходных компонентов на иммунологическую реактивность в 
норме и при вторичных иммунодефицитных состояниях.  

Методы исследования: в экспериментах использовали 60 
белых беспородных мышей, 24 мышей линии BALB/c и 32 
белых беспородных крыс. Животные содержались на 
стандартном рационе вивария. Известно, что среди большого 
репертуара иммуноцитов стволовые клетки занимают особое 
место, как клетки-предшественники всех корпускулярных 
элементов кроветворной и иммунной систем. Воздействуя на 
данную популяцию клеток можно модулировать направление их 
дифференцировки в том или ином направлении. 

Нами проведены исследования по оценке влияния глико-
размулина и его компонентов на пролиферативные свойства 
кроветворных стволовых клеток. Проведены две серии экспери-
ментов. В первой серии белых беспородных мышей 2-3 мес. 
возраста массой тела 20-22 г. облучали тотально в сублетальной 
(6,5 г.) дозе. После облучения мышам однократно внутрижелу-
дочно вводили исследуемые вещества (гликоразмулин и его ис-
ходние компоненты – мумиё и сухой экстракт корня и корневищ 
родиолы Семенова) в дозе 50 и 100 мг/кг. Активность веществ 
сравнивали с иммуномодулирующими свойствами препарата 
иммунал (фирма «Лек»), который вводили в дозе 0,02 и 0,04 
мл/кг однократно внутрижелудочно. Затем на 9-е сутки после 
облучения и введения препаратов мышей забивали и на поверх-
ности селезенок подсчитывали число узелков (эндогенные коло-
нии), каждая из которых образуется из стволовой клетки. Во 
втором варианте мышей линии BALB/c облучали в летальной (8 
г.) дозе, после этого внутривенно вводили сингенные клетки ко-
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стного мозга 5×104 и исследуемые вещества. Результат оценива-
ли по количеству колоний, вырастающих на поверхности селе-
зенок на 8-е сутки после облучения (экзогенные колонии). В 
данной модели колонии формируются из стволовых элементов 
костномозгового трансплантата. 

Результаты. Установлено, что изученные вещества об-
ладают свойством стимулировать пролиферацию кроветворных 
стволовых клеток. Число эндогенных колоний на поверхности 
селезенок при введении родиолы Семенова возрастает в 2,18-
2,60 раза, мумиё - в 1,73-1,82 раза, гликоразмулина - в 1,60-2,0 
раза, иммунала - в 1,91-2,40 раза. Следовательно, изученные ве-
щества обладают способностью влиять на пролиферативную ак-
тивность эндогенных кроветворных стволовых клеток . Сле-
дующим этапом явилось изучение эффекта веществ на уровень 
иРОК у иммунизированных крыс. Исследования показали, что5 
все изученные вещества обладают свойством повышать уровень 
иРОК в центральных и периферических органах иммунитета у 
крыс. Исследования иРОК в тимусе дали следующие результа-
ты: под воздействием родиолы Семенова в дозах 50 и100 мг/кг 
число тимоцитов повышается соответственно в 1,55 и 1,43 раза; 
мумиё - 1,3 и 1,35 раза; гликоразмулина - 1,58 и 1,41 раза и им-
мунала - 1,62 и 1,53 раза. Под воздействием этих веществ попу-
ляция иРОК в селезенке крыс повышается в большей степени, 
чем в тимусе. Так, при введении изученных доз родиолы Семе-
нова количество иРОК повышается соответственно в 1,61 и 1,65 
раза, мумиё - в 1,52 и 1,58 раза, гликоразмулина - в 1,65 и 1,81 
раза и иммунала - в 1,91 и 1,71 раза. 

Выводы: установлено, что родиолы Семенова, мумиё 
гликоразмулин способны проявлять иммунологическую реак-
тивность в норме и при вторичных иммунодефицитных состоя-
ниях.  
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Одними з найрозповсюдженіших захворювань у сучас-

ному світі, що часто призводять до тяжких станів і смерті, є за-
хворювання печінки. Метою дослідження стало вивчення гепа-
топротекторної дії 50% спиртово-водного і 70% очищеного 
спиртового екстрактів листя кизилу звичайного в ефективній 
дозі 50 мг/кг на моделі тетрахлорметанового гепатиту на щурах. 
В якості препарату порівняння використовували силібор в тера-
певтичній дозі 25 мг/кг. Стан антиоксидантної системи оціню-
вали за показниками інтенсивності перекисного окиснення ліпі-
дів (ПОЛ), як аланін-амінотрансфераза (АлАТ) у сироватці крові 
тварин, що визначали методом Райтмана-Френкеля, а також  за 
рівнем тіобарбітурової кислоти (ТБК-реактантів) та відновлено-
го глутатіону (ВГ) як у сироватці крові так і у гомогенаті печін-
ки тварин за методами І.Д. Стальної та Т.Г. Гаришвілі. Результа-
ти досліджень показали, що 50% спиртово-водний екстракт лис-
тя кизилу звичайного має більш виражені гепатозахисні власти-
вості ніж 70% очищений спиртовий екстракт і препарат порів-
няння – силібор, а також призводить до зменшення інтенсивнос-
ті цитолітичних і вільнорадикальних процесів у печінці, підви-
щує активність антиоксидантної системи гепатоцитів. Таким 
чином, встановлена виражена антиоксидантна активність 50% 
спиртово-водного екстракту листя кизилу звичайного за показ-
никами ТБК-реактантів у сироватці крові – 99,5% і гомогенаті 
печінки – 95,4% та перевага за цими показниками препарат по-
рівняння – силібор на 14,0% і 18,3%. 
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На сьогодні є відомим факт, що окисна деградація та мо-
дифікація білків (ОМБ), що обумовлена функціональною здатні-
стю найбільш реакційноздатних ділянок білкової молекули, по-
декуди навіть випереджає досить вивчену атаку вільних кисене-
вих радикалів на ліпіди біологічних мембран. Цей процес су-
проводжується утворенням первинних амінокислотних радика-
лів, що викликають глибокі структурні зміни білкової молекули 
і, як наслідок, порушення їх функції. 

Метою роботи було дослідження здатності кріоактивова-
ного порошку аронії чорноплідної попереджати ОМБ тканини 
печінки за умов формування токсичного тетрахлорметанового 
гепатиту. 

Проведені дослідження показали, що формування токси-
чного гепатиту призводить до вірогідного (р<0,05) та досить 
тривалого (до 14-ї доби спостереження) підвищення  інтенсив-
ності як спонтанної, так і металкаталізуємої ОМБ, що супрово-
джується надлишковим накопиченням як аліфатичних альдегі-
дів, як ранніх маркерів ОМБ, так карбонільних похідних, як піз-
ніх маркерів зазначеного процесу. Курсове застосування з ліку-
вально-профілактичною метою кріопорошку плодів аронії чор-
ноплідної сприяє зниженню інтенсивності  ОМБ у всі строки 
дослідження. Важливо зазначити, що препарат сприяв знижен-
ню інтенсивності утворення і накопичення продуктів як спон-
танної, так і стимульованої модифікації білків в середньому у 
1,6-2,9 рази. Крім того, наприкінці другого тижня спостережен-
ня рівень продуктів деградації білків наближається до показни-
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ків, що зареєстровані у інтактних тварин. 
Таким чином результати проведеної серії досліджень 

переконливо свідчать про наявність в спектрі фармакологічної 
активності кріоактивованого порошку плодів аронії чорноплід-
ної антиракальних властивостей, що проявляється в здатності 
уповільнювати окисну модифікацію білків на тлі токсичного 
впливу на організм тетрахлорметану. 
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Однією із ознак залежного від віку погіршення функцій 
центральної нервової системи є порушення сну, які можуть як су-
проводжувати деякі соматогенні і психогенні захворювання, так і 
поставати самостійною, досить значною проблемою. Лікарські за-
соби, що традиційно призначаються для корекції сну, складають 
досить різноманітну за ефективністю безпечністю групу. 

З метою вивчення фармакологічної ефективності синтетич-
ного аналогу мелатонину – «Віта-мелотонин» у осіб похилого та 
старечого віку, що страждають на безсоння різного ступеня, було 
проведено аналіз змін біоелектричної функції головного мозку. 

Нами було проаналізовано електроенцефалограми 18 хво-
рих, які скаржились на дратівливість, безсоння, емоційне переван-
таження і т.і. Вік хворих становив від 72 до 84 років (середній вік 
81±3 роки). Хворим проводилась реєстрація електричних потенці-
алів за класичною схемою з використанням методів мапування го-
ловного мозку, на комп'ютерному комплексі «DX-system». Групу 
порівняння становили пацієнти, які приймали снодійні засоби ін-
ших фармакологічних груп. У ході дослідження було встановлено, 
що під час лікування протягом не менш ніж 3 місяці у хворих було 
зареєстровано зменшення рівня десинхронізації та індексів висо-
кочастотних ритмів у середньому на 16,5 % у порівнянні з почат-
ком терапії. У порівнянні зі змінами показників біоелектричної ак-
тивності  головного мозку що реєструвалась у групі порівняння 
статистично значимої розбіжності не виявлено. 

Таким чином можливо стверджувати, що призначення син-
тетичного аналогу мелатонину в комплексній схемі лікування по-
рушень сну призводить до суттєвого зниження електроенцефалог-
рафічних показників активності головного мозку, що свідчить про 
наявність в спектрі фармакологічної дії препарату моделюючого 
впливу на рівень коркової активності головного мозку. 
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Мета роботи: забезпечення високої ефективності та яко-

сті лікарських засобів розроблених на основі нанотехнологій 
можливе лише при дотриманні вимог, щодо розробки, дослі-
дження, запровадження і виробництва нових фармакологічних 
засобів. Однією із вимог до нових протимікробних препаратів є 
зменшення негативного впливу на клітини. Такі дослідження 
надають первинну інформацію про токсичну дію речовин і 
складають основу для підтвердження безпечності нових лікар-
ських засобів. 

Зважаючи на постійну потребу у впровадженні нових 
протимікробних препаратів для лікування кишкових інфекцій, 
доцільною є розробка комбінованих засобів, які б мали кращі 
показники ефективності та безпечності. Значний науково-
практичний інтерес мають дослідження препаратів на основі на-
носрібла, активного проти антибіотикорезистентних мікроорга-
нізмів, зокрема розроблений та синтезований співробітниками 
кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ ім. О.О. 
Богомольця та Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН 
України нанокомпозит високодисперсного кремнезему та нано-
частинок срібла, що розглядається як перспективний препарат 
комплексної антибактеріальної і сорбційно-детоксикаційної дії.  

Метою даної роботи було вивчення цитотоксичності на-
нокомпозиту високодисперсного кремнезему та наночастинок 
срібла (ВКНС).  

Методи дослідження: тестування проводять за візуаль-
ними показниками росту моношару еукаріотичних клітин та за 
показниками життєздатності еукаріотичних перещеплюваних 
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культур при  мікроскопічному  аналізі моношару клітин та  фар-
буванні суправітальним фарбником нейтральним червоним. В 
роботі вивчали цитотоксичну дію 1%, 0,5%, 0,25%,  0,12%, 
0,06%, 0,03%, 0,015%, 0,007% суспензії нанокомпозиту ВКНС 
на еукаріотичні клітини перещеплюваної культури епідермоїд-
ної карциноми гортані (НЕр-2). Для культивування застосовува-
ли поживне середовище 199 (НВП «Біо-Тест-Лабораторія», 
Україна) в яке вносили 10% прогрітої при 56°С протягом 30 хв 
ембріональної сироватки телят (ЕСТ, «Sigma», США) 25 мМ 
HEPES, 100 од/мл канаміцину (Пан-Еко, Росія). До складу сере-
довища підтримки входили: середовище 199, 2% ЕСТ, 25 мМ 
HEPES, 100 од/мл канаміцину (Пан-Эко, Росія). Посівна доза 
клітин – 3-6×105 клітин/мл, по 100 мкл клітинної суспензії на 
лунку. В процесі дослідження клітини вирощували в 96-
лункових планшетах («Costar», Великобританія) і інкубували в 
термостаті у водонасиченій атмосфері з 5% СО2 при t = 37°С. 
Суцільний моношар клітин отримували через 24 год. В лунки 
вносили послідовні розведення досліджуваних зразків та інку-
бували з клітинами 18 годин. 

Результати: при обробці моношару еукаріотичних клі-
тин перещеплюваної культури епідермоїдної карциноми гортані 
(НЕр-2) досліджуваними нанокомпозитом ВКНС показано де-
струкцію моношару при його концентраціях 1%, 0,5%, 0,25%,  
0,12%, 0,06%, 0,03%, 0,015%. При концентрації ВКНС 0,007% – 
спостерігали часткову деструкцію моношару (до 80% живих 
клітин). 

Висновок: показано цитотоксичну дію на моношар еука-
ріотичних клітин перещеплюваної культури епідермоїдної кар-
циноми гортані (НЕр-2)  1%, 0,5%, 0,25%,  0,12%, 0,06%, 0,03%, 
0,015%, 0,007% нанокомпозиту ВКНС. При 0,007% нанопрепа-
рату спостерігали часткову деструкцію моношару (до 80% жи-
вих клітин). 
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За останні два десятиліття інтерес до традиційних систем 
медицини і, особливо, до лікарських засобів рослинного похо-
дження значно зріс як у розвинених, так і в країнах, що розви-
ваються. То ж особливу увагу вчених привертає аронія чорноп-
лідна (АЧ) з її багаточисельними фармакологічними властивос-
тями. Тому метою даної роботи є розробка найбільш оптималь-
ного режиму дозування для плодів і кріоактивованого порошку 
АЧ у тварин за умов гіпокінетичного стресу (ГС) й визначення 
більш ефективної лікарської форми за умов вивчаємої патології.  

Для розробки оптимального режиму дозування викорис-
товували метод двохфакторного експерименту, де тваринам 
вводили плоди та кріоактивований порошок АЧ в дозах 150 
мг/кг та 300 мг/кг. Всі дослідження проводили в динаміці: на 1, 
9, 19 добу спостереження. ГС моделювали шляхом розміщення 
щурів у тісні клітки-пінали на 24 години. В якості показників 
оцінки ефективності стреспротекторної дії АЧ використовували 
тест «відкрите поле», тест «підвішування за хвіст», тест «приму-
сове плавання з вантажем», а також за рівнем SН–груп у сирова-
тці щурів.  

Проведені дослідження показали, що оптимальна доза 
при якій проявляється максимальна стреспротекторна актив-
ність плодів АЧ складає 172,59 – 250,80 мг/кг протягом 12,15 – 
19,68 днів, в той час як застосування кріоактивованого порошку 
дозволяє досягти зазначеного ефекту в дозі 145,06-152,53 мг/кг 
на протязі 9,64-10,11 діб. Отримані результати свідчать, що 
створення лікарської форми АЧ на основі кріоподрібненого по-
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рошку АЧ дозволяє зменшити дозування лікарського засобу на 
13-39% та скоротити термін фармакотерапії на 17-49%. 

Виходячи з отриманих даних, слід вважати більш доціль-
ним застосовувати в якості стреспротекторного засобу кріоакти-
вований порошок аронії чорноплідної. 
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У попередніх скринінгових дослідженнях нами було вста-
новлено що сполука з лабораторним шифром МТ-279, подовжує 
тривалість  плавального тесту у щурів та подовжує час бігу у 
третбані, що свідчить про наявність актопротекторних властиво-
стей. Оскільки в основі зниження працездатності лежить гіпоксія, 
нами досліджено вплив даної сполуки на гостре порушення моз-
кового кровотоку. 

Мета. Охарактеризувати вплив похідного 1,2,4-триазино-
хіназоліну (сполуки МТ-279) в порівнянні з бемітилом на фізичну 
витривалість щурів на тлі гострого порушення мозкового крово-
току. 

Матеріали та методи. Дослідження виконано на 28 білих 
нелінійний щурах обох статей масою 170-230 г. Гостре порушен-
ня мозкового кровотоку (ГПМК) моделювали шляхом перев’язки 
правої загальної сонної артерії при виході тварин з наркозу, коли 
вони перебували у стані поверхневої седації. Тварин поділили на 
4 групи по 7 особин у кожній: І - інтактні тварини; ІІ – щурі з 
ГПМК без лікування (контрольна група); ІІІ – тварини з ГПМК, 
яким протягом 15 діб в лікувальному режимі, в/оч вводили спо-
луку МТ-279 у дозі 2,5 мг/кг, що дорівнювало її ЕД50 за плаваль-
ним тестом; ІV – щурі з ГПМК, яким аналогічно в/оч вводили 
Бемітил у дозі 33,0 мг/кг, що становила його ЕД50 за плавальним 
тестом. Ефективність препаратів оцінювали за тривалістю (сек.) 
плавального тесту (динамічна витривалість) та визначенням 
статичної витривалості – час (сек.) утримання тварин на горизон-
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тальному стрижні, що обертається на (15 обертів/хвилину). У  
плавальній пробі визначали тривалість плавання щурів у воді при 
температурі 24-26 0С з додатковим навантаженням (10 % від маси 
тіла) до появи ознак повної втоми. Вивчення динамічної та 
статичної витривалості проводили на 5-ту та 15-ту добу після мо-
делювання ГПМК – час з найбільш виразними змінами в 
біоенергетичних показниках ішемізованого мозку. Цифрові дані 
обробляли методом варіаційної статистики  (С.Н, Лапач и др., 
2002) з використанням t-критерію Стьюдента. Вірогідними вва-
жали зміни показника при р≤0,05. 

Результати. Встановлено, що однобічна перев'язка 
загальної сонної артерії в контрольній (нелікованій) групі щурів 
призводить до зменшення тривалості як динамічної так і 
статичної витривалості тварин. Найбільш виразні зміни 
спостерігалися на 5 добу експерименту: мало місце вірогідне 
зниження динамічної та статичної активності тварин відповідно 
на 40,35% та 45,5% відносно інтактних щурів. В подальшому, на 
15 добу відбувалося поступове відновлення обох показників, од-
нак вони не досягли рівня інтактних тварин. Курсове введення 
сполуки МТ-279, як і еталонного актопротектора бемітилу, 
сприяло збільшенню фізичної витривалості тварин, що помітно 
було вже на 5 добу експерименту. В цей період досліду показник 
плавального тесту виріс відповідно на 86,5% та 62,9%  а показник 
статичної витривалості виріс на 100,8% і 126,4% відповідно 
відносно контролю. При цьому за ефективністю сполука МТ-279 
в певній мірі переважала референс препарат (р≤0,05) в обидва 
терміни спостереження. Зазначена динаміка спостерігалась і на 
15 добу експерименту – +52,7%  та +65,4% відповідно за пла-
вальним тестом, і на +56,17% та 71,24% відповідно за тестом 
статичної витривалості.  

Висновки. Таким чином результати проведеного 
дослідження показали, що курсове (15 днів) введення щурам з 
ГПМК сполуки МТ-279 в дозі 2,5 мг/кг в/оч, так само, як і 
бемітил супроводжувалося підвищенням як динамічної так і 
статичної виносливості тварин. При цьому за ефективністю МТ-
279 конкурентноспроможна з референс препаратом. 
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При создании новых лекарственных форм и исследова-

нии существующих, необходимо иметь информацию о свойст-
вах компонентов, их взаимном влиянии друг на друга, оценивать 
изменение активности веществ под действием различных фак-
торов, изучать скорость высвобождения субстанций, сравнивать 
их активность в различных препаратах. Стандартные физико-
химические методы анализа дают информацию о концентрации 
веществ, но не позволяют оценить их биологическую актив-
ность. Используемый в данной работе биолюминесцентный ме-
тод, основанный на принципах клеточных биосенсоров, совме-
щает в себе физико-химический и биологический подходы к 
изучению лекарственных веществ. Его биологической основой 
являются живые морские светящиеся бактерии, излучающие 
свет видимой области длин волн, который регистрируется инст-
рументально. 

В работе изучали биоцидное действие хлоргексидна в ге-
лях альгината кальция, а также скорость высвобождения дейст-
вующего вещества из лекарственных форм.  

Активность антисептика оценивали по ингибированию 
бактериальной люминесценции (%) в отношении штамма бакте-
рий Photobacterium leiognathi Sh1. Для оценки влияния альгина-
та натрия и хлорида кальция на активность хлоргексидина в 
биолюминесцентном методе, методику биотестирования моди-
фицировали следующим образом: в пробы вместо 3%-го раство-
ра хлорида натрия вводили 500 мкл 1% раствора альгината на-
трия (или 500 мкл 5%-го хлорида кальция), 250 мкл воды и 250 
мкл 12%-го раствора хлорида натрия. Остальная часть методика 
оставалась без изменений. 
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Исследования показали, что в присутствии альгината на-
трия биологический эффект хлоргексидина менялась незначи-
тельно. Добавление хлорида кальция к раствору антисептика 
приводило к образованию труднорастворимых соединений и 
помутнению раствора, что в свою очередь приводило к значи-
тельному снижению его активности. Исходя из полученных 
данных, была предложена технология получения лекарственных 
форм хлоргексидина, которая заключалась в первоначальном 
растворении сухого альгината натрия в растворе хлоргексидина, 
с последующим введением хлорида кальция до образования геля 
нужной плотности.  

В результате были получены формы, консистенция кото-
рых менялась от вязких жидкостей до двухфазных систем с 
плотными гелевыми сгустками. Плотность полученных гелей 
количественно оценивали с помощью фотоколориметра (турби-
диметрически) при длине волны 540 нм. 

Полученные гелевые лекарственные формы исследова-
лись на скорость высвобождения действующего вещества, с це-
лью оптимизации их состава. Кинетика биолюминесценции ре-
гистрировалась в автоматическом режиме с помощью самопис-
ца, и вся измерительная система представляла собой, фактиче-
ски биосенсор, работающий в режиме on line. Было определено, 
что увеличение содержания хлорида кальция в гелях от 0,05% 
до 0,3%, приводило к возрастанию оптической плотности в 2 
раза и уменьшению скорости высвобождения антисептика от 2,7 
до 0,27 мкг/ч. Разработанные составы и технология приготовле-
ния гелевых лекарственных форм хлоргексидина обеспечивали 
полного высвобождение лекарственного вещества за 1 - 10 ч. 

Полученные результаты дают основание для более широ-
кого применения инновационного биолюминесцентного метода 
в биофармацевтических исследованиях. 
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Цель работы: изучить влияние комплексных инфузион-

ных растворов на изменение активности ферментов в тканях по-
чек – каталазы и NO-синтазы в острый период ожоговой болез-
ни в эксперименте у крыс.  

Методы исследования: на модели ожоговой болезни исс-
ледовали динамику активности двух ферментов в гомогенатах 
тканей почек. Проведено сравнение влияния только коллоидно-
гиперосмолярных растворов: HAES-LX-5%, предложенного для 
доклинических исследований Институтом патологии крови и 
трансфузионной медицины (г. Львов) на основе гидроксиэтил-
крахмала и референс-препарата – Лактопротеин с сорбитолом 
(ЛПС), а также оценены изменения активности ферментов при 
ожогах  и их коррекции этими растворами. Наблюдения прово-
дились на первые, третьи и седьмые сутки, на протяжении кото-
рых внутривенно капельно вводили растворы в дозе 10 мл/кг 
массы тела крыс, в условиях предварительной катетеризации 
бедренной вены. Площадь ожога достигала 21-23% поверхности 
тела и соответствовала II-III степени тяжести. 

Результаты: Исследование активности ферментов обус-
ловлено их патогенетическим значеним в почках, как органа-
мишени при ожоговой болезни, вовлеченного в нарушения го-
меостаза, окислительный стресс, энергодефицит и синдром сис-
темного воспалительного ответа. От сохранности функции ан-
тиокислительного фермента каталазы и эндотелиального регу-
лятора кровотока – NO-синтазы могут зависеть результаты про-
текторних влияний исследуемых растворов на улучшение мета-
болизма в почках. Применение растворов у интактных крыс не 
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темного воспалительного ответа. От сохранности функции ан-
тиокислительного фермента каталазы и эндотелиального регу-
лятора кровотока – NO-синтазы могут зависеть результаты про-
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вызывало отклонений и значительных колебаний активности 
ферментов  за весь период наблюдения.Так, активность NO-
синтазы колебалась соответственно по срокам опыта на фоне 
HAES-LX-5% в пределах 26,72+2,84, 27,14+1,75 и 22,09+1,76 
нмоль/мг белка/мин/, на фоне ЛПС – 26,35+3,35 – 24,07+2,16. 

Однако установлено, что при ожоговой болезни актив-
ность каталазы в тканях почек неуклонно снижалась: в первые 
сутки на фоне применения HAES-LX-5% она составляла  
89,82%, на третьи – 84,80% и на седьмые – только  69,89% по 
сравнению с применением этого инфузионного раствора у инта-
ктных крыс. Аналогичная ситуация наблюдалась на фоне при-
менения ЛПС: в первые сутки  активность каталазы падала до 
81,26%, на седьмые – до 67,68% от использования только ЛПС. 
Очевидно, что достоверных различий между эффективностью 
двух изучаемых растворов не выявлено. 

Противоположный результат был установлен для актив-
ности NО-синтазы. Так, развитие ожога способствовало прирос-
ту её активности уже в первые сутки на фоне НАЕS-LX-5% на 
13,4%, на третьи – на 52,61% и на седьмые – максимально на 
81,71%, т.е. почти в 2 раза. Использование ЛПС в первые сутки 
больше стимуляровало активность NO-синтазы (на 57,76%), а на 
седьмые – также до 85,37%.  

Выводы: При анализе фармакодинамических особенно-
стей инфузионных комплексных растворов наблюдается нарас-
тающее истощение активности каталазы при развитии ожоговой 
болезни, оба инфузионных раствора в равной мере способству-
ют её восстановлению, но не более, чем наполовину, что может 
приводить к развитию окислительного стресса. Наоборот, при-
менение обоих растворов сопровождалось  компенсаторным  
увеличением активности NO-синтазы в тканях почек, что напра-
влено на поддержание в них адекватной гемодинамики. 
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Кавун колоцинт (Citrullus colocynthis) – рослина родини 

Гарбузові, яка, за даними літературних джерел, має багатий хі-
мічний склад і широкий діапазон біологчної активності, зокре-
ма, і гіпоглікемічну активність. Останню пов’язують із її стиму-
люючою дією на секрецію інсуліну.  

Мета роботи: дослідити гостру токсичність та гіпоглі-
кемічну активність плодів Citrullus colocynthis. 

Методи дослідження: гостру токсичність водного екст-
ракту з оболонки плодів Citrullus colocynthis вивчали згідно ме-
тодики на білих безпорідних щурах масою 150-200 г за умов од-
норазового внутрішньошлункового введення в діапазоні доз 
3000-5000 мг/кг. Дослідження проводили на 4 групах тварин  по 
6 щурів у кожній: 1група – контрольна; 2, 3, 4 групи – експери-
ментальні тварини, які отримали водний екстракт з оболонки 
плодів Citrullus colocynthis внутрішньошлунково одноразово в 
дозі 3000 мг/кг, 4000 мг/кг та 5000 мг/кг відповідно. Тварини 
перебували під спостереженням протягом 14 діб. Основними 
критеріями оцінки гострої токсичності досліджуваного екстрак-
ту були загальний стан тварин, їх маса  та кількість тварин, що 
загинули. 

Цукровий діабет (ЦД) відтворювали на моделі алоксано-
вого ЦД шляхом одноразового підшкірного введення алоксану 
білим безпорідним щурам в дозі 130 мг/кг. Водний екстракт з 
плодів Citrullus colocynthis вводили щурам з алоксановим ЦД 
внутрішньошлунково в дозі 200 мг/кг щоденно протягом 7 діб. 
Рівень глюкози в порції крові, зібраної з хвостової вени тварин, 
визначали на третій і сьомий день експерименту автоматичним 
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методом на аналізаторній системі Bionime Rightest GM 110 Swit-
zerland і порівнювали з таким у контрольної групи тварин. 

Результати досліджень показали, що при одноразовому 
введенні водного екстракту з оболонки плодів Citrullus 
colocynthis в діапазоні доз 3000-5000 мг/кг білим щурам загибелі 
тварин не спостерігалося, відхилень у поведінці щурів, реагу-
ванні на зовнішні подразники не зафіксовано, маса їх тіла в ході 
експерименту не відрізнялася від такої у контрольної групи тва-
рин. Отримані дані щодо визначення гострої токсичності  вод-
ного екстракту з оболонки плодів Citrullus colocynthis дозволя-
ють віднести його до класу малотоксичних речовин.  

В результаті лікування щурів з алоксановим діабетом 
протягом 7 діб водним екстрактом з плодів Citrullus colocynthis 
(200 мг/кг) спостерігали зниження рівеня гіперглікемії в 1,5 ра-
зи. 

Висновки: проведені дослідження з визначення гострої 
токсичності водного екстракту з оболонки плодів Citrullus 
colocynthis показали, що він, згідно з класифікацією речовин за 
токсичністю, може бути віднесений до класу малотоксичних ре-
човин. 

Внутрішньошлункове  введення водного екстракту з пло-
дів Citrullus colocynthis в дозі 200 мг/кг супроводжується статис-
тично значимим зменшенням рівня глюкози в крові щурів з ало-
ксан-індукованим цукровим діабетом. 
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На даний час актуальним залишається пошук ефективних 

лікарських засобів природного походження з імуностимулюю-
чою дією. Інтенсивні дослідження гриба Ganoderma Lucidum 
останніх років призвели до виділення з нього біологічно-
активних речовин, перш за все полісахаридів і терпенів, яким 
властива імуностимулююча дія. Але в той же час, великий інте-
рес до цих засобів супроводжується підвищенням вимог до їх 
ефективності та безпечності.  

Мета роботи: дослідити гостру токсичність гриба  
Ganoderma Lucidum (Curt.:Fr.) P. Karst. 

Методи дослідження. Дослідження оцінки гострої ток-
сичності проводилися на статевозрілих (віком 3-5 міс) тваринах: 
мишах-самцях лінії CBA/Ca  та щурах-самцях лінії Wistar. Усі 
тварини були розподілені на 2 групи: контрольні, які отримува-
ли розчинник та експериментальні, які одноразово внутрішньо-
шлунково отримували водний розчин міцелію гриба Ganoderma 
Lucidum. Доза досліджуваної речовини складала 5000мг/кг маси 
тіла, оскільки лімітуючим показником при визначенні гострої 
токсичності  є максимальна доза четвертого класу токсичності 
(малотоксичні речовини) з урахуванням шляху введення. Для 
внутрішньошлункового введення ця доза – 5000мг/кг маси тіла. 
Спостереження проводили протягом 14 діб з початку введення 
препарату. Для реєстрації картини інтоксикації враховували за-
гальний стан тварин, їх поведінку, зміни дихання, динаміку при-
росту ваги тіла. Зважування тварин проводили на початку та в 
кінці дослідження. Кількість подихів за хвилину визначали пе-
ред введенням досліджуваної речовини, через 3 години та через 
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гальний стан тварин, їх поведінку, зміни дихання, динаміку при-
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ред введенням досліджуваної речовини, через 3 години та через 
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24 години після введення. 
Результати досліджень показали, що одноразове вве-

дення водного розчину висушеного міцелію гриба Ganoderma 
Lucidum мишам-самцям лінії CBA/Ca у дозі 5000 мг на кг маси 
тіла не викликає загибель тварин. У зовнішньому вигляді, пове-
дінці мишей змін не відзначалося. Тварини в достатній кількості 
споживали корм і воду, маса їх тіла в ході експерименту не від-
різнялася від такої у контрольної групи тварин. Окрім того, у 
двох досліджуваних групах мишей спостерігався приріст маси 
тіла. У мишей, які отримували досліджувану речовину протягом 
першої доби спостереження – через 3 години та 24 години після 
введення кількість подихів за хвилину не змінювалась. 

За час спостереження, змін у зовнішньому вигляді та в 
поведінці щурів, які отримували водний розчин висушеного мі-
целію гриба Ganoderma Lucidum у дозі 5000 мг/кг, виявлено не 
було. Через 3 години після отримання досліджуваної речовини у 
щурів спостерігалося деяке зниження кількості подихів за хви-
лину (статистично недостовірне), яке відновлювалося до кінця 
першої доби спостереження. Тварини в достатній кількості спо-
живали корм і воду, маса їх тіла в ході експерименту не відріз-
нялася від такої у контрольної групи тварин. 

Висновки: проведені дослідження з визначення гострої 
токсичності при внутрішньошлунковому введенні водного роз-
чину висушеного міцелію гриба Ganoderma Lucidum в дозі 5000 
мг/кг маси тіла показали, що за ступенем токсичності його мож-
на віднести до IV класу токсичності – речовини малотоксичні. 
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Нозокоміальні (внутрішньолікарняні) інфекції, що у 90% 

випадків мають бактеріальне походження, є глобальною медич-
ною і соціально-економічною проблемою сьогодення. Збудни-
ками понад 50% усіх нозокоміальних інфекцій нині є мультире-
зистентні до антимікробних препаратів мікроорганізми. Стрімке 
розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій у всіх країнах 
світу є свідченням актуальності пошуку нових високоефектив-
них антимікробних засобів. Перспективними у даному випадку 
вважаються наночастинки міді, що активні проти антибіотико-
резистентних штамів мікроорганізмів. 

Відомо, що мідь є одночасно необхідним для життєдіяль-
ності мікроелементом та токсичним важким металом для бага-
тьох живих клітин. З одного боку, мідь бере участь у перебігу 
багатьох важливих метаболічних процесів. З іншого боку – про-
являє значну бактеріостатичну та бактерицидну активність за-
вдяки ушкодженню плазматичних мембран, нуклеїнових кислот 
та деструкції сульфгідрильних груп протеїнів. Разом з тим нано-
частинки металів проявляють більш виражену біологічну актив-
ність, ніж відповідні сполуки макророзміру. Однією з головних 
причин зміни властивостей частинок із зменшенням їх розмірів 
є ріст відносної частки «поверхневих» атомів, а отже – збіль-
шення поверхневої енергії. Наночастинки металів – перспектив-
ні претенденти на створення нового класу антибактеріальних 
препаратів. 

Мета роботи: оцінка протимікробної активності наночас-
тинок міді для визначення їх ефективності як перспективної фа-
рмакологічної субстанції у лікуванні нозокоміальних інфекцій. 
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Методи дослідження: наночастинки міді синтезовані ме-
тодом хімічної конденсації у водному розчині за методикою Ін-
ституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. Для 
встановлення форми та розміру отриманих наночастинок вико-
ристана трансмісійна електронна мікроскопія (ТЕМ). Вихідна 
концентрація препарату наночастинок – 32 мг/мл за металом. 

Визначення антимікробної активності синтезованого пре-
парату наночастинок міді проводили методом серійних розве-
день в агарі згідно МУК 4.2.1890-04, 2004, а також за оригіналь-
ною методикою, розробленою Інститутом урології НАМН Укра-
їни. У якості патогенних тест-культур використовували штами 
Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300, Staphylococcus aureus 
209P, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli 
ATCC 2592, Shigella sonnei, Salmonella typhimurium 144. Також 
протимікробна дія досліджувалася на клінічних мультирезисте-
нтний ізолятах, виділених від хворих хірургічного профілю, 
Klebsiella ozaenae 4348, Citrobacter freundii 4369, Escherichia coli 
4358, Enterobacter aerogenes 2476, Proteus mirabilis 4363, Staphy-
lococcus aureus 4312, Pseudomonas aeruginosa 283, Enterococcus 
faecalis 4305, Candida 4418. 

Результати: за даними ТЕМ наночастинки міді мали сфе-
ричну форму та розмір 40 нм. Встановлено, що фармакологічна 
субстанція ефективно пригнічувала ріст патогенних тест-штамів 
і мультирезистентних клінічних ізолятів, виділених від хворих 
хірургічного профілю. 

Висновки: отримані результати є свідченням вираженої 
протимікробної дії фармакологічної субстанції наночастинок 
міді, що робить перспективним проведення подальших дослід-
жень з метою розробки нового високоефективного антимік-роб-
ного засобу для боротьби із нозокоміальними інфекціями. 
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Сучасні підходи до профілактики та лікування НПЗЗ-

гастропатій шляхом застосування інгібіторів протонового насо-
су, блокаторів Н2 – гістамінових рецепторів або мізопростолу не 
завжди задовольняють запити клініцистів через недостатню 
ефективність цих препаратів та наявність побічних ефектів. То-
му сьогодні у всьому світі ведеться  інтенсивний пошук і розро-
бка нових підходів до підвищення ефективності та безпечності 
класичних НПЗЗ. Враховуючи багатогранність патогенезу вка-
заних ускладнень, на наш погляд, посилити  безпечність несте-
роїдних антифлогістиків можна шляхом їх поєднання з препара-
тами, яким притаманні поліфункціональні властивості. До числа 
таких лікарських засобів відноситься новий вітчизняний спаз-
молітик вінборон, багатовекторні фармакологічні ефекти якого 
(антиоксидантний, протигіпоксичний, протиішемічний, імуно-
модулюючий, стимулюючий вплив на мікроциркуляторні та ре-
паративні процеси, спроможність знижувати продукцію НСІ у 
шлунку) органічно співставляються з патогенезом гастроінтес-
тинальних ушкоджень. 

Мета роботи:охарактеризувати вплив одночасного вве-
дення в організм диклофенаку (ДФ) в поєднанні з вінбороном 
(В) на перебіг ад´ювантного артриту. 

Методи дослідження: ад'ювантний артрит (АА) моделю-
вали в 3-х групах статевозрілих щурів-самців шляхом субплан-
тарного введення повного ад'ювантаФрейнда. Лікування прово-
дилось з 14 по 28 день після інокуляції ад'ювантаокремо ДФ (2 
мг/кг, в/ш) та ДФ+В (2 мг/кг, в/ш + 2,5 мг/кг, в/м). На 28 добу 
експерименту оцінювали перебіг метаболічних процесів у сли-
зовій оболонці шлунка (СОШ)за динамікою показників малоно-
вого діальдегіду (МДА), супероксиддисмутази (СОД), загально-
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го білка, ліпідів та фосфоліпідів, а також реєстрували зміни 
морфологічної картини шлунка. 

Результати: встановлено, що на 28 добу експерименту у 
нелікованих щурів з АА мало місце порушення метаболічних 
процесів у СОШ, що вказувало на наявність запального процесу 
шлунку: спостерігалось вірогідне зростання на 36% рівня МДА 
та зниження на 25% активності СОД відносно інтактних тварин. 
Разом з цим в СОШ мало місце певне зниження вмісту білка та 
вірогідне підвищення на 43% рівня загальних ліпідів. При цьому 
частка фосфоліпідів в ліпідному складі СОШ зменшилась на 
10% (р<0,05). На тлі монотерапії артриту ДФ зміни зазначених 
показників метаболічних процесів в СОШ торкнулись переваж-
но вмісту загального білка та фосфоліпідів, рівень яких знизився 
відносно нелікованих тварин відповідно на 24 та 30% при одно-
часному зниженні частки фосфоліпідів відносно загальних ліпі-
дів на 33% (р≤0,05).Під впливом терапії АА комбінацією ДФ + 
В мала місце нормалізація показників оксидантно-
антиоксидантної рівноваги та білково-ліпідного метаболізму в 
СОШ. Зазначені зміни показників метаболічних процесів в 
СОШ щурів з АА знайшли підтвердження у динаміці морфоло-
гічної картини шлунка. Так, в СОШ на тлі монотерапії АА дик-
лофенаком спостерігались ознаки гастропатії, які характеризу-
вались альвеолярною гіперплазією з явищами субнуклеарноїва-
куолізації поверхневого епітелію, посиленим апоптозом парієн-
тальних і головних клітин, склерозуванням власної пластинки, а 
також наявністю запальної інфільтрації. В протилежність цьому 
при застосуванні ДФ + В патологічних змін у паренхіматозно-
стромальних елементах СОШ практично не виявлено.  

Висновок: одночасне введення в організм щурів з АА ди-
клофенаку та вінборону супроводжується нівелюванням ознак 
гастротоксичності вказаного НПЗЗ, що свідчить про доцільність 
застосування вказаної комбінації лікарських препаратів у кліні-
чних умовах. 
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Пошук біологічно активних речовин рослинного похо-

дження і створення на їх основі лікарських препаратів – важливе 
завдання сучасної фармації. Особлива увага надається рослинам 
з багатовіковим досвідом використання в народній медицині, до 
яких належать види роду Гадючник родини Розові. Актуальним 
залишається дослідження лікарських рослин, які проявляють 
протизапальну, гепатопротекторну, антимікробну, протипух-
линну, активність. 

Мета роботи: дослідження фармакологічної дії водно-
спиртового (ГШК-1) та водного (ГШК-2) ектрактів кореневищ з 
коренями галючника шестипелюсткового. 

Методи досліджень. Експериментальну роботу викону-
вали в об’ємі простого фармакологічного скринінгу. Експериме-
нти з тваринами проводили відповідно до Міжнародних прин-
ципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин. 

Вивчення гострої токсичності екстрактів гадючника шес-
типелюсткового проводили за методикою Б.М. Штабського і 
Р.М. Гжегоцького (1980). Дослідження гепатопротекторної дії 
екстрактів гадючника шестипелюсткового проводили за методи-
кою В.С. Позднякова і Н.Г. Иванова (1979) на скринінговій мо-
делі ушкодження печінки, яке виникає при введенні тетрахлор-
метану. Про фармакологічну ефективність досліджуваних екст-
рактів робили висновок на основі біохімічних та функціональ-
них показників стану печінки, які визначали через 24 год після 
останнього введення тетрахлорметану. Дослідження впливу во-
дно-спиртового екстракту гадючника шестипелюсткового на ро-
звиток гострого панкреатиту вивчали на моделі гострого пан-
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креатиту у щурів за методикою І.П. Герелюка та співавт.(1987). 
Висновок про фармакологічну ефективність екстракту ГШК-1 
робили на основі біохімічних показників крові. Дослідження ан-
тимікробної активності екстрактів кореневищ з коренями г. шес-
типелюсткового вивчали методом дифузії діючих речовин в агар 
із застосуванням паперових дисків. Дослідження протипухлин-
ної дії екстрактів вивчали за методикою Р.А. Шрека, запропоно-
ваною для первинного відбору речовин з протипухлинною дією. 

Результати та їх обговорення. Встановлено, що водно-
спиртовий і водний екстракти є нетоксичними речовинами при 
внутрішньошлунковому введенні. Всі досліджувані речовини 
можна віднести до IV класу токсичності за ГОСТ 12.1.007-76 
«Вредные вещества. Классификация и общие требования безо-
пасности».  

При гострому токсичному ураженні печінки застосування 
екстрактів гадючника шестипелюсткового значно знижує інтен-
сивність процесу перекисного окислення ліпідів, стабілізує фун-
кцію клітинних мембран, зменшуючи токсичність дії тетрахло-
рметану та забезпечуючи гепатозахисну дію. Обумовлює пок-
ращення білоксинтезуючої функції гепатоцитів та обмежує роз-
виток застійних явищ у печінці, про що свідчить нормалізація 
показників активності ферментів холінестерази та лужної фос-
фатази. Водно-спиртовий екстракт кореневищ з коренями гадю-
чника шестипелюсткового проявляв більш інтенсивну та ефек-
тивну дію на гепатобіліарну систему в порівнянні з водним. 

Результати досліджень впливу екстракту ГШК-1 на роз-
виток експериментального панкреатиту свідчать, що у піддослі-
дних тварин значно зростає активність амілази крові та підви-
щується концентрація глюкози в крові у 2,16 рази на фоні вира-
женого лейкоцитозу. Інтраабдомінальне введення екстракту 
ГШК-1 зумовлювало виражену протизапальну дію, що підтвер-
джується зміною в напрямку нормалізації вмісту лейкоцитів та 
гемоглобіну, нормалізацією рівня глюкози в крові та інгібуючим 
ефектом на активність амілази, яка знижувалась у 2,32 рази, а 
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також і на концентрацію глюкози в крові, у порівнянні з показ-
никами контрольної групи. Фармакологічну дію екстракту 
ГШК-1 як інгібітору активності ферментів підтверджували мор-
фогістологічним дослідженням тканин підшлункової залози. За-
стосування з лікувальною метою екстракту ГШК-1 у тварин з 
експериментальним панкреатитом обумовлювало антифермент-
ну, протизапальну та регенеруючу дію на тканину підшлункової 
залози, що підтверджено на основі морфогістологічних, біохімі-
чних та гематологічних досліджень.  

Оцінку антимікробної активності екстрактів здійснювали 
шляхом вимірювання розміру зони затримки росту мікрооргані-
змів (в мм) навколо досліджуваного препарату. Як досліджувані 
культури використовували: Pseudomonas aeruginosa, Esherichia 
coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis. В результаті проведених досліджень встановлено, 
що досліджувані ГШК-1 та ГШК-2 мають здатність затримувати 
ріст мікроорганізмів. Найбільш ефективною виявилась бактеріо-
статична дія щодо паличкоподібної та кокоподібної мікрофлори 
водно-спиртового екстракту ГШК-1.  

Цитотоксичну дію досліджуваних екстрактів встановлю-
вали в дослідах in vitro. Встановлено, що виражену цитотоксич-
ну дію на ракові клітини виявляє екстракт ГШК-1, який в дозі 50 
мг викликає загибель пухлинних клітин на рівні 66%. Результа-
ти досліджень проведених in vivo на групі мишей з імплантова-
ною асцитною карциномою Ерліха свідчать, що під дією екстра-
кту ГШК-1 зменшувалося утворення асцитної рідини в абдомі-
нальній порожнині. Спостерігалися зміни вмісту металів – мік-
роелементів Fe, Cu, Zn, Co в тушках мишей, а також активності 
металоферментів церулоплазміну, каталази та насиченості залі-
зом трансферину в напрямку нормалізації на 7-й та 14-й день 
експерименту. 

При лікуванні мишей з імплантованою карциномою Ер-
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креатиту у щурів за методикою І.П. Герелюка та співавт.(1987). 
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також і на концентрацію глюкози в крові, у порівнянні з показ-
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водно-спиртового екстракту ГШК-1.  
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роелементів Fe, Cu, Zn, Co в тушках мишей, а також активності 
металоферментів церулоплазміну, каталази та насиченості залі-
зом трансферину в напрямку нормалізації на 7-й та 14-й день 
експерименту. 
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росту експериментальної карциноми становив на 7-му та 14-ту 
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добу 62,3 % та 65,8 % відповідно, тоді як при лікуванні екстрак-
том ГШК-2 коефіцієнт гальмування росту пухлини на 7-му та 
14-ту добу становив 39,1 % і 30,6 % відповідно. Одночасно кое-
фіцієнт середньої тривалості життя у тварин зростав до 197,2 %. 

Висновки: Встановлено, що екстракти гадючника шести-
пелюсткового нетоксичні, проявляють гепатопротекторну та ан-
тимікробну дію. Виражену гепатопротекторну дію проявляє во-
дно-спиртовий екстракт кореневищ з коренями гадючника шес-
типелюсткового, спосіб одержання якого захищено патентом 
України № 41976. 

Застосування водно-спиртового екстракту кореневищ з 
коренями гадючника шестипелюсткового у тварин з експери-
ментальним панкреатитом обумовлювало антиферментну та 
протизапальну дію на тканину підшлункової залози.  

Дослідження впливу екстрактів гадючника шестипелюст-
кового на розвиток імплантованої асцитної карциноми Ерліха в 
організм мишей свідчить, що застосування при лікуванні водно-
спиртового екстракту проявляється у гальмуванні розвитку пух-
линного росту на основі зменшення вмісту асцитної рідини в 
абдомінальній порожнині, більш інтенсивному прояву цитоток-
сичної дії на ракові клітини, а також покращенню показників 
кровотворення, антиоксидантної системи захисту, вмісту біое-
лементів та збільшенню тривалості життя піддослідних тварин у 
1,9 раза. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ  
ПЕСТИЦИДУ – АМІННОЇ СОЛІ 2,4-

ДИХЛОРФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 
Я.А. ТАРАСЕНКО, В.М. БОБИРЬОВ  

Українська медична стоматологічна академія,  
м. Полтава, Україна 

 
Стрімкий розвиток хімічної, фармацевтичної  промисло-

вості, інтенсивна хімізація сільського господарства  створює за-
грозу глобального забруднення зовнішнього середовища хіміч-
ними речовинами, серед яких зустрічаються сполуки, що пред-
ставляють як потенційну, так і реальну небезпеку для здоров'я 
населення. Більшу частину хімічних сполук, які потрапляють у 
зовнішнє середовище і оказують  несприятливу дію на організм, 
складають пестициди, широко використовувані в усьому світі 
для захисту рослин.  

Мета роботи: дослідження впливу пестициду амінної 
солі 2,4- дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА) на біохімічні 
показники у тканинах крові та мозку експериментальних щурів  
протягом 15 та 30 діб. 

Методи дослідження: експериментальну модель хроніч-
ної інтоксикації відтворювали внутрішньошлунковим введенням 
щурам пестициду 2,4-ДА в дозі 1/10 ЛД50  - 120 мг/кг один раз на 
добу протягом 15 та 30 діб. На 15-ту та 30-ту доби у крові та 
тканинах мозку визначали біохімічні показники, які відобража-
ють стан вільнорадикального перекисного окислення (ВРПО) 
ліпідів – рівень спонтанного гемолізу  еритроцитів, дієнових 
кон’югатів (ДК), продуктів, що реагують з тіобарбітуровою кис-
лотою (ТБК-реактанти) та активність антиоксидантних фермен-
тів – супероксиддисмутази (СОД), каталази, церулоплазміну. 
Одержані результати експериментальних досліджень піддавали 
математичній обробці та оцінювали вірогідність з використан-
ням критерію t Ст’юдента. Розходження вважалися достовірни-
ми при р<0,05. 
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Результати: введення щурам пестициду 2,4-ДА протя-
гом 15 діб виявило розвиток виражених метаболічних змін у до-
сліджуваних тканинах: достовірне зростання рівня проміжних 
продуктів ВРПО ліпідів (ДК у крові та ТБК-реактантів у крові та 
мозку), достовірне зниження антиоксидантної забезпеченості 
гідрофобними антиоксидантами. При більш тривалому введення 
токсиканту спостерігається подальше зростання вмісту ДК у 
крові; рівень ТБК-реактантів у тканинах мозку залишається дос-
товірне вищим за показники тварин інтактної групи, але у порі-
внянні з показниками тварин, яким вводили 2,4-ДА протягом 15-
і діб  він достовірно знизився. Вивчення активності антиоксида-
нтних ферментів – СОД та церулоплазміну у крові та СОД і ка-
талази у тканинах мозку показало, що при хронічному надхо-
дженні токсиканту у тварин достовірно знизилась активність 
досліджених ферментів порівняно з інтактними тваринами. Але, 
співставлення активності цих ферментів у тварин в умовах різ-
ного терміну токсичного впливу не виявило достовірних змін їх 
активності. Ці зміни можуть бути обумовлені компенсаторною 
реакцією у відповідь на мобілізацію системи антиоксидантного 
захисту.  

Висновки: на підставі експериментальних даних можна 
стверджувати, що при інтоксикації 2,4-ДА активізується ВРПО 
ліпідів, яке наростає в залежності від тривалості впливу пести-
циду; це провокує виснаження системи антиоксидантного захис-
ту. Враховуючи вищевикладене можна припустити, що для фа-
рмакологічної корекції наслідків токсичної дії 2,4-ДА доцільно 
використовувати препарати з антиоксидантною дією. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОКІНЕТИКИ 

НАЛОКСОНУ ПРИ ІНТРАНАЗАЛЬНОМУ 
ТА ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ КРОЛИКАМ 
О.В. ТИМЧЕНКО, М.О. ЛЯПУНОВ, Т.В. АНДРІАНОВА, 

В.В. ЛІБІНА, І.М. ОРЛОВА, І.В. КУДРІС 
ДП «Державний науковий центр лікарських засобів 

та медичної продукції», м. Харків, Україна 
 

Мета роботи: обґрунтування доцільності розробки нової 
лікарської форми налоксону – спрею назального, задля чого бу-
ло проведене порівняльне дослідження біодоступності та інших 
показників фармакокінетики налоксону при інтраназальному та 
парентеральних шляхах введення кроликам. 

Методи дослідження: налоксон вводили однократно ін-
траназально (і/н), внутрішньом’язево (в/м) та внутрішньовенно 
(в/в) в дозах 0,6÷1,8 мг/кг. Концентрацію препарату в плазмі ви-
значали методом ВЕРХ з попередньою твердофазною екстракці-
єю та концентруванням проби під вакуумом. Фармакокінетичні 
константи розраховували модельно-незалежним методом. 

Результати: у кроликів налоксон при і/н введенні швидко 
всмоктується у кров з подальшою швидкою елімінацією. Швид-
кість і/н абсорбції препарату майже у 1,5 рази вища, ніж після 
в/м ін’єкції. Максимальна концентрація (Сmax) налоксону в пла-
змі досягається через 5-10 хв, складаючи в діапазоні і/н доз 
0,6÷1,8 мг/кг 34,9 - 88,3 нг/мл, що є співставним з Сmax при в/м 
введенні в дозі 0,6 мг/кг - 78,8 мг/кг. Період напіввиведення 
(Т1/2) налоксону при і/н введенні у дозах 0,6, 1,2 і 1,8 мг/кг ста-
новить, відповідно, 52,9, 28,9 і 39,0 хв, тоді як при в/в та в/м 
введенні в дозі 0,6 мг/кг - 31,8 та 70,9 хв. Абсолютна біодоступ-
ність налоксону при і/н введенні склала близько 30%, пропор-
ційно зростаючи при двократному збільшенні дози. 

Висновки: встановлені показники фармакокінетики нало-
ксону при і/н введенні свідчать про доцільність створення нової 
лікарської форми налоксону – спрея назального. 
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Результати: введення щурам пестициду 2,4-ДА протя-
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та медичної продукції», м. Харків, Україна 
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ВПЛИВ АЗИТРОМІЦИНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
СТАН КОЛІННИХ СУГЛОБІВ 

К.М. ТКАЧЕНКО 
Національний фармацевтичний університет, 

м. Харків, Україна 
 

Захворювання суглобів - найбільш поширені хронічні хво-
роби людства. Медичне і соціальне значення хронічних артритів 
визначається постійним збільшенням їх частоти, схильністю до 
неухильного прогресування зі зниженням якості життя пацієн-
тів. Артрити займають перше місце серед причин непрацездат-
ності населення у віці 40-70 років і є основною причиною інва-
лідності осіб старше 65 років. Серед хронічних захворювань 
суглобів найбільш часто зустрічається остеоартроз. За даними 
ВООЗ (2010), він діагностується у 40% людей віком понад 70 
років, причому 80% з них мають обмеження в русі, а 25% не 
можуть впоратися з основними щоденними побутовими 
обов'язками.  

Незважаючи на розроблені програми терапії остеоартрозу, 
результати лікування на сьогоднішній день залишаються 
незадовільними. Медикаментозний вплив нестероїдними проти-
запальними препаратами (НПЗП) і ненаркотичними анальгети-
ками, маючи лише симптоматичну дію, часто призводить до 
розвитку побічних ефектів і ускладнень. Хондропротективні 
препарати здатні покращувати функцію суглобів, однак, їх про-
тективна дія на хрящ недостатня. У той же час, в ряді 
досліджень встановлено позитивний вплив антибіотиків при ек-
спериментальному остеоартрозі. Зокрема макроліди надають 
протизапальний та імуномодулюючий ефекти (інгібуючи синтез 
прозапальних цитокінів і посилюючи секрецію протизапальних 
цитокінів).  

Метою роботи стало вивчення впливу азитроміцину на 
функціональний стан колінних суглобів у хворих з остеоартро-
зом. 

Під нашим спостереженням знаходилося 36 хворих з 
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хронічним бронхітом у фазі загострення і супутнім остеоартро-
зом колінних суглобів. Дев'ятнадцяти пацієнтам з них у складі 
лікарської терапії призначався азитроміцин в дозі 500мг один 
раз на добу протягом трьох днів. Решта 17 пацієнтів приймали 
різні антибактеріальні препарати, за виключенням макролідів. 
Всі спостережувані отримували звичайну для них базисну тера-
пію (НПЗП), що не містить хондропротектори. Враховувалися 
показники 1. Інтенсивність болю оцінювали за візуальною ана-
логовою шкалою. Вона являє собою 10-сантиметрову лінійку, на 
якій хворий сам в момент дослідження оцінював біль в сантиме-
трах. Нульова відмітка - відсутність болю, 10 см - найсильніша 
біль. 2. Обсяг рухів у суглобах (фіксувався за допомогою куто-
міру). Обстеження проводили до початку прийому антибіотиків 
і через сім днів після курсу антибіотикотерапії. 

Показник інтенсивності болю до лікування склав в контро-
льній групі 4,9+1,1, а в дослідній групі 5,1+1,3. Після закінчення 
спостереження він став відповідно в групах 3,9+0,9 і 1,7+0,5. 
Відзначається достовірне (р <0,05) зменшення показника в групі 
осіб, які приймали азитроміцин. Обсяг рухів у суглобах після 
курсу антибіотикотерапії збільшився - в контрольній групі на 
5,2+1,4 і на 9,8+1,3 у дослідній групі. Різниця між групами ста-
тистично значуща (р <0,05). 

Таким чином, за результатами дослідження встановлено 
позитивний терапевтичний вплив азитроміцину у хворих з ос-
теортрозом на функціональний стан колінних суглобів, що буде 
предметом наших подальших досліджень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОСТРОЇ ТА ХРОНІЧНОЇ 
ТОКСИЧНОСТІ МАЗІ «БІОФЛОРИН» 

О.В. ТКАЧОВА, С.А. ГРАЩЕНКОВА  
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 
Мета роботи: вивчення підгострої та хронічної токсич-

ності нової ранозагоювальної мазі «Біофлорин» на двох видах 
тварин білих нелінійних щурах та кролях. Мазь «Біофлорин» 
містить два діючі компоненти природного походження: густий 
екстракт кори дуба (ГЕКД) та ефірну олію коріандру. Мазь роз-
роблена на емульсійній основі та призначена для лікування ран і 
поверхневих опіків шкіри на ІІ-ІІІ фазах ранового процесу. 

Методи дослідження. Експеримент проведено на 66 щу-
рах, розділених на 10 груп: 4 – дослідні,  4 – контрольні та 2 
групи для визначення вихідних даних, а також на 12 кролях: 4-х 
контрольних, 4-х дослідних та 4-х для визначення вихідних да-
них. Мазь та її основу наносили на вистрижену ділянку шкіри 
тварин, яка складала 10,7% від загальної площі шкірних покри-
вів для щурів – 32 см2 (при масі тіла  200 г), для кролів – 122 см2 
(при масі тіла 1,5 кг) в дозі 20 мг/см2. Величина дози була отри-
мана в результаті проведення скринінгового дослідження. Три-
валість досліджень підгострої і хронічної токсичності мазі «Біо-
флорин» склала 1 і 3 місяці для щурів та 3 місяці – для кролів. 
Оцінювання токсичної дії мазі «Біофлорин» проводили на осно-
ві змін показників, які характеризують стан периферичної крові, 
функціональний стан печінки, нирок, центральної нервової 
(ЦНС) та серцево-судинної систем (ССС), а також масових кое-
фіцієнтів (МК) внутрішніх органів як інтегрального показника 
органотропної дії з дослідженням гістоструктури внутрішніх ор-
ганів і шкіри. Стан загальнотрофічних процесів оцінювали за 
динамікою маси тіла тварин. 

Результати. Згідно з отриманими результатами мазь «Бі-
офлорин» не виявила негативного впливу на стан ЦНС у тварин. 
Дослідження впливу препарату на функціональний стан печінки 
показали відсутність його токсичної дії. Дослідження гематоло-
гічних показників засвідчили відсутність негативного впливу 
препарату на систему кровотворення та згортання крові. Резуль-
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тати досліджень вуглеводного та ліпідного обмінів при трива-
лому застосуванні мазі «Біофлорин» та її основи не виявили па-
тологічних змін. Результати дослідження стану соле- та азото-
видільної функції нирок показали відсутність токсичного впливу 
препарату на функціональний стан нирок. Спостереження за ди-
намікою маси тіла тварин та загальним станом засвідчили відсу-
тність порушення трофічних процесів у всіх групах, оскільки 
спостерігалося однакове збільшення маси тіла та МК внутрішніх 
органів як у тварин дослідних, так і контрольних груп. Загаль-
ний стан тварин оцінювали за зовнішнім виглядом, поведінкою, 
відношенням до їжі. Дослідні тварини не відрізнялися від тва-
рин контрольних груп. У ході експерименту не було відзначено 
пригнічення рухової активності і розвитку агресивності у тварин 
порівнюваних груп. Проведене вивчення функціонального стану 
ССС за методом електрокардіографії не виявило патологічних 
змін. Результати оцінки стану шкіри показали, що при тривало-
му нанесенні мазь «Біофлорин» та її основа не чинять дермато-
токсичного ефекту: не змінюють товщину шкірної згортки, не 
впливають на функціональний стан шкіри та її гідрофільність. 
За результатами макро- і мікроскопічних досліджень мазь «Біо-
флорин» та її основа протягом 1-го і 3-х місяців не викликали у 
тварин морфологічних ознак токсичної дії у досліджених орга-
нах. Мікроскопічне дослідження шкіри показало, що в жодному 
випадку на мікропрепаратах не виявлено морфологічних ознак 
подразнення шкіри. 

Висновок. Результати вивчення підгострої та хронічної 
токсичності мазі «Біофлорин» з дослідженням гістоструктури 
внутрішніх органів і шкіри тварин показали відсутність будь-
якого токсичного впливу препарату за умов тривалого застосу-
вання на функції життєво важливих органів і систем організму 
дослідних тварин: щурів та кролів.  
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Мета. Обмеження арсеналу актопротекторів одним бемі-
тилом спонукає до пошуку нових речовин, спроможних підви-
щувати фізичну витривалість людського організму особливо в 
ускладнених умовах. В попередніх дослідженнях нами виявлено 
сполуку КВ-28 (натрію 2-(тетразоло[1,5-с]хіназолін-5-
ілтіо)ацетат), яка за величиною показника тривалості плавально-
го тесту у щурів в умовах нормотермії (t0 24-26 0С) у дозі 10 
мг/кг внутрішньоочеревинно (в/о) вдвічі переважала бемітил (50 
мг/кг в/о). 

У зв′язку з цим доцільно було оцінити актопротекторну 
дію даної речовни у порівнянні з бемітилом в ускладнених умо-
вах експерименту, зокрема на моделі гострого порушення моз-
кового кровообігу (ГПМК). 

Матеріали і методи. Експерименти виконано на 28 нелі-
нійних білих щурах, масою 160-180 г, розподілених на групи: І – 
інтактні тварини, ІІ – контроль (ГПМК без корекції), ІІІ – 
ГПМК+КВ-28 (1,7 мг/кг в/о), IV – ГПМК+бемітил у дозі 
32 мг/кг в/о. Тварин утримували у стандартних умовах віварію 
при вільному доступі до води та їжі, за природної зміни дня і 
ночі. Усі дослідження проводили у відповідності з Європейсь-
кою конвенцією щодо захисту хребетних тварин. Циркуляторну 
ішемію мозку моделювали шляхом однобічної оклюзії правої 
загальної сонної артерії до її біфуркації. Накладання лігатур 
проводили в умовах тіопенталового наркозу (25 мг/кг в/о). 
Оклюзію здійснювали при виході тварин з наркозу, коли вони 
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перебували у стані поверхневої седації. Досліджувані речовини 
вводили у дозах, що відповідали їх ЕД50 за плавальним тестом в 
умовах нормотермії, один раз на добу протягом 15 діб. Тварини 
контрольної та інтактної груп отримували еквівалентну кіль-
кість ізотонічного розчину натрію хлориду. Фізичну працездат-
ність оцінювали за динамікою (%) тривалості плавання щурів у 
воді t0 24-26 0С з додатковим навантаженням (10% від маси тіла) 
на 5 та 15 добу експерименту. Визначали час плавання до появи 
ознак повної втоми, що проявлялося 10-ти секундним занурен-
ням тварин на дно та відмовою від подальшого плавання. 

Результати. Встановлено, що у щурів з ГПМК трива-
лість плавання на 5 добу експерименту вірогідно знижувалась 
відносно інтактних на 31,6%, тоді як при лікувальному введенні 
КВ-28 і бемітилу даний показник переважав результат інтактної 
групи відповідно на 42,8% та 35,1%.  

На 15 добу експерименту спостерігалось практично повне 
відновлення працездатності у нелікованих щурів з ГПМК: три-
валість плавання тварин інтактної та контрольної групи у воді t0 

24-26 0С складала відповідно 7,89 і 8,53 хв. При курсовому 15-ти 
денному введенні КВ-28 та бемітилу виявлено виразну актопро-
текторну дію: застосування вказаних речовин вірогідно підви-
щувало фізичну працездатність тварин відповідно на 38,1% та 
34,2% у порівнянні з інтактною групою. 

Висновки. Отримані результати свідчать, що натрію 2-
(тетразоло[1,5-с]хіназолін-5-ілтіо)ацетату, як і бемітилу, прита-
манна церебропротекторна дія. Лікувальне 15-ти денне введення 
щурам з ГПМК КВ-28 (1,7 мг/кг в/о), як і бемітилу (32 мг/кг в/о), 
сприяє підвищенню фізичної працездатності тварин. Натрію 2-
(тетразоло[1,5-с]хіназолін-5-ілтіо)ацетат за ступенем протиіше-
мічної (протигіпоксичної) активності за показником ЕД50 у 19 
разів переважає еталонний актопротектор. 
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ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
НЕФРОТРОПНЫХ СВОЙСТВ ФЛОКАЛИНА 

Н.Д. ФИЛИПЕЦ 
Буковинский государственный медицинский университет, 

г. Черновцы, Украина 
 

Цель работы: изучение нефротропных свойств кардио-
протектора флокалина при формировании острой почечной не-
достаточности (ОПН) для расширения фармакологических воз-
можностей нового отечественного активатора аденозинтрифос-
фатзависимых калиевых каналов. 

Методы исследования: эксперименты проводили на бе-
лых нелинейных крысах в условиях 5% водной нагрузки. Фло-
калин (5 мг/кг, внутрижелудочно) вводили через 2 часа после 
моделирования ОПН 0,1% раствором сулемы (5 мг/кг, подкож-
но). В моче (диурез за 2 часа) и плазме крови (забор под нембу-
таловым наркозом) определяли концентрацию ионов натрия и 
калия - фотометрическим методом, креатинина – методом коло-
риметрии; белок в моче – сульфосалициловым методом. Стати-
стическую обработку проводили по общепринятым формулам, 
используя программу «Statgrafics». 

Результаты: анализ показателей после введения хлорида 
ртути выявил уменьшение диуреза и натрийуреза, ретенцион-
ную азотемию и протеинурию, снижение натриевой реабсорб-
ции. На сулемовой модели ОПН флокалин нормализует диурез и 
натрийурез, снижает концентрацию креатинина плазмы крови и 
протеинурию, значительно увеличивает скорость клубочковой 
фильтрации, восстанавливает дистальную и повышает прокси-
мальную реабсорбцию ионов натрия.  

Выводы: выявленные ренальные эффекты предполагают 
нефропротекторную активность флокалина, что после дальней-
шего изучения механизмов действия существенно дополнит по-
тенциальный спектр применения отечественного активатора ка-
лиевых каналов.   
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 
АНТИГІПОКСИЧНОЇ ДІЇ СПІРОЦИКЛІЧНОГО 

ПОХІДНОГО ОКСІНДОЛУ  
ВІД ЦИРКАДНОГО БІОРИТМУ 
Н.А. ЦУБАНОВА, Д.С. ЖУРЕНКО  

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Мета дослідження. Мелатонін, індольне похідне серото-
ніну, виявляє потужні антирадикальні, антигіпоксичні та мем-
бранопротекторні властивості, але особливістю фармакологіч-
ного профілю мелатоніну є добова залежність від освітлення. 
Фармакологічна активність мелатоніну знижується у 2-4 рази у 
денний період. Вищезазначене обумовило актуальність пошуку 
мелатоніноподібних лікарських засобів, ефективність яких не 
буде зазнавати значних змін від добових біоритмів. Вченими 
НФаУ синтезовано  групу структурних аналогів мелатоніну, з 29 
сполук було обрано сполуку лідера за антигіпоксичною дією під 
шифром «сполука 77», для якої доцільним було вивчити вплив 
добових біоритмів на антигіпоксичну активність 

Матеріали та методи. Антигіпоксичну дію вивчали  на 
моделі гострої нормобарічної гіпоксії, на мишах –самцях, масою 
18-22 г. Сполуку 77  вводили  одноразово у дозі 0,50 мг/кг та 5 
мг/кг за 40 хв до експерименту. Препарати порівняння віта–
мелатонін (0,50 мг/кг), мексидол (100 мг/кг) за аналогічною 
схемою. Отримані дані обробляли статистично з використанням 
t - критерію Стьюдента. 

Результати та їх обговорення. Тривалість життя тварин 
групи контрольної патології  в умовах гострої нормабарічної гі-
поксії складала в середньому 1808±42,1 сек при освітленні (11 
година) і не змінювалася в темний період доби (23 година) 
1836±37,5 сек відповідно. Сполука 77 у дозах 0,5 мг/кг та 5 мг/кг 
виявляла виражену антигіпоксичну дію, що було веріфіковано за 
значним збільшенням тривалості життя тварин у 2,7 -2,8 рази 
відповідно групи контрольної патології не залежно від циркад-
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ного біоритму. 
Необхідно відзначити переваги нового спіроциклічного 

похідного оксіндолу перед препаратами порівняння. Фармако-
логічна дія мексидолу в умовах експериментальної гіпоксії дос-
товірно вище показників групи контрольної патології та не за-
лежить від добових біоритмів. Фармакологічна ефективність, 
веріфікована за показником тривалості життя тварин, сполуки 
77 у дозах 0,5 мг/кг (5092±61,6 сек) та 5 мг/кг (5213±69,2 сек) 
(доза у 200 та 20 разів менша за дозу мексидолу) дещо переви-
щує дію мексидолу у дозі 100 мг/кг ( показник  тривалості життя 
тварин, дорівнював 4672±83,9 сек). Антигіпоксична дія віта-
мелатоніну поступається активності нової сполуки в середньому 
у 2,3 рази. Для віта –мелатоніну зареєстровані вірогідні відмін-
ності в залежності від періоду доби. За умов освітлення (11 го-
дина ранку) його активність була вірогідно меншою (тривалість 
життя тварин3804±70,7 сек) тоді як у темний час доби трива-
лість життя тварин 4357±76,1сек, тобто у темний період доби 
активність препарату суттєво збільшується та у 1,2 рази вище за 
денний показник. 

Отримані результати підтверджуються данними літерату-
ри, мелатонін має виражений циркадний ритм, його активність 
значно збільшується у темний період доби. Освітлення сприяє 
швидкому метаболізму мелатоніну, одночасно активність епіфі-
зу спрямована на синтез мелатоніну практично повністю припи-
няється та відновлюється за умов відсутності освітлення. 

Висновки. Сполука 77 у дозі 0,5 мг/кг та 5 мг/кг виявляє 
виражену антигіпоксичну активність в умовах гострої нормоба-
річної гіпоксії, яка не залежить від добових біоритмів на відміну 
від препарату порівняння віта-мелатоніну. Досліджувана спол-
куа за антигіпоксичною дієї  вірогідно первищує віта- мелатонін 
та дещо перевищує мексидол, що згодом може знайти застосу-
вання у лікуванні гіпоксичних станів. 
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ПРОРОДНІ НАНОПРОЦЕСИ В МЕХАНІЗМІ 
ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

І.С. ЧЕКМАН, Н.О. ГОРЧАКОВА, В.І. МОНАШНЕНКО  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 
 

Вступ: нанорозмірні матеріали живих і неживих систем 
проявляють своєрідні властивості. Ґрунтовні дослідження ролі 
природних нанопроцесів в механізмі дії ліків має важливе тео-
ретичне та практичне значення.  

Мета: узагальнити дані світової літератури та результати 
власних досліджень з встановлення особливостей природних 
нанопроцесів у фармакодинаміці та фармакокінетиці лікарських 
засобів.  

Методи дослідження: аналітичні, фармакологічні, стати-
стичні. 

Результати: фізіологічно активні речовини (амінокисло-
ти, вітаміни та інші) – є нанорозмірні структури. До таких стру-
ктур відносяться мембрана, ендотелій судин, іонні канали, аква-
порини. Встановлено, що в механізмі дії лікарських засобів сут-
тєва роль належить їх взаємодії з нанорозмірними структурами 
організму, що обумовлює їх високу фармакологічну активність. 
Завдяки нанобіомоторам, спираючись на досягнення молекуляр-
ної генетики, створюються штучні генетичні системи, констру-
юються везикулярні біореактори, аналоги метаболічних систем 
клітини для встановлення механізмів дії препаратів. 
Висновок: безпосереднім завданням нанофармакології є аналіз 
природних наномоторів, принципів їх функціонування, а також 
синтез органічних та неорганічних біосистем, які визначають 
характер функціонування штучних нанороботів, що володіють 
властивостями термостабільності, здатністю діяти в агресивно-
му середовищі, детергентах. Ці наносистеми будуть грати певну 
роль в доставці лікарських засобів і створенні штучних нанома-
теріалів для заміщення тканин і судин.  
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Вступ: нанорозмірні матеріали живих і неживих систем 
проявляють своєрідні властивості. Ґрунтовні дослідження ролі 
природних нанопроцесів в механізмі дії ліків має важливе тео-
ретичне та практичне значення.  
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нанопроцесів у фармакодинаміці та фармакокінетиці лікарських 
засобів.  

Методи дослідження: аналітичні, фармакологічні, стати-
стичні. 

Результати: фізіологічно активні речовини (амінокисло-
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ктур відносяться мембрана, ендотелій судин, іонні канали, аква-
порини. Встановлено, що в механізмі дії лікарських засобів сут-
тєва роль належить їх взаємодії з нанорозмірними структурами 
організму, що обумовлює їх високу фармакологічну активність. 
Завдяки нанобіомоторам, спираючись на досягнення молекуляр-
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клітини для встановлення механізмів дії препаратів. 
Висновок: безпосереднім завданням нанофармакології є аналіз 
природних наномоторів, принципів їх функціонування, а також 
синтез органічних та неорганічних біосистем, які визначають 
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роль в доставці лікарських засобів і створенні штучних нанома-
теріалів для заміщення тканин і судин.  
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Розробка методів зменшення ризику кардіоваскулярних 

ускладнень на тлі дії селективних інгібіторів ЦОГ-2 є актуаль-
ною проблемою фармакології. Оскільки в основі кардіотоксич-
ної дії целекоксибу, лежать зниження коронарного кровотоку та 
активація тромбоутворення, на наш погляд, усунути або посла-
бити негативні ефекти вказаного НПЗЗ можна шляхом його по-
єднання із препаратами, які, в першу чергу, спроможні виклика-
ти коронародилятуючу та антиагрегантну дії. До числа таких 
лікарських засобів можна віднести вінборон,  якому окрім за-
значених властивостей, притаманні антиоксидантний, протигі-
поксичний, дезагрегантний ефекти, здатність нормалізувати си-
нтез NO, які добре співставляються з патогенезом ішемічних 
(гіпоксичних) та запальних процесів.  

Мета роботи: дати оцінку дії вінборону на кардіотокси-
чність целекоксибу за даними морфологічного дослідження міо-
карду. 

Методи дослідження:досліди проведено на 35 щурах-
самцях масою 160-200 г. Целекоксиб досліджувався в дозах 18 
та 36 мг/кг, в/ш; вінборон – 5 мг/кг, в/м вводили за 1 год до це-
лекоксибу. Препарати вводили тваринам протягом 14 днів. 
Морфологічне дослідження міокарду проводили на 15 добу екс-
перименту. 

Результати дослідження: при 14-денному введенні це-
лекоксибу (18 та 36 мг/кг, в/ш) інтактним щурам в морфологіч-
ній картині міокарду реєструвались ознаки дозозалежної кардіо-
токсичної дії препарату. На це вказувало, перш за все, порушен-
ня в мікроциркуляторному руслі у вигляді пристіночних тром-
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бів, потовщення стінок артеріол, набряк інтерстиціального прос-
тору, деструкції ендотеліоцитів. В венулах спостерігалось за-
стійне повнокрів'я, в капілярах – сладж-феномен.  

Патологічні зміни в кардіоміоцитах проявлялись набря-
ком саркоплазми, вакуольною дистрофією, втратою посмугова-
ності  міофібрил. 

При курсовому введенні целекоксибу (18 та 36 мг/кг,  в/ш) 
інтактним щурам разом з вінбороном (5 мг/кг, в/м) мало місце пос-
лаблення ознак кардіотоксичності НПЗЗ. На це вказували менш 
виразні, ніж на тлі одного целекоксибу, порушення в мікроцирку-
ляторному руслі у вигляді відсутності пристіночних тромбів та 
сладж-феномену, а також нормальна мікроструктура більшості ка-
рдіоміоцитів. 

Висновки: вінборон значно послаблює негативний вплив 
целекоксибу на структуру міокарда. При цьому має місце дозо-
залежний ефект вказаного НПЗЗ. 
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У попередніх дослідженнях (Г.І. Степанюк та ін., 2011) 

нами показано, що похідним (3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4] триазино- 
[2,3-с]хіназолін-6-іл) карбонових кислот притаманна анальге-
тична активність, яка у найбільшій мірі проявилась у натрієвої 
солі 4-(3-метил-2-оксо-2Н-[1,2,4]триазино-[2,3-с]хіназолін-6-
іл)бутанової кислоти (сполука DSK-38). На моделі 
електроімпульсного подразнення слизової оболонки прямої 
кишки у щурів за показником ЕД50-дозою, яка підвищувала 
поріг больової чутливості на 50%, вказана сполука наближалась 
до диклофенаку натрію. 

У зв´язку з цим представляло інтерес оцінити 
ефективність DSK-38 на моделі вісцерального болю, викликано-
го спазмогенним агентом. 

Мета дослідження. Дати порівняльну оцінку 
знеболюючої дії сполуки DSK-38 та диклофенаку при корчах у 
щурів, викликаних оцтовою кислотою. 

Матеріали та методи. Дослідження виконано на 18 
статевозрілих щурах-самцях, розбитих на 3 рівні групи. Больове 
відчуття моделювали шляхом внутрішньоочеревиннного (в/о) 
введення 0,6% розчину оцтової кислоти із розрахунку 0,2 мл на 
100г маси тварин. DSK-38 та диклофенак,  взяті у дозах, що 
дорівнювали їх ЕД 50 за попереднім дослідженням, вводили в/о 
одноразово за 30-40 хв до моделювання больового відчуття. 
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Група інтактних щурів отримувала еквівалентну кількість 0,9% 
розчину NaСІ. У кожної тварини після введення альгогену 
підраховували середню кількість корчів протягом 20 хв. Ступінь 
знеболюючої дії оцінювали за показником (%) анальгетичної 
активності (АА) (О.О. Нефьодов, В.Й. Мамчур, 2009). 

Результати. Встановлено, що введення щурам в/о 0,6% 
розчину оцтової килоти викликало протягом 20хв спостережен-
ня в середньому 30 корчів,що свідчило про досить виразну но-
цицептивну дію вказаного альгогену. Під впливом сполуки 
DSK-38 та диклофенаку кількість корчів у тварин зменшилась в 
середньому на 66 та 94% відносно контрольного показника, що 
може бути свідченням наявності у досліджуваних речовин зне-
болюючого ефекту, за величиною якого похідне хіназоліну 
наближається до еталонного анальгетика. 

Важливо зазначити, що у DSK-38 анальгетичний ефект 
поєднується із стимулюючим впливом на кровопостачання го-
ловного мозку (Г.І. Степанюк та ін., 2011), в той час, як 
нестероїдним антифлогістикам, в тому числі і диклофенаку, 
притаманна властивість знижувати рівень церебрального крово-
току (Г.И. Степанюк, А.А. Столярчук, 1987). Наведені дані вка-
зують на певну перевагу сполуки DSK-38, як ненаркотичного 
анальгетика перед диклофенаком. Це свідчить про 
перспективність поглибленного вивчення фармакологічних вла-
стивостей похідного хіназоліну. 

Висновки. Натрієва сіль 4-(3-метил-2-оксо-2Н-[1,2,4] 
триазино [2,3-с]хіназолін – 6 – іл) бутанової кислоти за ступенем 
знеболюючого ефекту при вісцеральних болях, викликаних оц-
товою кислотою, наближається до диклофенаку. 
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Група інтактних щурів отримувала еквівалентну кількість 0,9% 
розчину NaСІ. У кожної тварини після введення альгогену 
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знеболюючої дії оцінювали за показником (%) анальгетичної 
активності (АА) (О.О. Нефьодов, В.Й. Мамчур, 2009). 
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розчину оцтової килоти викликало протягом 20хв спостережен-
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цицептивну дію вказаного альгогену. Під впливом сполуки 
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поєднується із стимулюючим впливом на кровопостачання го-
ловного мозку (Г.І. Степанюк та ін., 2011), в той час, як 
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стивостей похідного хіназоліну. 
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товою кислотою, наближається до диклофенаку. 
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Дуалер-G представляет собой комбинированный препа-

рат состоящий из quifenadine и sequifenadine, комбинация кото-
рых, обеспечивает двойной фармакологический эффект − анти-
гистаминного и антисеротонинового характера 

Целью исследования являлось определение специфическ-
кой фармакологической активности в эксперименте и антиал-
лергического действия комбинированного (состоящего из про-
изводных хинуклидилкабинола)  препарата Дуаллер-G при кон-
тролируемом лечении аллергии. 

Методы исследования. Преклиническое исследование на 
крысах (Вистар) проводили методом определения декстрального 
отека лап. Клиническое исследование проводили в депареаменте 
кожно-венерических заболеваний ТГМУ согласно протоколу 
утвержденному фармацевтческим агентсвом Минздрава Грузии 
на пациентах с различными видами кожно-аллергических забо-
леваний препаратом сравнения использован хифенфдин. Клини-
ческое исследование проводилось в департаменте кожно-
венерических заболеваний ТГМУ на пацтентах с различными 
видами кожно-аллергических заболевании. Апробация препара-
та производиласъ на30 пациентах, из них 22 (группа исследуе-
мых) принимали Дуаллер-G и 8 (группа сравнения) принимали 
препарат фенкарол. Исследуемой группе рациентов проводи-
лосъ лечение препаратом Дуалер-G в дозе 0,02 г в день. Общий 
анализ крови проводили до и после лечения. В группе сравнения 
фенкарол принимали в дозе 0,025 г в день. Критериями, исклю-
чающими участие пациента в исследовании являлисъ патология 
сердечно-сосудистой системы, печени, язва желудка и двенадца-
типерстной кишки, беременность, а также личный отказ от уча-
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стия в исследовании. 
Результаты и выводы. Проведенные нами эксперимен-

тальные исследования указывают на потенцированный синер-
гизм компонентов препарта, эффект противоотечного действия 
комбинации (дуаллер) на декстрановый отек лап у крыс превос-
ходид эффект хифенадина на 280-300% и по продолжительности 
также превосходит хифенадин на 24 часа, что обясняется особе-
ностью механизма действия хинуклидинов, связанным с пони-
жением уровня гистамина в тканях путем активации диаминок-
сидазы. В резулътате проведенного лечения в группе пациентов 
из 22 человек (5 случаев нейродермита, 5 –атопического нейро-
дермита, 5 − крапивницы, 3 − токсодермии, 1 – красный плоский 
лишай, 1− экзема, 2 − псориаза). 

У 20 исследуемых наблюдался ярко выраженный тера-
певтический эффект, по резулътатам их можно разделить на 
группы: 
1. 11 пациентов − наблюдалось клиническое выздоровление, зуд 
прекращался на 1-5 день лечения; 
2. 9 пациентов − с менее выраженным терапевтическим эффек-
том; 
3. 2 пациента − лечение не помогло в значительной степени. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
препарат Дуалер-G обладает ярко выраженным антиаллергиче-
ским эффектом, превосходящим другие антиалергические пре-
параты. Следует отметитъ и тот факт, что препарат быстро вса-
сывается, эффект действия наблюдается спустя 15-30 минут по-
сле приема дозы препарата и поддерживается в течении 12-24 
часов в зависимости от дозы препарата. При приеме однократно 
100 мг прерарата, побочных эффектов не наблюдалосъ. 

На основании проведенных нами исследовании можно 
утверждатъ, что лечение препаратами с антигистаминными и 
серотониными ( Дуалер-G ) своиствами намного эффективнее, 
чем лечение толъко антигистаминными (Н-1 блокаторы) препа-
ратами. 
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Аронія чорноплідна (Aronia melanocarpa (Michaux) Elliot) 
– широко відома лікарська рослина, плоди якої застосовуються 
при атеросклерозі, артеріальній гіпертензії та ін. Екстракт пло-
дів виявляє урикозуричну дію (патент України №98175). Перс-
пективним видом сировини аронії чорноплідної є листя. Згідно 
даних (Абакумова О.Ю. с соавт., 2002; Давыдов В.В. с соавт., 
2005) екстракт листя аронії нормалізує обмін глюкози, в т.ч за 
стрептозотоцинового діабету, а також чинить антиоксидантну 
дію в тканинах головного мозку за стресування тварин. Доціль-
но встановити вплив екстрактів листя аронії  чорноплідної на 
обмін сечової кислоти, який взаємопов‘язаний із обміном вугле-
водів та процесами ПОЛ. 

Мета роботи: визначення впливу водного та спиртового 
екстрактів листя аронії чорноплідної на стан видільної функції 
нирок та ниркову екскрецію сечової кислоти.  

Матеріали та методи дослідження. Експеримент прове-
дено на рандомбредних щурах-самцях в умовах водного діурезу 
із визначенням сечової кислоти та креатиніну в сечі. Використа-
но одноразовий і курсовий режими введення водного й спирто-
вого екстрактів листя аронії (250, 500, 1000 мг/кг).  

Результати. Визначено екстракт, який підвищує екскре-
цію сечової кислоти, та його ефективну дозу. Поряд із цим в ек-
страктів аронії виявлено здатність до збільшення екскреції креа-
тиніну, що може бути ознакою зростання швидкості клубочкової 
фільтрації. 

Висновки. Доцільно подальше дослідження ренальних 
ефектів екстрактів листя аронії чорноплідної та їх впливу на ек-
скрецію сечової кислоти, у т.ч. на моделях гіперурикемії.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АЛЛТРОМБОСЕПИНА 
НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ 

А.Т. ШАРИПОВ, С.Н. АМИНОВ, Х.У. АЛИЕВ, 
М.Ж. АЛЛАЕВА, Ю.Г. АСЛАНОВА 

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, 
Республика Узбекистан 

 
Цель работы: оценить влияние два вида Аллтромбосепи-

на на тромбоцитарное звено гемостаза. 
Методы исследования: эксперименты выполнены на 18 

разнополых белых крысах весом 160-190 г. Лабораторные жи-
вотные разделены на 3 группы по 6 штук; 1-группа получала 
0,1% водную суспензию Аллтромбосепина–З через рот по 10 
мг/кг 1 раз; 2-группа – Аллтромбосепина–К по 10 мг/кг 1 раз и 
3-группа (контрольная) принимала соответственно через рот 
очищенную воду. 

Первичное влияние препаратов на свертывание крови ус-
тановлено по времени истекания крови (секунд) и по количеству 
выделенной крови за единицы времени (мг). До начала экспери-
ментов животные содержались в течение 1 дня в условиях вива-
рий. Затем кончик хвоста животных (10-12 мм) отрезали остры-
ми ножницами. Кровь, протекаемая из хвостов была пропитана 
на фильтровальная бумага заранее взвешенную и высушенную в 
термостате. Затем фильтровальная бумага высушена и заново 
взвешена. Время истечения крови измерено с момента выделе-
ния первой капли из вырезанного хвоста до прекращения крови. 
Количество выделенной крови определялось по разнице весов 
фильтровальной бумаге после и до пропитке крови. Результаты 
опыта проверялись через 30; 90; 180; 240 и 1440 минут после 
введения препаратов.  

Результаты: через 30 минут после введения Аллтромбо-
сепина–З наблюдалось увеличение утраченной крови на 20,6 мг; 
через 90 минут эффективность действия обеих препаратов не 
намечена. А после 180 минут эффективность Аллтромбосепина–
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но одноразовий і курсовий режими введення водного й спирто-
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Висновки. Доцільно подальше дослідження ренальних 
ефектів екстрактів листя аронії чорноплідної та їх впливу на ек-
скрецію сечової кислоти, у т.ч. на моделях гіперурикемії.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АЛЛТРОМБОСЕПИНА 
НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ 

А.Т. ШАРИПОВ, С.Н. АМИНОВ, Х.У. АЛИЕВ, 
М.Ж. АЛЛАЕВА, Ю.Г. АСЛАНОВА 

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, 
Республика Узбекистан 

 
Цель работы: оценить влияние два вида Аллтромбосепи-

на на тромбоцитарное звено гемостаза. 
Методы исследования: эксперименты выполнены на 18 

разнополых белых крысах весом 160-190 г. Лабораторные жи-
вотные разделены на 3 группы по 6 штук; 1-группа получала 
0,1% водную суспензию Аллтромбосепина–З через рот по 10 
мг/кг 1 раз; 2-группа – Аллтромбосепина–К по 10 мг/кг 1 раз и 
3-группа (контрольная) принимала соответственно через рот 
очищенную воду. 

Первичное влияние препаратов на свертывание крови ус-
тановлено по времени истекания крови (секунд) и по количеству 
выделенной крови за единицы времени (мг). До начала экспери-
ментов животные содержались в течение 1 дня в условиях вива-
рий. Затем кончик хвоста животных (10-12 мм) отрезали остры-
ми ножницами. Кровь, протекаемая из хвостов была пропитана 
на фильтровальная бумага заранее взвешенную и высушенную в 
термостате. Затем фильтровальная бумага высушена и заново 
взвешена. Время истечения крови измерено с момента выделе-
ния первой капли из вырезанного хвоста до прекращения крови. 
Количество выделенной крови определялось по разнице весов 
фильтровальной бумаге после и до пропитке крови. Результаты 
опыта проверялись через 30; 90; 180; 240 и 1440 минут после 
введения препаратов.  

Результаты: через 30 минут после введения Аллтромбо-
сепина–З наблюдалось увеличение утраченной крови на 20,6 мг; 
через 90 минут эффективность действия обеих препаратов не 
намечена. А после 180 минут эффективность Аллтромбосепина–
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К была выше чем у Аллтромбосепина–З; после 240 минут влия-
ние обеих препаратов на выделение крови было максимально 
стабильное. В частности в случае Аллтромбосепина–З количест-
во выделенной крови было на 71,6 мг больше по сравнению с 
контрольным опытом, а в случае Аллтромбосепина–К – на 155 
мг. Следует отметить, что через 480 минут эффект разжижения 
крови Аллтромбосепина–К достиг до максимума. Так, если за 
этот период количество выделенной крови было 430 мг в случае 
Аллтромбосепина–К, то в случае Аллтромбосепина количество 
выделенной крови было всего 91,5 мг. Эффективность действия 
Аллтромбосепина сохранялась даже после 24 часа в период экс-
перимента.  

Необходимо отметить, что обе препарата продливают пе-
риод кровотечения в процессе эксперимента. Так, Аллтромбосе-
пина–З продливает на 130 секунд в случае 30 минутного опыта а 
вслучае 240 минутного эксперимента период кровотечения был 
230 секунд. Такая же картина была наблюдена и в случае Аллт-
ромбосепина–К, т.е. время кровотечения было 120 секунд при 
180 минутном опыте и 360 секунд при 240 минутном экспери-
менте. После сутки период кровотечения продлен почти в двое. 

Выводы: препараты Аллтромбосепина–З и Аллтромбосе-
пина–К увеличивают количество выделенной крови и продли-
вают времени течения крови, т.е. препятствуют активации агре-
гационной функции тромбоцитов, оказывая антиагрегационное 
действие в условиях «in vivo». 
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ВПЛИВ ПОХІДНИХ (2-ОКСОІНДОЛІНІЛІДЕН-3)- 
ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ НА ВИЖИВАНІСТЬ ТВАРИН 

ЗА УМОВ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 
О.В. ШАТІЛОВ, С.Ю. ШТРИГОЛЬ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК) є 
однією з найчастіших причин смерті та інвалідизації. 
Компенсація неврологічних порушень та розладів емоційної 
сфери в постінсультному періоді часто потребує одночасного 
застосування великої кількості препаратів, що призводить до 
небажаної поліпрагмазії. Тому створення нових препаратів 
полімодальної дії що поєднують ноотропні та 
церебропротекторні властивості є перспективним завданням. В 
попередніх дослідах встановлено, що похідні (2-
оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти, синтезовані у НФаУ д.х.н. 
С.В. Колісником під керівництвом проф. В.В. Болотова, вияв-
ляють антигіпоксичні, антиоксидантні, антидепресивні, 
стреспротективні, мнемотропні, антигіпоксичні 
церебропротекторні властивості. 

Мета роботи: вивчити вплив похідних (2-оксоіндолін-
іліден-3)-оцтової кислоти на виживаність тварин при ГПМК за 
ішемічним типом. 

Методи дослідження. Мишей піддавали впливу переван-
таження 6g у краніо-каудальному векторі, що викликало 
гравітаційну церебральну ішемію (ГЦІ). Також моделювали пе-
редньомозкову ішемію в щурів шляхом перев’язування обох за-
гальних сонних артерій. Досліджувані похідні (2-
оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти з лабораторними шифрами 
1407, 18, 27 та Г-АК вводили в дозі 12 мг/кг протягом трьох діб 
(профілактичний режим). Як препарати порівняння використані 
пірацетам (200 мг/кг) для обох моделей та кавінтон (5 мг/кг) на 
моделі каротидної оклюзії. 

Результати. Виживаність у групі модельної патології за 
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умов ГЦІ складала 37,5%. Препарати порівняння пірацетам та 
кавінтон виявляли тенденцію до підвищення виживаності, але 
не досягли вірогідного рівню, показники виживаності для них 
склали 40% і 62,5% відповідно.  Виживаність на тлі сполуки 18 
дорівнювала 87,8%, сполуки 27 – 83,3% і перевищувала ефект 
пірацетаму (р<0,05). Сполуки 1407 і Г-АК діяли на рівні препа-
рату порівняння кавінтону, виживаність на їх тлі складала 62,5% 
та 66,7. На більш жорсткій моделі каротидної оклюзії 
виживаність у контрольній групі дорівнювала 27,3%, у групі 
пірацетаму 37,5%. На тлі сполук 1407, 18, 27 і Г-АК щури вижи-
ли в 72,7%, 70%, 58% та 60% випадків. Ці показники у групах 
сполук 1407 та 18 вірогідно відрізнялись від таких групи 
модельної патології (р<0,05) та пірацетаму (р<0,05). 

Висновки. Таким чином, у досліді виявлено, що похідні 
(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти чинять церебропротек-
торний вплив та підвищують виживаність тварин на різних мо-
делях ГПМК. Виразність церебропротекторного ефекту на мо-
делях каротидної оклюзії та ГЦІ не однакова для досліджених 
сполук, що може бути пов’язано з особливостями механізмів їх 
дії. 
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ОЦЕНКА ЭМБРИОТОКСИЧНОСТИ ИОННОГО 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА, 

СОДЕРЖАЩЕГО ИНТЕРКАЛИРОВАННЫЙ ЙОД 
С.В. ШИЛОВ, Р.А. ПАРЕНОВА, 

А.С. КАЛЫКОВА, Л.Н. ИВАНОВА 
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов»,  

г. Алматы, Казахстан 
 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
относятся к группе массовых заболеваний, составляющих около 
90 % всех инфекционных патологий. Ежегодно в мире ОРВИ и 
гриппом заболевают около 2 млрд. человек, более  
17 млн заканчиваются летальным исходом. В Казахстане 
ежегодно регистрируется до 1,2 миллиона случаев острых 
респираторных заболеваний и гриппа, что составляет около  
10 % населения. Таким образом, разработка новых соединений 
обладающих антивирусным действием, или способных 
увеличивать эффективность уже существующих 
противоинфекционных препаратов на сегодняшний день 
является одним из наиболее актуальных направлений в борьбе с 
вирусными инфекциями. 

Цель работы: изучение безопасности ионного наност-
руктурированного комплекса (ИНСК), представляющего собой 
комплексное соединение йода с полидентантными лигандами 
(заявка № PCT/KZ2011/000019). В рамках этих исследований в 
нашу задачу входила оценка эмбриотоксичности полученного 
соединения на модели куриных эмбрионов.  

Методы исследования. Растворы ИНСК готовили на 
фосфатно-солевом буфере, рН 7,4. В исследованиях использова-
ли 5 концентраций, полученных путем двукратного разведения, 
начиная от концентрации 17,5 мг/мл активного вещества (ис-
ходный раствор). Для изучения токсичности комплекса были 
использованы 9 – 10 дневные куриные эмбрионы. Токсичность 
исследуемого вещества в различных дозах (от 1,09 мг/мл до 17,5 
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ОЦЕНКА ЭМБРИОТОКСИЧНОСТИ ИОННОГО 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА, 

СОДЕРЖАЩЕГО ИНТЕРКАЛИРОВАННЫЙ ЙОД 
С.В. ШИЛОВ, Р.А. ПАРЕНОВА, 

А.С. КАЛЫКОВА, Л.Н. ИВАНОВА 
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов»,  

г. Алматы, Казахстан 
 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
относятся к группе массовых заболеваний, составляющих около 
90 % всех инфекционных патологий. Ежегодно в мире ОРВИ и 
гриппом заболевают около 2 млрд. человек, более  
17 млн заканчиваются летальным исходом. В Казахстане 
ежегодно регистрируется до 1,2 миллиона случаев острых 
респираторных заболеваний и гриппа, что составляет около  
10 % населения. Таким образом, разработка новых соединений 
обладающих антивирусным действием, или способных 
увеличивать эффективность уже существующих 
противоинфекционных препаратов на сегодняшний день 
является одним из наиболее актуальных направлений в борьбе с 
вирусными инфекциями. 

Цель работы: изучение безопасности ионного наност-
руктурированного комплекса (ИНСК), представляющего собой 
комплексное соединение йода с полидентантными лигандами 
(заявка № PCT/KZ2011/000019). В рамках этих исследований в 
нашу задачу входила оценка эмбриотоксичности полученного 
соединения на модели куриных эмбрионов.  

Методы исследования. Растворы ИНСК готовили на 
фосфатно-солевом буфере, рН 7,4. В исследованиях использова-
ли 5 концентраций, полученных путем двукратного разведения, 
начиная от концентрации 17,5 мг/мл активного вещества (ис-
ходный раствор). Для изучения токсичности комплекса были 
использованы 9 – 10 дневные куриные эмбрионы. Токсичность 
исследуемого вещества в различных дозах (от 1,09 мг/мл до 17,5 

245



246 

мг/мл) определяли путем инокуляции 0,2 мл соединения в хори-
он-аллантоисную полость куриных эмбрионов (эмбриотоксич-
ность). В каждой экспериментальной группе использовали по 10 
эмбрионов. Токсичность вещества оценивалась по степени вы-
живаемости и появления цыплят. В качестве контроля использо-
вались куриные эмбрионы, которым было введено по 0,2 мл рас-
творителя (фосфатно-солевой буфер). Эмбрионы содержались в 
термостате при 37 °С, до момента вылупления.  

Результаты. В результате проведенного эксперимента 
установлено, что введение исследуемого комплекса в концен-
трации активного вещества 17,5 мг/мл на эмбрион, вызывает 100 
% гибель - при визуальном осмотре выявлена остановка разви-
тия зародыша на 11 - 12 сутки онтогенеза. Введение вещества в 
концентрации 4,37 мг/мл вызывало гибель эмбрионов в 60 % 
случаях - развитие эмбрионов прекращалось на более поздних 
стадиях. При использовании концентраций 2,18 мг/мл и ниже, 
гибель зародышей не наблюдалась, процент выживших составил 
100 %. Гистологическими методами был установлен механизм 
токсического действия ИНСК. 

Выводы. На основании проведенных экспериментов 
можно сделать вывод, что ИНСК в концентрациях 2,18 мг/мл на 
эмбрион и ниже не проявляет токсичных свойств. Полученные 
данные могут быть использованы в последующих 
экспериментах по определению антивирусных свойств, а так же 
в оценке потенцирующего действия ИНСК, совместно с 
коммерческими антивирусными препаратами, на модели вируса 
гриппа в опытах in ovo. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИВИРАЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ 
СУХОГО ЕКСТРАКТУ КАПУСТИ БРОКОЛІ НА МОДЕЛІ 

ГОСТРОЇ СТРЕСОВОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ 
Н.М. ЩУКІНА, О.М. ГЛАДЧЕНКО 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 
Мета: дослідження гастропротекторної дії сухого екст-

ракту з надземної частини капусти броколі (СЕКБ). 
Методи дослідження: вплив СЕКБ на перебіг гострої 

стресової виразки шлунка у щурів яку викликали за методом Т. 
А. Пак. 

Результати. У ході експерименту встановлено, що стре-
совий чинник призводив до погіршення загального стану тварин 
та розвитку ураження слизової оболонки шлунка (СОШ). При 
огляді шлунків у групі контрольної патології у 100% тварин 
спостерігалосяздуття шлунка, набряк та гіперемія, порушення 
складчастості, чисельні дрібні геморагії, виразкові дефекти 
СОШ становили в середньому 6,53±1,82 мм2, які відобразились 
у значенні виразкового індексу (ВІ) - 28,8. Введення субстанції 
СЕКБ у дозі 25 мг/кг та препарату порівняння «Альтану» у дозі 
1 мг/кг призвело до значного покращення стану тварин. При ма-
кроскопічному огляді шлунків щурів цих груп спостерігали від-
сутність здуття. Під впливом СЕКБ кількість тварин з виразками 
у групі знизилась до 57%, а під дією референт препарату– до 
56%. В порівнянні з групою контрольної патології спостерігали 
достовірне зниження середньої площі виразок та ВІ під впливом 
СЕКБ – у 14,8 та 4,4 рази відповідно, а під впливом «Альтану» – 
у 12,5 та 4,5 рази відповідно.  

Висновки. Встановлено, що СЕКБ та препарат порівняння 
«Альтан» мають виражену гастопротекторну дію, що свідчить 
про здатність СЕКБ чинити лікувальний ефект на слизову обо-
лонку шлунка дослідних тварин та позитивно впливати на пере-
біг виразкової хвороби.  
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ВИВЧЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КАПСУЛ «ГЕРПІКОН» З ІМУНОТРОПНОЮ ДІЄЮ 

В УМОВАХ ПЕРЕДОЗУВАННЯ 
Л.В. ЯКОВЛЄВА, С.А. ГРАЩЕНКОВА, І.В. ТРУТАЄВ* 

Центральна науково-дослідна лабораторія Національного 
фармацевтичного університету, м. Харків, Україна, 
*ПАТ «ХФЗ «Червона зірка», м. Харків, Україна 

 
Мета: вивчення гострої токсичності капсул «Герпікон» – 

нової розробки фахівців ПАТ «ХФЗ «Червона зірка», направле-
не на встановлення максимально переносимої дози препарату 
при одноразовому внутрішньошлунковому введенні. 

Матеріали та методи дослідження: досліди проведені 
на білих нелінійних статевозрілих щурах обох статей. Об’єктом 
дослідження була капсульна маса у вигляді масляного розчину, 
яку вводили тваринам у дозах 1 мл/200 г, 2 мл/200 г, 3 мл/200 г 
та 10 мл/200 г маси тварин при внутрішньошлунковому введен-
ні. За тваринами спостерігали відповідно до існуючих методич-
них рекомендацій (Стефанов О.В., 2001) у порівнянні з групою 
інтактного контролю (ІК).  

Результати та їх обговорення: застосування ЛЗ у дозах 1 
і 2 мл/200 г не викликало ознак інтоксикації та побічної дії. У 
дозі 3,0 мл/200г маси у тварин були помітні ознаки побічної дії: 
спостерігали (через добу) замащену область хвоста та мошонки 
(маслянисті фекалії), поведінка та загальний стан тварин були в 
нормі. Лікарський засіб у дозі 10 мл/200г тваринам вводили за 
два рази по 5 мл/200 г з інтервалом у 4 години. Максимальна до-
за ЛЗ викликала помітні зміни у поведінці та загальному стані 
тварин: знижувалася рухова активність тварин, прискорювалося 
дихання, судом не спостерігали. Загальний стан тварин нормалі-
зувався вже через 1 добу. Процеси сечовиділення в нормі, дефе-
кації – звичайні сформовані болюси, але м'якої консистенції, 
спостерігали замащену задню частину тіла щурів. Через 3 доби 
після введення ЛЗ нормалізувався стан шерстного покриву у 

249 

тварин. Кількість випитої води та спожитої їжі у дослідних тва-
рин не відрізнялись від аналогічних показників інтактних тва-
рин. Загибелі тварин протягом усього терміну спостереження не 
зафіксовано.  

Результати дослідження маси тіла щурів свідчать про від-
сутність впливу препарату на трофічні процеси, приріст як у са-
мців, так і у самиць після внутрішньошлункового застосування 
ЛЗ відбувався з однаковою інтенсивністю у порівнянні з цим 
процесом у групі ІК. Проведений розтин тварин та макроскопіч-
ний огляд внутрішніх органів по закінченні експерименту (15 
доба) показав відсутність патологічних змін – всі органи розмі-
щені анатомічно правильно без видимих ознак запалення та ін-
токсикації.  

Аналіз масових коефіцієнтів (МК) внутрішніх органів 
тварин засвідчив, що застосування ЛЗ призвело до їх зміни лише 
у групі тварин, яким вводили максимальну дозу 10 мл/200 г: у 
самців – збільшення МК печінки, у самиць – збільшення МК пе-
чінки та серця у порівнянні з інтактними тваринами. Інші показ-
ники знаходилися в межах фізіологічної норми. 

Висновки: дослідження гострої токсичності капсул «Гер-
пікон» показало відсутність летальності у досліджених дозах. 
Введення ЛЗ у дозах 1 і 2 мл/200г не викликало у щурів ознак 
інтоксикації та побічної дії, підвищення дози до 3 мл/200 г приз-
водило до слабкого короткочасного порушення функції трав-
лення, але МК внутрішніх органів не змінювалися. Збільшення 
дози препарату до 10 мл/кг призводило до збільшення МК печі-
нки у самців та печінки і серця – у самиць щурів. Проведене до-
слідження дозволило встановити максимально переносиму дозу 
капсул «Герпікон» – 2 мл/кг, введення якої не викликає у тварин 
жодних ознак інтоксикації, та направленість побічної дії ЛЗ при 
передозуванні. 
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тварин. Кількість випитої води та спожитої їжі у дослідних тва-
рин не відрізнялись від аналогічних показників інтактних тва-
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процесом у групі ІК. Проведений розтин тварин та макроскопіч-
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чінки та серця у порівнянні з інтактними тваринами. Інші показ-
ники знаходилися в межах фізіологічної норми. 
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інтоксикації та побічної дії, підвищення дози до 3 мл/200 г приз-
водило до слабкого короткочасного порушення функції трав-
лення, але МК внутрішніх органів не змінювалися. Збільшення 
дози препарату до 10 мл/кг призводило до збільшення МК печі-
нки у самців та печінки і серця – у самиць щурів. Проведене до-
слідження дозволило встановити максимально переносиму дозу 
капсул «Герпікон» – 2 мл/кг, введення якої не викликає у тварин 
жодних ознак інтоксикації, та направленість побічної дії ЛЗ при 
передозуванні. 
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Мета: визначення характеру інволюції репродуктивної 
функції тварин та можливість попередження вікових змін у ре-
продуктивній системі повторними курсами елгацину.  

Матеріали та методи дослідження: використовували 
щурів самців, яким на початок дослідження було 6 і 12 місяців. 
Шури 6-місячного віку склали групи репродуктивного інтактно-
го контролю. Тварин 12-місячного віку поділили на підгрупи 
вікового інтактного контролю і дослідних тварин, яким у віці 
12-, 15- 18- і 24-місяців через кожні 2 місяці внутришньошлун-
ково вводили таблетки елгацину в дозі 1 мг/кг. Тривалість вве-
дення засобу склала 1 місяць. Таким чином, на момент тесту-
вання вік тварин склав 13, 16, 19, 22 та 25 місяців. Після завер-
шення курсового введення елгацину проводили оцінку функціо-
нальної активності репродуктивної системи тварин. Щурів сам-
ців спарювали з інтактними самицями репродуктивного віку, 
яких підсаджували до самців у стадії проеструсу у співвідно-
шенні 3:1 терміном на 2 естральних цикли. Запліднення реєст-
рували за допомогою вагінальних мазків. Початком вагітності 
вважали день визначення у вагінальному мазку сперматозоїдів. 
Визначали показники: фертильності – % самців, що запліднили 
самиць, від загальної кількості самців, що спарювалися; плодю-
чості – % запліднених самиць у групі, які завагітніли від дослід-
них самців.  

Статистичну обробку даних проводили за допомогою 
пакету статистичних програм «Statistica, 6,0». 

Результати та їх обговорення: як показало проведене 
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дослідження, при старінні відбувається поступове зниження фу-
нкціональної активності репродуктивної функції щурів. Якщо у 
13-місячних самців показники фертильності та плодючості 
склали по 63%, то у 19-місячних вони дорівнювали 63% і 56% 
відповідно, а у 21- і 24-місячних щурів фертильність склала 38 і 
25%, а плодючість − 0% від показників щурів репродуктивного 
віку (6 місяців). Курсове ведення елгацину значно підвищувало 
здатність до запліднення 13-місячних щурів: показники ферти-
льності і плодючості склали по 87,5%, що вказує на те, що всі 
запліднені інтактні самиці завагітніли та виносили нащадків. Під 
впливом елгацину кількість щурят в приплоді зберігалась на та-
кому у 6-місячних тварин. Показники фізичного розвитку щурят 
відповідали значенням щурят, народжених від інтактних самців 
репродуктивного віку. Повторні курси елгацину сприяли збере-
женню статевої активності і здатності до запліднення 16- і 19-
місячних самців: показники фертильності та плодючості пере-
вищували показники вікового контролю на 12%. Введення елга-
цину сприяло не тільки відновленню статевої поведінки тварин, 
а й приводило до підвищення потомства: кількість у приплоді 
щурят, народжених від дослідних самців, відповідала такій у 
групі репродуктивного контролю. У 21- та 24-місячних тварин 
фертильність під впливом елгацину зберігалася на достатньо ви-
сокому рівні – 75 і 50% у порівнянні з віковим контролем, але 
жодна з запліднених інтактних самиць не завагітніла. 

Висновки: на підставі отриманих даних можна заключи-
ти, що введення елгацину сприяло уповільненню вікових змін 
репродуктивної функції щурів самців різного віку. Найбільш 
ефективною дія елгацину була у 16-19-місячних щурів, вік яких 
відповідає віку людини 45-56 років. 
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Мета: вивчити ефективність глюкозаміну гідрохлориду 

на тлі патології сім'яників у старих тварин. 
Матеріали та методи дослідження: дослідження прове-

дене на білих безпородних щурах самцях у віці 24 місяці з ма-
сою тіла 350-400 г. Ураження сім'яників моделювали введенням 
доксорубіцину внутрішньочеревно в дозі 3 мг/кг один раз на 
тиждень п'ятикратно протягом 4-х тижнів. Введення глюкозамі-
ну гідрохлориду здійснювали в лікувально-профілактичному 
режимі в дозі 100 мг/кг паралельно з моделюванням патології. 
Оцінку ефективності проводили за макрометричними показни-
ками статевих органів та функціональним станом сперматозої-
дів. 

Результати та їх обговорення: відомо, що в процесі ста-
ріння відбувається згасання репродуктивної функції, але у біль-
шості випадків процеси фізіологічного старіння посилюються 
захворюваннями статевої системи. Основним механізмом тести-
кулярної токсичності доксорубіцину є утворення токсичних ак-
тивних форм кисню, таким чином відтворюється оксидативний 
стрес у тканинах органів. Результати отримані на 30-й день екс-
перименту в групі позитивного контролю (ПК) показали: змен-
шення масових коефіцієнтів (МК) сім'яників та придатків сім'я-
ників, інші органи статевої системи (сім'яні пухирці та передмі-
хурова залоза) зменшувались не значно відносно вікового ІК 
можливо за рахунок зменшення функціонального навантаження 
даних органів при старінні. Найбільш виразно зменшились на 
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тлі патології МК сім’яників на 40% (р=0,0003) та придатків 
сім’яників - на 10% (р=0,0929) відносно вікового інтактного ко-
нтролю (ІК). Введення доксорубіцину викликає атрофічні про-
цеси в сім’яниках, що призводить до недостатності клітин Лей-
діга та зниження секреції тестостерону, що негативно впливає 
на функціонування статевої системи. Результати вивчення фун-
кціонального стану сперматозоїдів показали, що в групі ПК зме-
ншувалися концентрація сперматозоїдів у 2 рази (р=0,0593) та 
осмотична резистентність на 15% (р=0,0414) відносно групи ІК. 
Застосування глюкозаміну гідрохлориду в дозі 100 мг / кг запо-
бігало розвитку вираженої патології порівняно з групою ПК, 
сприяло відновленню функціонального стану сперматозоїдів, 
нормалізації МК всіх органів до рівня показників ІК. МК сім'я-
ників були зменшенні лише на 15% відносно ІК та статистично 
значуще були більшими ніж в групі ПК (р=0,0036). Найбільш 
цікавим є факт зменшення відносної кількості нерухомих форм 
сперматозоїдів відносно не тільки групи ПК (р=0,0022), а й від-
носно групи старих інтактних тварин (р=0,0013) до рівня самців 
молодого репродуктивного віку (6 місяців). Глюкозамін є важ-
ливим ендогенним аміноцукром організму ссавців, активно 
включається в метаболічні процеси. Введення екзогенного глю-
козаміну гідрохлориду на тлі патології, яка супроводжується йо-
го дефіцитом, сприяє відновленню клітинних мембран, нормалі-
зації метаболічних та енергетичних процесів та зниженню окси-
дативного стресу у статевих органах, що сприяє поліпшенню 
функціонального стану сперматозоїдів і, як наслідок, збережен-
ню з віком репродуктивної функції тварин. 

Висновки: на моделі доксорубіцинового ураження сім'я-
ників старих щурів віком 24 місяці встановлена виражена гона-
допротекторна дія глюкозаміну гідрохлориду. 
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Т.К. ЮДКЕВИЧ, Д.М. БАБЕНКО 

Центральна науково-дослідна лабораторія Національного 
фармацевтичного університету, м. Харків, Україна 

 
Мета: вивчити ефективність глюкозаміну гідрохлориду 

на тлі патології сім'яників у старих тварин. 
Матеріали та методи дослідження: дослідження прове-

дене на білих безпородних щурах самцях у віці 24 місяці з ма-
сою тіла 350-400 г. Ураження сім'яників моделювали введенням 
доксорубіцину внутрішньочеревно в дозі 3 мг/кг один раз на 
тиждень п'ятикратно протягом 4-х тижнів. Введення глюкозамі-
ну гідрохлориду здійснювали в лікувально-профілактичному 
режимі в дозі 100 мг/кг паралельно з моделюванням патології. 
Оцінку ефективності проводили за макрометричними показни-
ками статевих органів та функціональним станом сперматозої-
дів. 

Результати та їх обговорення: відомо, що в процесі ста-
ріння відбувається згасання репродуктивної функції, але у біль-
шості випадків процеси фізіологічного старіння посилюються 
захворюваннями статевої системи. Основним механізмом тести-
кулярної токсичності доксорубіцину є утворення токсичних ак-
тивних форм кисню, таким чином відтворюється оксидативний 
стрес у тканинах органів. Результати отримані на 30-й день екс-
перименту в групі позитивного контролю (ПК) показали: змен-
шення масових коефіцієнтів (МК) сім'яників та придатків сім'я-
ників, інші органи статевої системи (сім'яні пухирці та передмі-
хурова залоза) зменшувались не значно відносно вікового ІК 
можливо за рахунок зменшення функціонального навантаження 
даних органів при старінні. Найбільш виразно зменшились на 
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сперматозоїдів відносно не тільки групи ПК (р=0,0022), а й від-
носно групи старих інтактних тварин (р=0,0013) до рівня самців 
молодого репродуктивного віку (6 місяців). Глюкозамін є важ-
ливим ендогенним аміноцукром організму ссавців, активно 
включається в метаболічні процеси. Введення екзогенного глю-
козаміну гідрохлориду на тлі патології, яка супроводжується йо-
го дефіцитом, сприяє відновленню клітинних мембран, нормалі-
зації метаболічних та енергетичних процесів та зниженню окси-
дативного стресу у статевих органах, що сприяє поліпшенню 
функціонального стану сперматозоїдів і, як наслідок, збережен-
ню з віком репродуктивної функції тварин. 

Висновки: на моделі доксорубіцинового ураження сім'я-
ників старих щурів віком 24 місяці встановлена виражена гона-
допротекторна дія глюкозаміну гідрохлориду. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАМОВОЙ КИСЛОТЫ (VAZ-10), 
КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ (L486-0021)  

И БЕНЗОФУРАНА (C764-0334) 
Л.В. ЯКОВЛЕВА, А.Л. ЛИТВИНЕНКО, Е.А. КОВАЛЕВА 

Центральная научно-исследовательская лаборатория 
Национального фармацевтического университета, 

г. Харьков, Украина 
 

Цель: углубленно изучить периферическое анальгетиче-
ское действие химических веществ под шифрами VAZ-10, L486-
0021 и C764-0334 и их влияние на центральное звено ноцицеп-
тивной системы в сравнении с анальгетическим действием 
анальгина и кетанова. 

Материалы и методы исследования: периферическую 
анальгетическую активность изучали на модели уксуснокислых 
корчей у мышей. Вещества вводили внутрижелудочно в диапа-
зоне доз от 0,01 до 10,0 мг/кг (за час до моделирования патоло-
гии). Каждая экспериментальная группа насчитывала по 6 мы-
шей с массой тела 18-20 г. Центральную анальгетическую ак-
тивность (ЦАА) изучали на модели термического раздражения 
хвоста у крыс. Крысы - самцы разделены на 6 групп по 8 живот-
ных в каждой: 1 группа - положительный контроль (не леченные 
животные); 2-4 группы - животные, которым внутрижелудочно 
вводили вещества VAZ-10, L486-0021 и С764-0334 (в дозах, ока-
зывающих максимальный эффект на модели уксуснокислых 
корчей); 5 и 6 группы - животные, которым вводили «Кетанов» - 
в дозе 3,6 мг/кг, рассчитанной с использованием коэффициента 
видовой устойчивости по Ю.П. Рыболовлеву, и «Анальгин» - в 
дозе 1000 мг/кг (доза, в которой препарат оказывает централь-
ное анальгетическое действие). После введения соединений ре-
гистрировали продолжительность латентного периода болевой 
чувствительности в течение 2 часов (вначале через 15 минут, а 
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затем каждые 30 минут). 
Результаты и их обсуждение: в результате изучения пе-

риферического анальгетического действия выявлено, что веще-
ства VAZ-10 и L486-0021 в дозе 0,05 мг/кг практически его не 
оказывали. Анальгетическая активность (АА) вещества VAZ-10 
в дозах 0,1, 0,5, 1,0 и 5,0 мг/кг составляла 20%, 42%, 72% и 85%, 
а в дозе 10,0 мг/кг наблюдали резкое снижение АА до 20%. У 
вещества L486-0021 наблюдали постепенное изменение АА в 
зависимости от дозы. В дозах 0,1 мг/кг, 0,5 мг/кг и 1,0 мг/кг АА 
составила 35,5%, 64,5 и 75,4%. В дозе 5,0 мг/кг АА снижалась до 
49%, а в дозе 10,0 мг/кг - до 36,8%. Вещество C764-0334 прояв-
ляло значительную АА в более широком диапазоне доз. Макси-
мальная АА вещества C764-0334 составляла 82% в дозе 1,0 
мг/кг. В дозе 0,01 мг/кг практически не наблюдали активности, 
тогда как в дозе 0,05 мг/кг его активность составила 31%, в до-
зах 0,1 - 5,0 мг/кг - в среднем 70 %. Как и в предыдущих опытах, 
при введении C764-0334 в дозе 10 мг/кг эффект снижался до 
34%. Выявлено, что для соединений VAZ-10 и С764-0334 харак-
терна очень низкая АА (их высокий максимально возможный 
эффект (МPЕ - maximal possibl effect) через 60 минут составляет 
в среднем 13%), а вещество L486-0021 не проявляет центрально-
го анальгетического действия. Несколько большую АА проявля-
ет препарат сравнения «Кетанов»: через 30, 60 и 120 минут МPЕ 
составляет 16-17%. ЦАА препарата «Анальгин» на данной мо-
дели можно расценить как среднюю (высшая МPЕ препарата 
через 90 минут после введения равна 20%). 

Выводы: установлено, что максимальное периферическое 
анальгетическое действие вещества VAZ-10 наблюдалось в дозе 
5,0 мг/кг (85%), L486-0021 - в дозе 1,0 мг/кг (75%), C764-0334 - в 
дозе 1,0 мг/кг (80 %). Центрального анальгетического действия 
у веществ не выявлено. 
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ВПЛИВ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ БЕРЕЗИ 
БОРОДАВЧАСТОЇ НА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ 
У ЩУРІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 
Л.В. ЯКОВЛЄВА, Н.С. ЧОРНА 

Національний фармацевтичний університет, 
Центральна науково-дослідна лабораторія, м. Харків, Україна 

 
Мета: при метаболічному синдромі (МС) відбувається 

ураження судин, в тому числі ниркових. Головним атерогенним 
чинником є дисліпідемія. Було цікаво дослідити вплив густого 
екстракту з листя берези бородавчастої (ГЕЛББ) і драже «Кане-
фрон® Н», який застосовують при ниркових захворюваннях,  на 
ліпідний спектр крові за умов МС у щурів. 

Матеріали та методи дослідження: відтворення МС у 
24-х безпородних щурів самців масою 190-210 г моделювали 
споживанням 10% розчину фруктози замість води. Протягом 5 
тижнів щури групи патології і дослідних груп утримувалися в 
однакових умовах, після чого протягом 26 тижнів щури з дослі-
дних груп додатково внутрішньошлунково отримували суспензії 
ГЕЛББ в дозі 7 мг/кг і канефрон в дозі 20 мг/кг. Контролем слу-
жили 8 щурів. По закінченні експерименту в сироватці крові 
щурів визначали концентрацію ліпопротеїдів високої щільності 
(ЛПВЩ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) і тригліце-
ридів (ТГ).  

Результати та їх обговорення: в даному досліді у щурів 
з патологією вірогідно зросли концентрації ЛПНЩ і ТГ і без 
змін залишилася концентрація ЛПВЩ. Під впливом ГЕЛББ спо-
стерігали вірогідне зменшення в крові концентрації ТГ і ЛПНЩ. 
Канефрон вірогідно знижувало тільки ТГ. 

Висновки: результати дослідження свідчать про антигіпе-
рліпідемічну дію дослідних речовин, але більш виразну у 
ГЕЛББ. 
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ВІДПОВІДАЛЬНОГО САМОЛІКУВАННЯ 
І ПРИНЦИПИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 

� Основні положення концепції відповідального самолікування 
та їх реалізація. Роль і місце клінічного провізора 

� Фармацевтична опіка пацієнтів в умовах аптеки та лікарні 

� Питання взаємозамінності ліків (проведення генеричних 
заміни) в рамках відповідального самолікування 

� Фармацевтична опіка при відпустці безрецептурних  
препаратів фармакологічних груп підвищеного попиту  
(ненаркотичних анальгетиків, протизапальних засобів та ін.) 

� Проблеми впровадження фармацевтичної опіки в сучасну 
медичну практику 
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ВПЛИВ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ БЕРЕЗИ 
БОРОДАВЧАСТОЇ НА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ 
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МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 
Л.В. ЯКОВЛЄВА, Н.С. ЧОРНА 

Національний фармацевтичний університет, 
Центральна науково-дослідна лабораторія, м. Харків, Україна 
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PHARMACEUTICAL CARE IN UKRAINE 

� Implementation of pharmaceutical care on the national,  
regional and local levels  

� Pharmaceutical care of patients in the pharmacy and  
the hospital 

� Realization of the responsible self-medication concept –  
the role of the clinical pharmacist 

� Pharmaceutical care by dispensing massively demanded 
OTC-drugs (non-narcotic analgetics, NSAIDs etc.) 

� Problems of introducing of pharmaceutical care in modern 
medical practice 
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EXPANDED ROLES OF PHARMACISTS 
IN THE UNITED STATES 

L.M. BROWN 
College of Pharmacy 

University of Tennessee Health Science Center,  
Memphis, USA 

 
During the past ten years there has been an expansion of 

the roles of pharmacists in the community setting to roles as a 
immunization and medication therapy management (pharmaceuti-
cal care) provider. In the clinical setting roles have expanded to 
medication reconciliation in the hospital, and provision of medica-
tion therapy management as part of a health care team in the doc-
tor’s office. 

However, the United States is currently undergoing a trans-
formation of the health care system, and there is an increased fo-
cus on improved access to care, improved quality of care, and de-
creased health care costs. And with this new focus on access, qual-
ity and costs, new roles will be opening up for pharmacists to pro-
vide medication therapy management services as part of an ac-
countable care organization, as part of a care transitions team, as 
well as patient centered medical homes. This presentation will 
discuss these expanded roles for pharmacists, and make the case 
for why pharmacists are the best suited health care professional to 
use their expert medication knowledge to help improve patient 
care, outcomes, and costs. 

258



258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHARMACEUTICAL CARE IN UKRAINE 

� Implementation of pharmaceutical care on the national,  
regional and local levels  

� Pharmaceutical care of patients in the pharmacy and  
the hospital 

� Realization of the responsible self-medication concept –  
the role of the clinical pharmacist 

� Pharmaceutical care by dispensing massively demanded 
OTC-drugs (non-narcotic analgetics, NSAIDs etc.) 

� Problems of introducing of pharmaceutical care in modern 
medical practice 

 

259 

EXPANDED ROLES OF PHARMACISTS 
IN THE UNITED STATES 

L.M. BROWN 
College of Pharmacy 

University of Tennessee Health Science Center,  
Memphis, USA 

 
During the past ten years there has been an expansion of 

the roles of pharmacists in the community setting to roles as a 
immunization and medication therapy management (pharmaceuti-
cal care) provider. In the clinical setting roles have expanded to 
medication reconciliation in the hospital, and provision of medica-
tion therapy management as part of a health care team in the doc-
tor’s office. 

However, the United States is currently undergoing a trans-
formation of the health care system, and there is an increased fo-
cus on improved access to care, improved quality of care, and de-
creased health care costs. And with this new focus on access, qual-
ity and costs, new roles will be opening up for pharmacists to pro-
vide medication therapy management services as part of an ac-
countable care organization, as part of a care transitions team, as 
well as patient centered medical homes. This presentation will 
discuss these expanded roles for pharmacists, and make the case 
for why pharmacists are the best suited health care professional to 
use their expert medication knowledge to help improve patient 
care, outcomes, and costs. 

259



260 

MEDICINES, PHARMACY AND HEALTH 
MARTIN HENMAN  

The School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 
Trinity College Dublin, Ireland 

 
Health services have often been compared to an industry in 

which the inputs of finance, expertise and consumables, such as med-
icines, are applied by the health care professionals to patients and 
they result in outputs of health and symptom relief. But picturing 
health care in this way raises unattainable expectations that reforms 
of the structures and processes of the health services or the addition 
of extra resources will directly produce substantial improvements in 
health. However, health care is complex and health systems are com-
plicated. Helping patients to control their disease and helping people 
to stay healthy, health maintenance consists of promoting healthy 
choices and actions both at a societal and at an individual level. 

Medicines are the most frequently used tool in health care to-
day. Their use in hospitals is a based on teams of physicians, nurses 
and clinical pharmacists. In this process selection, prescribing, moni-
toring and changing is the joint responsibility of the two or three 
most appropriate members of the team. This process works well, and 
has been shown to reduce medicine-related problems, length of stay 
and mortality. However, after patients are discharged back into their 
homes, research in several European countries has shown that new 
problems with medicines occur that can produce adverse effects 
and/or discontinuation of one or more of their medicines and which 
lead to unscheduled re-admission. 

Increasingly medicines are being developed so that patients 
can administer them to themselves which enables patients who would 
have been hospitalised in the past now being cared for at home. Oral 
anticancer medicines and self-administered subcutaneous injectable 
drugs are two examples of the complex patients now making up a 
substantial proportion of the Primary Care/Ambulatory Care patient 
population. 

This trend will increase as multi-morbidity is a consequence 
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of the improved survival of patients who are living longer with 
chronic diseases. Providing for chronic disease (and therefore multi-
morbidity) is only possible if patients are an active part of the team 
and if the team comprises members with all of the required expertise. 
Prescribed medicines and understanding what is needed when dis-
ease or medicines problems occur are important aspects of self care, 
but so also is the appropriate use of non-prescription medicines and 
supplements in the context of the management of the patient’s condi-
tions and community pharmacists have shown that they can deliver 
this type of care. 

Compliance with medicines has long been regarded as a ma-
jor problem with polypharmacy and it is crucially dependent upon 
good communication between health care professionals and when it 
is poor, multiple interventions are required to correct it. Compliance 
with appropriate medicines has been shown to reduce mortality 
whereas compliance with inappropriate medicines increased mortali-
ty. Medicines use review in community pharmacies can reduce inap-
propriate medicines and improve patient’s medicine knowledge and 
compliance. 

Clearly, where medicines are concerned, every health care 
professional who has the expertise to optimise their use in both the 
hospital and the Primary Care setting should be enabled by the health 
service to make their contribution. 

Promoting healthy behaviours in patients and raising aware-
ness and helping people who are not patients maintain their health 
are central to maximizing the effectiveness of health services. Phar-
macists providing patient care see themselves as contributors to 
Health Maintenance and to Managing symptoms and conditions. 
Medicines and supplements are extensively used by patients for both 
of these purposes so it would be logical for health services to use 
community pharmacists who are knowledgeable, interested and easi-
ly accessible to help with these tasks. This, together with the need for 
patient advice and support in multimorbid patients with chronic dis-
ease can be provided in community pharmacies. In several countries 
community pharmacies, with health service support the have been 
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successful in delivering cardiovascular risk screening and risk reduc-
tion schemes, as well as smoking cessation programmes. In the UK, 
the Healthy Living Pharmacies project has used a comprehensive ap-
proach to engage the entire pharmacy team in the practice and this 
has shown improved health care indicators in areas of deprivation. 
Prevention of neural tube defects with folic acid is a realistic aim for 
health services and in the Netherlands a pharmacy-based campaign 
was partly successful but it was not repeated and recent research 
shows that there is a considerable disparity in the knowledge of and 
use of folic acid among less-well educated women. Prevention of in-
fectious diseases by vaccination is one of the most cost-effective 
measures that a health service can provide. Several European coun-
tries have trained and employed community pharmacists to provide 
vaccinations and have increased the uptake of vaccination within the 
population. 

While hospital pharmacists have been able to help improve 
medicines use for inpatients through providing clinical pharmacy 
services, patients need support in the community. With increasing 
costs and an increase in multimorbidity, the existing arrangements 
for providing care in Primary Care are inadequate with the conse-
quence of more patients being admitted unnecessarily to hospitals. 
Clearly if the community pharmacist’s only contribution to the medi-
cines use process is supplying them via the dispensing of prescription 
medicines and the selling of non-prescription medicines then, they 
will have little impact on optimising medicines use. An unrecognised 
problem of many health services is that, for a number of reasons, this 
is all that is expected of pharmacists and all that they are paid to do. 
However, by enabling community pharmacist, patients and physi-
cians to work together in Primary Care medicines use could be sig-
nificantly improved. Patients can also be helped in other ways by 
pharmacists offering risk screening, health maintenance and health 
promotion programmes with the support of the health service. In this 
way, the health of the population and their need for health care may 
be contained to unavoidable episodes. 

263 

COMPLIANCE TO TREATMENT IN PATIENTS 
WITH HEART FAILURE ON THE BACKGROUND 

OF COMBINED OCCUPATIONAL DUST PATHOLOGY 
AND CARDIOVASCULAR DISEASES 

O.O. KALMYKOV1, M.A. AL-HALBOOS1, A. BONAZZA2 
1Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

2European Respiratory Society, Lausanne, Switzerland 
 

Aim: to estimate the compliance of patients with cardiorespir-
atory pathology and heart failure to the treatment. 

Object and methods: The cohort prospective research with the 
«case-control» design was performed on the clinical department of 
Scientific-Research Institute of labour hygiene and occupational dis-
eases of Kharkiv National Medical University. 138 patients aged 
53,7±2,4 years (35–72 years) with chronic bronchitis, chronic ob-
structive pulmonary disease, pneumoconioses, bronchial asthma 
combined with arterial hypertension, chronic ishemic heart disease 
undervent one-year screening. In adition to full standard clinical, la-
boratory, instrumental investigation the specialized questionnaire and 
Zung self-rating scale were used. 

Results: it was revealed that only 57 patients (41.3 %) strictly 
followed doctor’s administrations; 48 patients (34.7 %) periodically 
didn’t follow recommended treatment scheme; 27 (19.6 %) rejected 
regular use of long-acting bronchodilator, cardiotropic therapy and 
occasionally used only diuretics when legs swelling appeared; 6 per-
sons (4.35 %) stopped the treatment at all.  The inclination to medi-
cations cessation showed direct association with their price and in-
verse association — with severity of condition. The motivation of 
drugs avoidance was mostly related to subjective improvement of 
health condition. All patients who used medications irregularly had 
decreased ratings by Activities of Daily Living scale and depression 
signs. 

Conclusions: many patients don’t follow doctor’s instructions 
because of cost, healthstate improvement, emotions etc. As a remedy 
– patient’s education should improve their motivation. 
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ДИДАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ГЕРОГОГІКИ 
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 

В СУЧАСНУ ГЕРІАТРИЧНУ ПРАКТИКУ 
В.І. БЕССАРАБОВ1,2, Л.Л. ЛЯХОЦЬКА1 , К.І. ПРОЩАЄВ2, 

А.М. ІЛЬНИЦЬКИЙ2, А.П. СТРОКАНЬ3 
1ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

м. Київ, Україна, 
2АНО «Науково-дослідний медичний центр «Геронтологія», 

м. Москва, РФ, 
3Київський національний університет технологій та дизайну, 

м. Київ, Україна 
 

Ключовими проблемами геріатричної практики є 
поліморбідність і поліпрагмазія. Постійно зростає середня 
кількість препаратів, які одночасно приймаються літнім хворим, 
при цьому значна кількість - в порядку самолікування. Тому ак-
туальною є проблема впровадження фармацевтичної опіки у су-
часну геріатричну практику. 

Мета дослідження: визначити значення дидактичних 
прийомів виховання літніх людей при впровадженні в 
геріатричну практику фармацевтичної опіки з урахуванням 
відповідального самолікування. 

Матеріал і методи дослідження: результати власних 
експериментів і непараметричної статистичної обробки даних 
незалежних досліджень. 

Результати дослідження. Показано, що комплекс етич-
них та деонтологічних підходів до літнього хворого, що звер-
нувся за допомогою в аптеку як заклад охорони здоров'я, пови-
нен базуватися на сучасних дидактичних прийомах герогогіки. 
Встановлено, що правильний вибір методики навчання літньої 
людини правилам відповідального самолікування в значній мірі 
визначає успіх і результат фармакотерапії.  

Висновок. Дидактичні прийоми герогогіки слід розгляда-
ти як ключову ланку при впровадженні в геріатричну практику 
фармацевтичної опіки з урахуванням відповідального самоліку-
вання. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ГОРМОНАЛЬНИХ 
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До гормональних контрацептивів відносять протизаплідні 

пігулки, що містять штучно синтезовані гормони, які за своїм 
складом і властивостями дуже близькі до гормонів, що вироб-
ляються в жіночому організмі — естрогену і гестагену. Сучасні 
пероральні контрацептиви можуть містити один вид гормонів 
(прогестерон) або два (прогестерон і естроген). Крім того, розрі-
зняють моно-, дво- і трифазні препарати. 

Гормональна контрацепція практично безпечна для здо-
ров'я жінки, але лише в тому разі, якщо препарат підібраний фа-
хівцем з урахуванням особливостей організму пацієнтки і про-
типоказань. Підбір гормональних контрацептивів здійснюється 
тільки лікарем. Перед призначенням препарату жінки здають на 
аналіз кров і сечу, вимірюють артеріальний тиск, проходять за-
гальний огляд, спеціальні гормональні дослідження. Прийомом 
протизаплідних пігулок не за призначенням лікаря жінка може 
завдати собі серйозного погіршення здоров'я. Приймати пігулки 
можуть всі жінки, які не мають протипоказань. Багато препара-
тів (особливо трифазні пігулки) можуть успішно приймати дів-
чата-підлітки. 

Серед побічних реакцій, пов'язаних з прийомом препара-
тів, в яких переважає естроген, перш за все слід відзначити 
«ефект помилкової вагітності». Клінічно він проявляється нудо-
тою, блюванням, здуттям живота, головним болем, набряками, 
вагінальними виділеннями, дратівливістю, посиленням чутли-
вості молочних залоз. 
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Побічні реакції, пов'язані із застосуванням препаратів, в 
яких переважає гестаген, клінічно проявляються депресією, 
зниженням лібідо (статевого потягу), зменшенням кількості ва-
гінальних виділень, появою вугрів і збільшенням маси тіла. 

При хорошій переносимості пігулок всі побічні реакції 
зникають протягом З міс, при збереженні несприятливих симп-
томів слід змінити цей препарат. 

Слід негайно припинити прийом протизаплідних пігулок 
у разі виникнення таких симптомів: сильний головний біль, рап-
тове порушення слуху і зору, біль у ногах, набряки на ногах, ві-
дчуття болю чи тяжкості в грудях, гострий біль при диханні, си-
льний кашель невідомого походження, гепатит, сильний свербіж 
і рясний висип, епілептичний припадок, різкий підйом тиску, 
ознаки можливої вагітності (відсутність місячних). 

Зменшують протизаплідну дію пігулок: тютюнопаління, 
вживання великих доз алкоголю, блювання, прийом транквіліза-
торів, антибіотиків, знеболювальних і деяких інших лікарських 
засобів. 

Крім того, до недоліків цього методу належить те, що при 
тривалому застосуванні або передозуванні протизаплідні пігул-
ки можуть негативно впливати на серцево-судинну систему, збі-
льшується схильність організму до гіпертонії, атеросклерозу, 
тромбозу судин. Іноді виникають ситуації, коли від прийому пі-
гулок доводиться відмовитися: травми, депресії. 

Зважаючи на вищезазначене, хоча ефективність протиза-
плідних пігулок сягає 98%, цей вид контрацепції застосовують 
тільки 6% жінок. 
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Сучасне фармацевтичне обслуговування населення побу-
доване за принципом зворотного зв’язку і передбачає взаємодію 
лікар-пацієнт, фармацевтичний працівник-споживач та провізор-
лікар. Роль провізора у цій ланці полягає у наданні 
інформаційно-консультативних послуг щодо раціонального при-
значення і застосування ліків, а його відповідальність – у 
проведенні раціональної якісної фармацевтичної опіки (ФО) з 
використанням затверджених протоколів ФО. Якість ФО при 
відпуску безрецептурних лікарських засобів (ЛЗ) залежить від 
володіння фармацевтом (провізором) алгоритмом вибору 
лікарського засобу та його оптимальної лікувальної форми. 

Мета роботи – оцінити якість проведення ФО в аптеках 
Вінницької області з використанням протоколів провізора (фар-
мацевта), затверджених Наказом МОЗ України від 16.05.2011 р. 
№284; проаналізувати відношення пацієнтів до провізора та 
лікаря шляхом оцінки рівня довіри споживачів до них; ранжува-
ти основні соціально-психологічні та етичні принципи залежно 
від територіальної приналежності аптек та визначити Топ-4 ме-
дичних джерел лікарських засобів.  

Методи дослідження: соціологічний (анкетування), кон-
тент-аналіз й узагальнення. До основних соціально-
психологічних принципів віднесли: професіоналізм; 
індивідуальний підхід до клієнта; чесність, гуманність, 
ввічливість; дотримання конфіденційності; об’єктивність; парт-
нерство. Протягом 2012р. проведено анкетне опитування за роз-
робленим нами алгоритмом запитань. Для дослідження 
здійснення ФО у відповідності до затверджених протоколів опи-
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тано 90 провізорів-інтернів, які працюють у фармацевтичній 
галузі та навчаються у ВНМУ ім. М.І. Пирогова та працівників 
аптек міста Вінниці (ПАТ «Вінницяфармація», ПП «Авіцена») 
(20 аптек і 12 аптечних пунктів), аптек, що розташовані в 
сільській місцевості (12 аптек) та в селищах міського типу (смт) 
(18 аптек). З метою вияву рівня довіри споживачів до лікарів і 
фармацевтів опитано 300 постійних споживачів ЛЗ названих ап-
тек і визначені Топ-4 джерела медичної інформації. 

Результати: Встановлено, що фармацевтичні фахівці 
сільської мережі аптек не володіють інформацією щодо алго-
ритму проведення ФО у відповідності до затверджених 
протоколів провізора (фармацевта), в той час як у мережі аптек 
смт та міста (відповідно, 50% і 80%) знайомі з такою 
інформацією. Закономірно, що рівень довіри до фармацевтів 
респондентів-містян вищий, ніж до лікаря (60% і 40%, 
відповідно), на відміну від опитуваних жителів сільської (10% і 
90%, відповідно) і смт місцевості (30% і 70%, відповідно). При 
цьому, споживачі міста та смт перевагу отримувати медичну 
інформацію щодо ЛЗ надають найчастіше лікарям (81%) і фар-
мацевтичним фахівцям (70%) і дещо менше – друзям, родичам 
(70) і рекламі (50%). В якості джерел медичної інформації на 
селі найчастіше виступають фармацевти (75%), реклама (68%) і 
дещо менше – лікарі (65%), друзі й родичі (50%). Із 6 обраних 
нами для аналізу соціально-психологічних принципів, мешканці 
міста надають перевагу професіоналізму (95%), мешканці смт – 
індивідуальному підходу до клієнта (95%), а мешканці села – 
чесності, гуманності та ввічливості (93%). 

Висновки: Підвищення рівня ФО можливе шляхом по-
всякденного, особливо, в сільській і смт місцевості, проваджен-
ня затверджених Протоколів провізора (фармацевта) за умови 
обов’язкового дотримання психологічно-соціальних і етичних 
принципів, в першу чергу, професіоналізму, що є одними із 
чинників забезпечення якості фармацевтичної опіки. 
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Цель работы: изучение роли товаров безрецептурного 

отпуска в структуре аптечных продаж. 
Методы исследования: анализ контрольно-кассовых че-

ков аптеки готовых лекарственных форм г.Казани. 
Результаты: всего за исследуемый период (1 неделя) 

2316 посетителей аптеки приобрели 5027 упаковок аптечных 
товаров (в среднем 2,17 упаковки за 1 покупку).  Установлено, 
что лекарственные средства (ЛС) составили 60,77%, косметика - 
16,60%, изделия медицинского назначения - 9,20%, БАД - 
4,15%, товары для детей - 2,80%, предметы и средства личной 
гигиены - 2,72%, лекарственное растительное сырье − 1,83%, 
минеральные воды − 0,85%, детское питание − 0,73%, предметы 
ухода за больными - 0,35%. Основную долю в структуре аптеч-
ных покупок составили ЛС (среднее количество упаковок на 1 
покупку − 1,32), из них отпущено по рецепту врача – 27,13%, без 
рецепта врача – 72,87%. Среди лекарственных форм преоблада-
ли таблетки – 29,56%, растворы для наружного применения 
5,03%, мягкие лекарственные формы (мази, гели, кремы, лини-
менты) – 4,89%, инфузионные растворы – 4,37%, настойки – 
3,40%, капсулы – 2,18%. В общем количестве реализованных 
упаковок аптечных товаров рецептурные ЛС составили 16,47%, 
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безрецептурные – 44,30%. Таким образом, несмотря на значи-
тельный ассортимент парафармацевтической продукции, основ-
ным товаром, реализуемым в аптеке, остаются  ЛС, среди кото-
рых преобладают разрешенные к отпуску без рецепта врача. По-
лученные результаты указывают на необходимость усиления 
консультирующей функции провизора современной аптеки как в 
аспекте ответственного самолечения, так и выбора безрецептур-
ных ЛС и лекарственных форм, лекарственного растительного 
сырья, детского питания, изделий медицинского назначения и 
др. Актуальным является изучение вопросов фармацевтической 
опеки на этапе послевузовского и дополнительного профессио-
нального образования провизоров, особенно в отношении групп 
аптечных товаров, изучение свойств которых не предусмотрено 
учебным планом или ограничено элективами: косметики, совре-
менных средств гигиены, детского питания и пр., регламентация 
алгоритмов фармацевтического консультирования, а также во-
влечение провизоров аптек в систему фармаконадзора. 

Выводы: обоснована актуальность регламентации прин-
ципов фармацевтической опеки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 
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Для жінок репродуктивного віку актуальним є питання 

планування сім’ї та контрацепції. Значна частина жінок має 
хронічні захворювання, зокрема, цукровий діабет (ЦД). Станом 
на 01.01.2012 в Україні 1 млн 265 тис. хворих на ЦД, більше по-
ловини з яких – жінки. 

Мета роботи: визначити напрями фармацевтичної опіки  
при контрацепції у жінок з ЦД. 

Методи дослідження: системного аналізу. 
Результати: Згідно з Медичними критеріями 

прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ (2008) у 
жінок при ЦД методами вибору є: категорія 1 –  
внутрішньоматкові (мідні ВМС), бар’єрні (презервативи, 
діафрагми, шийкові ковпачки) засоби, гестагенні оральні кон-
трацептиви, імплантати, внутрішньоматкові системи; категорія 
2  – комбіновані оральні, ін’єкційні, трансдермальні (пластир), 
вагінальні, гестагенні ін’єкційні (при ЦД без судинних усклад-
нень). 

Особливої уваги вимагає використання гормональної 
контрацепції у жінок з ЦД, в т.ч. з урахуванням потенційних 
взаємодій препаратів. Так мінімально впливають на метаболізм 
глюкози препарати ІІІ покоління, що містять такі гестагени: гес-
тоден, дезогестрел. 

Висновки: Фармацевтична опіка при контрацепції у жінок 
з ЦД повинна проводитися з урахуванням методу контрацепції, 
складу та лікарської форми контрацептиву, а також основної 
(протидіабетичної) фармакотерапії. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУКЛЕТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
О НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
КАК ЕЛЕМЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОПЕКИ 

М.М. ЗАЯЦ, А.Б. ЗИМЕНКОВСКИЙ  
Львовский национальный медицинский университет 

имени Данила Галицкого, Украина 
 

Согласно данным ВОЗ в индустриальных странах рас-
пространённость метаболического синдрома (МС) среди лиц 
старше 30 лет составляет 10 – 20 %, в США – 25 %. Метаболи-
ческий синдром – одна из наиболее актуальных проблем совре-
менной медицины, напрямую связанная с ведением нездорового 
образа жизни. 

Цель исследования. Обоснование необходимости распро-
странения информации о профилактике МС здоровом образе 
жизни, для пациентов с факторами риска в форме информаци-
онного буклета. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения по-
ставленной задачи использовано следующие материалы: дос-
тупные информационные потоки о профилактике МС. Методы: 
библиографический, аналитико-сравнительный. 

Результаты. Так как МС объединяет сразу несколько 
факторов сердечно-сосудистого риска, важно для пациентов, у 
которых есть хотя бы один из них, выполнять профилактические 
(немедикаментозные) меры борьбы с развитием МС. Для вы-
полнения целей исследования нами разработан информацион-
ный буклет для пациентов группы риска развития МС. К группе 
риска относятся лица с артериальной гипертонией, сахарным 
диабетом 2-го типа (преддиабетом), избыточной массой тела и 
ожирением, атеросклерозом, гиперурикемией или подагрой, а 
также непосредственные родственники людей с отягощенным 
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анамнезом и те, которые ведут нездоровый и/или малоподвиж-
ный образ жизни. 

По нашему убеждению такой информационный лист 
должен соответствовать следующим требованиям: информация 
должна быть понятной без применения сложных медицинских 
терминов, выложена лаконично с акцентом на самом главном. В 
буклете должно сочетаться несколько аспектов: просвещение 
пациента, рекомендации ему, психологический аспект. 

Буклет состоит из 2-х блоков:  
1. Ознакомительная часть: информирует что означает 

понятие МС и какие заболевания входят в него и как эти, каза-
лось бы отдельные заболевания, могут быть взаимосвязаны и 
отягощать друг друга. В первой части кратко расписаны основ-
ные компоненты МС, их угроза здоровью, а также критерии оп-
ределения каждого из них. 

2. Информационная часть содержит описание главных 
немедикаментозных способов борьбы с развитием МС, что 
включают рациональное питание, поддержание нормальной 
массы тела, регулярную и соответствующую возрасту физиче-
скую активность, разумное употребление алкоголя и отказ от 
табакокурения.  

Выводы.  
1. Фармацевтическая опека пациентов МС должна осно-

вываться не только на рациональном использовании ЛС, но на 
распространении информации о основных факторах сердечно-
сосудистого риска. 

2. Распростанение информационных буклетов, которие 
могут раздаваться в лечебно-профилактических заведениях, ап-
течних учреждениях людям групи риска служит елементом 
фармацевтической опеки МС. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУКЛЕТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
О НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
КАК ЕЛЕМЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОПЕКИ 

М.М. ЗАЯЦ, А.Б. ЗИМЕНКОВСКИЙ  
Львовский национальный медицинский университет 

имени Данила Галицкого, Украина 
 

Согласно данным ВОЗ в индустриальных странах рас-
пространённость метаболического синдрома (МС) среди лиц 
старше 30 лет составляет 10 – 20 %, в США – 25 %. Метаболи-
ческий синдром – одна из наиболее актуальных проблем совре-
менной медицины, напрямую связанная с ведением нездорового 
образа жизни. 

Цель исследования. Обоснование необходимости распро-
странения информации о профилактике МС здоровом образе 
жизни, для пациентов с факторами риска в форме информаци-
онного буклета. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения по-
ставленной задачи использовано следующие материалы: дос-
тупные информационные потоки о профилактике МС. Методы: 
библиографический, аналитико-сравнительный. 

Результаты. Так как МС объединяет сразу несколько 
факторов сердечно-сосудистого риска, важно для пациентов, у 
которых есть хотя бы один из них, выполнять профилактические 
(немедикаментозные) меры борьбы с развитием МС. Для вы-
полнения целей исследования нами разработан информацион-
ный буклет для пациентов группы риска развития МС. К группе 
риска относятся лица с артериальной гипертонией, сахарным 
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ожирением, атеросклерозом, гиперурикемией или подагрой, а 
также непосредственные родственники людей с отягощенным 
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распространении информации о основных факторах сердечно-
сосудистого риска. 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЛІКИ ТА ЗДОРОВ’Я: 
ВИБІР ВІДВІДУВАЧІВ АПТЕКИ 
А.Б. ЗІМЕНКОВСЬКИЙ, Л.Р. ДУБ  

Львівський національний медичний університет 
ім. Данила Галицького, Україна 

 
Глобальні процеси інформатизації суспільства мають 

сьогодні очевидний вплив на діяльність аптечних закладів (АЗ), 
насамперед через доволі високий, на нашу думку, рівень 
поінформованості сучасного пацієнта з питань фармакотерапії 
(ФТ) та профілактики захворювань. Це покладає додаткову 
відповідальність на фахівців АЗ у контексті надання спожива-
чам своєчасної та вичерпної інформації, яка є невід’ємною скла-
довою належних фармацевтичних послуг.  

Мета роботи: оцінка рейтингу популярності джерел 
інформації про ліки та здоров’я серед споживачів; пошук мож-
ливих способів використання отриманих результатів у 
практичній діяльності вітчизняних АЗ. 

Методи дослідження: анкетного опитування, системного 
аналізу, статистичний, моделювання.  

Результати: Проаналізовано дані анкетного опитування 
503 відвідувачів (85% (429) жінок і 15% (74) чоловіків віком від 
17 до 75 років) 21 АЗприватного фармацевтичного роздрібного 
підприємства ТОВ «Маркет Універсал Лтд» (м. Львів, 2012 
р.).На запитання «Вкажіть найбільш прийнятні для Вас способи 
пошуку необхідної інформації про ліки та здоров’я» опитані да-
ли 604 відповіді, зокрема обрали: 1) спеціалізовані журнали, 
рубрики – 51,1% (257) респондентів; 2) інтернет-ресурси – 
42,7% (215); 3) лекції фахівців, «Школи пацієнта» – 9,1% (46); 4) 
власний варіант (вкажіть) – 17,1% (86), у т.ч.: а) консультація 
лікаря – 6,8% (34); б) консультація фармацевта – 4,8% (24); в) 
консультації лікаря та фармацевта – 2,0% (10); г) телебачення, 
радіо – 2,4% (12); д) служба «Аптечна довідка» – 0,6% (3); е) 
різне, інше – 0,6% (3). 
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Підсумовуючи результати анкетування,вважаємо 
доцільноюорганізацію АЗ періодичного видання тематичних 
брошур для відвідувачів у вигляді серії корисних порад з 
найпоширеніших питань ФТта профілактики захворювань, 
оскільки у розпорядженні провізора (фармацевта) під час безпо-
середнього обслуговування не завжди є достатня кількість часу 
для вичерпного інформування пацієнта в усний спосіб.Такі дже-
рела інформації, як лекції фахівців та «Школи пацієнта», ще не 
набули відчутної популярності, хоча, на нашу думку, є перспек-
тивними методами комунікації з пацієнтами. 

Сучасним методом поширення необхідної інформації є 
інтернет-комунікації. У цьому контексті можливе створення 
веб-сайту АЗ, який його відвідувачі використовуватимуть як 
джерело актуального та достовірного контенту з відповідних 
питань. У випадку наявності в АЗ особистих контактних даних 
його постійних пацієнтів доцільно організувати, за їх згодою, 
періодичну e-mail розсилку новин і/або корисних сезонних по-
рад. Перспективним шляхом донесення інформації до спожива-
ча вінтернеті є також присутність АЗ у соціальних мережах, на-
приклад, у Facebook. Функцію підготовки матеріалів для друко-
ваних видань і/або інтернет-публікацій, на нашу думку, 
доцільно покласти на клінічного провізора, фаховапідготовка 
якого якнайкраще дозволяє викладати необхідну інформацію у 
доступний для споживача спосіб, без складних медичних 
термінів.  

Висновки: Найактуальнішими способами комунікації АЗ з 
фактичними і потенційними відвідувачами з питань ФТ та 
профілактики захворювань є друковані видання та інтернет. Не-
зважаючи на те, що серед вітчизняних АЗ вже покладено поча-
ток впровадженню інтернет-комунікацій, особливої 
актуальності набуває необхідність технічної підготовки 
працівників АЗ для незалежної роботи з відповідними інтернет-
носіями. 
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А.Б. ЗІМЕНКОВСЬКИЙ, Л.Р. ДУБ  

Львівський національний медичний університет 
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Н.П. ЗУБИЦЬКА  
Аптека «Зелена планета», м. Київ, Україна 

 
Фармацевтична опіка існує із стародавніх часів, коли ще 

застереження у лікуванні виглядало, як забобони. Значно 
пізніше це стало першим правилом у лікування «не зашкодь», не 
дотримуючись якого хворій людині допомогти було б неможли-
во. Якщо їжа або продукти харчування це ліки, то навіть і тут є 
застереження. У людини наприклад пече згага в народі назива-
ють – печія і радять їй випити сік із сирої картоплі, нібито і пра-
вильно, адже картопля знижує кислотність, але печія не тільки 
не зникає, а ще більше підсилюється, оскільки кислотність і так 
понижена. Отже тут потрібен сік капусти білокачанної і все мо-
же бути навпаки. А правильне призначення може зробити лікар, 
поставивши вірний діагноз. Невірна думка існує в людей, що 
трави не шкідливі і їх можна вживати недотримуючись дози. А 
іноді навіть незнаючи не тільки дії рослини на організм, а і самої 
рослини. А щодо рослинного цілющого світу Парацельс визна-
чив, що все, що ми бачимо – отрута і лише в чітко дозованій 
формі може бути ліками. Адже біостимулятори протипоказані 
при пухлинних захворюваннях, оскільки підсилюють ріст пух-
лин. (Алос, живокіст, мумійо) Рослини в народній медицині 
поділяються окрім видів, класів, родів та ін. ще на чоловічі і 
жіночі, чого сплутати, або давати навпаки ні в якому разі не 
можна. (Материнка (душица обыкновенная, origanum vulgare) – 
жіноча рослина і у чоловіків, які вживають її послаблюється 
функція статевих залоз. Іванчай, миколайчики, хамерій вузько-
листий (кипрей, хамерий узколистый, chamerion angustifolium) – 
не завжди, або у великих дозах протипоказані жінці). А є росли-
ни, які в одну пору допомагають жінкам, а в іншу – чоловікам. 
Талабан  польовий (ярутка полевая, thlaspi arvense) допоки цвіте 
– жіноча рослина. А коли вже відцвіла і з’явилось насіння – 
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чоловіча. Якірці сланці  (tribulus), з яких випускаються препара-
ти екстракт рідких якірців і трибуспонін. Рослина отруйна, але в 
залежності від погоди влітку і весною. Особливо отруйні якірці 
після дощу і з настанням спеки, викликають підвищену 
чутливість до сонячних променів. Цмін пісковий (бессмертник 
песчаный, helichrysum arenarium), який ви використовуєте для 
лікування печінки як жовчогінний засіб, незнаючи про те, що 
він підвищує тиск і особливо небезпечний для гіпертоніків, 
оскільки може раптово дуже підвищити тиск. Розрекламована і 
нині дуже поширена росторопша – відкриває кровотечі, розри-
ваються стінки судин в різних органах. 

Глід, який пропонують гіпертонікам і гіпотонікам, від 
тривалого вживання великої дози дуже підвищується тиск у 
гіпертоніків. Ревінь – протипоказаний людям з гіпофункцією 
паащитовидних залоз, а також дітям і вагітним жінкам. Після 
його вживання через 10 хв. виникає сильний біль у шлунку. Аїр 
– від дози залежить дія на шлунково-кишковий тракт і на весь 
організм. 
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КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ 

И.А. ЗУПАНЕЦ, А.Н. СЕМЕНОВ, Т.В. КУЧУК, С.А. СЕМЕНОВА 
Национальный фармацевтический университет,  

г. Харьков, Украина 
 

Проблема заболеваний сердечно-сосудистой системы за-
нимает лидирующее положение в структуре заболеваемости во 
всём мире. В Украине 66% смертей вызвано сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Наиболее распространён-
ными ССЗ являются ишемическая болезнь сердца (ИБС) и арте-
риальная гипертензия (АГ). АГ лежит в основе развития 50% 
случаев инфарктов и почти 75% всех инсультов.  

Одним из основных условий успешной антигипертензив-
ной и противоишемической терапии является достижение и 
поддержание «целевых уровней» артериального давления, что 
возможно только при высокой степени приверженности пациен-
та к лечению. В сложившемся континууме лекарственной тера-
пии, каждый индивид связки «пациент-врач-провизор» правила 
и алгоритмы действия врача и провизора достаточно четко 
сформулированы и задекларированы соответствующими доку-
ментами, тогда как приверженность лечению (комплаентность) 
больного - степень соответствия между поведением пациента и 
рекомендациями, полученными от врача или провизора вариа-
бельна, не всегда предсказуема и зависит от множества факто-
ров. Уровень же комплаентности при ССЗ (ВОЗ), является край-
не низким. Так, лишь 50% больных с АГ в развитых странах 
комплаентны. Существующие методы формирования и поддер-
жания комплаентности пациентов с ССЗ, требующие «пожиз-
ненной» терапии не нашли широкого применения на практике. 
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Таким образом, целью исследования явилась клинико-
фармакологическая оценка комплаентности пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Исследование было проведено 
методом опроса и тестирования 100 пациентов обоего пола в 
возрасте от 33 до 83 лет включительно страдающих АГ и ИБС 
на базе кардиологического отделения Донецкого областного 
клинического территориального медицинского объединения. В 
качестве методов исследования использовали тест оценки комп-
лаентности по Мориски-Грину, авторскую анкету-опросник, ме-
тод подсчета непринятых доз. Анализу подвергали ряд социо-
экономических, клинико-фармацевтических, клинико-
фармакологических факторов, факторов, связанных с пациентом 
и взаимоотношениями врач-пациент.  

В ходе исследования выявлен высокий уровень компла-
ентности у 11% больных, средний - у 18% пациентов, 71% боль-
ных были некомплаентны. Клинико-фармакологические факто-
ры в формировании комплаентности больных с АГ и ИБС вхо-
дят в ТОП 10 и занимают 2, 3, 5 места соответственно с показа-
телями: «сложная схема приема» – 34%, «не ощущаю эффекта 
от лечения» – 30%, побочные эффекты – 24%. Только 7% боль-
ных использовали в быту средства повышения приверженности 
лечению - «Дневник», и только 3% - участвовали в других моти-
вационных программах.  

Результатами исследования, сформулированными выво-
дами предложены и обоснованы дополнения к «Дневнику» 
больного АГ, рекомендации по оказанию фармацевтической по-
мощи пациентам с АГ и ИБС.  
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ САМОЛІКУВАННЯ РИНОСИНУСИТІВ 
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І.А. ЗУПАНЕЦЬ, Т.С. ЖУЛАЙ, О.О. ШАБАНОВ  

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

За частотою звернення до аптеки з приводу нездужання 
хворі на ГРВІ посідають одне з перших місць. Різноманітність 
клінічних проявів застуди обумовлює варіабельність підходів до 
її симптоматичної терапії, призначення якої, з позицій фармаце-
втичної опіки, здійснюється за обов‘язковою участю провізора. 
Одним із основних та частих проявів застуди є риніт. Важливо 
пам’ятати, що при риніті на тлі ГРВІ у патологічний процес за-
лучається не лише слизова оболонка носової порожнини, у 90% 
хворих на ГРВІ катаральне запалення виявляється у придатко-
вих пазухах носу. Саме тому у зарубіжній медичній літературі 
частіше використовується термін «риносинусит», а не «риніт». 
Якщо затруднення носового дихання супроводжується головним 
болем, субфебрильною температурою, гнійними виділеннями з 
носу, загальню слабкістю, треба думати про розвиток синуситу 
бактеріальної етіології, лікування якого вимагає призначення 
системних антибіотиків за участю лікаря. За наявності симпто-
матики необтяжливого риносинуситу у межах фармацевтичної 
опіки провізор здійснює найбільш оптимальний вибір ліків для 
конкретного хворого та надає необхідні рекомендації з їхнього 
застосування. Серед засобів симптоматичної терапії риносину-
ситів препаратами вибору вважаються сольові розчини, які ви-
користовуються для промивання носу, а також з лікувальною 
метою. За показаннями призначаються препарати судинозвужу-
вальної дії, препарати на основі ефірних олій. Ефективним та 
безпечним засобом лікування і профілактики риносинуситів є 
препарат Синупрет®, застосування якого виправдане як у моно-
терапії, так і у комплексних схемах лікування для підвищення 
ефективності антибіотикотерапії при бактеріальних синуситах.  
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА 
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Біль – незмінний супутник багатьох захворювань, досить 
часта причина звернень пацієнтів за медичною допомогою (за 
даними ВООЗ, від 11 до 40%). Загалом, біль має позитивну роль, 
оскільки сповіщає про «розлади» в організмі, виконує сигнальну 
функцію. Проте, коли біль стає сильним, набуває хронічного пе-
ребігу, він пригнічує пацієнта, негативно впливає на якість жит-
тя. 

Для симптоматичного лікування больового синдрому  на 
фармацевтичному ринку сьогодення наявний вагомий арсенал 
лікарських засобів різноманітних груп – нестероїдні протизапа-
льні препарати (НПЗП) та ненаркотичні анальгетики. Загально-
відомими безрецептурними знеболювальними засобами є ацети-
лсаліцилова кислота (АСК), ібупрофен та парацетамол. Остан-
нім часом зазнав змін відпуск комбінованих засобів з кодеїном 
(лише за рецептом лікаря). 

Використання ацетилсаліцилової кислоти в якості знебо-
лювального агента обмежене, оскільки існує досить високий ри-
зик гастроінтестинальних ускладнень, алергічних реакцій, по-
рушень функції печінки та нирок, розвитку синдрому Рейє, осо-
бливо у дітей на фоні вірусних інфекцій та ін. ускладнень. 

Тому, альтернативними (першочергово – за рівнем 
безпеки) безрецептурними знеболювальними засобами постають 
ібупрофен та парацетамол. Основними елементами їх 
раціонального використання є: симптоматичний прийом 
короткими курсами, лише за наявності больового синдрому; 
чітке дотримування рекомендованого режиму дозування; 
пріоритетним є початкове застосування топічних форм у межах 
проведення монотерапії та ін.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СМЕРТНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ВІД ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 
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В останні роки все більшої значущості набуває проблема 
захворюваності та смертності від хвороб системи кровообігу 
(ХСК). У структурі загальної смертності в більшості розвинутих 
країн Європи у 2011 р. питома вага померлих становить майже 
40 %, тоді як Україна займає лідируючи позиції з показником 
66,6 %. 

Метою дослідження є порівняльний аналіз показників 
смертності внаслідок ХСК серед населення України та країн ЄС. 

 
Рис.1. Динаміка смертності населення від ХСК (тис.осіб). 

Як свідчать дані показників смертності від ХСК в Україні 
та країнах ЄС, починаючи з 2000 р., за останні 2 роки в Україні 
спостерігається незначне зменшення кількості смертей. В той 
час, як в Європі протягом десятиріччя цей показник знизився 
майже вдвічі. 

Таким чином, можна стверджувати, що високий рівень 
смертності населення України від ХСК є однією з найгостріших 
проблем сьогодення. Основними напрямками покращення рівня 
життя є вдосконалення заходів профілактики та діагностики 
хвороб, покращення економічної та екологічної ситуації в 
країні, зміна ставлення людини до свого здоров'я у бік 
відповідальності та здорового способу життя. 
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Мета роботи: Комплексний аналіз основних соціальних 

детермінантів здоров’я суспільства України. 
Методи дослідження: Аналітичний, статистичний методи 

та метод соціологічного спостереження. 
Результати: Сучасна концепція здоров'я найбільш повно 

втілена в Європейській стратегії здоров'я для всіх. В ній зроблено 
наголос на таких ключових аспектах як спосіб життя і відношення 
до здоров'я; навколишнє середовище та фактори ризику, що впли-
вають на здоров'я; структура системи охорони здоров'я; активізація 
політичної, управлінської та технологічної підтримки з метою 
здійснення необхідних змін. У кожному програмному документі 
ключовими термінами є «здоров'я, права, політика» та «фактори 
ризику, що впливають на здоров'я». Деталізація означених 
факторів у якості пріоритетних соціальних детермінантів здоров’я 
соціуму України дозволила нам згрупувати їх наступним чином: 
державна соціальна політика у сфері здоров'я населення; 
демографічна політика; рівень законодавчого забезпечення 
здоров'я населення; стан і доступність системи охорони здоров'я 
для різних соціальних груп. Всі ці фактори знаходяться в тісній 
взаємодії і взаємозалежності. 

Висновки: Для вивчення проблеми здоров'я населення та 
його детермінованості, створення методологічних основ для 
дослідження суспільного здоров'я і соціальних факторів здоров'я 
сформульоване визначення поняття «здоров'я»; яке найбільш 
повно відображає зміст цього поняття виявлено, що багатофак-
торна детермінація здоров'я населення за соціальними складо-
вими підлягає  регресійно-кореляційній залежності, що дозволяє 
визначити їх пріоритетність та сконструювати модель 
обумовленості здоров'я населення для певного регіону. 
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м. Івано-Франківськ, Україна 

 
Мета роботи: Дослідження надання першої медичної 

допомоги (ПМД) в аптеці. Найчастіше за ПМД звертаються 
постраждалі в найближчу аптеку. Це може бути нещасний випа-
док, раптове захворювання. Фармацевт і провізор є першими 
медичними працівниками, які зобов’язані надати ПМД до 
приїзду швидкої допомоги. Теперішня система фармацевтичної 
освіти нашої країни готує фахівців на основах фармакотерапії і 
клінічної фармації. 

Методи дослідження: Враховуючи те, що більша 
кількість громадян звертаються в аптеку за наданням ПМД, 
фармацевт і провізор повинні володіти прийомами надання 
ПМД. В нашій системі введена посада лікаря-консультанта, 
який співпрацює з провізором, або фармацевтом по наданню 
ПМД. Їхня взаємодія посилює фармацевтичну опіку (ФО). 
Лікар-консультант повинен мати стаж роботи не менше десяти 
років на посаді лікаря  загальної практики  сімейної медицини. 
Персонал аптеки разом із лікарем-консультантом надають ПМД 
і при потребі першу невідкладну медичну допомогу (ПНМД) в 
аптеці, на вулиці біля аптеки,  в інших закладах і громадських 
місцях поблизу аптеки до приїзду швидкої медичної допомоги. 
Для надання ПНМД має бути проведена миттєва оцінка 
наявності ознак життя лікарем і негайно потрібно приступати до 
серцево-легеневої реанімації, дотримуючись її алгоритмів. 

Результати: На протязі неповного року ФО провізора і 
фармацевта із лікарем-консультантом по наданню ПМД і ПНМД 
виконувалася вчасно і в повному обсязі. За 10 місяців цього ро-
ку звернулося 508 раптово хворих і постраждалих і надана їм 
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ПМД, ПНМД надавалася по показах. Серед них спостерігалися 
такі раптові захворювання як гіпертонічний криз 79,33%, 
гіпотонічний криз 11,22%, транзиторна ішемічна атака 4,13%, 
алергічні реакції першого типу 2,17%, кровотечі 0,59%, травми 
1,18%, коліки (печінкова, ниркова) 1,38% 

Висновки:  
1. Ненадання ПМД і ПНМД підпадає під кримінальну 

відповідальність по статтях 139 і 140 Кримінального кодексу 
України. 

2. Фармацевт і провізор не встигають досконало 
оволодіти об’ємом інформації, практичними навиками по на-
данню ПМД і ПНМД при вузівській підготовці і проявляють 
вимушений консерватизм. 

3. Для виправлення цього недоліку потрібно запровадити 
щомісячний семінар-практикум для провізорів і фармацевтів по 
наданню ПМД і ПНМД з допомогою кафедр клінічної фармації. 

4. Лікар-консультант, фармацевт і провізор несуть 
відповідальність за дотримання алгоритмів по наданню ПМД і  
ПНМД  до приїзду швидкої медичної допомоги. 

5. В аптеці повинна бути універсальна «Аптечка ПМД і 
ПНМД» у вигляді переносної валізи. У ній повинен бути ком-
плект медикаментів: в розчинах - нашатирний спирт, перекис 
водню, спиртовий розчин йоду, фізіологічний розчин 0,9%, ета-
нол; в таблетках - валідол, нітрогліцерин; в ампулах - кофеїн, 
кордіамін, адреналін, гідрокортизон, дімедрол, анальгін, но-шпа, 
етамзілат, корглікон, магнію сульфат, глюкоза 40%, новокаїн 
0,5% і 2%, інсулін; інструментарій кровоспинний джгут, язикот-
римач роторозширювач повітряпроводи, фонендоскоп, тоно-
метр, глюкометр,  системи ПР, одноразові шприци 2мл, 5мл, 
10мл, 20мл і інсулінові, бинти стерильні, індивідуальний пе-
рев’язочний пакет, набори для трахеотомії, прийняття родів, 
тощо. 
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ПИТАННЯ ТЕРАПІЇ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 
В.О. ПАСІСНИЧЕНКО  

Кафедра клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ, 
м. Харків, Україна 

 
Віруси родини герпесвірусів надзвичайно широко 

розповсюджені. За даними ВООЗ, 75-95 % дорослого населення є 
носіями герпесвірусів, тому герпесвірусна інфекція є однією з 
найважливіших медіко-соціальних проблем сучасної медицини, 
що обумовлено її широким розповсюдженням і надзвичайно вели-
ким спектром клінічних проявів та ускладнень.  

Проблема терапії простого герпесу зберігає свою 
актуальність, особливо зважаючи на різноманітність клінічних 
проявів, розвиток резистентності вірусу до лікарських засобів та ін. 
Сучасна фармакологія представляє широкий вибір протигерпетич-
них лікарських засобів: препарати, що пригнічують реплікацію 
віруса; інтерферони; індуктори інтерферонів; іммуномодулятори; 
антиоксіданти, полівітаміни, ентеросорбенти. Однак, через 
відсутність загальноприйнятих і патегентично обгрунтованих 
підходів до вибору тактики лікування виникає необхідність 
дифференційного підходу до призначення терапії простого герпе-
са, в тому числі комбінованої. 

Перевагами комплексної терапії герпесвірусної інфекції є 
те, що: поєднане застосування протигерпетичних хіміопрепаратів 
та іммунобіологічних засобів забезпечує синергідний ефект; зни-
жуються дози противірусного хіміопрепарата і, відповідно, 
знижується вірогідність розвитку побочних ефектів, зменшується 
токсичний вплив на організм хворого; знижується вірогідність ви-
никнення стійких до даного препарату штамів герпесвірусів; 
досягається імунокоригуючий ефект; скорочується тривалість гос-
трого періоду хвороби і терміну лікування. 

Таким чином, при виборі адекватного лікування 
герпесвірусної інфекції перевагу слід надавати комплексній 
фармакотерапії. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПОПИТУ 
БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

НАСЕЛЕННЯМ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК 
О.А. ПОДПЛЕТНЯ, А.М. МАШЕЙКО, 

В.Ю.СЛЕСАРЧУК  
ДЗ «Дніпропетровська медична академія»,  

м. Дніпропетровськ, Україна 
 

Мета роботи: Визначити групи безрецептурних 
лікарських засобів (ЛЗ), що користуються найбільшим попитом 
серед населення м. Дніпропетровськ.  

Методи дослідження: Кафедрою загальної та клінічної 
фармації ДЗ «Дніпропетровська медична академія» було про-
ведене кількісне, одномоментне фармакоепідеміологічне 
дослідження структури попиту безрецептурних лікарських 
засобів населенням м. Дніпропетровськ в залежності від віку.  

За допомогою анкетування був опитаний 181 респон-
дент. У вибірку було включено 39% осіб у віці до 25 років, 31% 
- від 25 до 55 років і 30% - особи старше 55 років. 

Результати: Встановлено, що в рамках відповідального 
самолікування населенням молодшої (до 25 років) та середньої 
(від 25 до 55 років) вікових категорій частіше за все застосо-
вуються засоби, що впливають на травну систему та 
метаболізм 31,25% та 31,40% відповідно, серед яких найбільш 
вживаною фармакологічною групою для обох категорій насе-
лення є вітаміни (А11). Для людей похилого віку (старше 55 
років) є характерним застосування засобів, що впливають на 
нервову систему (27,17%), зокрема групи анальгетиків (N2) у 
65,96 % випадків.  

Висновки: Результати опитування вказують на те, що за-
стосування безрецептурної групи ЛЗ населенням до 55 років 
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Висновки: Результати опитування вказують на те, що за-
стосування безрецептурної групи ЛЗ населенням до 55 років 
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переважно направлене на профілактику захворювань, що 
свідчить про відповідальний підхід населення до стану свого 
здоров’я. 

Стосовно людей похилого віку, можна зробити висно-
вок, що саме вони складають групу ризику, оскільки некон-
трольоване застосування ЛЗ групи анальгетиків може спричи-
нити розвиток небажаних реакцій серед найбільш ослабленої 
верстви населення. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ  
ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, 

УСКЛАДНЕНИХ ДЕМОДЕКСОМ 
Н. П. ПОЛОВКО, В.Є. ЮРЧЕНКО  

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Демодекоз – це широко розповсюджений, інвазійний 
дерматозооноз, обумовлений патологічним розмноженням кліща 
роду Demodex, який постійно живе в шкірі. Кліщі Demodex є 
умовно патогенними паразитами, так як протягом тривалого ча-
су у невеликій кількості можуть паразитувати на шкірі людини, 
переважно на обличчі, і не проявляти будь-яких симптомів та 
патологічних змін шкіри. Але, за сприятливих умов, при яких 
паразити швидко розмножуються та підвищують свою 
активність, виникають клінічні прояви демодекозу у вигляді 
різних запалень шкіри. Залежно від переваги тих або інших 
симптомів виділяють – еритематозну, пустулезну, папулезну й 
комбіновану форми демодекозу. Наявність кліща Demodex 
усугубляє перебіг ряду дерматологічних захворювань, наприк-
лад, розацеа. Крім звичайних проявів розацеа, спостерігаються 
мікропапули й фолікулярні мікропустули, в яких містяться 
кліщі. Лікування демодекозу – задача не проста, так як захворю-
вання часто виникає на фоні пониження імунітету, а також 
поєднується з іншими захворюваннями. Саме тому лікування 
включає як системну, так і місцеву терапію. Основне місце 
посідає акарицидна (антипаразитарна) терапія, хоча вона не 
завжди є ефективною. Ефективним є застосування 
метронідазолу, березового дьогтю, бензил-бензоату. Схема 
лікування демодекозу включає препарати, які містять, 
саліцилову кислоту, резорцин. Враховуючи, що розацеа 
характеризується ураженням судин обґрунтованим є викори-
стання троксерутину, який проявляє венотонізуючу, 
ангіопротекторну, протинабрякову, антиоксидантну та протиза-
пальну дію. 
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РОЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ  
ПРИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ  

АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ 
В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 

ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 
О.Є. САМОГАЛЬСЬКА, О.А. ЗЕЙДА, М.Д. ЛЕЦИК 
Тернопільський державний медичний університет  

імені І.Я. Горбачевського, Україна 
 

Мета роботи: проаналізувати частоту і ефективність за-
стосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту 
(ІАПФ) в комплексному лікуванні  хворих із серцево-судинною 
патологією і важливість фармацевтичної опіки для даної 
категорії хворих. 

Методи дослідження: Проаналізовано 120 карт 
стаціонарного хворого з патологією серцево-судинної системи 
(ішемічна хвороба серця і гіпертонічна хвороба), з яких 
відібрано 81 карта (67,5 %), де в комплексному лікуванні при-
значалися ІАПФ. В подальшому проведено аналіз клінічної 
ефективності препаратів і анкетування хворих на предмет їхніх 
знань з питань правил прийому, дозування, побічної дії, умов 
зберігання лікарських препаратів з групи ІАПФ, оцінки 
важливості рекомендацій лікаря і провізора. 

Результати: Середній вік хворих складав (69,5±5,6) 
років, Чоловіків було 49 (60,5 %), жінок – 32 (39,5 %). За 
освітою респонденти розподілялися наступним чином: вища – 
39 осіб (48,8 %), середня – 42 особи (51,2 %). Переважали 
пенсіонери – 68 осіб (84,0 %)  

Аналіз карт стаціонарного хворого показав достатню 
ефективність лікування, всі хворі були виписані з покращанням.  

При аналізі анкет виявлено, що всі 100,0 % респондентів 
були обізнані з дозою призначеного препарату, проте про мож-
ливу взаємодію з іншими лікарськими препаратами, що прийма-
лися знали тільки 13,6 % опитаних, про можливу побічну дію – 

291 

34,6 %, умови зберігання – 14,8 %, з листком-вкладишем до 
препарату були знайомі 48,1 %. Роль рекомендацій провізора в 
отриманні інформації про препарат респонденти оцінили в 2,5 
бали, лікуючого лікаря – в 3,1 бали з 5 максимальних. Поряд з 
цим переважна кількість опитаних хворих (90,1 %) бажала б 
отримати максимальну інформацію про препарат від провізора. 
Оцінка рекомендації лікаря і провізора не залежала від рівня 
освіти респондентів, проте  працюючі особи рекомендації прові-
зора  оцінювали у 2,0 рази вище ніж пенсіонери у зв’язку з мен-
шою частотою звертань до лікарів. 

Висновки: ІАПФ застосовуються для тривалого лікування 
у переважної більшості кардіологічних хворих, включених у 
дослідження. Анкетування пацієнтів виявило необхідність 
підвищення ролі провізора і здійснення фармацевтичної опіки 
хворих кардіологічного профілю під час лікування препаратами 
з групи ІАПФ. 
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ЗНАЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 
ПРИ ДИСПЕПСИЧНОМУ СИНДРОМІ 

О.Є. САМОГАЛЬСЬКА, Л.С. СОКОЛОВА, І.М. ЛИПОВА 
Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського, Україна 
 

Мета роботи: провести аналіз використання безрецеп-
турних препаратів хворими з диспепсичним синдромом. 

Методи дослідження: Проаналізовано 30 анкет людей 
різного віку, статі, освіти, місця проживання (місто, село). Для 
аналізу відбиралися дані пацієнтів з низкою скарг диспепсично-
го характеру, а саме: біль і здуття в животі, печію, нудоту, по-
рушення стільця, в анамнезі яких був хронічний гастрит. 

Респондентам задавали питання: якими ліками користу-
валися; за чиїми призначеннями приймали ліки (лікаря, 
провізора, інших осіб, самостійно (прочитали в рекламі, 
інтернеті); просили оцінити в балах (1-5) важливість, на їхню 
думку, для вибору препарату рекомендацій лікаря,  провізора, 
реклами, самостійного рішення (власний досвід). 

Результати: Середній вік опитаних складав (55,0±4,1) 
років, Чоловіків було 13 (43,3 %), жінок – 17 (56,7 %). За 
освітою респонденти розподілялися наступним чином: вища – 
11 осіб (36,66%), середня – 19 осіб (63,34%). В місті проживає – 
28 осіб (93,33%), в селі – 2 осіб (6,67%).  

Аналіз анкетних даних виявив, що прийом лікарських 
препаратів опитані здійснювали переважно за призначеннями 
лікаря (4,4±0,1) проти (2,2±0,1) бали.  

У осіб з диспепсичними скаргами різної статі не відрізня-
лася оцінка важливості рекомендацій лікаря і провізора, власно-
го досвіду самолікування. Проте оцінка значення реклами майже 
вдвічі вища у чоловіків ніж у жінок (1,4 проти 0,8 балів). Реко-
мендації провізора респонденти оцінюють у 2 рази нижче за ре-
комендації лікаря, однаковим чином чоловіки і жінки. Власний 
досвід використання медичних препаратів всі респонденти оці-
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нюють подібним до рекомендацій провізора чином (біля 2 ба-
лів). Цінність реклами лікарських препаратів, за оцінкою респо-
ндентів, найнижча і становить 1,1 бали.  

При порівнянні відповідей  жителів міста і села звертає 
на себе увагу різниця в оцінці важливості рекомендацій провізо-
ра 2,4 проти 1,5 бали, а особливо, оцінка самолікування, яка  в 2 
рази вища у жителів міста. Оцінка рекомендації лікаря не зале-
жала від місця проживання опитаних.   

Аналіз відповідей осіб з вищою і середньою освітою по-
казав, що оцінка самолікування вища в осіб з вищою освітою. 
Оцінка рекомендації лікаря і провізора не залежала від рівня 
освіти респондентів.   

Порівняння відповідей працюючих осіб і пенсіонерів ви-
явило, що  рекомендації провізора перші оцінюють у 2,2 рази 
вище, що напевно, пов’язано з обмеженням в часі і меншою час-
тотою звертань до лікарів. 

Серед лікарських препаратів, які найчастіше використо-
вувалися самостійно для зняття симптомів диспепсії респонден-
ти назвали омепразол, де-нол, церукал, активоване вугілля, ес-
пумізан, спазмалгон. 

Висновки: Опитування осіб із скаргами диспепсичного 
характеру виявило наступні особливості: прийом ліків здійсню-
вався в основному за рекомендаціями лікаря, важливість для 
прийому лікарських препаратів рекомендацій провізора оціню-
валася в 2,2 бали (з 5 максимальних). Найбільше цінили рекоме-
ндації провізора працюючі особи з вищою освітою, жителі міс-
та. Таким чином, фармацевтична опіка відіграє значну роль для 
підтримання стану здоров’я, а, відповідно, і якості життя  пра-
цюючих членів суспільства. 
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ЗНАЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 
ПРИ ДИСПЕПСИЧНОМУ СИНДРОМІ 

О.Є. САМОГАЛЬСЬКА, Л.С. СОКОЛОВА, І.М. ЛИПОВА 
Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського, Україна 
 

Мета роботи: провести аналіз використання безрецеп-
турних препаратів хворими з диспепсичним синдромом. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА 
ПРИ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ 

В. Ф. ТЮРІНА  
Тернопільський державним медичний університет  

ім. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна 
 

Мета роботи: вивчити головні принципи 
фармацевтичної опіки провізорів при відпуску препаратів, які 
використовуються для лікування виразкової хвороби. 

Методи дослідження: аналіз лікування 26 хворих на ви-
разкову хворобу, які знаходились на стаціонарному лікуванні в 
Тернопільській міській комунальній лікарні № 3 (терапевтичне 
відділення) протягом 2011 року. Із них 3 хворих було з виразко-
вою хворобою шлунка, 23 – з виразковою хворобою 
дванадцятипалої кишки. 

Результати: лікування виразкової хвороби було спрямо-
ване на зменшення надмірної кислотно-пептичної продукції, до-
сягнення ерадикації Helicobacter pylori, відновлення 
координованої антродуоденальної  моторики, підвищення 
резистентності слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої 
кишки. Основні групи препаратів, які використовувалися для 
лікування: антациди, блокатори Н2-гістамінових рецепторів, 
інгібітори «протонної помпи», селективні М-холіноблокатори, 
сукральфати, антихелікобактерні препарати, тощо.  

Фармацевтична опіка при лікуванні виразкової хвороби. 
Призначаючи лікування хворим на виразкову хворобу необхідно 
пам’ятати: 

– Циметидин і ранітидин можуть сповільнювати виве-
дення лікарських препаратів, які метаболізуються в печінці. Це 
може призвести до посилення дії інших лікарських засобів, які в 
даний момент приймає пацієнт. Тому перед призначенням 
блокаторів Н2-гістамінових рецепторів необхідно вияснити, які 
препарати приймаються пацієнтом у даний момент. 

– Не можна застосовувати препарати для зниження 
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шлункової секреції хворим з порушенням функції печінки і ни-
рок, у період вагітності та лактації. 

– Омепразол здатний посилювати дію кумаринових 
антикоагулянтів і дифенілу, сповільнювати виділення 
бензодіазепінових транквілізаторів (сибазону), підвищувати 
концентрацію кларитроміцину. 

– При застосуванні препаратів з групи блокаторів Н2-
гістамінових рецепторів (частіше в дозах призначених для ре-
цептурного відпуску) можуть виникати такі побічні реакції: біль 
в м’язах, головний біль, алергічні реакції, діарея, закрепи, ме-
теоризм, головокружіння, сухість в роті, підвищена 
втомлюваність. 

– Антациди не можна поєднувати з препаратами Де-нол і 
Сукральфат внаслідок їх фармакодинамічної несумісності. 

– Щоб уникнути взаємодії ліків, антациди необхідно 
приймати за 2 години до або 2 години після прийому інших 
препаратів. 

– Не можна застосовувати тривалий час або у великих 
дозах препарати Вісмуту у зв’язку з ймовірністю розвитку 
енцефалопатії. 

– Метоклопрамід не можна поєднувати із снодійними 
лікарськими засобами та алкоголем, оскільки він посилює їх 
дію; протипоказаний при глаукомі, епілепсії, паркінсонізмі. 

Висновок: при відпуску препаратів, які використовуються 
для лікування виразкової хвороби, провізор враховуючи головні 
принципи фармацевтичної опіки, сприятиме успішному і без-
печному лікуванню пацієнтів. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА 
ПРИ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ 
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Тернопільський державним медичний університет  
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ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА 
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЕРОРАЛЬНИХ 

ЦУКРОЗНИЖУЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ 

В.Ф. ТЮРІНА, І.Є. УЙВАН  
Тернопільський державний медичний університет  

ім. І. Я. Горбачевського, Україна 
 

Мета роботи: визначити головні принципи 
фармацевтичної опіки при виборі і відпуску пероральних цук-
рознижуючих препаратів, які використовуються для лікування 
цукрового діабету ІІ типу. 

Методи дослідження: аналіз листків призначень 
лікарських засобів 30 хворих на цукровий діабет ІІ типу, які зна-
ходились на стаціонарному лікуванні у терапевтичному 
відділенні Тернопільської міської комунальної лікарні №3. 

Результати: лікування цукрового діабету ІІ типу було 
спрямоване на досягнення компенсації вуглеводневого обміну 
(утримання нормоглікемії), нормалізацію ваги тіла, на поперед-
ження розвитку і прогресування ускладнень цукрового діабету, 
відновлення або підтримання компенсації цукрового діабету. 
Для лікування цукрового діабету ІІ типу хворим застосовували-
ся наступні групи пероральних цукрознижуючих препаратів: 
бігуаніди, тіазолідиндіони, сульфаніламіди (похідні 
сульфанілсечовини), інгібітори α-глюкозидази, постпрандіальні 
регулятори секреції інсуліну. 

Фармацевтична опіка при лікуванні цукрового діабету ІІ 
типу: 
– При одночасному застосуванні метформіну з похідними 
сульфанілсечовини, інсуліном, акарбозою, саліцилатами можли-
ве посилення його гіпоглікемічної дії.  
– Одночасний прийом бігуанідів із даназолом, хлорпромазином 
може спричинити гіперглікемічну кому. 
– Піоглітазон не можна поєднувати з рифампіцином внаслідок їх 
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фармакологічної несумісності. 
– Дія глібенкламіду може зменшуватись під дією адреналіну, 
кортикостероїдів, пероральних протизаплідних засобів, 
тіазидних діуретиків та барбітуратів. 
– Бігуаніди можуть підсилювати дію антикоагулянтів. 
– Піоглітазон не можна поєднувати з рифампіцином внаслідок їх 
фармакологічної несумісності. 
– Глюкокортикостероїди системної та місцевої дії знижують 
толерантність до глюкози, підвищують глікемію, іноді спричи-
няючи кетоз. При лікуванні глюкокортикостероїдами і після 
припинення їх прийому потрібна корекція дози гіпоглікемічного 
препарату при контролі рівня глікемії. 
– Одночасний прийом пероральних антидіабетичних препаратів 
і петльових діуретиків може призвести до розвитку молочно-
кислого ацидозу через функціональну ниркову недостатність. 
– Гіпоглікемічні лікарські засоби не можна призначати одночас-
но з ін’єкційними формами β2-симпатоміметиків, тому що 
останні підвищують глікемію внаслідок стимуляції  
β2-рецепторів. У цьому випадку потрібен контроль глікемії. При 
необхідності рекомендується призначати інсулін.  
– При лікуванні антидіабетичними препаратами слід уникати 
прийому алкоголю і лікарських засобів, які містять спирт, тому 
що зростає ризик розвитку молочнокислого ацидозу особливо у 
випадках гострої алкогольної інтоксикації, при печінковій 
недостатності, а також при голодуванні.  
– У період вагітності та лактації необхідно відмінити терапію 
пероральними цукрознижуючими препаратами, повідомити 
лікаря і призначити інсулінотерапію.  

Висновок: При виборі та відпуску пероральних 
цукрознижуючих лікарських засобів провізор сприятиме 
ефективному і безпечному лікуванню пацієнтів з цукровим 
діабетом ІІ типу. 
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Мета роботи: визначити головні принципи 
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рознижуючих препаратів, які використовуються для лікування 
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РОЛЬ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ ЛІКАР-ПРОВІЗОР-ПАЦІЄНТ 
У ПРАКТИЦІ НЕВРОЛОГА 

О.О. ФІЛІПЕЦЬ1, В.М. ПАШКОВСЬКИЙ1, 
Н.Д. ФІЛІПЕЦЬ1, Л.В. МАНДРЮК2 

1Буковинський державний медичний університет,  
2Комунальна установа міська клінічна лікарня № 3,  

м. Чернівці, Україна 
 

Мета роботи: удосконалення професійної мотивації 
взаємостосунків лікар-провізор-пацієнт для підвищення якості 
лікування неврологічних хворих у стаціонарних та амбулатор-
них умовах. 

Методи дослідження: аналіз практично обґрунтованих 
результатів співпраці лікарів-неврологів з фармацевтичними 
фахівцями при призначенні медикаментозної терапії.  

Результати. Методологія ефективної сумісної діяльності 
передбачає інформаційно – консультативну роботу провізора 
стосовно ринку нейротропних лікарських засобів, взаємозаміни 
та комбінації препаратів, реєстру побічної дії У свою чергу, 
клінічне обгрунтування лікарем плану фармакотерапії сприяє 
підвищенню рівня медичних знань провізора, формує 
рівноправне партнерство у лікувальній роботі та при проведенні 
клінічної апробації лікарських засобів. 

Спільною ланкою для роботи лікаря і провізора є амбула-
торне лікування неврологічних хворих. На особливу увагу 
заслуговує фармацевтична опіка при відпуску рецептурних пси-
хотропних і безрецептурних нестероїдних протизапальних 
засобів. Спрямуваня пацієнта на чітке виконання хворим при-
значень лікаря з дотриманням принципів раціональної терапії 
попередить самолікування, зменьшить ризик виникнення 
побічних ефектів.  

Висновки: узагальнення досвіду взаємодії лікаря 
неврологічної практики і провізора свідчить про необхідність 
партнерства медичних і фармацевтичних фахівців спрямованого 
на забезпечення раціональної і безпечної терапії. 
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ДО ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 
КРІОТЕРАПІЇ В СПОРТИВНІЙ МЕДИЦИНІ 

О.С. ШПИЧАК  
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 
На сьогоднішній день спорт вищих досягнень ХХI 

століття потребує не тільки сучасного наукового підходу до 
постійного вивчення організму спортсменів, але й використання 
та застосування на практиці високотехнологічних методів 
оцінки їх функціонального стану. Все більшої актуальності на-
бувають питання фармакологічної корекції та фармацевтичної 
опіки патологічних станів спортсменів, правильному розвитку 
функціональних можливостей організму, контроль за рівнем 
загальної фізичної і спеціальної діяльності, якістю та 
ефективністю тренувальних процесів та ін. 

Правильний та науково-обгрунтований підхід до отри-
мання своєчасної кваліфікаційної допомоги спортсменам, 
постійних профілактичних і відновлювальних заходів, безумов-
но, відображається на можливостях досягнення їх високих спор-
тивних результатів та спортивного довголіття. 

Насамперед позитивний ефект та реальна користь на ета-
пах підготовки до Олімпійських ігор, а також міжнародних 
спортивних змагань може здійснюватись за рахунок вивчення та 
застосування самих передових та сучасних розробок і наукових 
рекомендацій практикуючих спортивних лікарів, особливо тих, 
які працюють із збірними командами нашої країни. Однак 
відсутність лікарських засобів швидкого реагування для знебо-
лення гострих мікротравм, що виникають в процесі змагань та 
недосконалість за механізмом дії існуючих препаратів призво-
дить до виходу спортсменів з гри на тривалий час та достроко-
вого припинення змагань без отримання очікуваного спортивно-
го результату. 

Одним з ефективних методів успішного лікування 
наслідків гострих травм у спортсменів, особливо розглядаючи 
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травми без порушення анатомічної цілісності тканин (удари, 
розтягнення) є кріотерапія, основним механізмом дії якої є 
«термічний шок» – рефлекторна максимальна дилатація 
артеріоло-капілярного ланцюга з прискоренням процесів вену-
лярного відтоку та лімфатичного дренажу, що призводить до 
покращення трофіки уражених тканин, зняття больового син-
дрому та запалення. За допомогою стимуляції чутливих 
рецепторів шкіри інформація негайно передається до 
гіпоталамусу, який активізує вегетативну нервову систему по 
рефлекторним шляхам. Ця активація складає основу лікування, 
яка за рахунок регулювання місцевого гомеостазу та ензимної 
реакції забезпечує негайну терапевтичну дію. 

До клінічних ефектів з використанням низьких темпера-
тур, пов’язаних з механізмом «термічного шоку» відносяться: 
анальгетичний (знеболюючий), протизапальний, вазомоторний 
(протинабряковий та лімфодренажний), неврологічний і 
міорелаксуючий, репаративний та хондропротекторний. 

В сучасних умовах у спортивній медицині для екстреного 
знеболення та зняття больового синдрому при пошкодженнях 
опорно-рухового апарату, застосовують охолоджуючі аерозолі 
протизапальної та місцевоанестезуючої дії, суміш яких в основ-
ному знаходиться у стані насиченого тиску вище атмосферного. 
Однак питання вибору хладогентів в кріоаерозолях на 
сьогоднішній день залишається відкритим, оскільки з фізико-
біологічної точки зору не досить ретельно вивчено міри засте-
реження та умови їх застосування (час розпилу, відстань та його 
інтенсивність), що в свою чергу може призвести до надмірного 
охолодження, алергічних реакцій, а іноді й до некрозу тканин. 

Тому основним критерієм безпеки для охолоджуючих 
аерозолів, крім швидкого та стійкого знеболення залишається 
захист від обмороження, запобігання набряків, запалення, утво-
рення гематом, а також відсутність несприятливих явищ дис-
комфорту після їх розпилу. 
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Медицина сьогодення відрізняється певними 
особливостями свого існування, до яких відносять: активне 
впровадження сімейної практики, високу питому вагу 
самолікування («відповідальне самолікування»), наближеність 
аптеки до хворого, «фармакологічний бум», безрецептурний 
відпуск лікарських препаратів, що супроводжує недостатньо 
налагоджений рецептурний відпуск. Кожна ознака суттєво 
відбивається і на роботі фармацевтичних працівників. Так, 
перехідний етап до сімейної медицини головним чином 
орієнтується на донозологічну діагностику і, відповідно, 
симптоматичне лікування, а медична допомога за цих умов 
зводиться до самолікування. При цьому проблема вибору ліків 
лягає на плечі самого пацієнта. Ця концепція так званого 
«відповідального самолікування» має на увазі, що пацієнт йде в 
аптеку без попереднього відвідування лікаря. Недосконалість 
законодавчої бази, яка регламентує відпуск препаратів з аптеки, 
дозволяє провізору рекомендувати хворому не тільки 
безрецептурні, але нерідко і рецептурні лікарські засоби. В цих 
випадках єдиним консультантом хворого є провізор. Досвід 
показує, що пацієнт частіше консультується з провізором, ніж з 
лікарем. Формуються проблеми, пов’язані з тим, що 
фармацевтичний працівник намагається замінити лікаря. 
Однією з причин цієї ситуації є те, що у лікаря з їх темпом 
роботи не завжди залишається час, щоб слідкувати за новинами 
фармакології. В умовах «фармакологічного буму» лікарю стає 
дедалі важче визначитися з призначення адекватного лікування 
та об’єму медичних процедур для кожного конкретного 
пацієнта. Сучасному лікарю необхідний простий і ефективний 
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помічник у повсякденній інтелектуальній роботі, який володіє 
сучасною медичною інформацією та може бути корисним навіть 
біля ліжка хворого. Прототип такого спеціаліста — клінічний 
провізор, який є сполучною ланкою між лікарем, провізором і 
пацієнтом. 

Клінічний провізор, який в достатній мірі орієнтується в 
питаннях інтернальної медицини, може реалізувати свої знання 
в різних сферах практичної діяльності. Зокрема, в аптечних 
закладах цей спеціаліст забезпечує фармацевтичну опіку 
хворих: дає консультації з питань раціонального прийому 
лікарських препаратів, особливо безрецептурного відпуску, 
здійснює заміни генеричними препаратами, підбирає ефективні 
і більш дешеві аналоги дорогих і оригінальних ліків. В 
лікувально-профілактичних засобах, як консультант лікаря з 
фармакотерапії, клінічний провізор забезпечує індивідуальний 
підхід до вибору лікарського препарату. В результаті - в першу 
чергу виграє пацієнт, оскільки він отримує саме ті ліки, які йому 
призначив лікар, ґрунтуючись на визначеній методиці 
лікування. Як наслідок - лікар буде впевнений, що в аптеці 
фармацевтичний працівник не вийде за межі синонімічної 
заміни, і не порушить методики прописаного лікування. 

Отже, для ефективної медичної допомоги хворому в 
кожному лікувально-профілактичному та аптечному закладі 
повинен бути клінічний провізор, який маючи знання з клінічної 
фармації, фармацевтичної опіки, технології ліків, 
фармацевтичної і медичної хімії, фармакогнозії, біотехнології, 
біофармації та ін., більше підготовлений до спілкування як з 
лікарем, так і з пацієнтом. В цьому прослідковується об’єктивна 
зацікавленість всіх сторін - хворого, який не хоче з дрібницями 
втрачати час в чергах до кабінету лікаря, самого лікаря, який не 
буде відволікатися на медичні послуги, що не вимагають 
спеціальної кваліфікації, а також провізора, який підвищуючи 
якість обслуговування, набуває довіри пацієнта. 
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У більшості індустріальних країн світу ішемічна хвороба 

серця залишається однією з найсерйозніших і найпоширеніших 
причин передчасної смертності. 

Саме тому вдосконалення підходу до лікування атеро-
склерозу як початкової ланки ішемічної хвороби серця є одним з 
найважливіших завдань сучасної медицини . 

В терапії атеросклерозу на даний момент найбільшою 
популярністю користуються лікарські засоби, які відносяться до 
групи статинів. Не залишають своїх позицій і фібрати. Однак, 
використання таких сильних препаратів хімічної природи при-
веде до появи побічних ефектів у пацієнта, що не є бажаним. 
Можливим вирішенням даної ситуації є введення в монотерапію 
лікарських засобів рослинного походження, які володіють ма-
сою переваг перед лікарськими засобами хімічної природи, і 
більш широке впровадження комплексної терапії в сучасне ліку-
вання атеросклерозу. 

Спостереження показали, що лікування фітотерапією 
практично не викликає побічної дії. Адже всі корисні і потрібні 
біологічно активні речовини беруться зі свого природного дже-
рела, де вони вже знаходяться в необхідному співвідношенні.  

Також треба відзначити, що фітопрепарати мають більш 
низьку вартість, тому їх можуть дозволити собі представники 
всіх соціальних верств суспільства. 

На даний момент дослідження в області ефективності ан-
тиатеросклеротичних засобів різного походження продовжу-
ються. 
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І.І. АКСЬОНОВА, І.М. БІЛАЙ 

Запорізький державний медичний університет, 
м. Запоріжжя, Україна 
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ІНСУЛІНОСЕНСИТАЙЗЕРИ ПРИ ЛІКУВАННІ 
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ II ТИПУ 

В.В. БАБАК 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,  

м. Київ, Україна 
 
Мета роботи: узагальнити літературні дані про клінічне 

застосування інсуліносенситайзерів у лікуванні цукрового діа-
бету II типу. 

Методи дослідження: аналітичні, статистичні, клініко-
фармакологічні. 

Результати: захворюваність на цукровий діабет як пер-
шого так і другого типу неухильно зростає в усьому світі. Приз-
начення у схеми лікування метформіну є основою лікування ін-
суліннезалежного цукрового діабету типу II (ЦД- II). Препарат 
метформін відноситься до групи інсуліносенситайзерів, який 
підвищує чутливість тканин до інсуліну за рахунок збільшення 
кількості інсулінових рецепторів на мембранах клітин. Застосу-
вання препарату призводить до зниження концентрації глюкози 
(натще і після прийому їжі) у крові. Препарат нормалізує ліпід-
ний профіль плазми крові у хворих на ЦД-II, зменшує вміст три-
гліцеридів, холестерину і ЛПНЩ та водночас не впливає на лі-
попротеїни іншої щільності. Метформін активує процеси фібри-
нолізу, знижує агрегаційну здатність тромбоцитів, зменшує рі-
вень тромбоксану та VIII фактору згортання крові, тим самим 
зменшуючи ризик тромбоутворення  та різноманітні судинні 
ускладнення ЦД- II. До побічних ефектів слід віднести фармако-
кінетичні обмеження (погане всмоктування, низька біодоступ-
ність), розвиток ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту 
(подразнююча дія, діарея).  

Висновки: подальше вивчення фармакологічних особли-
востей клінічного застосування інсуліносенситайзерів є нагаль-
ним у клінічній практиці.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПРОЯВІВ 
ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

І.П. БЄЛОУСОВА 
Державний заклад «Луганський державний медичний 

університет», м. Луганськ, Україна 
 

На сьогодні проблема ефективної та водночас безпечної 
фармакотерапії є вельми актуальною, адже, за існуючими дани-
ми, побічні реакції (ПР) на ліки розвиваються у 4-29% хворих. 
Окрему увагу привертають ПР, які «маскуються» під іншу хво-
робу, або прояви яких пацієнт не пов’язує з прийомом ліків. До 
таких можна віднести місцеві ПР у порожнині рота, у зв’язку з 
якими хворий перш за все може звернутися до лікаря-
стоматолога. 

Так, існує безліч лікарських засобів, які викликають запа-
лення слизової оболонки порожнини рота (СОПР) - стоматити, 
серед яких слід відмітити нестероїдні протизапальні препарати 
(індометацин, діклофенак, анальгін), холінолітики, антиметабо-
літи, противірусні, протитуберкульозні препарати, сульфаніла-
міди, інгібітори АПФ, препарати вісмуту тощо. Поширений кан-
дидоз СОПР має місто при лікуванні антибактеріальними засо-
бами та глюкокортикоїдами, особливо на тлі імунодефіцитних 
станів та цукрового діабету. Важкий гіпертрофічний гінгівіт 
можуть викликати гіпотензивні препарати з групи блокаторів 
кальцієвих каналів (ніфедипін), протисудомні засоби (фенітоїн) 
та контрацептиви. Досить часто (5-10%) зустрічається пігмента-
ція СОПР, яку спричиняють преднізолон, оральні контрацепти-
ви, антибіотики з групи тетрациклінів (сіро-синє забарвлення 
при прийомі міноцикліну, тетрацикліну) та амінопеніциллінів 
(«чорний» язик при прийомі амоксицилліну).  

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок 
про необхідність всебічного обстеження та ретельного збору 
анамнезу у хворого, в якого на тлі будь-якої фармакотерапії ви-
никли локальні патологічні зміни СОПР, адже вони можуть бути 
проявом ПР препаратів. 
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ПЛЕЙОТРОПНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 

ПРИ ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

В.И. БЕССАРАБОВ1,2, К.И. ПРОЩАЕВ1, А.Н. ИЛЬНИЦКИЙ3 

1АНО «Научно-исследовательский медицинский центр 
«Геронтология», г. Москва, РФ,  

2Киевский национальный университет технологий и дизайна, 
Украина, 

3Институт повышения квалификации ФМБА, г. Москва, РФ 
 

Полиморбидные патологические состояния пожилого 
возраста можно охарактеризовать сочетанием различных факто-
ров, отражающих состояние функциональных систем организма 
на различных уровнях биологической организации. 

Цель исследования: определить  роль плейотропных эф-
фектов гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) при полимор-
бидной патологии у людей пожилого возраста (ЛПВ).  

Материал и методы исследования: материалы собствен-
ных исследований плейотропных  составляющих воздействия 
ГАМК на элементы системы иммунного воспаления при поли-
морбидной патологии у ЛПВ; аналитическая оценка результатов 
на основе стандартных методов статистического анализа. 

Результаты исследования. Выявлена прямая взаимосвязь 
между развитием иммунного воспаления и уровнем активности 
системы ГАМК при полиморбидной патологии у ЛПВ (возрас-
тная группа от 60 до 69 лет). Достоверно доказана возможность 
подавления иммунного воспаления в организме пожилого чело-
века при полиморбидной патологии через направленное воздей-
ствие на систему ГАМК. 

Вывод. Плейотропные эффекты ГАМК при полиморбид-
ной патологии у ЛПВ возможно использовать для биокорректи-
рующего влияния на систему иммунного воспаления. 
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ПРОФІЛАКТИКА ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, 
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І.М. БІЛАЙ, В.О. ДЕМЧЕНКО 
Запорізький державний медичний університет, 

м. Запоріжжя, Україна 
 

Проблема побічної дії лікарських засобів стає усе більш 
гострою у всьому світі. Пов'язано це передусім з впровадженням 
в лікувальну практику великої кількості лікарських  препаратів, 
сенсибілізацією населення до біологічно активних речовин, не-
раціональним споживанням ліків, поліпрагмазією, лікарськими  
помилками, застосуванням лікарських препаратів не відповідної 
якості та ін. Профілактика побічної дії лікарських засобів є од-
ним із засобів підвищення ефективності лікарської терапії.  

Метою дослідження стало проведення аналізу причин 
виникнення і розвитку побічних реакцій лікарських засобів і ро-
зробка рекомендацій щодо їх профілактики  для оптимізації  фа-
рмакотерапії. 

При проведенні аналізу світових наукових даних за 
останні роки було встановлено, що важкі, часом безповоротні 
ускладнення від побічної дії лікарських засобів розвиваються у 
сотень мільйонів людей. Щорічно  мільйони хворих гинуть вна-
слідок виникнення несприятливих побічних ефектів, пов'язаних 
із застосуванням лікарських засобів. Крім того, несприятливі 
побічні реакції - це не лише серйозна медична, соціальна, але і 
економічна проблема.  

Аналіз причин розвитку  побічної дії свідчить про те, що 
несприятливі побічні реакції лікарських засобів найчастіше роз-
виваються внаслідок нераціонального застосування, поліпрагма-
зії  і в результаті лікарських помилок, але є потенційно передві-
дворотними, оскільки їх можна уникнути при раціональному 
використанні ліків.  

Аналіз наукових досліджень, присвячених питанню ви-
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лок в призначенні лікарських засобів, свідчить про те, що в їх 
основі лежать недоліки системи підготовки і удосконалення ме-
дичних кадрів в області фармакотерапії, несвоєчасне і недостат-
нє надання медичним працівникам необхідної інформації про 
можливі  побічні ефекти медикаментів, а також недоліки в орга-
нізації і функціонуванні систем контролю безпеки ліків. Проте 
звернення пацієнта в поліклініку є не єдиним способом отри-
мання інформації з вибору лікарських препаратів і правил їх за-
стосування. Дуже часто хворі звертаються безпосередньо в ап-
теку з метою отримання такої інформації від фармацевтів. Тому 
поради останніх можуть істотно вплинути на подальші дії паці-
єнтів - звернення до лікаря, або самостійне лікування.  

У нашій країні проблема розвитку побічних ефектів по-
силюється ще і тим, що населення може абсолютно вільно прид-
бавати в аптеках рецептурні лікарські препарати і застосовувати 
їх на власний розсуд.  

Результати аналізу проведених досліджень дозволяють 
говорити про те, що недооцінка і запізніле рішення  проблеми 
профілактики побічної дії ліків може бути причиною розвитку 
найсерйозніших наслідків. 

Для профілактики побічної дії ліків необхідно: перше - по 
можливості уникати поліпрагмазії, дотримуватися правил раці-
ональної фармакотерапії з урахуванням індивідуальних особли-
востей організму, спадковості, статі, віку і ін.; друге – розробити 
програми з використанням новітніх інформаційних технологій, 
які дозволять виключити помилки, що у свою чергу приведе до 
правильного підбору лікарських засобів і оптимізації  фармако-
терапії. 
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Безпека препарату — одна з головних умов лікування 
хворих похилого та старечого віку. На сьогодні на Землі частка 
осіб віком старше 60 років становить понад 15% населення. В 
Україні їх частка в загальній чисельності популяції — 21,4% і 
має стійку тенденцію до збільшення та є однією з найбільших у 
світі. 

У людей літнього віку досить часто виникають побічні 
реакції при застосуванні лікарських засобів з ряду причин. Вони 
приймають їх в набагато більшій кількості, ніж особи молодого 
або середнього віку. Окремі дослідження свідчать, що літні лю-
ди споживають більше третини всіх лікарських засобів, що ви-
пускаються. Виникнення в них побічних реакцій також зумов-
лено змінами у фармакодинаміці та фармакокінетиці, знижен-
ням гомеостатичного контролю і підвищеною загальною чутли-
вістю. Інша проблема, з якою стикаються більшість людей, ста-
рших за середній вік, це низька пластичність (піддатливість) 
щодо лікування, що також призводить до появи несприятливих 
реакцій. Люди літнього і старечого віку хворіють набагато час-
тіше і мають, зазвичай, не одне захворювання, а декілька, тому 
вони вимушені приймати декілька лікарських засобів, що значно 
підвищує вірогідність прояву побічних реакцій. 

Головним чином профілактика побічних реакцій лікарсь-
ких засобів у пацієнтів похилого віку полягає в ретельнішому 
підборі препаратів, що призначаються, і лікуванні оптимальни-
ми дозами під постійним спостереженням лікаря. Потребує ве-
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ликої обережності призначення лікарських засобів цій категорії 
пацієнтів з урахуванням протипоказань. Наприклад, деякі пре-
парати, зокрема барбітурати, протипоказані пацієнтам літнього 
віку, оскільки викликають серйозні побічні реакції, тому можуть 
бути замінені безпечнішими альтернативами. Деякі лікарські 
засоби не призначені для тривалого лікування пацієнтів похило-
го віку з урахуванням низького терапевтичного індексу або над-
мірної дії на нирки. До них можна віднести аміноглікозидні ан-
тибіотики, аміодарон, хлорпропамід, дигоксин, метформін тощо. 

Для вирішення завдань, що стоять перед геріатрією, ра-
зом із знанням патологічних процесів, властивих старості, необ-
хідне чітке розуміння біології старіння організму. До особливо 
важливих проблем геріатрії відносяться взаємозв'язок атеро-
склерозу і віку, механізму виникнення так званої склеротичної 
артеріальної гіпертензії, цукровий діабет, механізми вікових 
змін опорно-рухового апарату, роль вікових змін у розвитку он-
кологічних захворювань. У психіатрії, хірургії, урології, офта-
льмології, оториноларингології, стоматології та інших галузях 
медицини є свої наукові й практичні проблеми, пов'язані з ге-
ріатрією, які необхідно враховувати лікарю згідно з його квалі-
фікацією. 

Також важливе місце займає ставлення до хворого як до 
особи. Необхідно з'ясувати життєвий, трудовий анамнез пацієн-
та, розпорядок дня, активність. Якщо ця інформація збирається 
тактовно, не байдуже, у хворого виникає довіра до лікаря, що є 
основою успішного лікування. 
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Розвиток пухлинного процесу в організмі супроводжу-
ється порушенням всіх видів метаболізму. Однією із основних 
причин структурно-функціональних порушень гепатоцитів є си-
ндром ендотоксикоза, який розвивається в результаті пухлинної 
інтоксикації, приєднаних бактеріальних і вірусних інфекцій, а 
також масованого лізису пухлинної тканини у відповідь на вве-
дення протипухлинних препаратів. До провідних функцій печін-
ки належать біотрансформація ксенобіотиків, у тому числі цито-
статиків,  інактивація аміаку, активізація ферментної фракції ци-
тохрому Р450, що в сукупності забезпечує її детоксикуючу та ба-
р'єрну функції. Засоби протипухлинної хіміотерапії займають 
ведучі позиції за частотою та тяжкістю гепатотоксичних реак-
цій, які вони викликають. Тому, метою нашої роботи стало ви-
вчення частоти виникнення очікуваних гепатотоксичних реакцій 
у пацієнтів онкологічного профілю при використанні антиблас-
томних лікарських засобів (ЛЗ) та розробка диференційованих 
програм їх запобігання. Спостереження проводили за пацієнта-
ми відділення хіміотерапії Полтавського обласного клінічного 
онкологічного диспансеру протягом 2011-2012 рр. Оцінка гепа-
тотоксичності хіміотерапії проводилась за активністю печінко-
вих трансаміназ, лужної фосфатази та за рівнем білірубіну крові. 
Результати спостереження показали, що очікувані гепатотокси-
чні реакції протягом 2011 р. спостерігалися у 15% онкологічних 
хворих. Частота їх виникнення залежала не тільки від потенціа-
лу гепатотоксичності конкретного препарату, але й від факторів 
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ликої обережності призначення лікарських засобів цій категорії 
пацієнтів з урахуванням протипоказань. Наприклад, деякі пре-
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тибіотики, аміодарон, хлорпропамід, дигоксин, метформін тощо. 

Для вирішення завдань, що стоять перед геріатрією, ра-
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ріатрією, які необхідно враховувати лікарю згідно з його квалі-
фікацією. 

Також важливе місце займає ставлення до хворого як до 
особи. Необхідно з'ясувати життєвий, трудовий анамнез пацієн-
та, розпорядок дня, активність. Якщо ця інформація збирається 
тактовно, не байдуже, у хворого виникає довіра до лікаря, що є 
основою успішного лікування. 
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ризику, до яких належать вік, стать, доза і тривалість прийому 
препарату, фонове захворювання печінки та медикаментозні вза-
ємодії (супутній прийом нестероїдних протизапальних засобів, ал-
коголю, оральних контрацептивів, протитуберкульозних ЛЗ). На 
підставі аналізу диференційованого використання гепатопротек-
торів при різних гепатотоксичних синдромах лікарями відділення 
хіміотерапії Полтавського обласного клінічного онкологічного 
диспансеру сумісно з представниками регіонального відділення 
ДП «Державний експертний центр МОЗ України» розроблена 
покрокова діагностика і лікування найбільш частих гепатопатій, 
які виникають при проведенні хіміотерапії, а також режими ге-
патопротекторної терапії. Використання розроблених схем за-
побігання і лікування очікуваних гепатотоксичних реакцій при 
проведенні хіміопроменевої терапії з моніторингом  функціона-
льних проб печінки впродовж 2-4 тижнів дозволило знизити то-
ксичну дію антинеопластичних ЛЗ на організм при достатній їх 
ефективності. Виникнення гепатопатичних синдромів при засто-
суванні антибластомних ЛЗ у відділенні хіміотерапії Полтавсь-
кого обласного клінічного онкологічного диспансеру протягом 
2012 року зареєстровано у 9,2% хворих (у порівнянні з 15% у 
2011 р.) в основному за рахунок пацієнтів, у яких були з факто-
ри ризику їх виникнення (фонове захворювання печінки, злов-
живання алкоголем, тривалий прийом хіміотерапевтичного пре-
парату). Подальші дослідження в цьому напрямку можуть не 
тільки розширити межі толерантності організму-пухлиноносія 
до специфічних методів лікування, підвищити ефективність вже 
існуючих способів хіміопроменевої терапії, але і дозволять збі-
льшити разові і сумарні дози променевої і хіміотерапії з метою 
подальшого підвищення ефективності лікування онкологічних 
хворих. 
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Розробка та застосування нових препаратів противірусної 
дії є одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасної фарма-
котерапії. Це обумовлено значним зростанням кількості вірус-
них інфекцій з рецидивуючим характером перебігу, лікування 
якої не завжди є ефективним. 

Одним з найпоширеніших захворювань вірусної етіології 
є герпетична інфекція слизової оболонки порожнини рота 
(СОПР). Поглиблене вивчення патогенезу герпетичної інфекції 
СОПР свідчить про імунопатогенетичну природу захворювання. 
Тому особливо актуальним напрямком у створенні нових ліку-
вальних засобів (ЛЗ) є розробка препаратів з подвійним впливом 
– противірусним та імуномодулюючим. У цій групі ЛЗ слід від-
значити панавір, діючою речовиною якого є біологічно актив-
ний гетероглікозид рослинного походження, і який має компле-
ксну дію (противірусну, імуномоделюючу, бактерицидну, про-
тизапальну, регенеруючу).  

У ході дослідження вивчали ефективність панавір інлайт 
гелю. Проведене обстеження і лікування 34 хворих віком від 18 
до 50 років з діагнозом хронічного рецидивуючого герпетичного 
стоматиту (ХРГС). Верифікацію діагнозу здійснювали на підс-
таві даних анамнезу, клінічного та лабораторного обстеження 
(полімеразної ланцюгової реакції, імуноферментного визначен-
ня титру антитіл класів IgМ, IgG до ВПГ-1 у динаміці). Хворі 
були розділені на 2 підгрупи, що отримували стандартне ліку-
вання (етіотропне, патогенетичне, симптоматичне). Хворим дос-
лідної групи додатково обробляли СОПР гелем панавір інлайт 3-
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4 рази на добу протягом 5 днів, і в наступні 10 днів – двічі на 
добу. При дослідженні гуморального імунітету у хворих із 
ХРГС виявлялося підвищення рівня IgМ, IgG, що відображає 
поліклональну активацію В-системи імунітету і є результатом 
запального процесу, обумовленого вірусною інфекцією. У слині 
встановлено зниження sIgA, що свідчить про ослаблення місце-
вого імунітету. По даним клітинного імунітету при всіх ступе-
нях тяжкості ХРГС спостерігається чітка тенденція до підви-
щення вмісту CD8+ клітин, що елімінують із організму вірусін-
фіковані клітини. Рівень CD8+ чітко корелював із клінічними 
проявами герпетичної інфекції. При аналізі динаміки клінічної 
картини в результаті лікування в обох групах хворих виявлено 
покращення. Але під впливом панавір інлайт гелю відмічалася 
більш швидка епітелізація елементів ураження, зменшення сим-
птомів гінгівіту і лімфаденіту та больового синдрому. У дослід-
ній групі хворих покращення наступило на 3-4 дні раніше, ніж у 
групі, що не отримували панавір. 

Таким чином, включення панавір інлайт гелю до складу 
комплексної терапії хворих ХРГС дає змогу ефективно купіру-
вати больовий синдром у гострій фазі та скоротити термін ліку-
вання. 
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Цель: оценка эффективности амлодипина в комплексной 

терапии хронической ишемической болезни сердца (ИБС) в со-
четании с силикозом. 

Материалы и методы: 42 пациента с силикозом в соче-
тании с ИБС: 24 — со стенокардией напряжения II-III ФК, 18 — 
с очаговым или диффузным кардиосклерозом разделены на две 
сопоставимые группы, в одной из которых (основной группе) в 
терапию дополнительно включили амлодипина малеат в суточ-
ной дозе 5–10 мг, во второй пациенты получали аналогичное ле-
чение без этого препарата (группа сравнения). Дополнительно к 
стандартному обследованию определяли реологическое состоя-
ние крови (вязкость, фибриноген), липидный спектр, показатели 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной за-
щиты (АОЗ) — малоновый диальдегид (МДА), диеновые конъ-
югаты (ДК), глутатион, α-токоферол.  

Результаты: в динамике 20-дневного лечения установ-
лено достоверно меньшие дисбаланс ПОЛ-АОЗ, нарушения рео-
логических свойств крови; показатели липидного обмена были 
на уровне верхних границ нормы. 

Выводы: включение в комплексное лечение больных 
ИБС с сочетании с силикозом антагониста кальция III поколения 
амлодипина является перспективным с точки зрения его влия-
ния на процессы ПОЛ-АОЗ и реологическое состояния перифе-
рической крови у данного контингента. Перспективой дальней-
ших исследований является оценка эффективности долгосроч-
ной терапии с включением амлодипина. 
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Інститут гігєни та медичної екології ім.А.М.Марзєєва 

НАМН України, м.Київ, Україна, 
Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів, м.Харків, Україна 
 

Мета і завдання роботи: Вивчити необхідність введення 
до Державної фармакопеї України загальних та окремих моног-
рафій щодо аналізу біологічно активних добавок та їх компоне-
нтів. 

Матеріали та методи дослідження: критичний аналіз 
нормативної бази щодо реєстрації БАД в Україні та країнах сві-
ту. 

Результати: Останнім часом в Україні почастішали ви-
падки серйозних розладів здоров’я населення внаслідок вживан-
ня БАД, що містили сильнодіючі інгредієнти (алкалоїди) або 
компоненти, що не були зазначені в складі. Аналітичні дослі-
дження цих засобів на етапі реєстрації та післяреєстраційного 
контролю дозволила б уникнути небажаних наслідків та забез-
печити їх ефективність. Найчастіше вплив речовин рослинного 
походження або, наприклад, вітамінів на організм як добавки до 
харчування або як ліків визначає тільки доза. Таким чином пос-
тає питання про обов’язкове дозування БАД для уникнення без-
відповідального самолікування. Крім того, має визначатись кі-
лькісний вміст біологічно активних речовин, що іноді є сильно-
діючими. Без вимог до стандартизації БАД, розробки методів 
контролю їх якості та обов’язкової системи контролю якості на 
етапі виробництва та дистриб’юції забезпечити їх ефективність 
та безпечність неможливо. В Росії, наприклад, створено окремі 
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нормативні документи щодо гігієнічних  вимог до організації 
виробництва та розповсюдження, рекомендованих рівнів вжи-
вання, керівництво з методів контролю якості та безпечності, 
перелік заборонених у виробництві БАД компонентів, в тому 
числі рослинного походження. Здійснюється державна реєстра-
ція та післяреєстраційний моніторинг якості. Таким чином, ми 
бачимо комплексний підхід до забезпечення ефективності та 
безпечності застосування БАД. 

У більшості країн підходи до стандартизації та контролю 
якості БАД є аналогічними до ліків. Наприклад, окремий компе-
ндіум FDA «Dietary supplements” наводить вимоги до харчових 
добавок, що є обов’язковими для всіх місцевих виробників та 
при ввезенні на територію США. При цьому монографії практи-
чно не відрізняються від таких на ліки.  

Система контролю якості БАД у європейській практиці 
передбачає обов’язкові вимоги і контроль якості їх хімічного 
складу, більш того, до чистоти окремих інгредієнтів, чого не 
вимагає сьогодні законодавство України і що є головною при-
чиною небажаних наслідків при їх вживанні. 

Висновки: Сучасна законодавча база щодо реєстрації, обі-
гу та експертизи БАД в Україні потребує удосконалення та оно-
влення. 

Крім гігієнічної, обов’язковою є аналітична оцінка ком-
понентів, що входять до складу БАД. 

Для забезпечення ефективності та безпеки застосування 
БАД вимоги до їх якості обов’язково мають бути введені до 
Державної фармакопеї України. 
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Вступ. В Україні діє Державна цільова програма 
«Цукровий діабет», розроблена на 2009-2013 роки. Метою Про-
грами є профілактика, діагностика та лікування хворих на ЦД, 
його ускладнень; запобігання та зниження рівня захворюваності 
на ЦД; збільшення тривалості та поліпшення якості життя хво-
рих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності ме-
дичної допомоги, адаптації їх у суспільстві. Тому завданням со-
ціальної політики є підвищення доступності і якості лікарських 
засобів. В сучасних умовах загальне фінансування лікування 
хворих на ЦД 2 типу забезпечується державним бюджетом, із 
місцевих та сімейних бюджетів. На жаль, державний та місце-
вий бюджети не можуть повність забезпечити потребу у ПЦЛЗ і 
хворі змушені самостійно купувати ліки. Саме тому важливо за-
стосовувати фармакоекономічно обгрунтовані схеми лікування.  

Мета дослідження: встановлення більш ефективної та 
менш затратної схеми лікування ЦД 2 типу.  

Завданнями було проведення ретроспективного аналізу 
вживаних схем лікування, порівняння схем за показником ви-
трати-ефективність, розрахунок додаткової одиниці ефективнос-
ті за допомогою інкрементного показника. Об’єктом досліджен-
ня стала фармакотерапія хворих на ЦД 2 типу в стаціонарних 
умовах.  

Матеріали дослідження: 300 історій хвороб та листів 
призначень хворих Вінницького обласного ендокринологічного 
диспансеру за 2011 рік.  

Методами дослідження були частотний аналіз, аналіз 
«витрати – ефективність»,  інкрементний аналіз. За одиницю 
ефективності було визначено зниження рівня глюкози крові до 7 

321 

ммоль/л.  
В результаті проведеного частотного аналізу було вста-

новлено, що найчастіше у 32% випадків застосовувалась комбі-
нація Глюкофаж 500мг т.№30+Амарил 3мг т.№30 (схема1) та 
Глюкофаж 500мг т.№30+Амарил 3мг т.№30 (схема2) — у 27% 
випадків. Витрати на лікування одного хворого за схемою 1 
склали 3002,40 грн/рік, за схемою 2 - 1427,40 грн/рік. Для розра-
хунку ефективності терапії застосовувалась наступна формула 
Ef = (N1 х Nef)/Nзаг , де Ef- ефективності терапії, N1 - ефектив-
ність терапії у 1 хворого, Nef - число хворих, у яких застосування 
даної схеми лікування  дало покращення стану, Nзаг - загальне 
число хворих, у яких застосовувалась дана схема лікування. 
Ефективність терапії за схемою 1 склала Еf1 = (N1 х Nef)/Nзаг = 
(1х46)/104 = 0,44. Ефективність терапії за схемою 2 склала Еf2 = 
(N1 х Nef)/Nзаг = (1х39)/81 = 0,48. Вартість однієї додаткової оди-
ниці ефективності (інкрементний показник, ІСЕR)  обраховува-
ли як різницю співвідношень «витрати-ефективність» ІСЕR= 
(300240-142740)/(48-44)=39375грн. Отримання додаткової оди-
ниці ефективності (один додатковий пролікований пацієнт з  по-
кращенням стану) буде вимагати додаткових витрат у розмірі 
39375грн в рік.  

Висновки: 
1 в ході ретроспективного дослідження було встановлено, що у 
32% випадків лікарями застосовувались схема 1, а у 27% - 
схема 2; 
2 ефективність терапії за схемою 1 склала 0,44,  за схемою 2 - 
0,48; 
3 при аналізі схем було встановлено, що схема 2 мала вищу 
ефективність та потребувала менших витрат; 4) розрахунок ін-
крементного показника встановив, що для отримання додаткової 
одиниці ефективності необхідно витратити 39375грн в рік. 
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Державний заклад «Луганський державний медичний 
університет», м. Луганськ, Україна. 

 
Згідно сучасних схем лікування  хворих на гіпертонічну 

хворобу ІІ та ІІІ ступені (ГХ) з метою досягнення максимально-
го гіпотензивного ефекту необхідне призначення комбінованої 
терапії. Значна кількість гіпотензивних засобів обумовлює по-
шук найбільш ефективних комбінацій. 

Метою роботи було вивчення ефективності комбінова-
ної антигіпертензивної терапії у хворих  на гіпертонічну хворо-
бу, які перенесли геморагічний інсульт. 

Матеріали та методи дослідження: у нейрохірургічному 
відділенні Луганської обласної клінічній лікарні  було проліко-
вано 54 хворих на ГХ, які перенесли геморагічний інсульт. В 
першій групі (23 хворих) застосовували «Лазап плюс» (комбіно-
ваний препарат, до складу якого входить лазартан  50 мг, та гід-
рохлортіазид 12,5 мг), один раз на добу. Хворим другої групи 
(31чоловік) окрім «Лазапу плюс» додали  амлодипін в дозі 10 мг 
на добу. Лікування проводили  протягом двох тижнів. Для оцін-
ки ефективності антигіпертензивної терапії проводили добове 
моніторування артеріального тиску (ДМАТ). 

Результати: за даними ДМАТ було встановлено, що у 
хворих першої групи досягти рівня артеріального тиску до 
150/90 мм.рт.ст. вдалося в 59% випадків, у той час, як в другої 
групі цей показник складав 72% (р<0,05). 

Висновки: Проведені дослідження показали, що застосу-
вання комбінації «Лазапу плюс» та амлодипіну у пацієнтів з гі-
пертонічною хворобою, які перенесли геморагічний інсульт є 
більш ефективним, ніж терапія «Лазапом плюс», що підтвер-
джують дані ДМАТ. 

323 

ДЕРМАТОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ 
ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЯК МОЖЛИВИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ПРОЯВ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКОВИХ ВЗАЄМОДІЙ 
О.Ю. ГОРОДНИЧА1, А.Б. ЗІМЕНКОВСЬКИЙ1, 

МАТВЄЄВА О.В. 2 
Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького1, м. Львів, Україна, 
ДП «Державний експертний цент МОЗ України»2, 

м. Київ, Україна 
 

Мета роботи – виявлення, ідентифікація та 
стандартизація лікових комбінацій, застосування яких 
потенційно призводить до виникнення дерматопатологій як уск-
ладнень фармакотерапії (ФТ).  

Методи дослідження. Об’єктами дослідження були: 
спонтанні повідомлення (П) про побічні реакції (ПР) лікарських 
засобів (ЛЗ) у вагітних (n=127), що надійшли до ДП «Державний 
експертний центр» МОЗ України протягом 2011 р.; інструкції 
для медичного застосування (ІМЗ) ЛЗ. Використано методи: 
системний, інформаційного пошуку, аналізу наукової 
інформації, систематизації.  

Результати. Серед комбінацій ЛЗ-ЛЗ, сумісне застосу-
вання яких, згідно ІМЗ ЛЗ, може супроводжуватися ліковими 
взаємодіями (ЛВ), ідентифіковано 50 варіантів поєднань ліків, 
що потенційно могли спричинити виникнення дерматологічних 
ПР ЛЗ. Найчастіше йшлося про одночасне приймання 
антибактерійних (АБ) ЛЗ групи цефалоспоринів та АБ ЛЗ інших 
груп. Ускладнення ФТ, що виникали при цьому, у 8-ми із 11-ти 
випадків проявлялися свербежем та шкірними висипаннями.  

Вважаємо, що зміни з боку шкіри та підшкірної 
клітковини можуть бути наслідком фармацевтичної взаємодії 
ЛЗ. Зокрема у 4-х із 6-ти вагітних, яким водночас призначалися 
ін’єкційні лікові форми (ЛФ) етамзилату та інших ЛЗ, виникали 
шкірні висипання та свербіж. Такі ж дерматологічні ускладнен-
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випадків проявлялися свербежем та шкірними висипаннями.  

Вважаємо, що зміни з боку шкіри та підшкірної 
клітковини можуть бути наслідком фармацевтичної взаємодії 
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ня ФТ зафіксовано і у пацієнток, схеми ФТ яких містили 
ін’єкційні ЛФ дипіридамолу та інших ЛЗ. Свербіж та кропивни-
ця виникали також у 3-х із 5-ти жінок, які одночасно приймали 
анальгін та димедрол для парентерального застосування. Однак, 
стверджувати про неналежне введення зазначених ЛЗ, тобто їх 
змішування в 1 шприці чи флаконі ми не можемо, оскільки 
спосіб введення ЛЗ достеменно не відомий через певні недоліки 
інформаційного наповнення П про ПР ЛЗ. 

Разом із тим, у досліджуваній групі пацієнток виявлено 6 
випадків не допустимого поєднання цефтріаксону та 
кальцієвмісних розчинів (Рінгера, реосорбілакту, кальцію глю-
конату), які, згідно ІМЗ, не можна застосовувати в часовому 
інтервалі менше 48 годин через ризик утворення преципітатів 
кальцію. У 4-х із 6-ти жінок, які приймали ці ЛЗ, поряд із 
іншими ускладненнями ФТ – ознобом, утрудненням дихання, 
головокружінням, виникали ще й свербіж та шкірні висипання. 

Зміни з боку шкіри, що клінічно проявлялися кропивни-
цею та свербежем, з’являлися у 3-х пацієнток із 6-ти після засто-
сування канефрону та АБ ЛЗ. Слід зазначити, що така лікова 
комбінація трактується доцільною, однак, на нашу думку, слід 
розглядати і можливість виникнення негативних наслідків вка-
заного сумісного застосування ЛЗ. 

Висновки. Вважаємо, що дослідження клінічних проявів 
ЛВ із застосуванням баз спонтанних П про ПР ЛЗ є перспектив-
ним напрямком сучасної вітчизняної системи охорони здоров’я 
та вагомим аргументом для внесення певних змін до ІМЗ ЛЗ. 
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Согласно определению ВОЗ, к побочным реакциям (ПР) 

лекарственных средств (ЛС) относят любую реакцию на ЛС, 
вредную и нежелательную для организма, которая возникает 
при назначении обычной дозы ЛС для лечения, диагностики, 
профилактики заболеваний или модификаций функций орга-
низма. Риск лекарственных осложнений существенно возрастает 
при увеличении числа одновременно назначаемых препаратов – 
при применении 2–4 ЛС до 4%, 15 препаратов – до 54%. Меди-
цинская ошибка – какая-либо ошибка, допущення персоналом в 
процессе назначения, выдачи или введения ЛС, не зависимо от 
того привела она к нежелательным для организма последствиям 
или нет. В США от врачебных ошибок ежегодно умирают 50-
100 тыс. человек, в Великобритании – 70 тыс., в Германии – 100 
тыс., в Италии – около 90 тыс. пациентов. Ежегодно в России от 
врачебных ошибок умирает 50 тысяч человек. В США врачеб-
ные ошибки занимают 5-е место среди причин смертности.  

Цель исследования. Анализ карт-уведомлений (форма 
137/0) о случаях побочного действия лекарств в Харьковской 
области за 2011-2012 годы, связанных с межлекарственными 
взаимодействия. 

Результаты. Нами было проанализировано 2300 карт 
формы 137/0. Установлено, что в 30% случаев наблюдались ПР, 
связанные с межлекарственными взаимодействиями. Чаще все-
го, эти реакции были связаны с использованием гипотензивных 
препаратов, диуретиков, бронхолитиков, антибактериальных, 
антигистаминных, и противоязвенных препаратов. При этом 
анализ стандартов оказания медицинской помощи показал, что в 
среднем при лечении большинства заболеваний пациент полу-
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чает около 4-6 препаратов. Если у пациента имеется несколько 
хронических заболеваний, то число назначаемых ЛС составляет 
от 7 до 10 препаратов, что увеличивает риск развития ПР. Кроме 
того, насыщение фармацевтического рынка Украины преимуще-
ственно происходит не путем поступления оригинальных пре-
паратов, а за счет генериков. К сожалению, врачи не всегда об-
ращают внимание на действующие вещества препаратов, кото-
рое приводит к назначению одному и поэтому самому больному 
одинаковых ЛС под разными торговыми названиями (например, 
нескольких препаратов диклофенака натрия, пирацетама или 
эналоприла). Многие врачи не учитывают и фармакокинетиче-
ские аспекты взаимодействия лекарств и их метаболитов, что 
приводит к возникновению медицинских ошибок. Так, хорошо 
известно, что фторхинолоны при взаимодействии с аминофил-
лином, способны повышать уровень последнего на 20-30%. То 
есть, эти комбинации способны вызывать тахикардию, повы-
шать потребность миокарда в кислороде и др., однако в эти ком-
бинации применялись у 92 пациентов, в анамнезе которых ИБС 
и тахиаритмия. При лечении гастро-эзофагальной рефлюксной 
болезни Н2- блокаторами  в сочетании с метоклопрамидом, дом-
перидоном и др. наблюдается гиперпролактинемия, однако гаст-
роэнтерологи редко обращают внимание на эту проблему.  

Выводы. Таким образом, незнание врачами межлекарст-
венных или фармакокинетических взаимодействий способствует 
повышению риска побочного действия лекарств и возникнове-
нию медицинских ошибок. Одним из путей решения этой про-
блемы, на наш взгляд, является более активное привлечение 
клинических провизоров к анализу схем лечения пациента. 
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Современная фармакотерапия обеспечена большим ас-

сортиментом эффективных препаратов. На 12 тыс. заболеваний 
имеющихся в МКБ-10 разработано и внедрено до 400 тыс. тор-
говых наименований лекарств. Однако вопрос эффективной и 
безопасной фармакотерапии многих заболеваний остается, не-
решен и по-прежнему ведется поиск решения этого фармаколо-
гического «несоответствия» или же «фармакологических нож-
ниц» фармакотерапии заболеваний. Этот сложный вопрос во 
многом может решить грамотная профессиональная тактика ре-
жима введения этого большого арсенала препаратов в соответ-
ствии с хроночувствительностью организма больного, с хроно-
типом пациента («жаворонок», «сова», «голубь») и хронопорт-
рета каждого препарата. На сегодняшний день в мире многими 
специалистами, которые решают вопросы эффективного и безо-
пасного лечения больных, эти вопросы хронофармакологии экс-
периментально обоснованы и клинически подтверждены для 
многих препаратов. Также установлено, что эффективность ле-
чения с помощью хронофармакологического режима можно по-
высить в среднем на 30-60% и на такой же процент можно сни-
зить отрицательные эффекты препаратов при соблюдении дан-
ного режима введения лекарств. По инициативе ректора член-
кор. НАН Украины профессора Черных В.П. кафедра фармако-
логии НФаУ проанализировала, систематизировала и унифици-
ровала мировой опыт экспериментального и клинического изу-
чения хронорежимов введения препаратов в справочнике «Хро-
нофармакология». 
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Цель исследования - сравнительное изучение показателей 

окислительной модификации белков  у больных шизофренией 
при проведении антипсихотической терапии типичными и 
атипичными нейролептиками, а также при применении  
сочетанной терапии типичными и атипичными нейролептикам. 

Материалы и методы исследования. В исследование бы-
ли включены 50 мужчин страдающих параноидной шизофрени-
ей и госпитализированных в Крымскую республиканскую пси-
хиатрическую больницу №1. Возраст пациентов составил от 18 
до 46 лет. Критерии диагностики соответствовали МКБ-10. 
Средний возраст  пациентов составлял 29 лет, средняя длитель-
ность ремиссии 1 год и 2 мес., средний возраст начала заболева-
ния 23 года и 5 мес., средняя длительность заболевания 6 лет. 
Больные в зависимости от вида терапии были разделены на три 
группы: 
1. получающие лечение традиционным нейролептиком 
галоперидолом (1-е поколение) в средней суточной дозе 0,015-
0,02 г - 20 пациентов; 
2. получающие лечение атипичным нейролептиком (2-е 
поколение) рисперидоном в средней суточной дозе 0,006 г - 15 
пациентов; 
3. получающие сочетанную терапию (1-е + 2-е поколение) – 
галоперидол в средней суточной дозе 0,01 г,  рисперидон в 
средней суточной дозе 0,004 г - 15 пациентов. 

Контрольную группу составили 50 психически и 
соматически здоровых доноров, сопоставимых по возрасту и 
полу с исследуемыми больными.  
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У обследуемых в плазме крови биохимическим методом 
изучена степень окислительной модификации белков, 
основанная на анализе спонтанного окисления белков по 
уровню карбонильных производных методом Дубининой Е.Е..  

Статистическая обработка результатов проведена с ис-
пользованием непараметрических методов: Anova Краскела-
Уоллиса, критерия Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова.  

Результаты исследования и их обсуждение. При диспер-
сионном анализе значения карбонильных производных (ОМБ) 
контрольной группы составили 0,1886±0,0352, с критерием зна-
чимости различий  p < 0,001 относительно всех исследуемых 
групп.  

Дисперсионный анализ показал, что наибольшие показа-
тели ОМБ выявлены у пациентов, получавших традиционную 
терапию нейролептиками 1-го поколения; при монотерапии 
препаратом 2-го поколения (рисполепт)  уровень ОМБ был зна-
чимо ниже, чем в первой группе. Пациенты, получавшие соче-
танную терапию (1-е + 2-е поколение) имели показатели ОМБ 
близкие к первой группе. 

Выводы. Таким образом, терапия нейролептиками 2-го 
поколения оказывается патогенетически оправданной, так как 
при их использовании обнаружены наименьшие показатели 
ОМБ, свидетельствующие о снижении интенсивности 
окислительного стресса, являющегося одним из 
патогенетических звеньев. 
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За даними статистичних досліджень, як при письмовому 

так і електронному призначенні лікарських засобів, значна час-
тина лікарських помилок пов’язана з призначенням неправиль-
ної дози (нечіткість написання, відсутність режиму дозування 
або дози, недоречна десяткова кома, використання неправиль-
них одиниць дозування). За даними ВООЗ близько 80 % випад-
ків всіх побічних ефектів лікарських засобів пов’язані з передо-
зуванням, другорядними побічними ефектами та токсичністю 
взаємодії та екстемпоральні лікарські засоби не є винятком. Від-
повідно до правил виготовлення екстемпоральних лікарських 
засобів суб’єкт господарювання, який здійснює виготовлення 
лікарських засобів в умовах аптеки зобов’язаний здійснювати 
постійний контроль за змістом рецептів і вимог лікувально-
профілактичних закладів, тобто мають бути перевірені правиль-
ність оформлення, сумісність інгредієнтів, що входять до складу 
лікарських засобів, відповідність прописаних доз віку пацієнта. 
Як правило перевірку доз здійснюють відповідно таблиць вищих 
разових та добових доз наведених в ДФУ або методичних реко-
мендаціях щодо виготовлення нестерильних лікарських засобів 
в умовах аптек (затверджених наказом МОЗ України від 3 серп-
ня 2005 р. №391). Відповідно до загальної статті національної 
частини ДФУ, 5.N.1. «Екстемпоральні лікарські засоби» надписи 
на штангласах, в яких зберігаються отруйні та сильнодіючі лі-
карські засоби, мають містити інформацію про вищі разові та 
добові дози. Там же наведені таблиці вищих разових та вищих 
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добових доз близько для 270 ЛЗ для дорослих (таблиця 5.N.1.2) і 
дітей (таблиця 5.N.1.3), з яких значна частина АФІ та даних є 
застарілими. Деякі усталені назви та терміни, використовувані у 
даних таблицях, не завжди співпадають із наведеними у Фарма-
копеї, що має бути приведено до єдиної номенклатури. На сьо-
годні Державним експертним центром МОЗ України зареєстро-
вано більш ніж 1200 субстанції вітчизняного та іноземного ви-
робництва. Тобто інформація більш ніж для 900 АФІ є невисвіт-
леною. 

Використання екстемпоральних лікарських засобів пе-
редбачає індивідуальний підхід до кожного пацієнта, індивідуа-
льно розраховану дозу лікарського засобу і відповідно ДФУ до-
зу розраховують за віком. Вищі дози отруйних, наркотичних і 
сильнодіючих лікарських засобів для дорослих людей, що дося-
гли 25-річного віку, вказані в таблиці 5.N.1.2. ДФУ, вищі дози 
для дітей від 0 до 14 років вказані у таблиці 5.N.1.3. ДФУ. Неяс-
но як розраховувати вищі дози для пацієнтів віком від 14 до 25 
років та пацієнтів похилого віку. Для порівняння даних вищих 
доз були проаналізовані статі та таблиці вищих разових та добо-
вих доз фармакопей, фармацевтичних кодексів та служб мініс-
терств охорони здоров’я США, Аргентини, Австрії, Білорусії, 
Чехії, Словаччини та Бразилії. Окрім дозування за віком пацієн-
та наводяться правила розрахунку доз за масою тіла та площею 
поверхні тіла. Доза часто наводиться у мг/кг маси тіла у добу, 
після чого здійснюють перерахунок дози на вказану кількість 
прийомів. Рідше розрахунок доз проводять з використанням по-
верхні тіла, яку виражають як кількість лікарського засобу на 1 
м2 площі поверхні. До кожної таблиці наведені роз’яснення та 
формули розрахунку доз.  

Висновки: Таблиці вищих разових та добових доз актив-
них фармацевтичних інгредієнтів для дорослих та дітей, що на-
ведені у ДФУ потребують перегляду, уточнення та доповнення. 
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СИСТЕМА ЛІКО-ПОВ’ЯЗАНИХ ПРОБЛЕМ 
(DRUG RELATED PROBLEMS, DRP) 

В АПТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
А.Б. ЗІМЕНКОВСЬКИЙ, О.Б. БОРЕЦЬКА 

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 

 
Результати багатьох закордонних досліджень свідчать, 

що DRP дуже поширені. При цьому доведено, що професійні дії 
фармацевтичних фахівців, у тому числі аптечних працівників 
можуть знизити частоту виникнення DRP майжена 70%. 

Мета роботи: опрацювати складові системи DRP, для 
впровадження у вітчизняну аптечну практику. 

Методи дослідження: застосовано методи системного 
підходу, бібліографічний, інформаційно-пошуковий, 
аналітично-порівняльний, моделювання. 

Результати: Виділено та стандартизовано основні, на 
нашу думку, складові результативного функціонування системи 
DRP в аптечному закладі (АЗ): вперше опрацьована 
класифікаційна система для групування ідентифікованихDRP з 
їх подальшою обробкою для застосування у вітчизняних АЗ з 
урахуванням їх національних особливостей; методологія 
ідентифікації DRP для оцінки рецептурних призначень, що по-
ступають в АЗ за певний період часу (для подальшого аналізу та 
виявлення системних помилок); кадрова складова (систему DRP 
інтегровано в процес надання індивідуалізованої та колективної 
фармацевтичної опіки, що надається клінічним провізором,і 
скерована на підвищення ефективності та безпеки як 
призначеної фармакотерапії, так і відповідального 
самолікування); механізми втручання у виявлені DRP (щоденне 
рутинне вирішення ідентифікованих DRP; втручання у системні 
помилки з використанням клініко-фармацевтичних повідомлень 
та змодельованої нами системи підтримки прийняття клінічних 
рішень для втручання у лікові взаємодії). 

Висновок: інтеграція вперше опрацьованих складових 
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системи DRP у вітчизняну фармацевтичну практику дозволить, 
на нашу думку, забезпечити її результативне функціонування 
уже на першому етапі впровадження, як наслідок, − сприятиме 
розвитку ефективних методів управління DRP та підвищенню 
якості медикаментозного процесу.  
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СТАТУСНО-РОЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
«ВРАЧ-ПРОВИЗОР-ПАЦИЕНТ»: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ 
К.А. ИВАНОВА 

Национальный фармацевтический университет, 
г. Харьков, Украина 

 
Процессы трансформации влияют на изменения и осо-

бенности дальнейшего развития всех сфер украинского общест-
ва. В сложных социально-экономических условиях врачи и про-
визоры получают дополнительный груз ответственности за ду-
шевное и телесное здоровье людей. В ситуации стресса здоровье 
человека подвергается дополнительному риску, и цель деятель-
ности работников системы здравоохранения заключается в под-
держке пациента. 

На современном этапе развития общества пациент стре-
мится к отношениям, основанным на информированном согла-
сии. Информированное согласие – это коммуникативный диалог 
врача, провизора и пациента, предполагающий соблюдение эти-
ческих и процессуальных норм. Социолог 
О.А. Кармадонов настаивает на необходимости учета психиче-
ского состояния, уровня культурной воспитанности, националь-
ных и религиозных особенностях пациента, необходимой так-
тичности врача, провизора, его моральных качествах, способно-
сти обеспечить понимание пациентом врачебной информации. 

Американский социолог И.Г. Гоффман развивает кон-
цепцию стигмы, определяя ее, как социально сконструирован-
ное явление, которое приводит к обесцениванию человека и 
имеет негативное влияние на стигматизированного человека. 
Согласно данной концепции люди, имеющие определенные от-
клонения от нормы воспринимаются другими людьми как 
«худшие», социально «неполноценные». Сопротивление стигма-
тизации зависит как от самого человека, имеющего неприемле-
мые для данного общества или социальной группы отклонения, 
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так и от общества, в котором он живет.  
Социологи выделяют следующие возможные модели ста-

тусно-ролевого взаимодействия в рамках медицины и фармации. 
Согласно модели Т. Парсонса врач выступает в активной 

роли, пациент в пассивной. Больной должен мотивировать свое 
состояние, искать компетентную помощь, доверять врачу, фар-
мацевту. Врач должен действовать таким образом: действовать 
для блага пациента, руководствоваться правилами профессио-
нального поведения, быть объективным. 

Х.Шатс и Д.Холленгер в зависимости от типа заболева-
ния выделяют три типа взаимоотношений. Первый тип - «актив-
ность» (врач, фармацевт) – «пассивность» (пациент). Такой тип 
реализуется, когда больной не может контролировать свое соб-
ственное поведение (шок, кома и т.д.). Второй тип – «руково-
дство» и «кооперация». При большинстве острых заболеваний 
врач, фармацевт дают указания, а больной их выполняет. Третий 
тип – «партнерство». Врач и провизор выступают как руково-
дство, а сам пациент проходит лечение (при хронических забо-
леваниях). 

В модели С. Блюма взаимоотношения врача (провизора) 
и пациента рассматриваются как взаимодействие двух элемен-
тов: врача и пациента, тогда складываются два вида отношений: 
человеческое взаимодействие и обьективное применение меди-
цины и фармации. Конкретизация этого взаимодействия осуще-
ствляется благодаря последовательному включению в схему ре-
ферентной группы врача (стандарты профессионального пове-
дения) и референтной группы пациента (семья).  

Подводя итог, следует отметить, что вне зависимости от 
выбранной модели статусно-ролевого взаимодействия, врач и 
провизор должны осознавать ценность человеческой жизни, 
перспективы сохранения и развития социума. И аксиологиче-
ское содержание медицинских проблем должно «освещать» тя-
желый, рискованный путь поиска научных истин и их практиче-
ского применения во благо жизни и здоровья человека. 

334



334 

СТАТУСНО-РОЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
«ВРАЧ-ПРОВИЗОР-ПАЦИЕНТ»: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ 
К.А. ИВАНОВА 

Национальный фармацевтический университет, 
г. Харьков, Украина 

 
Процессы трансформации влияют на изменения и осо-

бенности дальнейшего развития всех сфер украинского общест-
ва. В сложных социально-экономических условиях врачи и про-
визоры получают дополнительный груз ответственности за ду-
шевное и телесное здоровье людей. В ситуации стресса здоровье 
человека подвергается дополнительному риску, и цель деятель-
ности работников системы здравоохранения заключается в под-
держке пациента. 

На современном этапе развития общества пациент стре-
мится к отношениям, основанным на информированном согла-
сии. Информированное согласие – это коммуникативный диалог 
врача, провизора и пациента, предполагающий соблюдение эти-
ческих и процессуальных норм. Социолог 
О.А. Кармадонов настаивает на необходимости учета психиче-
ского состояния, уровня культурной воспитанности, националь-
ных и религиозных особенностях пациента, необходимой так-
тичности врача, провизора, его моральных качествах, способно-
сти обеспечить понимание пациентом врачебной информации. 

Американский социолог И.Г. Гоффман развивает кон-
цепцию стигмы, определяя ее, как социально сконструирован-
ное явление, которое приводит к обесцениванию человека и 
имеет негативное влияние на стигматизированного человека. 
Согласно данной концепции люди, имеющие определенные от-
клонения от нормы воспринимаются другими людьми как 
«худшие», социально «неполноценные». Сопротивление стигма-
тизации зависит как от самого человека, имеющего неприемле-
мые для данного общества или социальной группы отклонения, 

335 

так и от общества, в котором он живет.  
Социологи выделяют следующие возможные модели ста-

тусно-ролевого взаимодействия в рамках медицины и фармации. 
Согласно модели Т. Парсонса врач выступает в активной 

роли, пациент в пассивной. Больной должен мотивировать свое 
состояние, искать компетентную помощь, доверять врачу, фар-
мацевту. Врач должен действовать таким образом: действовать 
для блага пациента, руководствоваться правилами профессио-
нального поведения, быть объективным. 

Х.Шатс и Д.Холленгер в зависимости от типа заболева-
ния выделяют три типа взаимоотношений. Первый тип - «актив-
ность» (врач, фармацевт) – «пассивность» (пациент). Такой тип 
реализуется, когда больной не может контролировать свое соб-
ственное поведение (шок, кома и т.д.). Второй тип – «руково-
дство» и «кооперация». При большинстве острых заболеваний 
врач, фармацевт дают указания, а больной их выполняет. Третий 
тип – «партнерство». Врач и провизор выступают как руково-
дство, а сам пациент проходит лечение (при хронических забо-
леваниях). 

В модели С. Блюма взаимоотношения врача (провизора) 
и пациента рассматриваются как взаимодействие двух элемен-
тов: врача и пациента, тогда складываются два вида отношений: 
человеческое взаимодействие и обьективное применение меди-
цины и фармации. Конкретизация этого взаимодействия осуще-
ствляется благодаря последовательному включению в схему ре-
ферентной группы врача (стандарты профессионального пове-
дения) и референтной группы пациента (семья).  

Подводя итог, следует отметить, что вне зависимости от 
выбранной модели статусно-ролевого взаимодействия, врач и 
провизор должны осознавать ценность человеческой жизни, 
перспективы сохранения и развития социума. И аксиологиче-
ское содержание медицинских проблем должно «освещать» тя-
желый, рискованный путь поиска научных истин и их практиче-
ского применения во благо жизни и здоровья человека. 

335



336 

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРИ В ФАРМАКОТЕРАПІЇ 
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м. Київ, Україна, 
2Вузлова лікарня №1 станції «Дарниця», м. Київ 

 
Мета роботи: визначити роль β-адреноблокаторів в па-

тогенетичній терапії артеріальної гіпертензії (АГ). 
Методи дослідження: аналіз вітчизняної і зарубіжної лі-

тератури, результати власних досліджень. 
Результати: β-адреноблокатори доцільно застосовувати 

в лікуванні артеріальної гіпертензії. В кардіологічних клініках 
широко використовують неспецифічний α- і β-адреноблокатор 
карведилол. Найбільш кардіоселективним є β-адреноблокатор 
небіволол, що обумовлює зниження кількості побічних ефектів 
препарату. Властивість небівололу збільшувати синтез оксиду 
азоту в ендотелії сприяє додатковому вазодилататорному й про-
текторному ефектам. Особливо широко β-адреноблокатори за-
стосовують як базисні антигіпертензивні засоби в пацієнтів мо-
лодого і середнього віку, а також під час лікування АГ у вагіт-
них. 

Суттєвою проблемою під час лікування бета-
адреноблокаторами є їхня несприятлива метаболічна дія, тому 
цю групу препаратів не рекомендують призначати пацієнтам з 
метаболічним синдромом і високим ризиком розвитку цукрово-
го діабету в комбінації з тіазидними діуретиками. Обмеження в 
застосуванні β-адреноблокаторів не поширюється на небіволол і 
карведилол, які мають додаткові властивості і більш високу се-
лективність. 

Висновки: ефективність лікування АГ β-
адреноблокаторами підтверджена результатами численних бага-
то центрових контрольованих досліджень і доведено при ліку-
ванні АГ у більшості клінічних ситуацій. 
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Цель: оценка эффективности терапии хронического об-
структивного заболевания легких (ХОЗЛ) пылевой этиологии с 
учетом иммуновоспалительных нарушений. 

Материалы и методы: 48 мужчин 35–60 лет (52,2±4,73 
лет) с ХОЗЛ II стадии, методом случайного отбора разделены на 
сопоставимые группы: I группа дополнительно к стандартной 
терапии получала азоксимера бромид (полиоксидоний, Петро-
вакс, Россия) внутримышечно 6 мг 5 дней, затем 2 раза в неделю 
10 инъекций; II группа находилась на стандартной терапии. 
Оценивали клинико-функциональные, иммунологические пока-
затели.  

Результаты: у всех пациентов установлен Т-клеточный 
и гуморальный иммунодефицит. По итогам 2-месячного лечения 
в I группе содержание Т-лимфоцитов превышало показатель II 
группы на 16,7 %, Т-хелперов CD4 — на 53,1 % с нарастанием 
индекса CD4/CD8 (р<0,05). В І группе больше, чем во ІІ группе, 
нарастало содержание IgA (на 23,7 %), при этом повышенный 
уровень IgG существенно не отличался, что может быть связано 
с сенсибилизацей к промышленной пыли. Нормализация цито-
кинемии произошла в 93,8 % случаев в I группе и у 66,7 % паци-
ентов II группы (р<0,01). 
Выводы: иммунодепрессивные нарушения и сдвиги в цитокино-
вом профиле при ХОЗЛ подвергаются эффективной коррекции 
азоксимера бромидом (полиоксидонием). Перспектива даль-
нейших исследований — оценка длительности ремиссии ХОЗЛ 
при лечении полиоксидонием. 

336



336 

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРИ В ФАРМАКОТЕРАПІЇ 
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Л.І. КАЗАК 1, Н.Д. РЕПЛЯНЧУК 2 
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна, 
2Вузлова лікарня №1 станції «Дарниця», м. Київ 

 
Мета роботи: визначити роль β-адреноблокаторів в па-

тогенетичній терапії артеріальної гіпертензії (АГ). 
Методи дослідження: аналіз вітчизняної і зарубіжної лі-

тератури, результати власних досліджень. 
Результати: β-адреноблокатори доцільно застосовувати 

в лікуванні артеріальної гіпертензії. В кардіологічних клініках 
широко використовують неспецифічний α- і β-адреноблокатор 
карведилол. Найбільш кардіоселективним є β-адреноблокатор 
небіволол, що обумовлює зниження кількості побічних ефектів 
препарату. Властивість небівололу збільшувати синтез оксиду 
азоту в ендотелії сприяє додатковому вазодилататорному й про-
текторному ефектам. Особливо широко β-адреноблокатори за-
стосовують як базисні антигіпертензивні засоби в пацієнтів мо-
лодого і середнього віку, а також під час лікування АГ у вагіт-
них. 

Суттєвою проблемою під час лікування бета-
адреноблокаторами є їхня несприятлива метаболічна дія, тому 
цю групу препаратів не рекомендують призначати пацієнтам з 
метаболічним синдромом і високим ризиком розвитку цукрово-
го діабету в комбінації з тіазидними діуретиками. Обмеження в 
застосуванні β-адреноблокаторів не поширюється на небіволол і 
карведилол, які мають додаткові властивості і більш високу се-
лективність. 

Висновки: ефективність лікування АГ β-
адреноблокаторами підтверджена результатами численних бага-
то центрових контрольованих досліджень і доведено при ліку-
ванні АГ у більшості клінічних ситуацій. 

337 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБСТРУКТИВНОМ 

ЗАБОЛЕВАНИИ ЛЕГКИХ ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ 
В.А. КАПУСТНИК, И.Ф. КОСТЮК,  

В.В. БЯЗРОВА, Н.П. СТЕБЛИНА 
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, Украина 
 

Цель: оценка эффективности терапии хронического об-
структивного заболевания легких (ХОЗЛ) пылевой этиологии с 
учетом иммуновоспалительных нарушений. 

Материалы и методы: 48 мужчин 35–60 лет (52,2±4,73 
лет) с ХОЗЛ II стадии, методом случайного отбора разделены на 
сопоставимые группы: I группа дополнительно к стандартной 
терапии получала азоксимера бромид (полиоксидоний, Петро-
вакс, Россия) внутримышечно 6 мг 5 дней, затем 2 раза в неделю 
10 инъекций; II группа находилась на стандартной терапии. 
Оценивали клинико-функциональные, иммунологические пока-
затели.  

Результаты: у всех пациентов установлен Т-клеточный 
и гуморальный иммунодефицит. По итогам 2-месячного лечения 
в I группе содержание Т-лимфоцитов превышало показатель II 
группы на 16,7 %, Т-хелперов CD4 — на 53,1 % с нарастанием 
индекса CD4/CD8 (р<0,05). В І группе больше, чем во ІІ группе, 
нарастало содержание IgA (на 23,7 %), при этом повышенный 
уровень IgG существенно не отличался, что может быть связано 
с сенсибилизацей к промышленной пыли. Нормализация цито-
кинемии произошла в 93,8 % случаев в I группе и у 66,7 % паци-
ентов II группы (р<0,01). 
Выводы: иммунодепрессивные нарушения и сдвиги в цитокино-
вом профиле при ХОЗЛ подвергаются эффективной коррекции 
азоксимера бромидом (полиоксидонием). Перспектива даль-
нейших исследований — оценка длительности ремиссии ХОЗЛ 
при лечении полиоксидонием. 

337



338 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРЕПАРАТА 
«МУМИЁ АСИЛ – 150 МГ» КАПСУЛЫ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ АНЕМИЯМИ 
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Ф.Д. САЛИХОВ, С.Н. АМИНОВ 

Ташкентский фармацевтический институт,  
Научно-исследовательский институт гематологии 

и переливания крови, г. Ташкент, Республика Узбекистан  
 
Цель работы: изучение эффективности и переносимости 

«Мумиё асил – 150 мг» в капсулах для лечения гематологиче-
ских больных с различными анемиями.  

Методы исследования: для исследования использованы 
капсулы «Мумиё асил – 150 мг», разработанные в Ташкентском 
фармацевтическом иинституте и производимые в СП ООО 
«Remedy». Критериями включения в испытание служили боль-
ные обращающиеся в Научно-исследовательский институт ге-
мотологии и переливания крови МЗ РУЗ с диагнозом гемофилии 
А и В с анемией различного генеза, гемартрозы коленных суста-
вов, гемофилические артропатии суставов III-IV степени (всего 
16 больных).  

При гемартрозе и гемофилических артропатиях отлича-
ются боли в конечности, температура повещаются до 38–39,5°С, 
наблюдается значительный отек всей конечности, кожа на ней 
становится напряженной, блестящей, бледней, а иногда ционо-
тичной. Главное значение имеют: тугоподвижность суставов, 
наличие осевых деформации, атрофии мышц, структурно-
анотомическим изменения костей-остеопароз околосуставных 
отделов, гипоплазия и атрофия диафизов, гипертрофия эпифи-
зов. Это проводит к нарушению распределения нагрузки и ос-
лаблению механической прочности кости. При гемофилии пре-
обладают кровоизлияния в крупные суставы конечностей, глу-
бокие подкожные, межмышечные и внутримышечные гемато-
мы, обильные и длительные кровотечения при незначительных 
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травмах приводят к анемии. Основным методом лечения гемо-
филии является заместительная терапия препаратами крови. При 
анемии больные гемофилии вынуждены дополнительно полу-
чать эритроцитарную массу, это дополнительная нагрузка для 
печени. Больные гемофилией в течение года в среднем по 4–6 
раз находятся на стационарном лечении по поводу различных 
осложнений гемофилии.  

Препарат назначали в дозе 0,3 г один раз в сутки в тече-
ние десяти дней.  

Результаты: результаты клинического, биохимического 
и гематологического исследований показали, что при лечении 
«Мумиё асил – 150 мг» на 3,5±0,2 г/л увеличивается содержание 
гемоглобина 1-1,5% количества эритроцитов, нормализуется 
РОЭ, а также лейкоцитарная формула. Из-за частых кровоиз-
лияний в суставы и выраженным остеоартрозом больные гемо-
филией испытывают сильные боли в суставах и костях верхних 
и нижних конечностей. После приема «Мумиё асил – 150 мг» на 
5-6 сутки боли уменьшились, улучшилась функция сустава. 

При исследовании свертывающей системы крови у боль-
ных, принимавщих «Мумиё асил – 150 мг», было установлено, 
только уменьшение количество фибриногена до 1,8 ±0,58 г/л.  

В процессе лечения мумие не оказало отрицательного 
действия на функциях почек и печени.  

Выводы: учитывая наличие биоорганоминеральных со-
единений микро- и макроэлементов, аминокислот, витаминов и 
как активный биостимулятор, обладающий регенераторными 
свойствами костной ткани, препарат «Мумие асил – 150 мг» 
капсулы может быть рекомендован для лечения больных гемо-
филией, осложненными анемиями и артропатиями различной 
степени.  
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЦЕДУРЕ 
ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В СУДЕБНО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
Л.Ю. КЛИМЕНКО, Г.П. ПЕТЮНИН 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, 
Харьковская медицинская академия  

последипломного образования, Украина 
 

Цель работы: Проанализировать валидационые критерии 
для биоаналитических методик, применяющихся в судебно-
токсикологическим анализе, которые рекомендуются United Na-
tions Office on Drugs and Crime (UNODC) и Scientific  
Working Group for Forensic Toxicology (SWGTOX). 

Методы исследования: сравнительный анализ. 
Результаты. В работе рассмотрены виды валидации, 

применяющиеся для вышеупомянутых методик, основные (спе-
цифичность, линейность, рабочий диапазон, предел обнаруже-
ния, предел количественного определения, правильность, преци-
зионность) и дополнительные (робастность, стабильность, оста-
точные количества, степень извлечения, стабильность при раз-
бавлении, подавление/усиление ионизации) валидационные па-
раметры в соответствии с документами UNODC и SWGTOX. 
Проведен сравнительный анализ процедур установления каждо-
го параметра и их критериев приемлемости. Рассмотрены ос-
новные проблемы, возникающие при попытках применения ре-
комендаций данных документов к методикам анализа, приме-
няющимся в судебно-токсикологическом анализе на территории 
Украины, и предложены подходы, позволяющие решить данные 
проблемы.  

Выводы. Проблема валидации методик, использующихся 
в судебно-токсикологических исследованиях, требует широкого 
обсуждения для достижения единства в отношении критериев 
приемлемости для валидации параметров биоаналитических ме-
тодик. 
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Стратегия профилактики и лечения атеросклероза с уче-
том факторов кардиоваскулярного риска (КВР) в условиях соче-
тания атерогенной дислипидемии и неалклгольной жировой бо-
лезни печени (НАЖБП) требует дифференцированного подхода.  

Целью настоящего исследования стала оценка в динамике  
лечения влияния комбинированной терапии на ключевые мета-
болические показатели больных НАЖБП с высоким КВР. 

Материалы и методы: Обследовано 74 пациента с 
НАЖБП (средний возраст 42,8+3,6 года) и высоким КВР по 
шкале SCORE. Ферментативним методом на автоанализаторе 
«Humareader» (фирмы «Human» - Германия) определяли уровень 
общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов высо-
кой плотности (ХС ЛПВП) и триглицеридов (ТГ). Исследование 
гепатобилиарной системы проводили на ультразвуковом скане-
ре «Phiips-IU» (США), конвексным мультичастотним датчиком 
2-5 Мгц, определением индекса H/R для определения степени 
стеатоза печени. Измерение толщины комплекса интима-медиа 
(ТКИМ) общих сонных артерий (ОСА) проводили по стандарт-
ной методике на ультразвуковой диагностической системы 
«Phillips IU», США. Наряду с рекомендациями по изменению 
образа жизни все пациенты получали аторвастатин в виде стар-
товой дозы 10 мг/сут. и УДХК в дозе 900 мг/сут. Оценку данных 
проводили  непосредственно перед лечением (1 точка), через 6 
месяцев (2 точка) и через 12 месяцев (3 точка наблюдения). По-
лученные результаты анализировали с помощью стандартного 
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пакета программ STATISTICA 6.0.  
Результаты: У всех больных НАЖБП с высоким КВР, 

исходно была выявлена атерогенная дислипидемия, заключаю-
щаяся в повышении ОХС в 1,5 раза относительно нормы, в ос-
новном за счет уровня ТГ (в 2,7 раза выше нормы. Уровень 
ЛПВП был достоверно ниже, а ЛПНП – выше по сравнению с 
контрольными значениями ( р<0,05). В динамике лечения уже к 
6 месяцам  терапии, было отмечено достоверное снижение 
уровня ОХС на 18,05%, ТГ на 32% и ХС ЛПНП на 42,2 % от ис-
ходных значений, а также тенденция к повышению уровня ХС 
ЛПВП на 24,5%. Через 12 месяцев терапии все изучаемые пока-
затели достигли физиологических величин без коррекции дозы 
аторвастатина.  

Имеющее изначально повышенное значение ТКИМ в 
сонных артериях у исследуемых пациентов существенно не из-
менилось через 6 месяцев применяемой терапии (р>0,05), хотя 
этот показатель имел тенденцию к снижению. Только через 12 
месяцев лечения изменения достигли достоверных значений, 
причем не только по отношению к первичной точке измерения, 
но и по отношению к данным полугодовой терапии (р<0,05).   

Выводы. Наличие четко выраженного снижения ТКИМ у 
пациентов НАЖБП с высоким КВР, принимавших комбиниро-
ванную терапию аторвастатин+УДХК, является прямым доказа-
тельством патогенетически оправданной терапии, направленной 
на предотвращение прогрессирования каротидного атеросклеро-
за. Возможно, это обусловлено уникальным эффектом УДХК 
самостоятельно снижать активность ГМК-КоА-редуктазы, по-
тенцируя гиполипидемический эффект статинов, однако, чтобы 
определить отдаленные эффекты комбинированной терапии на 
течение НАЖБП, ассоциированной с высоким КВР, необходимы 
плацебо-контролируемые исследования, использование резуль-
татов которых поможет принимать решение в любой клиниче-
ской ситуации. 
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Цель: оценить эффективность амлодипина малеата у 

больных артериальной гипертензией в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких  

Материалы и методы. В условиях клиники НИИ гигие-
ны труда и профзаболеваний ХНМУ проведено когортное про-
спективное исследование «случай-контроль» 76 пациентов с ар-
териальной гипертензией (АГ) II cт. в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) I-III стадий в возрасте 
54,6±1,7 лет. Гипотензивную терапию проводили амлодипина 
малеатом в суточной дозе 5-10 мг. Исходно доза составляла 5 
мг. При неадекватном контроле артериального давления (АД) 
через 4 недели корректировали дозу (до 10 мг/сутки), по показа-
ниям — гидрохлортиазид 25 мг/сутки. Оценивали клинический 
статус пациентов, величину системного АД, показатели спиро-
графии и ультразвуковой оценки комплекса интима-медиа 
(КИМ), пробы с реактивной гиперемией на плечевой артерии. 

Результаты. При исходном АД 156,7±13,6 / 95,4±8,0 мм 
рт.ст. через 48 недель достигнуты его целевые величины 
(116,8±17,9 / 70,5±7,0 мм рт.ст, р<0,001). Толщина КИМ общей 
сонной артерии уменьшилась на 15,6 % (p<0,01), диаметр плече-
вой артерии – на 5,8 % (p<0,05).  
Выводы. У больных АГ с ХОБЛ амлодипин эффективен вне за-
висимости от выраженности бронхиальной обструкции. Отсут-
ствие негативного влияния на бронхиальную проходимость де-
лает антагонисты кальция препаратами выбора для лечения АГ у 
больных ХОБЛ. 

342



342 

пакета программ STATISTICA 6.0.  
Результаты: У всех больных НАЖБП с высоким КВР, 

исходно была выявлена атерогенная дислипидемия, заключаю-
щаяся в повышении ОХС в 1,5 раза относительно нормы, в ос-
новном за счет уровня ТГ (в 2,7 раза выше нормы. Уровень 
ЛПВП был достоверно ниже, а ЛПНП – выше по сравнению с 
контрольными значениями ( р<0,05). В динамике лечения уже к 
6 месяцам  терапии, было отмечено достоверное снижение 
уровня ОХС на 18,05%, ТГ на 32% и ХС ЛПНП на 42,2 % от ис-
ходных значений, а также тенденция к повышению уровня ХС 
ЛПВП на 24,5%. Через 12 месяцев терапии все изучаемые пока-
затели достигли физиологических величин без коррекции дозы 
аторвастатина.  

Имеющее изначально повышенное значение ТКИМ в 
сонных артериях у исследуемых пациентов существенно не из-
менилось через 6 месяцев применяемой терапии (р>0,05), хотя 
этот показатель имел тенденцию к снижению. Только через 12 
месяцев лечения изменения достигли достоверных значений, 
причем не только по отношению к первичной точке измерения, 
но и по отношению к данным полугодовой терапии (р<0,05).   

Выводы. Наличие четко выраженного снижения ТКИМ у 
пациентов НАЖБП с высоким КВР, принимавших комбиниро-
ванную терапию аторвастатин+УДХК, является прямым доказа-
тельством патогенетически оправданной терапии, направленной 
на предотвращение прогрессирования каротидного атеросклеро-
за. Возможно, это обусловлено уникальным эффектом УДХК 
самостоятельно снижать активность ГМК-КоА-редуктазы, по-
тенцируя гиполипидемический эффект статинов, однако, чтобы 
определить отдаленные эффекты комбинированной терапии на 
течение НАЖБП, ассоциированной с высоким КВР, необходимы 
плацебо-контролируемые исследования, использование резуль-
татов которых поможет принимать решение в любой клиниче-
ской ситуации. 

343 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛОКАТОРА КАЛЬЦИЕВЫХ 
КАНАЛОВ АМЛОДИПИНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
И.Ф. КОСТЮК, А.А. КАЛМЫКОВ 

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина 

 
Цель: оценить эффективность амлодипина малеата у 

больных артериальной гипертензией в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких  

Материалы и методы. В условиях клиники НИИ гигие-
ны труда и профзаболеваний ХНМУ проведено когортное про-
спективное исследование «случай-контроль» 76 пациентов с ар-
териальной гипертензией (АГ) II cт. в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) I-III стадий в возрасте 
54,6±1,7 лет. Гипотензивную терапию проводили амлодипина 
малеатом в суточной дозе 5-10 мг. Исходно доза составляла 5 
мг. При неадекватном контроле артериального давления (АД) 
через 4 недели корректировали дозу (до 10 мг/сутки), по показа-
ниям — гидрохлортиазид 25 мг/сутки. Оценивали клинический 
статус пациентов, величину системного АД, показатели спиро-
графии и ультразвуковой оценки комплекса интима-медиа 
(КИМ), пробы с реактивной гиперемией на плечевой артерии. 

Результаты. При исходном АД 156,7±13,6 / 95,4±8,0 мм 
рт.ст. через 48 недель достигнуты его целевые величины 
(116,8±17,9 / 70,5±7,0 мм рт.ст, р<0,001). Толщина КИМ общей 
сонной артерии уменьшилась на 15,6 % (p<0,01), диаметр плече-
вой артерии – на 5,8 % (p<0,05).  
Выводы. У больных АГ с ХОБЛ амлодипин эффективен вне за-
висимости от выраженности бронхиальной обструкции. Отсут-
ствие негативного влияния на бронхиальную проходимость де-
лает антагонисты кальция препаратами выбора для лечения АГ у 
больных ХОБЛ. 

343



344 

ПРЕПАРАТИ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ В КОРЕКЦІЇ 
ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ У ХВОРИХ 

НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ  
І.Г. КРАВЧЕНКО, М.Е. ЧЕРНЕНОК, Т.В. ЛОЗИК 
Державна установа «Інститут терапії ім.Л.Т.Малої 

НАМН України», м.Харків, Україна 
 

Мета дослідження полягала у визначенні рівнів гомоци-
тсеїну (ГЦ) та ендотеліну-1 (ЕТ-1) в плазмі крові у хворих на 
ішемічну хворобу серця (ІХС) та корекції гіпергомоцистеїнемії  
і гіперендотелінемії за допомогою стандартної антиангінальної 
та вітамінної терапії. 

Матеріали і методи. Дослідження проведено у 39 хворих 
на стабільну стенокардію напруження II-III ФК (за класифікаці-
єю Канадської асоціації кардіологів) у віці від 27 до 68 років. В 
групі було 28 чоловіків та 11 жінок. Всі хворі на фоні стандарт-
ної антиангінальної терапії на протязі 1 місяця отримували Біо-
віталь в дозі 2 капсули 3 рази на добу.  

Результати. Застосування Біовіталю в комплексній 
терапії ІХС супроводжувалось зниженням рівня ГЦ з 13,7±4,4 до 
11,7±3,2 мкмоль/л (у середньому на 14,4%, р< 0,001), при цьому 
функціональний клас стенокардії напруження знизився з III до 
II. У хворих з початково низьким рівнем ГЦ (менше 15 
мкмоль/л) він знизився з 11,78±2,01 до 10,68±2,66 мкмоль/л (у 
середньому на 9,3%, р<0,05), у хворих з високим рівнем плазмо-
вого ГЦ (вище 15 мкмоль/л) − з 18,48±5,11 до 14,42±3,15 
мкмоль/л (у средньому на 23%, р < 0,05). Рівень ЕТ-1 знизився в 
середньому на 24,5% (р < 0,05).  

Висновки. У хворих із стенокардією напруження II-III ФК 
спостерігається підвищення рівнів плазмового ГЦ і ЕТ-1. Це пі-
двищення несприятливо впливає на стан ендотелію і прогресу-
вання атросклерозу. Застосування Біовіталю може стати одним 
із способів корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на ІХС.  
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Мета роботи: вивчити ефективність і безпечність лікар-
ського засобу Корментол, капсули виробництва «Фарма Старт», 
в порівнянні з препаратом Корвалмент®, капсули виробництва 
«Київський вітамінний завод», у пацієнтів з гіпертонічною хво-
робою (ГХ) І-ІІ стадії, поєднану зі стабільною стенокардією 
(СС) II ФК і оцінити їх терапевтичну еквівалентність.  

Методи дослідження: У 90 хворих на ГХ І-ІІ стадії зі СС 
II ФК проводили клінічне обстеження, ЕКГ в спокої і при фізич-
ному навантаженні - велоергометрія. 44 пацієнти основної групи 
отримували досліджуваний лікарський засіб Корментол по 1 ка-
псулі 3 рази в день протягом 14 днів на фоні стандартної терапії. 
Пацієнтам контрольної групи призначали референтний препарат 
Корвалмент® по 1 капсулі 3 рази в день 14-ти денним курсом в 
комплексі стандартної терапії. У випадку недостатнього ефекту 
або відсутності зняття приступу стенокардії призначали нітрог-
ліцерин, таблетки для сублінгвального прийому по 0,5 мг, при 
цьому ефективність досліджуваного препарату оцінювалась як 
«відсутність ефекту». 

Результати: У групі пацієнтів, котрі приймали лікарсь-
кий засіб Корментол, зникли скарги на головний біль, голово-
кружіння, зменшилась загальна слабкість, швидка втомлюва-
ність. Статистично значимих відмінностей у динаміці показни-
ків суб’єктивного стану під впливом досліджуваних лікарських 
засобів у пацієнтів обох груп не було виявлено (р<0,05). 
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Спостерігали виражений антиангінальний ефект при за-
стосуванні Корментолу і Корвалменту. Зокрема, після проведе-
ного курсу терапії досліджуваними препаратами, приступи сте-
нокардії повністю припинились. Не виявлено достовірних від-
мінностей впливу досліджуваних лікарських засобів на ступінь 
усунення приступів стенокардії (р<0,001).  

Обидва препарати є безпечними − у хворих протягом 
всього курсу лікування не виявлено  впливу на клініко-
лабораторні показники.  

Висновки. Лікарський засіб Корментол, капсули, вироб-
ництва «Фарма Старт», є ефективним і безпечним лікарським 
засобом і може бути рекомендованим для зняття ангінальних 
приступів у хворих на ГХ І-ІІ стадії зі СС II ФК. 
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У світі кількість хворий на цукровий діабет (ЦД) складає 

близько 180 млн. В Україні зареєстровано близько 1 млн, серед 
яких 90 % – це хворі на ЦД 2 типу. Основою його фармакотерапії 
є пероральні протидіабетичні засоби, зокрема похідні бігуаніду, 
сульфонілсечовини та тіазолідиндіону. 

Глітазони (сенситайзери інсуліну: троглітазон, 
розиглітазон, піоглітазон) – похідні тіазолідиндіону впровадже-
но в клінічну практику лікування ЦД 2 типу з 1997 року. Це – 
безрецептурні лікарські препарати довічного призначення, які 
доступні в аптечній мережі для споживачів та виробляються у 
багатьох країнах світу. Так, піоглітазон як генеричний засіб 
виробляється в Австралії, Індії, Канаді, Китаї, Польщі, Росії, 
Словенії, США, Україні, Хорватії та ін. під різноманітними тор-
говими назвами: Actos, Glustin, Pioglar, Pioz, Pioglaz, Piogen, 
Novo-Pioglitazone, Pepar, P-Glitz, Pioglit, Pioryl, Глютазон, 
Pioglar-GF, Pio-G, Pionorm-G, Duetact, Diaberil та ін. в таблетках 
по 15, 30, 45 мг. Застосовується в моно- та комбінованій терапії 
з метформіном та глімепиридом.  

Велика кількість торгових назв та виробників 
піоглітазону збільшує його доступність для споживачів, що мо-
же спричинити передозування, а неконтрольоване застосування 
з терапевтичною метою підвищити ризик розвитку побічних 
реакцій та ускладнень. Основною групою ризику є пацієнти по-
хилого віку з ЦД 2 типу з численними супутніми захворювання-
ми, особливо серцево-судинної системи.  

Метою роботи було обґрунтування розробки методик 
аналітичної діагностики отруєнь піоглітазоном через аналіз 
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інформаційних джерел щодо його побічних дій, випадків та 
наслідків гострих отруєнь. У вітчизняних джерелах літератури 
про його побічні ефекти висвітлено недостатньо і стисло, тоді як 
на веб-сайті FDA – більш детально.  

Побічними ефектами застосування піоглітазону з боку 
травної системи є діарея, метеоризм, панкреатит, холецистит, а з 
боку кістково-м’язової системи – артралгія, міальгія, остеопо-
роз. Застосування піоглітазону є причиною розладів з боку сечо-
статевої системи – гематурії, гострої ниркової недостатністі, 
нефропатії, нетримання сечі, а з боку органів зору – нечіткісті 
зору та кон’юнктивіт. Застосуванню піоглітазону з боку серцево-
судинної системи притаманні: гіпертензія, серцева 
недостатність, тромбоз, аритмія, легенева гіпертензія, набряки 
обличчя, периферійні  набряки, інфаркт міокарда. Небезпечними 
наслідками застосування піоглітазону є: аденома щитовидної 
залози, злоякісні новоутворення легенів, шлунку, сечового 
міхура, простати.  

На веб-сайті FDA та в зарубіжних наукових джерелах 
висвітлено, що кількість зареєстрованих випадків отруєнь 
піоглітазоном за 2010-2011 р. під час лікування становить 287. 
Зокрема, в країнах Європи – 47, Північної Америки – 176, Японії 
– 61, Південної Америки – 3. Серед зареєстрованих випадків 12 
летальних.  

Пошук джерел літератури щодо аналітичних методик 
гострих отруєнь піоглітазоном вказує на відсутність система-
тичних досліджень у цьому питанні. Обмежена кількість 
публікацій по дослідженню піоглітазону в субстанції, 
лікарських форм та біорідинах методами УФ, ВЕТШХ, ВЕРХ, 
твердофазної екстракції.  

Таким чином, проведені дослідження зумовлюють роз-
робку методик аналітичної діагностики отруєнь піоглітазоном. 
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Цель работы: анализ патентной ситуации в процессе  
разработки биосимиляров препарата Neupogen (granulocyte-
colony stimulating factor – G-CSF) и результатов их рандомизи-
рованных плацебо-контролируемых исследований. 

Методы исследования: исследования проведены с ис-
пользованием базы Украинского патентного ведомства, базы 
данных медицинских публикаций MEDLINE, период поиска – 
2009-2012 гг.  

Результаты: выявлено окончание срока действия па-
тентной защиты на оригинальный биотехнологический препарат 
Neupogen (производитель Amgen), что стало ключевым факто-
ром разработки его биосимиляров, представляющих воспроиз-
веденные версии оригинального биотехнологического средства. 
Первичный поиск в базе данных MEDLINE позволил обнару-
жить 29 статей, описывающих результаты клинических иссле-
дований по применению биосимиляров препарата Neupogen. В 
общей сложности 7 исследований были рандомизированными, 1 
включало результаты мета-анализа трех клинических исследо-
ваний. Результаты рандомизированных плацебо-
контролируемых исследований указывают на эффективность 
биосимиляров Nivestim, Tevagrastim (Filgrastim XM02) для со-
кращения продолжительности и снижения частоты возникнове-
ния нейтропении, сопровождающейся фебрильной реакцией у 
больных, получающих химиотерапию цитотоксическими сред-
ствами, при немиелоидных злокачественных заболеваниях; для 
сокращения продолжительности нейтропении и ее клинических 
последствий у больных, получавших миелоаблативную терапию 
с последующей пересадкой костного мозга, и доказывают экви-
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валентность указанных биосимиляров оригинальному препарату 
Neupogen. Заслуживают внимание данные о том, что компания 
BioGenerix получила ряд патентов Украины (№ 89364, 98001, 
99454) на воспроизведенную версию оригинального биотехно-
логического средства – биосимиляр Tevagrastim: конъюгат пеп-
тида гранулоцитарного колониестимулирующего фактора G-
CSF, жидкая лекарственная форма конъюгат полимера G-CSF,  
способ лечения с использованием гликопегилированного G-CSF. 
В то же время первым и непременным условием патентоспособ-
ности разработки является новизна, то есть неизвестность изо-
бретения из сведений, ставших общедоступными в мире до даты 
приоритета изобретения. Новизна изобретения должна носить 
абсолютный мировой характер. По общему правилу приоритет 
изобретения устанавливается по дате поступления в Патентное 
ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче патента. Па-
тентное право не допускает выдачи двух патентов на тождест-
венные изобретения, патент выдается лишь по заявке, обладаю-
щей приоритетом. Вследствие сложности структуры биотехно-
логических препаратов и невозможности точного воспроизведе-
ния технологии их производства, биосимиляры не являются 
идентичной копией оригинального препарата. Таким образом, 
биосимиляры могут являться объектом патентования. В услови-
ях жесткой конкуренции это позволяет фармацевтическим компани-
ям занимать более устойчивые рыночные позиции.  

Выводы: выявлена возможность использования тактики  
патентной защиты воспроизведенной версии оригинального 
биотехнологического средства, а именно биосимиляра, что спо-
собствует рациональному управлению интеллектуальным капи-
талом фармацевтических компаний и более эффективному ле-
карственному обеспечению населения.  
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Целью нашей работы явилось изучение структуры побоч-

ных реакций (ПР) и у беременных пациенток ЛПУ АР Крым. 
Методы исследования: нами было проанализировано 102 

(4,8% от общего количества карт) карты сообщения о ПР лекар-
ственных средств (ЛС), которые были получены сотрудниками 
Регионального отделения ГП «Государственный экспертный 
центр» в 2011 и 9 мес. 2012 г..  

Результаты: большинство карт сообщало о возникнове-
нии ПР в городских роддомах (44 сообщения). 41 сообщение 
было прислано сотрудниками Центра профилактики и борьбы со 
СПИДом.Возраст пациенток варьировал от 16 лет до 41 года, 
максимальное количество сообщений приходилось на возрас-
тной период 26 лет ± 3 года (50% карт), с максимальным риском 
развития ПР в 26 лет (11%).  Связь между приемом подозревае-
мого ЛС и развитием ПР была расценена как определенная в 20 
случаях, возможная – в 11 и вероятная – в 71 случае. В качестве 
монотерапии подозреваемый препарат использовался в 19 слу-
чаях, 1 сопутствующее средство (СЛС) имело место у 72% 
больных, 2 СЛС – у 4, 3 СЛС – у 6 и 4 СЛС – у 2 беременных. 
Аллергоанамнез у большинства пациенток был спокоен (95%), у 
остальных – осложнен (лекарственная аллергия у 5 человек, у 1 
больной – смешанная лекарственно-пищевая аллергия). Как 
правило, ПР проявлялась кожными сыпями (39%) и, в случае 
применения антиретровирусных ЛС, нарушениями кроветворе-
ния (37%). Среди других реакций встречались диспептические 
расстройства (14%), поражения ЦНС (4%), реакции в месте вве-
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дения (4%), расстройства дыхания и нарушение гемодинамики 
(по 2%). Среди серьезных ПР следует отметить 1 случай отека 
Квинке, вызванный инфузиейметронидазола, 1 случай коллапса, 
не сопровождавшийся падением артериального давления (перо-
ральный прием препарата железа) и 1 случай бронхоспазма, раз-
вившийся в ответ на прием гомеопатического средства «Афлу-
бин». Соответственно, по категории ПР распределились сле-
дующим образом: угроза жизни (3%), госпитализация амбула-
торного больного (2%), продление срока госпитализации и вре-
менная нетрудоспособность (по 1%), а в остальных врачи кате-
горию ПР не поределили (95%). Наиболее часто ПР ЛС у бере-
менных были вызваны антиретровирусными средствами (43 
карты) и антибактериальными препаратами (24 карты). Среди 
них «лидерами» по количеству вызванных ПР являлись комби-
вудин (16) и зидолам (13). Заслуживает внимания и частота раз-
вития ПР других ЛС: но-шпы (4%), тотемы (3%), аскорутина и 
аугментина (по 3%). Во время анализа подозреваемых ЛС обра-
щает на себя внимание использование докторами ЛС, противо-
показанных к использованию во время беременности, а именно 
фторхинолонов, антиретровирусных средств, пирацетама, дек-
скетопрофена, фентанила. 

Вывод: таким образом, ПР ЛС у беременных женщин 
представляет собой актуальную проблему клинической фарма-
кологии обусловленную, в большей части, игнорированием про-
тивопоказаний к применению, указанных в Инструкции по ме-
дицинскому применению. 
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Мета дослідження – оцінка ефективності і безпеки ком-
бінацій метформіну та тіотриазоліну із стандартними антигіпер-
тензивними лікарськими засобами (АГЛЗ) (кандесар-
тан+периндоприл) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ), асо-
ційовану з інсулінорезістентністю (ІР). 

Матеріали та методи. З метою реалізації поставлених 
завдань було проліковано 93 хворих на ГХ у віці 42–67 років. 
Умовою включення в дослідження була наявність есенціальної  
(первинної) артеріальної гіпертензії (тобто ГХ) II стадії, яка асо-
ціюється з ІР. До початку проведення фармакотерапії хворі булі 
поділені на 3 групи: групу 1 складали 30;  групу 2  – 32; групу 3 
– 31 пацієнт. Хворі  групи 1 отримували стандартну фармакоте-
рапію: 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 (перин-
доприл+ кандесартан, 5-10 мг і 8 мг на добу на один прийом ві-
дповідно) отримували метформін в дозі 1000 мг на добу (у два 
прийоми); хворі  групи 3 в складі стандартної антигіпертензив-
ної фармакотерапії (периндоприл+кандесартан, 5-10 мг і 8 мг на 
добу на один прийом відповідно) отримували тіотриазолін в дозі 
300 мг на добу (по 100 мг на прийом, в три прийоми) і метфор-
мін в дозі 1000 мг на добу (у два прийоми). Для впливу на стан 
обміну ліпідів хворі всіх груп отримували аторвастатин в дозі 
10-20 мг/добу. Лікування здійснювалося впродовж 16 тижнів. 

Результати дослідження. Доведено, що включення до 
стандартної антигипертензивної фармакотерапії (периндоп-

352



352 

дения (4%), расстройства дыхания и нарушение гемодинамики 
(по 2%). Среди серьезных ПР следует отметить 1 случай отека 
Квинке, вызванный инфузиейметронидазола, 1 случай коллапса, 
не сопровождавшийся падением артериального давления (перо-
ральный прием препарата железа) и 1 случай бронхоспазма, раз-
вившийся в ответ на прием гомеопатического средства «Афлу-
бин». Соответственно, по категории ПР распределились сле-
дующим образом: угроза жизни (3%), госпитализация амбула-
торного больного (2%), продление срока госпитализации и вре-
менная нетрудоспособность (по 1%), а в остальных врачи кате-
горию ПР не поределили (95%). Наиболее часто ПР ЛС у бере-
менных были вызваны антиретровирусными средствами (43 
карты) и антибактериальными препаратами (24 карты). Среди 
них «лидерами» по количеству вызванных ПР являлись комби-
вудин (16) и зидолам (13). Заслуживает внимания и частота раз-
вития ПР других ЛС: но-шпы (4%), тотемы (3%), аскорутина и 
аугментина (по 3%). Во время анализа подозреваемых ЛС обра-
щает на себя внимание использование докторами ЛС, противо-
показанных к использованию во время беременности, а именно 
фторхинолонов, антиретровирусных средств, пирацетама, дек-
скетопрофена, фентанила. 

Вывод: таким образом, ПР ЛС у беременных женщин 
представляет собой актуальную проблему клинической фарма-
кологии обусловленную, в большей части, игнорированием про-
тивопоказаний к применению, указанных в Инструкции по ме-
дицинскому применению. 

353 

МЕТАБОЛІТОТРОПНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ 
НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, АСОЦІЙОВАНУ 

З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ, 
ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА 

О.М. НАЛЬОТОВА  
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького,  

м. Донецьк, Україна 
 

Мета дослідження – оцінка ефективності і безпеки ком-
бінацій метформіну та тіотриазоліну із стандартними антигіпер-
тензивними лікарськими засобами (АГЛЗ) (кандесар-
тан+периндоприл) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ), асо-
ційовану з інсулінорезістентністю (ІР). 

Матеріали та методи. З метою реалізації поставлених 
завдань було проліковано 93 хворих на ГХ у віці 42–67 років. 
Умовою включення в дослідження була наявність есенціальної  
(первинної) артеріальної гіпертензії (тобто ГХ) II стадії, яка асо-
ціюється з ІР. До початку проведення фармакотерапії хворі булі 
поділені на 3 групи: групу 1 складали 30;  групу 2  – 32; групу 3 
– 31 пацієнт. Хворі  групи 1 отримували стандартну фармакоте-
рапію: 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 (перин-
доприл+ кандесартан, 5-10 мг і 8 мг на добу на один прийом ві-
дповідно) отримували метформін в дозі 1000 мг на добу (у два 
прийоми); хворі  групи 3 в складі стандартної антигіпертензив-
ної фармакотерапії (периндоприл+кандесартан, 5-10 мг і 8 мг на 
добу на один прийом відповідно) отримували тіотриазолін в дозі 
300 мг на добу (по 100 мг на прийом, в три прийоми) і метфор-
мін в дозі 1000 мг на добу (у два прийоми). Для впливу на стан 
обміну ліпідів хворі всіх груп отримували аторвастатин в дозі 
10-20 мг/добу. Лікування здійснювалося впродовж 16 тижнів. 

Результати дослідження. Доведено, що включення до 
стандартної антигипертензивної фармакотерапії (периндоп-

353



354 

рил+кандесартан) метаболітотропних лікарських засобів (мет-
форміну та тіотриазоліну) сприяє стабільному зниженню 
(p<0,05) показників артеріального тиску до нормотонічних зна-
чень у більшої кількості хворих, починаючи з другого тижня лі-
кування. Також доведено, що включення до комбінації периндо-
прил+кандесартан метформіну та тіотриазоліну сприяє відсут-
ності хворих, у яких спостерігається неефективність антигіпер-
тензивної фармакотерапії, починаючи з 12 тижня лікування. 

Застосування антигіпертензивної фармакотерапії (перин-
доприл+ кандесартан) і метаболітотропної терапії (метформіну 
та тіотриазоліну) впродовж 16 тижнів у хворих на ГХ, асоційо-
вану з ІР, не викликає зміни вмісту в крові еритроцитів, лейко-
цитів, гемоглобіну, загального білірубіну, креатиніну, натрію і 
калію, не змінює значення міжнародного нормалізуючого від-
ношення, а також переноситься хворими «добре» і «відмінно» в 
95% випадків. 

Висновки. Включення в стандартну фармакотерапію (пе-
риндоприл+кандесартан) метформіну+тіотриазоліну забезпечує 
максимальну ефективність лікування хворих на ГХ, що асоцію-
ється з ІР. Лікування, що включає засоби корекції метаболічних 
порушень (метформін і метформін+тіотриазолін) при ГХ, асоці-
йованій з ІР, впродовж 16-ти тижнів не надає ушкоджувальної 
дії на гемопоез, не викликає змін з боку важливих видів обміну 
(азотистого і мінерального). Це дозволяє розраховувати на від-
сутність або мінімальну негативну дію на органи і системи при 
тривалішому вживанні цих препаратів. 

355 

КОМБІНОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЛІСКІРЕНУ 
І НЕБІВОЛОЛУ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ –  

МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ АКТИВНОСТІ 
НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНИХ СИСТЕМ 

О.С. НАЛЬОТОВА 
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, 

м. Донецьк, Україна 
 

Відсутність лікування при гіпертонічній хворобі (ГХ)  
призводить до зростання ризику ішемічної хвороби серця,  інсу-
льтів, уражень нирок і збільшення загальної смертності. Сучасна 
фармакотерапія при ГХ заснована на принципі комбінованого 
застосування антигіпертензивних лікарських засобів (АГЛЗ) з 
різними механізмами дії, що виключає конкуренцію лікарських 
засобів (ЛЗ) і забезпечує медикаментозну дію на різних ланках 
патогенезу формування та прогресування ГХ. 

Беручи до уваги надзвичайне значення тонусу симпато-
адреналової (САС) і ренін-ангіотензинової (РАС) систем  в па-
тогенезі ГХ, розвитку органних уражень, ремоделювання су-
динної стінки та серцевого м'яза, вплив на механізми розвитку 
та  прогресування атеросклерозу, гломерулосклерозу та інших 
порушень, модулятори активності САС і РАС вже понад 40 ро-
ків є одними з найбільш застосовуємих ЛЗ при ГХ. 

Мета дослідження – теоретичне обгрунтування можли-
вості комбінованого застосування при ГХ інгібітору реніну – 
аліскірену і бета1-адреноблокатору (β1-АБ) – небівололу. 

Матеріали та методи. Проведено аналіз літератури з 
питань медикаментозного лікування ГХ. Також проведено порі-
вняльний аналіз модуляторів САС і РАС. 

Результати дослідження. В даний час фармакологічний 
контроль стану РАС забезпечується трьома групами ЛЗ: інгібі-
тори ангіотензинперетворюючого  ферменту (ІАПФ), блокатори 
ангіотензинових рецепторів 1 типу (БАР) та інгібітори реніну. 
Тривале вживання ІАПФ і БАР призводить до розвитку «ефекту 
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вислизання» – зниження ефективності антигіпертензивного та 
органопротективного ефектів. Контроль активності РАС за ра-
хунок зниження синтезу реніну ЮГА може здійснюватися та-
кож при використанні β-АБ. Це також дає можливість контро-
лювати надмірну активність САС. 

У цьому плані представляє великий інтерес ефективний 
АГЛЗ – небіволол, котрий має виняткову селективність до β1-
адренорецепторів. До теперішнього часу не робилися спроби 
комбінованого застосування аліскірену та небівололу. У той же 
час, така комбінація може дати добрий результат у хворих на ГХ 
в мінімальних дозах. 

Висновки. Можливість фармакологічного контролю акти-
вності САС і РАС при ГХ визначає перспективність комбінова-
ного застосування аліскірену і небівололу.  
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Мета: проведення порівняльної оцінки медикаментозних 
помилок (МП), виявлених клінічним провізором (КП) при 
аналізі листків лікарських призначень (ЛЛП) пацієнтів із пеп-
тичною виразкою (ПВ), госпіталізованих у хірургічні відділення 
2-х різних стаціонарних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) (ЛЛП: 
n=73 та n=55). 

Методи дослідження: клініко-фармацевтичний, 
порівняльного аналізу. 

Результати порівняльного аналізу засвідчили, що серед 
виявлених КП МП є системні, властиві фармакотерапії (ФТ) у 2-
х аналізованих відділеннях: призначення антацидів паралельно з 
інгібіторами протонної помпи (іПП) – виявлено у 68,5% ЛЛП 1-
го та 70,9% ЛЛП іншого відділень, одночасне застосування 2-х 
іПП – у 6,8% та 27,3%. Проте, серед виявлених МП були такі, 
що часто траплялися у 1-му відділенні та не були виявлені в 
іншому. Зокрема одночасне застосування 2-х антисекреторних 
ЛЗ – блокаторів Н2-рецепторів гістаміну разом із іПП виявлено у 
41,1% ЛЛП у 1-му ЗОЗ, натомість така практика не властива 
лікарям іншого ЗОЗ. І навпаки, застосування нестероїдних про-
тизапальних засобів, протипоказаних пацієнтам з ПВ, не харак-
терно для фахівців 1-ого ЗОЗ, проте виявлено у 18,2% ЛЛП 
іншого ЗОЗ. 

Висновок: МП можуть бути системними або 
специфічними для ФТ у конкретному відділенні, ЗОЗ, що зок-
рема пов’язано з прихильністю лікарів до застосування певних 
ЛЗ, і що слід враховувати КП при наданні фармацевтичної 
опіки. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ  
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А.С. НЕМЧЕНКО, Н.В. ТЕТЕРИЧ, Л.В. ТЕРЕЩЕНКО 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Основними проблемами охорони здоров’я в Україні на 
сьогодні є порушення рецептурного відпуску лікарських засобів 
(ЛЗ) та неконтрольоване самолікування, що негативно відобра-
жається на якість фармацевтичного забезпечення населення. 

Одним з ефективних напрямків у розв’язанні вказаних 
проблем повинно стати впровадження досвіду технологій інтег-
рованих електронних медичних карток (ЕМК) та електронних 
рецептів (ЕР) у вітчизняну систему охорони здоров’я. 

Мета роботи: аналіз світового досвіду впровадження 
новітніх технологій з електронної рецептури.  

Основними завданнями дослідження є аналіз досвіду 
провідних країн світу щодо питань інформатизації системи охо-
рони здоров’я (eHealth) та обґрунтування необхідності впрова-
дження новітніх технологій з електронної рецептури в Україні. 

Методи дослідження: історико-інформаційний; систем-
ного підходу та аналізу; аналітико-синтетичний.  

Результати. Одним зі шляхів вирішення вказаних про-
блем є зміна методів надання медичних та фармацевтичних пос-
луг, що передбачає проведення системних досліджень з форму-
вання основних напрямків розвитку інформаційних технологій в 
охороні здоров’я України на основі світових тенденцій. 

eHealth є економічно ефективною й надійною формою 
використання інформаційно-комунікаційних технологій в інте-
ресах охорони здоров'я та пов'язаних з нею галузей, у т. ч. служ-
би медико-санітарної та фармацевтичної допомоги, спеціальної 
літератури, зокрема медичної, освіти і наукових досліджень. 

За результатами аналізу впровадження eHealth в окремих 
країнах ЄС, а саме: досвіду застосування електронних техноло-
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гій інтегрованих систем рецептурного обігу ЛЗ в Данії, Великій 
Британії, Нідерландах, Австрії та Румунії нами було системати-
зовано та виділено основні переваги eHealth. 

Головними пріоритетами eHealth є: розвиток електронно-
го документообігу; обмін ЕМК; створення єдиної національної 
бази медичних даних пацієнтів, ЕР; скорочення адміністратив-
них витрат. 

Метою впровадження eHealth є: поліпшення якості і ефе-
ктивності медичної й фармацевтичної допомоги та можливість 
підтримки доступних послуг у галузі охорони здоров'я. При 
цьому ефективність eHealth визначається її завданнями та струк-
турою впровадження. Наприклад, організацію планування, ко-
ординацію і контроль впровадження інформатизації в країнах 
Європи, США та Канаді здійснюють спеціальні комітети. 

Висновки. Проведений аналіз дозволяє виділити значні 
переваги eHealth поряд з традиційними рецептами, що свідчить 
про необхідність ефективної співпраці уряду, науковців, аналі-
тиків, програмістів, лікарів та провізорів задля конструктивного 
підходу до розробки й впровадження інформатизації у вітчизня-
ну систему охорони здоров’я.  

Очікуваними наслідками впровадження eHealth в Україні 
мають стати: зниження витрат на медичну та фармацевтичну 
допомогу; зменшення кількості помилок у рецептах; контроль за 
відпуском та сплатою пільгових рецептів; чіткий моніторинг 
обігу ЛЗ; економія витрат праці медичних та фармацевтичних 
фахівців. 
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Стабільність і розвиток держави, яка спирається на засади 

демократії, неможливі без організації діалогу між органами дер-
жавної влади та громадськими організаціями. Саме участь остан-
ніх в управлінських процесах на всіх рівнях (від місцевого до за-
гальнодержавного) і на всіх етапах дозволяє підвищити ефектив-
ність здійснення владних функцій у цілому. 

З метою дослідження можливих напрямків поєднання 
державного та суспільного регулювання у фармації перед нами 
постало завдання з проведення анкетного опитування спеціалістів 
фармації та керівників фармацевтичних громадських організацій. 
Анкетування проводилося серед респондентів 19 областей Украї-
ни та міст Києва і Севастополя. 

Результати. Характеризуючи проблеми державного 
управління фармацією, спеціалісти фармації вказали на формаль-
не відношення органів влади до громадської думки фахівців, від-
сутність зворотного зв'язку між фармацевтичними (аптечними) 
організаціями і органами державного управління фармацією і мі-
сцевого самоврядування та обмеженість наукових досліджень 
проблем державного управління фармацією на регіональному рі-
вні. 

Також, важливе значення у діяльності громадських фар-
мацевтичних громадських організацій має налагодження діалогу 
між операторами фармацевтичного ринку та регуляторними ор-
ганами.  

Висновок. На сьогодні вкрай необхідні розробка та за-
твердження закону «Про фармацевтичне самоврядування та са-
моорганізацію». 
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Мета роботи. Одним із основних завдань здійснення 

фармаконагляду (ФН) є постійна та всебічна оцінка 
співвідношення ризик/користь протягом усього життєвого циклу 
лікарського засобу (ЛЗ). Життєвоважливо якомога раніше вия-
вити важливі ризики, та вчасно вжити запобіжні заходи для їх 
усунення чи мінімізації. Метою даної роботи є ідентифікація 
можливих заходів та їх реалізація для усунення чи зменшення 
виявленої небезпеки, пов’язаної із застосуванням ЛЗ. 

Методи: аналіз наявної у відкритому доступі інформації 
(сайти «суворих» регуляторних агентств та заявників ЛЗ), влас-
них даних. 

Результати.  Як заявник, так і регуляторний орган, може 
збирати інформацію про підозрювані побічні реакції (ПР) ЛЗ у 
різний спосіб. Рутинний ФН передбачає збір спонтанних 
повідомлень про ПР, аналіз регулярно оновлюваних звітів з без-
пеки, вияв сигналів. Однак у випадку нових ЛЗ, біосимілярів не-
достатньо лише рутинного ФН, оскільки дані з безпеки їх засто-
сування обмежені. Тому для таких ЛЗ план управління ризиками 
(ПУР) є умовою знаходження ЛЗ на фармацевтичному ринку 
країни та обов’язковою складовою документів, що подаються на 
реєстрацію. 

ПУР спрямований на більш активне управління ризиками 
та складається з двох частин. У першій міститься специфікація з 
безпеки, що резюмує профіль безпеки ЛЗ у певний момент часу, 
з коротким описом важливих виявлених та потенційних ризиків 
і гіпотез, та план з ФН – опис рутинної чи додаткової діяльності 
заявника для подальшого виявлення і оцінки потенційних 
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ризиків і заплановані дії щодо виявлених проблем з безпеки. У 
другій частині надаються заходи з мінімізації ризиків.  

Рутинними методами мінімізації ризиків вважаються 
маркування ЛЗ, зменшення кількості доз ЛЗ в упаковці, 
інформація про ЛЗ, що міститься в інструкції для медичного за-
стосування, статус ЛЗ (рецептурний чи безрецептурний). 

До додаткових методів мінімізації ризиків належить до-
даткове інформування про виявлені ризики та контроль поста-
вок ЛЗ. Інформування як медичних працівників, так і пацієнтів 
можна  здійснювати шляхом проведення різноманітних освітніх 
програм, надання друкованої інформації щодо наявних та 
потенційних ризиків та шляхів їх мінімізації тощо. 

Контроль поставок можна здійснювати шляхом обме-
ження поставок ЛЗ, відпуск ЛЗ тільки пацієнтам, які згодилися 
брати участь у спеціальній програмі спостереження, або лише 
пацієнтам, які можуть його застосовувати безпечно, застосуван-
ня ЛЗ у пацієнтів лише за наявності лабораторного контролю.   

Управління ризиками передбачає ще й оцінку 
ефективності проведених дій. У разі, якщо обрана стратегія з 
мінімізації ризиків виявилася неефективною, потрібно вжити 
інших альтернативних заходів.   

Досвід управління ризиками в Україні свідчить про те, 
що це один з найбільш ефективних методів, що сприяє убезпе-
ченню медичного застосування ЛЗ. 

Висновки. Навіть найбільш успішні заходи з управління 
ризиками не призводять до «викорінення» усіх ризиків. У ба-
гатьох випадках неможливо отримати користь від застосування 
ЛЗ без якогось прийнятного ризику. Тому ЛЗ слід вважати без-
печним, якщо він має певні «прийнятні» ризики, підтверджену 
користь і при цьому існує альтернативне лікування. 
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Мета роботи. Біологічні лікарські засоби (ЛЗ), подібно 
до хімічних, діляться на оригінальні та подібні до них препара-
ти. Однак на відміну від класичних генериків, біосиміляри не є 
точним віддзеркаленням оригінальних біологічних ЛЗ, оскільки 
розмір та складність структури молекули діючої речовини, а та-
кож характер виробничого процесу, не дають можливості 
відтворити точну копію, а тільки подібний біологічний ЛЗ. Такі 
відмінності можуть вплинути на ефективність та безпеку 
біоподібних ЛЗ, тому вони потребують особливих підходів у 
вирішені питань їх виведення на фармацевтичний ринок, а та-
кож подальшого спостереження при їх широкому медичному 
застосуванні. Метою даної роботи є з’ясування методів 
післяреєстраційного нагляду за безпекою та ефективністю за-
стосування біосимілярів. 

Методи: аналіз підходів до здійснення фармаконагляду 
(ФН) за біосимілярами. 

Результати.  При здійсненні ФН усі зусилля заявника 
повинні бути спрямовані на виявлення важливих ризиків та 
вжиття заходів для їх мінімізації. Обов’язковим є здійснення  
рутинного ФН (збір спонтанних повідомлень про випадки 
побічних реакцій (ПР), надання регулярно оновлюваних звітів з 
безпеки (Periodic safety update reports (PSUR). При складанні 
PSUR біосиміляру слід звернути увагу на безпеку інших 
біологічних ЛЗ з тією ж активною речовиною та ретельно 
проаналізувати випадки імуногенності ЛЗ, особливо ті, де йшло-
ся про відсутність ефективності ЛЗ.  

Особливого значення набувають такі розділи PSUR 
біосимілярів як «План управління ризиками» та «Аналіз 
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співвідношення ризик/користь». План управління ризиками 
(ПУР) є обов’язковою складовою документів, що подаються на 
реєстрацію біосимілярів, що підкреслює його значущість для 
цієї групи ЛЗ. 

Якщо у післяреєстраційному періоді були виявлені про-
блеми з безпеки, виникає необхідність додаткових дій з ФН: по-
силення рутинного ФН шляхом розробки стандартизованих 
форм репортування про ПР ЛЗ, проведення активного ФН: 
моніторування у визначених реперних точках, проведення по-
стмаркетингових досліджень, клінічних досліджень тощо. Заяв-
ник повинен оцінити необхідність дій з мінімізації ризиків  та у 
разі необхідності надати до регуляторного органу  ПУР і дії з 
його оцінки.  

До рутинних методів мінімізації ризиків відносяться: 
маркування ЛЗ, мінімізація кількості доз ЛЗ в упаковці, 
інформація про ЛЗ, що міститься в інструкції для медичного за-
стосування, правовий статус ЛЗ. До додаткових методів 
мінімізації ризиків належать додаткове інформування про 
виявлені ризики та контроль поставок ЛЗ.  

Управління ризиками передбачає не лише розробку 
заходів з їх мінімізації а й оцінку ефективності проведених дій. 
У разі, якщо обрана стратегія з мінімізації ризиків виявилася не-
ефективною, потрібно вжити альтернативних заходів.   

Висновки. Таким чином, ключовими діями у ФН за 
біосимілярами є ідентифікація ризиків, використання знань про 
референтний ЛЗ з урахуванням потенційних відмінностей у їх 
профілях безпеки, і особлива увага повинна приділятися вияв-
ленню випадків імуногенності, включно з відсутністю 
ефективності. 
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Топические лекарственные средств занимают важное 

место в лечение хронической венозной недостаточности (ХВН) 
и пользуются большой популярностью как у врачей, так и у 
пациентов. Обусловлено это тем, что стоимость различных 
мазей и гелей относительно невелика, а использование их не 
связано с какими-либо трудностями. 

Цель работы: изучить особенности применения 
топических лекарственных средств при комплексном лечении 
ХВН.  

Материалы и методы исследования. Топические 
лекарственные средства, применяемые во флебологической 
практике, по действующему веществу можно разделить на 
четыре основные группы: 
1. Гепаринсодержащие, отличающиеся концентрацией их 
основного активного компонента – гепарина. Эти препараты 
целесообразно использовать для профилактики и лечения 
варикотромбофлебита, уменьшения симптомов венозной 
недостаточности, ускорения резорбции поверхностных гематом 
после хирургического и флебосклерозирующего лечения.  
2. Мази и гели, содержащие веноактивные действующие 
вещества такие, как эсцины, рутозиды, биофлавоноиды, 
экстракты гинкго двудольного, иглицы, донника лекарственного 
и др. Наряду с некоторым отвлекающим действием они могут 
оказывать вено- и капилляропротективные эффекты.  
3. Мази и гели на основе НПВП во флебологической практике, 
как правило, используют для лечения варикотромбофлебита и 
индуративного целлюлита.  
4. Топические глюкокортикоиды (кортикостероиды) являются 
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важным компонентом комплексного лечения ХВН, 
осложненной трофическими нарушениями кожи, экземой и 
дерматитом. Местные кортикостероиды также используют при 
наиболее тяжелых формах ХВН, сопровождающихся острым 
индуративным целлюлитом, венозной экземой, гемосидерозом, 
пластинчатым дерматитом и др.  

Результаты исследования. При проведении исследования 
замечено, что быстрое облегчение симптомов заболевания при 
использовании местных лекарственных форм в основном 
достигается за счет отвлекающего действия в результате 
испарения летучих компонентов (спирта, эфиров, ксероформа и 
др.). Проникновение же большинства этих препаратов в ткани 
ограничено поверхностными слоями кожи. Важно учитывать и 
тот факт, что сенсибилизация кожных покровов при 
хронической венозной недостаточности, особенно в случае уже 
имеющихся нарушений трофики кожи, делает чрезвычайно 
высокой вероятность развития как местных, так и системных 
аллергических реакций. Кроме того, некоторые местные 
лекарственные препараты могут провоцировать гиперкератоз и 
атрофию кожи. Вот почему при использовании местных 
лекарственных средств во флебологической практике нельзя: 
− назначать несколько мазей и гелей одновременно из-за риска 
перекрестной аллергии; 
− накладывать мази и гели в виде компрессов в связи с высоким 
риском развития мацерации; 
− наносить местные лекарственные формы, содержащие 
раздражающие субстанции (спирт, ксероформ, деготь и др.), на 
экзематозную кожу, открытые трофические язвы и эрозии. 

Выводы. Таким образом, возможности самостоятельного 
использования местных лекарственных форм во 
флебологической практике ограничены и их следует 
комбинировать с эластической компрессией, а также другими 
препаратами для перорального или парентерального приема, т.е. 
системного применения. 
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Для людей пожилого возраста (ЛПВ) с остеоартрозом 
(ОА), остеопорозом, хронической венозной недостаточнотью 
нижних конечностей характерно наличие сопутствующего ате-
росклеротического поражения сосудов, ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета. Соответ-
ствующая полипрагмазия делает актуальным изучение плейо-
тропных эффектов лекарственных препаратов. 

Цель исследования: изучить влияние гамма-
аминомасляной кислоты (ГАМК) на уровень фактора некроза 
опухоли α (ФНО-α) в сыворотке крови при полиморбидной па-
тологии, включающей ОА, у ЛПВ. 

Материал и методы исследования: 42 чел. пожилого воз-
раста с диагнозом ОА коленного сустава первой стадии и группа 
контроля − 40 относительно здоровых ЛПВ. Иммунофермент-
ный и стандартные статистические методы анализа. 

Результаты исследования. Установлено, что терапия не-
стероидными противовоспалительными препаратами в течение 
10 недель не сопровождается существенным снижением уровня 
ФНО-α в сыворотке крови. Достоверно показано (p < 0,05), что 
сопутствующая терапия препаратом ГАМК приводит к замет-
ному снижению этого показателя (с 212,4±7,0 пг\мл до120,4±5,0 
пг\мл) по сравнению с пациентами, не получавшими экзогенную 
ГАМК. 

Вывод. Плейотропные эффекты комплексной фармакоте-
рапии возможно использовать при реабилитации пациентов по-
жилого возраста с ОА и сопутствующей полиморбидной патоло-
гией. 
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ПОЄДНАНОЮ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 
Г.П. ПОБЕДЬОННА, Л.О. БУДОВСЬКА, Н.В. РЕВУНОВА 

ДЗ «Луганський державний медичний університет», 
м. Луганськ, Україна 

 
Бронхіальну астму (БА) в світі відносять до найрозпов-

сюджених захворювань органів дихання. Хронічний перебіг та 
тісні анатомо-функціональні зв’язки дихальної та серцево-
судинної систем обумовлюють часте поєднання БА та ішемічної 
хвороби серця (ІХС). Одним із важливих механізмів прогресу-
вання хронічного запалення у трахеобронхіальному дереві при 
БА та розвитку пригнічення функції ендотелію при ІХС є по-
рушення метаболізму оксиду азоту (NO). 

Мета роботи – вивчити клінічну ефективність доповне-
ня базисних засобів лікування БА, поєднаної з ІХС, в періоді 
загострення БА препаратами реосорбілакт і сиропу L-аргініну 
(тівортіна). 

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 79 хворих 
на БА, поєднану з ІХС, дифузним кардіосклерозом, у віці (52,3 
± 3,4) р., у періоді середньотяжкого загострення БА. Діагноз БА 
і форми ІХС, ступінь тяжкості БА та її загострення, обсяг засо-
бів лікування встановлювались у відповідності з діючими між-
народними рекомендаціями. Для оцінки стану хворих викорис-
товувались астма-рахунок, спірометрія, вміст метаболітів окси-
ду азоту (NOx). Лікування хворих групи порівняння (39 осіб) 
проводилося тільки базисними засобами терапії БА та ІХС. Па-
цієнтам основної групи (40 чол.) до базисних засобів додавали 
реосорбілакт внутрівенно крапельно у дозі 200 мл 1 раз на добу 
протягом 7 днів. Сироп L-аргініну застосовували перорально по 
1 мірній ложці 3 рази на добу. Контрольну групу склали 30 
практично здорових особи у тому ж віковому та гендерному ді-
апазоні.  
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Результати та їх обговорення. Комплексна терапія паці-
єнтам дослідної групи з додатковим введенням препаратів рео-
сорбілакту та L-аргініну надала більш значущий позитивний 
ефект на клінічні та патогенетичні показники. 

Прояви респіраторного синдрому перед випискою із ста-
ціонару у них зменшились від початкових у 1,6 рази, та за ана-
логічний у пацієнтів групи порівняння – у 1,3 рази (P<0,05). Бу-
ло досягнуте збільшення FEV1 від початкового показника на 
24,2 % і зменшення виразності ЛН у досліджених хворих. Про-
яви кардіального синдрому у пацієнтів дослідної групи відміча-
лися рідше, ніж у обстежених групи порівняння, у 1,4 рази 
(P<0,05). До проведення лікування Вміст NOx у сироватці крові 
пацієнтів із групи порівняння був нижчим за належні значення. 
При вивченні вмісту NOx у сироватці крові хворих із поєднан-
ням БА та ІХС від ступеня ЛН відзначено зменшення вмісту 
NOx при зростанні ступеня ЛН у хворих. 

У сироватці крові пацієнтів дослідної групи після терміну 
лікування спостерігалося підвищення концентрації NOх до ниж-
ньої межі належних значень. Така динаміка вмісту NOх знаходи-
ла відображення і у зменшенні кількості пацієнтів із клінічними 
та спірометричними проявами ступеня ЛН у них.  

Таким чином, у пацієнтів із БА, поєднаною з ІХС, дифуз-
ним кардіосклерозом, у періоді загострення БА, комплексне лі-
кування із додаванням до базисних засобів лікування БА та вка-
заної форми ІХС, реосорбілакту та тівортіну надавало більш 
значущий позитивний клінічний та патогенетичний ефект.  
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КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМОЗАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ У ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
Г.О. ПОЛУДЕНКО, Д.Ю. АНДРОНОВ, І.В. ПОГОРІЛА 

Одеський національний медичний університет, 
м. Одеса, Україна 

 
Мета роботи: вивчення клінічної ефективності комбіно-

ваного застосування вітчизняних препаратів «Реосорбілакт» та 
«Тівортін» як допоміжних засобів у хворих з хронічною серце-
вою і дихальною недостатністю, перебіг яких супроводжується 
ендогенною інтоксикацією. 

Методи дослідження: препарати вводили внутрішньо-
венно крапельно протягом тижня (реосорбілакт 200 мл, тівортін 
100 мл на добу) під контролем загального стану, температурної 
реакції, артеріального тиску, характеристик пульсу, аналізів 
крові та сечі хворих. Інфузійну терапію отримали 80 хворих. 
Всього проведено 180 інфузій даних лікарських засобів, у тому 
числі й однократних. 

Результати дослідження показали позитивний вплив пре-
паратів на загальний стан пацієнтів, гематологічні показники, 
ознаки інтоксикаційного синдрому, суб’єктивні прояви загаль-
ної слабкості, мікроциркуляцію, інструментально-функціональні 
показники, а саме: нормалізують підвищену в’язкість та об’єм 
циркулюючої крові, знижують набряк тканин, забезпечують ан-
гіопротекцію і ендотелійзалежну вазодилятацію (за даними уль-
тразвукового дослідження стану плечових артерій – діаметр та 
товщина стінок). 

Висновки: комбіноване застосування препаратів «Реосор-
білакт» та «Тівортін» характеризується гарною переносимістю 
терапії та дозволяє більш ефективно попередити декомпенсацію 
природних механізмів детоксикації, підвищити ефективність 
фармакотерапії, уникаючи поліпрагмазії та скорочуючи термін 
лікування. 
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ЛІКО-ПОВ’ЯЗАНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ 
Т.Б. РИВАК, Х.М. СКРИП 

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 

 
Мета: виявлення та аналіз ліко-пов’язаних проблем 

(drug-related problem, DRP) при застосуванні нестероїдних про-
тизапальних засобів (НПЗЗ) у пацієнтів похилого віку. 

Методи дослідження: системного аналізу, 
бібліографічний, доказового інформаційного пошуку, клініко-
фармацевтичний, клініко-фармакологічний. 

Результати: нами проаналізовано підходи до призначен-
ня фармакотерапії (ФТ) 25 пацієнтів травматологічного профілю 
одного із закладів охорони здоров’я м. Львова, середній вік яких 
74,8±6,03 р. Встановлено, що із 133 призначених лікарських 
засобів (ЛЗ), найбільшу частку склали НПЗЗ – 43% та антикоа-
гулянти – 16,5%. Загалом ідентифіковано 170 DRP, серед яких 
переважали небажані лікові взаємодії (ЛВ) (79,4%) із них 
серйозні ЛВ, небезпечні для життя хворого, – 24%, значні, 
клінічно значущі ЛВ, які потребують ретельного моніторингу – 
54% і лише 22 % – незначні ЛВ. Проблеми вибору ЛЗ (13,5%), 
5,3% – проблеми пов’язані з некоректним дозуванням ЛЗ та 
1,8% – технічні проблеми (нерозбірливий почерк лікаря тощо).  

Висновки: досягнення раціонального застосування ЛЗ у 
пацієнтів похилого віку ускладнюється факторами, пов’язаними 
з поліморбідністю, поліпрагмазією, полідозуванням, 
когнітивними порушеннями та змінами фізичних функцій. Нев-
рахування зазначених факторів при призначенні ліків збільшує 
ймовірність виникнення ліко-пов’язаних проблем, несприятли-
вого результату, в т. ч. неефективності ФТ і/або подовження 
терміну госпіталізації. 
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(drug-related problem, DRP) при застосуванні нестероїдних про-
тизапальних засобів (НПЗЗ) у пацієнтів похилого віку. 

Методи дослідження: системного аналізу, 
бібліографічний, доказового інформаційного пошуку, клініко-
фармацевтичний, клініко-фармакологічний. 
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ня фармакотерапії (ФТ) 25 пацієнтів травматологічного профілю 
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рахування зазначених факторів при призначенні ліків збільшує 
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ЗВ’ЯЗОК ПЕРЕБІГУ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
З ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНІВ 

β1- ТА β2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ 
Ю.С. РУДИК, С.М. ПИВОВАР, Т.В. ЛОЗИК 

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої 
НАМН України», м. Харків, Україна 

 
Мета: визначити зв'язок перебігу серцевої недостатності 

(СН) з поліморфізмом генів β1- та β2-адренорецепторів (β1- та β2-
АР) на фоні стандартної терапії із застосуванням селективного 
бета-адреноблокатора бісопролола. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 264 хво-
рих із СН І-ІV ФК за NYHA, з них 149 - чоловіків та 115 жінок, 
середній вік – (62,1 ± 3,7) років. Методи обстеження – клінічні, 
інструментальні (ехокардіоскопія), генетичні (полімеразна лан-
цюгова реакція – визначення поліморфізмів генів β1- та β2-АР), 
статистичні. Період спостереження за хворими склав 3 роки. 
Всім хворим проводилась стандартна терапія, що включала інгі-
бітори ангіотензинперетворюючого фермента, бета-
адреноблокатори, антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, 
серцеві глікозиди, діуретики.  

Отримані результати. Досліджено частоти поєднання 
мутацій генів β1- та β2-адренорецепторів у хворих із СН. Комбі-
нований гаплотип Ser49Ser/Gly389Gly-Gln27Gln зустрічається у 
2% хворих, Ser49Ser/ Arg389Gly-Gln27Gln – в 7%, 
Ser49Ser/Arg389Arg-Gln27Gln – в 11%, Ser49Gly/ Arg389Arg - 
Gln27Gln – в 4%,  Ser49Gly/Arg389Gly-Gln27Gln – в 4%. Гапло-
тип Ser49Ser/Gly389Gly - Glu27Gln був знайдений у 4 % хворих 
із СН, Ser49Ser/Arg389Gly - Glu27Gln – в 16 %, 
Ser49Ser/Arg389Arg-Glu27Gln - в 23%, Ser49Gly/Arg389Arg-
Glu27Gln – у 5 %, Ser49Gly/Arg 389Gly-Glu27Gln – в 6%, 
Ser49Ser/Gly389Gly-Glu27Glu – в 1%. Гаплотип Ser49Ser/Arg 
389Gly-Glu27Glu був визначений у 6% хворих, 
Ser49Ser/Arg389Arg-Glu27Glu – в 5 %, Ser49Gly/Arg389Arg-
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Glu27Glu – в 3 %, Ser49Gly/Arg389Gly-Glu27Glu - в 3%.  
Проаналізовано вплив комбінованих гаплотипів генів β1- 

та β2-АР Ser49Ser/Gly389Gly-Gln27Gln та Ser49Ser/Gly389Gly-
Glu27Gln на перебіг СН. У цих групах хворих частіше розвива-
ється фібриляція передсердь (ФП) (58,3 % проти 19,1%, р < 
0,02). Такі хворі частіше госпіталізуються на протязі 3 років 
спостереження у зв’язку з декомпенсацією СН (75,0 %, проти 
26,6 %, р < 0,05). За даними ехокардіоскопії у вказаних пацієнтів  
визначаються більші розміри порожнин лівого передсердя (ЛП) 
(4,9±0,2 см проти 4,1±0,1 см, р < 0,05). Незважаючи на стандар-
тну терапію, яка включала селективний β-адреноблокатор бісоп-
ролол, у хворих з комбінованими гаплотипами генів 
Ser49Ser/Gly389Gly-Gln27Gln та Ser49Ser/Gly389Gly-Glu27Gln  
спостерігалась негативна динаміка величини фракції викиду лі-
вого шлуночка (ФВЛШ) (зниження на 5,2±0,2% проти зростання 
на 3,1±0,2% порівняно з хворими з іншими поліморфізмами, 
р<0,02).  У хворих із вказаним несприятливим гаплотипом спо-
стерігалось більш виражене збільшення розміру ЛП порівняно з 
іншими гаплотипами (0,3±0,05см проти 0,1±0,02, р< 0,05).  

Висновок: Несприятливими комбінаціями гаплотипів ге-
нів β1- та β2-АР для перебігу СН є Ser49Ser/Gly389Gly-Gln27Gln 
та Ser49Ser/Gly389Gly-Glu27Gln. У хворих даних груп спостері-
гається негативна динаміка ФВЛШ та діаметра ЛП, висока час-
тота розвитку ФП та найбільша кількість госпіталізацій у 
зв’язку з декомпенсацією захворювання. 
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ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
БІСОПРОЛОЛУ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ 

У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ 

ГЕНА β1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ 
Ю.С. РУДИК, М.М. УДОВИЧЕНКО 

Державна установа «Інститут терапії ім.Л.Т.Малої 
НАМН України», м.Харків, Україна 

 
Мета дослідження − оцінити вплив довготривалого за-

стосування бісопрололу (протягом 1 року) на частоту серцевих 
скорочень (ЧСС) у хворих із серцевою недостатністю (СН) на 
тлі стандартної терапії. 

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 99 хво-
рих із СН та систолічною дисфункцією ЛШ у віці від 38 до 86 
років. Визначення типу поліморфізму гена β1-АР за двома точ-
ковими мутаціями (Ser49Gly і Gly389Arg) було проведено за до-
помогою полімеразної ланцюгової реакції. Статистична обробка 
отриманих даних проводилася з використанням пакета програм-
ного додатка для статистичного аналізу STATISTICA, версія 6 
для MS Windows. 

Отримані результати. Найбільше зниження ЧСС на 
16,0% (з 78 (71 : 92) до 65 (60 : 72) ударів за хвилину) було заре-
єстроване у гомозиготних носіїв Arg389, тоді як у пацієнтів з 
Arg389Gly генотипом зниження цього показника склало 10,5% 
(з 76 (70 : 84) до 68 (63 : 76) ударів за хвилину, р < 0,05 для усіх 
значень). У гомозигтних носіїв Gly389Gly типу поліморфізму 
гена β1-АР зниження ЧСС (з 72 (69 : 84) до 69 (66: 88) ударів за 
хвилину) не досягло статистичної значущості (р > 0,05).  

Висновки. Таким чином, більш виражена динаміка змін 
ЧСС у хворих із СН на фоні тривалого прийому стандартної 
терапії з використанням бісопрололу була виявлена у носіїв 
Arg389Arg і Arg389Gly генотипів. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАБОЛИТОВ В КАЧЕСТВЕ 
МАРКЕРОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДАЗЕПАМА 

М.А. САВЧЕНКО, Г.П. ПЕТЮНИН 
Черкасское бюро судебно-медицинсской экспертизы, 

Харьковская медицинская академия 
последипломного образования, Украина 

 
Цель работы: Исследовать продукты метаболизма гида-

зепама, находящихся в кровяном русле и выделяемые с мочой 
человека, а также использование последних в качестве маркеров 
употребления гидазепама.    

Методы исследования: хроматография в тонком слое, га-
зо – жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия. 

Результаты: Методом жидкостной экстракции выделены 
основные и минорные метаболиты гидазепама, которые затем 
были разделены хроматографическими методами и идентифи-
цированы методом масс-спектрометрии. Исследовано соотно-
шение основных метаболитов ( карбоксиметилгидазепам и де-
залкилгидазепам ), в зависимости от продолжитильности приёма 
гидазепама. Изучена полнота и глубина кислотного и щелочного 
гидролиза (аминобензофеноны), гидролиза в зависимости от 
времени и концентрации соответственно кислоты и щёлочи. 
Изучены оптимальные условия извлечения (рН среды, природа 
растворителя, наличие электролитов, степень извлечения) кар-
боксиметилгидазепама, дезалкилгидазепама и продуктов их 
гидролиза.  

Выводы: Благодаря интенсивному метаболизму в орга-
низме человека, в крови и моче обнаруживаются только метабо-
литы гидазепама что необходимо учитывать при исследовании 
биологического материала. Основными целевыми объектами 
токсикологического исследования являются два главных мета-
болита - карбоксиметилгидазепам и дезалкилгидазепам, а также 
продукты их гидролиза, наличие которых может служить марке-
ром употребления гидазепама. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАБОЛИТОВ В КАЧЕСТВЕ 
МАРКЕРОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДАЗЕПАМА 

М.А. САВЧЕНКО, Г.П. ПЕТЮНИН 
Черкасское бюро судебно-медицинсской экспертизы, 

Харьковская медицинская академия 
последипломного образования, Украина 

 
Цель работы: Исследовать продукты метаболизма гида-

зепама, находящихся в кровяном русле и выделяемые с мочой 
человека, а также использование последних в качестве маркеров 
употребления гидазепама.    

Методы исследования: хроматография в тонком слое, га-
зо – жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия. 

Результаты: Методом жидкостной экстракции выделены 
основные и минорные метаболиты гидазепама, которые затем 
были разделены хроматографическими методами и идентифи-
цированы методом масс-спектрометрии. Исследовано соотно-
шение основных метаболитов ( карбоксиметилгидазепам и де-
залкилгидазепам ), в зависимости от продолжитильности приёма 
гидазепама. Изучена полнота и глубина кислотного и щелочного 
гидролиза (аминобензофеноны), гидролиза в зависимости от 
времени и концентрации соответственно кислоты и щёлочи. 
Изучены оптимальные условия извлечения (рН среды, природа 
растворителя, наличие электролитов, степень извлечения) кар-
боксиметилгидазепама, дезалкилгидазепама и продуктов их 
гидролиза.  

Выводы: Благодаря интенсивному метаболизму в орга-
низме человека, в крови и моче обнаруживаются только метабо-
литы гидазепама что необходимо учитывать при исследовании 
биологического материала. Основными целевыми объектами 
токсикологического исследования являются два главных мета-
болита - карбоксиметилгидазепам и дезалкилгидазепам, а также 
продукты их гидролиза, наличие которых может служить марке-
ром употребления гидазепама. 
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ІВАБРАДИНА В КОМБІНОВАНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ 

ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ НАПРУГИ 
В ПОЄДНАННІ З ГЛАУКОМОЮ 

Л.В. САВЧЕНКОВА, Т.В. АФОНІНА, О.Г. ГУКОВ 
Державний заклад «Луганський державний медичний 

університет», м. Луганськ, Україна 
 

Як відомо, захворювання серцево-судинної системи зок-
рема стенокардія напруги(СН), посідає одне з перших місць се-
ред усіх відомих патологічних станів, у зв’язку з чим проблема 
своєчасної діагностики та адекватної фармакотерапії цього за-
хворювання є дуже гострою. У осіб похилого віку що стражда-
ють на глаукому (50% пацієнтів віком 60-75 років) складання 
ефективних та безпечних схем фармакотерапії СН є вельми про-
блематичним. Так,відомо, що серед лікарських засобів(ЛЗ), які 
застосовуються для лікування пацієнтів (СН) одне з перших 
місць посідають нітрати, які мають певний негативний вплив на 
перебіг захворювання пацієнтів з глаукомою, підвищуючи внут-
рїшньоочний тиск. Тому пошук оптимальних комбінацій ЛЗ у 
лікуванні хворих зі стабільною СН та глаукомою є вельми акту-
альним . 

Метою роботи було вивчення ефективності та безпеки за-
стосування інгібітора If каналів івабрадина в комбінованій тера-
пії хворих зі стенокардією напруги та глаукомою. 

Було обстежено 55 хворих відділення мікрохірургії ока 
Луганської обласної  клінічної лікарні зі стенокардією напруги 
II та III функціонального класу(ФК) та глаукомою віком від 55 
до 70 років. Діагноз СН та глаукоми було встановлено на підс-
таві даних анамнезу, скарг та інструментальних методів дослі-
дження (ЕКГ, холтеровське моніторування ЕКГ, ЕХО-КC, офта-
льмоскопія, вимірювання внутрїшньоочного тиску). Всі хворі 
отримували комбіновану терапію, до складу якої входили: β-
адреноблокатори (бисопролол, метапролол), антиагреганти (ас-

377 

пірин, клопідогрель), статини (симвастатин або аторвастатин), 
препарати, що поліпшують метаболічні процеси у сітківці ока та 
у міокарді (предуктал, актовегін, ницерголін), сечогінні (діа-
карб), холіноміметики (пілокарпін) у середньотерапевтичних 
дозах. Ивабрадин призначали в дозі від 5 до 7,5 мг двічі на добу. 
Антиангінальний ефект оцінювали за даними частоти серцевих 
скорочень (ЧСС), динамікою нападів стенокардії, потребі паціє-
нтів у нітратах та толерантності до фізичного навантаження. 
Безпеку терапії оцінювали за даними змін картини очного дна, а 
також за показниками внутрїшньоочного тиску. 

За результатами досліджень встановлено, що івабрадин 
виявляє вельми високу антиангінальнудію, не впливаючи нега-
тивно на показники внутрїшньоочного тиску, що вельми важли-
во для пацієнтів з глаукомою. Так, під час лікування препаратом 
пацієнтів з ІХС відмічалося суттєве зниження частоти та інтен-
сивності нападів стенокардії, вірогідно знизилась потреба хво-
рих у прийомі нітратів (з 5,0 ± 1,8 до 2,5 ± 1,5 табл. на добу). 
Крім того, у пацієнтів в середньому на 15% збільшилася толера-
нтність до фізичного навантаження, та у 80% хворих було дося-
гнуто цільовий рівень ЧСС (у спокої 60 уд. за хв.). Важливо від-
значити, що в жодного з пацієнтів не спостерігалось погіршення 
перебігу глаукоми. 

Таким чином, можна зазначити, що застосування івабра-
дину в комплексній терапії пацієнтів зі стенокардією напруги у 
поєднанні з глаукомою дозволяє вірогідно підвищити ефектив-
ність лікування і якість життя хворих на ІХС за рахунок змен-
шення епізодів ішемії міокарду, підвищення толерантності до 
фізичного навантаження та досягнення цільового рівня ЧСС без 
негативного впливу на показники внутрїшньоочного тиску та 
перебіг глаукоми.  
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Л.В. САВЧЕНКОВА, М.В. ОГЛОБЛИНА 
Государственное заведение «Луганский государственный 

медицинский университет» 
 

Актуальной проблемой любой проводимой фармакотера-
пии является выбор не только наиболее эффективного, но и наи-
более безопасного лекарственного средства. 

Цель работы: изучение профиля безопасности противо-
вирусных лекарственных средств (ЛС) по итогам мониторинга 
побочного действия (ПД) ЛС в  г. Луганске и Луганской облас-
ти. 

Методы исследования: анализ сообщений о случаях ПД 
противовирусных ЛС проводили по данным спонтанных сооб-
щений о побочной реакции (ПР) ЛС (форма 137/о), поступив-
ших из лечебно-профилактических учреждений г. Луганска и 
Луганской области за 2009-2012 годы. 

Результаты: проведенный анализ зарегистрированных 
ПР противовирусных ЛС показал, что подавляющее большинст-
во случаев осложнений фармакотерапии, составляют аллергиче-
ские реакции в виде крапивницы (около 53%) и нарушения со 
стороны ЖКТ (43%) (диспепсические расстройства), возникаю-
щие у больных в возрасте преимущественно старше 40 лет. 
Препаратами «лидерами» в плане возникновения ПР являются: 
амизон и тамифлю. Следует однако отметить, что частота встре-
чаемости ПР данной группы ЛС напрямую зависит от востребо-
ванности последних при лечении указанной нозологии. 

Выводы: назначение любого противовирусного средства 
должно быть строго обоснованным и взвешенным, с учетом всех 
критериев безопасности их применения.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРЬКОЇ ТЕРАПІЇ 
ПОШИРЕНИХ ДЕРМАТОЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Е.М. СОЛОШЕНКО, А.І. ПОВОРОЗНЮК 

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», 
м. Харків, Україна 

 
В Україні сертифіковано більш 7 тисяч лікарських засо-

бів (ЛЗ) у 15 тисячах медикаментозних формах, що виробляють-
ся у 76 країнах світу. Існуючий спектр ЛЗ дає дерматологам  пі-
дставу  для широкого вибору ЛЗ-аналогів при призначенні тера-
пії різним хворим на поширені дерматози з однаковими діагно-
зами. Між тим, вирішення проблеми індивідуалізованого опти-
мального підбору ЛЗ з урахуванням їх побічних ефектів і супут-
ньої патології у хворих можливо лише з використанням інфор-
маційних технологій.  

Мета роботи: Розробка автоматизованої інформаційної 
системи (АІС) з алгоритму терапії поширених дерматозів шля-
хом оптімального підбору  ЛЗ.  

Методи дослідження: Штучна нейронна мережа (ШНМ) 
і алгоритми її навчання з використанням зручного середовища 
візуального програмування Borland Delphi версії 7.  

Результати: Структуру АІС складали модулі: база даних 
(БД) і база знань (БЗ). Модуль БД − сукупність таблиць, що міс-
тять інформацію про: ЛЗ (340 найменувань), хворих (194 обсте-
жених на поширені дерматози, із яких 117 мали супутні захво-
рювання) і діагнози (псоріаз, екзема, лікарська хвороба). Модуль 
БЗ містить інформацію про: поточні значення коефіцієнтів ней-
ронної мережі; матриць парних порівнянь (МПП) ЛЗ-аналогів і 
локальних критеріїв з розрахованими по методу аналізу ієрархій 
(МАІ) глобальними пріоритетами. Ці одержані глобальні пріо-
ритети використовувались АІС в якості вагових коефіцієнтів 
ШНМ для рішення задачі формування алгоритму терапевтично-
го комплексу. При цьому, головним на етапі формування БЗ бу-
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более безопасного лекарственного средства. 

Цель работы: изучение профиля безопасности противо-
вирусных лекарственных средств (ЛС) по итогам мониторинга 
побочного действия (ПД) ЛС в  г. Луганске и Луганской облас-
ти. 

Методы исследования: анализ сообщений о случаях ПД 
противовирусных ЛС проводили по данным спонтанных сооб-
щений о побочной реакции (ПР) ЛС (форма 137/о), поступив-
ших из лечебно-профилактических учреждений г. Луганска и 
Луганской области за 2009-2012 годы. 

Результаты: проведенный анализ зарегистрированных 
ПР противовирусных ЛС показал, что подавляющее большинст-
во случаев осложнений фармакотерапии, составляют аллергиче-
ские реакции в виде крапивницы (около 53%) и нарушения со 
стороны ЖКТ (43%) (диспепсические расстройства), возникаю-
щие у больных в возрасте преимущественно старше 40 лет. 
Препаратами «лидерами» в плане возникновения ПР являются: 
амизон и тамифлю. Следует однако отметить, что частота встре-
чаемости ПР данной группы ЛС напрямую зависит от востребо-
ванности последних при лечении указанной нозологии. 

Выводы: назначение любого противовирусного средства 
должно быть строго обоснованным и взвешенным, с учетом всех 
критериев безопасности их применения.  
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В Україні сертифіковано більш 7 тисяч лікарських засо-

бів (ЛЗ) у 15 тисячах медикаментозних формах, що виробляють-
ся у 76 країнах світу. Існуючий спектр ЛЗ дає дерматологам  пі-
дставу  для широкого вибору ЛЗ-аналогів при призначенні тера-
пії різним хворим на поширені дерматози з однаковими діагно-
зами. Між тим, вирішення проблеми індивідуалізованого опти-
мального підбору ЛЗ з урахуванням їх побічних ефектів і супут-
ньої патології у хворих можливо лише з використанням інфор-
маційних технологій.  

Мета роботи: Розробка автоматизованої інформаційної 
системи (АІС) з алгоритму терапії поширених дерматозів шля-
хом оптімального підбору  ЛЗ.  

Методи дослідження: Штучна нейронна мережа (ШНМ) 
і алгоритми її навчання з використанням зручного середовища 
візуального програмування Borland Delphi версії 7.  

Результати: Структуру АІС складали модулі: база даних 
(БД) і база знань (БЗ). Модуль БД − сукупність таблиць, що міс-
тять інформацію про: ЛЗ (340 найменувань), хворих (194 обсте-
жених на поширені дерматози, із яких 117 мали супутні захво-
рювання) і діагнози (псоріаз, екзема, лікарська хвороба). Модуль 
БЗ містить інформацію про: поточні значення коефіцієнтів ней-
ронної мережі; матриць парних порівнянь (МПП) ЛЗ-аналогів і 
локальних критеріїв з розрахованими по методу аналізу ієрархій 
(МАІ) глобальними пріоритетами. Ці одержані глобальні пріо-
ритети використовувались АІС в якості вагових коефіцієнтів 
ШНМ для рішення задачі формування алгоритму терапевтично-
го комплексу. При цьому, головним на етапі формування БЗ бу-

379



380 

ла думка лікаря-експерта, тому що МПП ЛЗ-аналогів і локаль-
них критеріїв заповнювалися саме на основі експертних оцінок. 
Для одержання переліку рекомендованих хворому ЛЗ виконува-
лось настроювання нейронної мережі, вводилась інформація про 
хворого, перевірялась узгодженість МПП, а інформація алгори-
тму терапії у виді комплексу ЛЗ для даного хворого з урахуван-
ням його діагнозу та індивідуальних характеристик виводилась 
на екран монітору. У разі відсутності узгодженості думки ліка-
ря-експерта з рішенням АІС за формулою розраховувалось зна-
чення навчального коефіцієнта і одержувалось нове значення 
глобальних пріоритетів ЛЗ, тобто вагових коефіцієнтів нейрон-
ній мережі. Фактично значення навчального коефіцієнта визна-
чало ступінь довіри до даного лікаря-експерта, який проводив 
верифікацію рішення АІС. У випадках, коли навчальний коефі-
цієнт дорівнювався нулю, система взагалі не орієнтувалася на 
думку експерта-лікаря, а якщо помилка узгодження перевищу-
вала граничне значення, то рекомендації АІС переглядались. Ре-
зультати досліджень свідчили, що у 87% проведені експеримен-
ти співпадали з рішенням АІС. Так, в умовах прикладу для хво-
рого на прогресивну стадію розповсюдженого псоріазу з усіх 
ЛЗ-аналогів, що володіють дезінтоксикаційною дією, АІС обра-
но Реосорбілакт. При цьому, глобальні пріоритети ЛЗ-аналогів 
мали наступні значення: Неогемодез − 0,199; Реосорбілакт − 
0,343; Ентеросгель − 0,104; Кардонат − 0,188; Магнію сульфат − 
0,183.  

Висновки: Розроблено автоматизовану інформаційну сис-
тему підтримки прийняття рішення при формуванні алгоритму 
терапії шляхом підбору комплексу ЛЗ на основі штучної ней-
ронної мережі з попереднім її навчанням методом аналізу ієрар-
хій при багатокритеріальному порівнянні ЛЗ-аналогів, що до-
зволяє індивідуалізувати і оптимізувати терапію поширених де-
рматозів.  
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Ташкентский фармацевтический институт, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Цель работы: исследовать антипаразитарных свойств 

спэкгарлина для обработки остаточной полости при хирургиче-
ском лечении эхинококкоза печени. 

Методы исследования: больным основной группы  (30  
человек в возрасте от 18 до 65 лет)  был  назначен спэкгарлин, 
15 больных основной группы предварительно производилось 
чрескожная, чреспеченочная пункция эхинококовой кисты пе-
чени, через печеночную паренхиму не менее 2 см толщины. По-
сле чего содержимое кисты аспирировали и в полость кисты 
вводили спэкгарлин. Количество вводимого препарата зависит 
от объема полости кисты. Остальным 15 больным основной 
группы производилась традиционная эхинококкэктомия откры-
тым способом. Больные которые составили группу сравнения 
(20 человек), получали традиционную терапию. 

11 больным с малыми (до 5 см), среднымм (до 6-6,5 см) 
кистами тонко игольная пункция (ТИП) осуществлялась под ме-
стной анестезией  под контролем УЗИ через печеночную ткань, 
толщиной не менее 2-2.5см (во избежание попадания кистозной 
жидкости в брюшную полость), многократно замещая 50% эва-
куируемой жидкости раствором спэкгарлина с экспозицией по 
10 мин, что постепенно увеличивало концентрацию спэкгарли-
на. После чего содержимое отачивалось и вводили склерозант, 
96% этанол. Больные, перенесшие тонкоигольную пункцию, че-
рез 1-2 дня выписывались на амбулаторное наблюдение с УЗИ 
контролем в динамике в первые 2-3 месяца. Полная облитерация 
кисты после однократной пункции наступило у 8 больных. 1 
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больным произведено повторная пункция по схеме с выздоров-
лением, в течение 1 месяца. 4 больным с средными кистами, 
этим больным произведена PAIRD: пункция и дренирование ЭК 
3-3,5 см трубкой и ежедневно промывали р-ром настойки чесно-
ка. На 2-3 сутки (при промывании полости раствором натрия 
хлорида фрагментация начинается на 4-5 сут.) начинают выде-
ляться фрагменты хитиновой оболочки (процесс продолжается 
обычно 10-15 суток). После прекращения выделения (УЗИ кон-
троль) хитина, трубку заменяли на более тонкую (диаметром 
1,4мм.) и оставляли ее до полной облитерации полости, перио-
дически промывая гипертоническим р-ром, фурациллином. 
Дренаж удаляли на 20-30 сутки, проводя УЗИ контроль через 2 и 
недели. Обычно на месте кисты остается линейный рубец, кото-
рый виден на УЗИ в виде белесоватой полоски шириной 2-Змм. 
или 1-1,5см. петрификат. 

УЗИ картина после пункции и применения на месте кис-
ты определяется линейный рубец 2-3мм. или петрификат. 

Больным с традиционными хирургическими вмешатель-
ствами во время операции пунктировали кисту с постепенным 
замещением содержимого р-ром «Спэкгарлин», с целью анти-
гельминтной обработки и предотвращения обсеменения брюш-
ной полости. После чего вскрывали полость, проводили эхино-
кокэктомию и обработку оставшей части фиброзной капсулы р-
ром «Спэкгарлин». В данной группе больных также не отмеча-
лись осложнения, больные в течении 5-6 суток выписывались 
домой на амбулаторное лечение. 

В ходе клинических испытаний побочных реакций не 
было. И не отмечалась отмена препарата из-за побочных реак-
ций. 

Выводы: использование препарата «Спэкгарлин» ускоря-
ет процесс гибели паразита, нагноение кисты и фрагментации 
хитиновой облочки сокращая период лечения, чем при исполь-
зовании других антигельминтных растворов. 
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Мета роботи: визначення етіопатогенетичного обгрун-

тування та оцінка ефективності лікування вагінальних кольпітів 
грибкової етіології препаратами ітраконазолу.  

Матеріали і методи: проведення неінтервенціонного ви-
біркового дослідження 45 жінок ( віком від 19 до 54 років) з 
хронічними рецидивуючими грибковими кольпітами та вульво-
вагінітами, які були розділені на дві паралельні групи: I група з 
23 жінок отримувала стандартну терапію, яка включала місцеве 
застосування препаратів міконазолу та флуконазолу.II група з 22 
жінок отримувала ітракон по 200мг 1 раз на добу протягом 7 
днів. При оцінці фіксували параметри клінічних та лаборатор-
них досліджень.  

Результати: Хронічні вульвовагінальні кандидози 
(ХВВК)- це «хвороба цивілізації», що охоплює до 75% сучасних 
жінок, які мали вагінальний кандидоз. Збудником ХВВК у 85% 
випадків є мікст-кандидозна інфекція, резистентна до широко 
застосовуваних антимікотичних засобів. Визначено фармакоди-
намічний ефект ітраконазолу, похідного тріазолу, синтетичного 
протигрибкового засобу. Механізм дії ітраконазолу пов’язаний з 
інгібіюванням синтезу ергостеролу – важливого компоненту 
кліткової мембрани грибів. В II групі значно вищою (до 84% -18 
пацієнток) була частка одужання та відсутності рецидивів. 

Висновки: Встановлено високу ефективність дії ітракона-
золу при лікуванні хронічних вульвовагінальних кандидозів. Іт-
раконазол забезпечує ерадикацію усіх видів патогенних кандид, 
що надає можливість емпіричного лікування ХВВК без попере-
днього визначення підвиду грибів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРЕПАРАТІВ ІТРАКОНАЗОЛУ 

ПРИ ЛІКУВАННІ МІКОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ 
У ЖІНОК З ГІНЕКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

Ю.В. ТИМЧЕНКО 
Національний фармацевтичний університет, м.Харків, Україна 

 
Мета роботи: визначення етіопатогенетичного обгрун-

тування та оцінка ефективності лікування вагінальних кольпітів 
грибкової етіології препаратами ітраконазолу.  

Матеріали і методи: проведення неінтервенціонного ви-
біркового дослідження 45 жінок ( віком від 19 до 54 років) з 
хронічними рецидивуючими грибковими кольпітами та вульво-
вагінітами, які були розділені на дві паралельні групи: I група з 
23 жінок отримувала стандартну терапію, яка включала місцеве 
застосування препаратів міконазолу та флуконазолу.II група з 22 
жінок отримувала ітракон по 200мг 1 раз на добу протягом 7 
днів. При оцінці фіксували параметри клінічних та лаборатор-
них досліджень.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

НАД БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ У ДЕТЕЙ 
И.Н. ШИШИМОРОВ, А.А. ПЕРМИНОВ, И.В. НЕФЕДОВ 

Волгоградский Государственный Медицинский Университет, 
г. Волгоград, Россия 

 
Цель работы: изучить влияние дефицита эритроцитарно-

го магния на эффективность терапии бронхиальной астмы (БА) 
у детей.  

Методы исследования: было проведено открытое, срав-
нительное, проспективное исследование в параллельных груп-
пах. 40 пациентов с диагнозом БА, были разделены на 2 группы 
по стажу заболевания. Проводилось определение: уровня оксида 
азота в выдыхаемом воздухе,  маркёров аллергического воспа-
ления, а также содержание магния в эритроцитах. Для оценки 
контроля БА использован АСТ-тест.  

Результаты: Пациенты сравниваемых групп имели кон-
троль над клиническим течением БА по АСТ-тесту. Полный 
контроль имели 41% и 39%; частичный контроль 31% и 29%; 
отсутствовал контроль у  28% и 32% соответственно в 1 и 2 
группах. В ходе определения оксида азота были получены дос-
товерные различия между группами (p<0,05): в 1 группе  – 28 
[15,75;42] ppb;  во 2 группе - 45,5 [35;57,8] ppb. Более выражен-
ное аллергическое воспаление у пациентов 2 группы подтвер-
ждалось высокими концентрациями его лабораторных маркеров. 
При определении уровня магния в эритроцитах отмечалось бо-
лее низкое его содержание у пациентов 2 группы (0,42±0,01 
ммоль/1*1012 против 0,49±0,02 ммоль/1*1012 в 1 группе). 

Выводы: У пациентов с более длительным стажем болез-
ни на фоне проводимой терапии выявлен более высокий уровень 
аллергического воспаления и более низкий уровень магния в 
эритроцитах. Фармакологическая коррекция магния может ока-
заться полезной − для эффективности базисной терапии БА. 
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АНТИБИОТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

О.А.ЯКОВЛЕВА, Л.А.ВОЗНЮК, А.О.ЖАМБА, 
А.А.КЛЕКОТ, Е.В.ПИВТОРАК 

Винницкий национальный медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина 

 
Общие принципы антибиотикотерапии и антибиотико-

профилактики в хирургии были сформулированы еще в 60-х 
годах на основании классических экспериментальных работ 
J.Burke, затем уточнены по результатам клинической апроба-
ции предложенных режимов и опыта антибиотикопрофилакти-
ки послеоперационной инфекции. 

Цель работы: необходимость совершенствования прин-
ципов и методов антибиотикопрофилактики в хирургии, обу-
словленная возрастанием риска развития послеоперационных 
гнойных  осложнений на фоне полиорганных нарушений 
функций жизнеобеспечивающих систем, барьерных функций 
слизистых оболочек, кожи и подкожных структур. Одним из 
ориентиров определения необходимости проведения антибио-
тикопрофилактики и ее предполагаемой продолжительности 
является оценка операционных ран по степени их возможной 
микробной обсемененности. По этому показателю их обычно 
распределяют на «чистые», «условно-чистые», «загрязненные» 
и «грязные». Такой подход является условным, однако он дает 
возможность планировать тактику антибактериальной защиты 
в период подготовки к операции.  

Результаты: методом случайной выборки были проана-
лизированы 100 историй болезней детей, находившихся на ста-
ционарном лечении в хирургических стационарах  
г. Винницы. Средний возраст детей 7,3 года ± 1,1 (от 1 до 15 
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лет). Длительность заболевания до поступления в стационар 
составляли 8,2 дня.У 24,7% поступивших в стационар больных 
детей для определения возбудителя и его чувствительности к 
антибиотикам были взяты биоматериалы для исследований до 
начала антибиотикотерапии (в большинстве случаев – 
St.aureus). В структуре заболеваний операции на органах и тка-
невых структурах головы и шеи («условно-чистые») составля-
ют 26,7%, при этом использовались цефалоспорины 1-2 поко-
лений (исходя из наиболее частых возбудителей); аппендэкто-
мия (при неперфорированном аппендиксе) – 39,3%, при этом 
использовались  цефалоспорины 1-2 поколений в комбинации с 
метронидазолом; при аппендэктомии, осложненной перфора-
цией или гнойным перитонитом («грязные раны») (в стуктуре 
заболеваний составляли 24,1%) назначались цефалоспорины 3 
поколения в комбинации с метронидазолом, тиенам или ком-
бинация клиндамицина с гентамицином.  

Выводы: рекомендумые антибиотики или их комбина-
ции  оценивались с точки зрения широты спектра антимикроб-
ного действия, скорости формирования устойчивости возбуди-
теля, эффективности, переносимости, в том числе степени по-
вреждающего действия на нормальную микрофлору больного. 
Адекватная антибиотикотерапия не полностью предупреждала 
развитие послеоперационных гнойных осложнений. 
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РАЦІОНАЛЬНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ 
З РЕСПІРАТОРНИМИ ВІРУСНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ 

О.О. ЯКОВЛЕВА, А.О. ЖАМБА, 
Л.А. ВОЗНЮК, О.О. КЛЕКОТ 

Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 
м. Вінниця, Україна 

 
Проблема раціональної та ефективної терапії респіратор-

них інфекцій досить актуальна. Оскільки респіраторна патологія 
включає різну за етіологією, але схожу за клінічними проявами 
групу захворювань, що викликаються вірусами, бактеріями, 
грибами, внутрішньоклітинними мікроорганізмами, змішаною 
мікрофлорою. Незважаючи на великий арсенал лікарських 
засобів, фармакотерапія респіраторних інфекцій не завжди 
успішна. Причинами цього є несвоєчасне і неадекватне етіотро-
пне лікування, супутні та фонові захворювання, ускладнення. 

Мета роботи: Отримати об'єктивні дані щодо практики 
застосування антибактеріальних препаратів при лікуванні респі-
раторних інфекцій у дітей та виявити відповідність призначень 
до протоколів лікування та наказів МОЗ України. 

Методи дослідження: Для аналізу обґрунтованості приз-
начення антибактеріальних препаратів при вірусних інфекціях 
методом виборки опрацьовано 78 медичних карт хворих м. Він-
ниці за 2011-2012 р.р. Серед дітей цієї групи було 52,4% хлоп-
чиків проти 47,6% дівчаток. Вік коливався в достатньо широко-
му діапазоні — від 6 місяців до 16 років.  

Результати: Проведений нами аналіз медичних карт по-
казав, що антибактеріальну терапію застосовували при вірусній 
інфекції у дітей раннього віку, особливо до 2 років (4,6%), при 
наявності виражених симптомів інтоксикації (7,2%),  лихоман-
кових станах більше 3-х днів (46,8%), затяжного перебігу хворо-

386



386 

лет). Длительность заболевания до поступления в стационар 
составляли 8,2 дня.У 24,7% поступивших в стационар больных 
детей для определения возбудителя и его чувствительности к 
антибиотикам были взяты биоматериалы для исследований до 
начала антибиотикотерапии (в большинстве случаев – 
St.aureus). В структуре заболеваний операции на органах и тка-
невых структурах головы и шеи («условно-чистые») составля-
ют 26,7%, при этом использовались цефалоспорины 1-2 поко-
лений (исходя из наиболее частых возбудителей); аппендэкто-
мия (при неперфорированном аппендиксе) – 39,3%, при этом 
использовались  цефалоспорины 1-2 поколений в комбинации с 
метронидазолом; при аппендэктомии, осложненной перфора-
цией или гнойным перитонитом («грязные раны») (в стуктуре 
заболеваний составляли 24,1%) назначались цефалоспорины 3 
поколения в комбинации с метронидазолом, тиенам или ком-
бинация клиндамицина с гентамицином.  

Выводы: рекомендумые антибиотики или их комбина-
ции  оценивались с точки зрения широты спектра антимикроб-
ного действия, скорости формирования устойчивости возбуди-
теля, эффективности, переносимости, в том числе степени по-
вреждающего действия на нормальную микрофлору больного. 
Адекватная антибиотикотерапия не полностью предупреждала 
развитие послеоперационных гнойных осложнений. 

387 

РАЦІОНАЛЬНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ 
З РЕСПІРАТОРНИМИ ВІРУСНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ 

О.О. ЯКОВЛЕВА, А.О. ЖАМБА, 
Л.А. ВОЗНЮК, О.О. КЛЕКОТ 

Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 
м. Вінниця, Україна 

 
Проблема раціональної та ефективної терапії респіратор-

них інфекцій досить актуальна. Оскільки респіраторна патологія 
включає різну за етіологією, але схожу за клінічними проявами 
групу захворювань, що викликаються вірусами, бактеріями, 
грибами, внутрішньоклітинними мікроорганізмами, змішаною 
мікрофлорою. Незважаючи на великий арсенал лікарських 
засобів, фармакотерапія респіраторних інфекцій не завжди 
успішна. Причинами цього є несвоєчасне і неадекватне етіотро-
пне лікування, супутні та фонові захворювання, ускладнення. 

Мета роботи: Отримати об'єктивні дані щодо практики 
застосування антибактеріальних препаратів при лікуванні респі-
раторних інфекцій у дітей та виявити відповідність призначень 
до протоколів лікування та наказів МОЗ України. 

Методи дослідження: Для аналізу обґрунтованості приз-
начення антибактеріальних препаратів при вірусних інфекціях 
методом виборки опрацьовано 78 медичних карт хворих м. Він-
ниці за 2011-2012 р.р. Серед дітей цієї групи було 52,4% хлоп-
чиків проти 47,6% дівчаток. Вік коливався в достатньо широко-
му діапазоні — від 6 місяців до 16 років.  

Результати: Проведений нами аналіз медичних карт по-
казав, що антибактеріальну терапію застосовували при вірусній 
інфекції у дітей раннього віку, особливо до 2 років (4,6%), при 
наявності виражених симптомів інтоксикації (7,2%),  лихоман-
кових станах більше 3-х днів (46,8%), затяжного перебігу хворо-

387



388 

би (12,3%), при лейкоцитозі в крові без встановленої причини. 
При ускладненнях хвороби рино- та тонзилофарингітом, трахео-
бронхітом, бронхітом, пневмонією, обструктивним синдромом, 
лімфоденітом, ураженням нирок антибіотики призначали у 
62,1%. Серед пацієнтів, які отримували антибіотикотерапію, бу-
ли і діти з респіраторною вірусною інфекцією, котрі мали супу-
тні захворювання (32,4%): аномалії конституції, залізодефіцитну 
анемію, хронічну патологію ЛОР-органів та серцево-судинної 
системи. Переважній більшості дітей застосовували антибіотики 
цефалоспоринового ряду (48,7 %), захищені пеніциліни (22,5 %) 
та макроліди (14,8 %), інші групи призначались рідко. 

Висновки: Алгоритм призначення антибіотиків у дітей з 
вірусними інфекціями базується на встановлені або відсутності 
сиптомів, синдромів, ускладнень, супутніх захворювань, віку 
дитини згідно рекомендацій та наказів МОЗ України. Раціональ-
ний вибір антимікробної терапії, доцільність і своєчасність її 
призначення при ускладненому перебігу респіраторних вірусних 
інфекцій підвищить ефективність проведеного лікування, дозво-
лить попередити розвиток серйозних ускладнень і зменшить рі-
вень дитячої смертності в цілому. Раціональна антибіотикотера-
пія поширених респіраторних інфекцій у дітей (з обмеженням 
цефалоспоринів ІІІ покоління) є найважливішим засобом профі-
лактики резистентності збудників до антибіотиків і їх глобаль-
ного поширення. 
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Мета роботи: дослідити прогресування легеневої гіпер-

тензії на тлі ХОЗЛ в залежності від фармакотерапії. 
Методи дослідження: на базі пульмонологічного відді-

лення Обласної Клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова було обсте-
жено 100 хворих на ХОЗЛ ІІ та ХОЗЛ ІІІ стадії в період загост-
рення, з ускладненням легеневою гіпертензією, віком 36-65 ро-
ків, серед яких було 22 жінки і 78 чоловіків. Проведено 
об’єктивне обстеження хворих та визначення тиску в легеневій 
артерії за допомогою доплер-ехокардіографії, веріфікація діаг-
нозу відбувалася згідно наказам МОЗ України. 

Результати: при проведенні дослідження виявлено, що в 
обстеженій групі професійні шкідливості спостерігались у 75 
хворих, із 78 чоловіків 72 хворих мали стаж паління більше 20 
років. Звертає на себе увагу, що 73 % хворих  при першому зве-
рнені до лікаря з приводу даного захворювання було сформу-
льовано діагноз ХОЗЛ ІІ із-за пізнього звернення до ліка-
ря.Тривалість базисної фармакотерапії досягала 10-14 днів в 
стаціонарі, з рекомендаціями її продовження в амбулаторних 
умовах за аналогічними напрямками, крім глюкокортикостерої-
дів. 

При госпіталізації в стаціонар хворі отримували базисну 
терапію, а саме: антибіотики (цефалоспорини, фторхінолони); 
β2-агоністи короткої дії (сальбутамол); комбіновані бронхоліти-
ки (беродуал Н, серетид); муколітики (амброксол, лазолван, 
проспан); метилксантини та при наявності важкого обстуктив-
ного синдрому системні глюкокортикостероїди або симптома-
тичну терапію. 

Було виявлено, що у хворих, які спостерігаються з при-
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воду ХОЗЛ, діагностована легенева гіпертензія різних рівнів в 
залежності від тривалості захворювання: 
- 4-5 років - легенева гіпертензія 35,72+1,72 мм рт. ст.; 
- 6-10 років - легенева гіпертензія 37,46+ 1,97 мм рт. ст.; 
- 11-15 років - легенева гіпертензія досягає 46,8 мм рт.ст.  

Слід зауважити, що за останні роки відмічається зростан-
ня захворювання органів дихання, серед яких особливе місце 
займає ХОЗЛ і визначає собою значну медичну і соціальну про-
блему: ХОЗЛ займає за розповсюдженням серед інфекційних 
захворювань 2-е місце після серцево–судинних хвороб і 4-е міс-
це в структурі причин смертності в світі, частота якої продовжує 
збільшуватись. За прогнозами Всесвітньої Організації Охорони 
Здоров’я, ХОЗЛ за розмірами економічних збитків, що нано-
сяться хворобами, до 2020 року вийде на 5-те місце, займе ліду-
ючу позицію серед хвороб органів дихання.Така ситуація вима-
гає більш прискіпливої уваги до фармакотерапії ХОЗЛ та особ-
ливо до прогностичного загрозливого ускладнення – саме леге-
невої гіпертензії. Аналіз анамнезу хворих свідчить, що цей ас-
пект діагностики не акцентується лікарями, його цілеспрямова-
ного пошуку не відбувається. 

В той же час очевидно, що прогресування ХОЗЛ за давні-
стю сприяє зростанню такого ускладнення, як легенева гіпертен-
зія, але фармакотерапія цього ускладення не входить  в стандар-
ти терапії ХОЗЛ. 

Висновки: Проведений аналіз свідчить про наявність під-
вищеного тиску в легеневій артерії на тлі прогресування ХОЗЛ. 
Отримані дані підтверджують, що базисна терапія не забезпечує 
стримання та своєчасної корекції прогресування легеневої гіпер-
тензії. Така ситуація вимагає додаткового призначення відпові-
дних вазодилятаторів та оцінку їх ефективності, щодо перебігу 
легеневої гіпертензії. 
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FROM CLINICAL PHARMACY 
TO PHARMACEUTICAL CARE IN HUNGARY 

ANTAL SAMU 
Hungarian private pharmacies association 

 
The clinical orinted pharmacy in Hungary was started in the 

early seventies in several clinics and hospitals. They played an ac-
tive role in different fields (eg.:therapeutic drug monitoring, phar-
macokinetic, pharmacotherapeutical consultation, etc. services ) of 
clinical pharmacy. As in other part of the world also in Hungary 
some of the areas of clinical pharmacy  and health promotion,step 
by step have got a more and more important role in community 
pharmacy. 

Since the beginning of 2000 pharmaceutical care programs 
started, especially in diseases-specific areas. Our first program was 
diabetes (2005) and we developed our activity in the field of hyper-
tension (2006), dyslipidaemia (2007) and finally 
metabolicsyndrome - MS(2008). Health promotion studies in Hun-
gary focused on long term chronic conditions and resulting pharma-
cy intervention. When we started the first project 55 pharmacies 
participated and now we have more than 900 pharmacies involved 
(36 % of Hungarian pharmacies). 

The objectives of the program were to provide information 
about healthy lifestyle and possible ways to prevent, postpone MS, 
increase awareness of the character of early diagnosis of MS, 
recognize persons exposed to high risk, increase treatment 
adherence of patients diagnosed. All of the activities of the program 
were based on the developed study protocol developed by the 
National Commettee of Pharmaceutical Care. The protocol contains 
exact guidelines on every level of care. Screening for early 
diagnosis of MS or for risk factors can help prevent MS and alert 
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people to relationship between potential disease and their lifestyle. 
Effective management helps to control MS conditions and 
pharmacists can provide the link between treatment  and 
monitoring. 

Participating patients were screened for MS, digitalised risk 
estimation were used as well. The results were discussed and 
patients were educated on MS and lifestyle recommendation. 
Pharmacists can offer advice and support and where appropriate can 
refer the patient to another health care professional. 

The conclusion was that pharmacists' MS program was 
successful in identifying MS patiens, cooperation between health 
care providers is absolutely necessary for  screening and 
prevention. An MS screening and education program can be 
successfully implemented in a community pharmacy setting. At the 
moment, our main priorities are medication therapeutic 
management and prepare new protocols. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ 
МОНОКОМПОНЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ІНГІБІТОРІВ 

АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ 
ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

В.Ю. АДОНКІНА  
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 
Мета роботи: Артеріальна гіпертензія (АГ) – найбільш 

поширене захворювання у світі, що значною мірою визначає ви-
соку смертність осіб працездатного віку. Раціональна фармако-
терапія АГ потребує довічного застосування антигіпертензивних 
препаратів (АГП) в дозах необхідних для досягнення цільового 
рівня АТ. З огляду на це, обсяг споживання АГП відбиває зако-
номірності і тенденції лікування АГ. Інгібітори ангіотензинпе-
ретворюючого ферменту (ІАПФ) найбільш широко використо-
вуються в терапії АГ. Мета роботи - визначити обсяг та провес-
ти порівняльний аналіз споживання (за показником 
DDDs/1000/d) ІАПФ в Україні. 

Матеріали та методи: Дослідження динаміки спожи-
вання ІАПФ проводили за АТС/DDD-методологією, використо-
вуючи дані про обсяги реалізації ЛП довідково-пошукової сис-
теми «Лікарські засоби» компанії Моріон протягом 2008–2011 
років.  

Результати дослідження: Аналіз динаміки споживання 
ІАПФ за досліджуванні роки свідчить, що протягом 4 років лі-
дерами за обсягом споживання (за показником DDDs/1000/d) є: 
монокомпонентні препарати еналаприла (10,58-12,47) та лізино-
прила (3,28-3,93). У структурі споживання каптоприла перева-
жають комбіновані препарати (5,25-7,14 DDDs/1000/d). 

Висновки: Отримані результати свідчать, що серед ІАПФ 
безумовними лідерами споживання за показником DDDs/1000/d 
на фармацевтичному ринку України є: еналаприл, каптоприл, 
лізиноприл. Ці препарати представлені найбільшою кількістю 
генериків вітчизняного виробництва, що обумовлює їх високу 
цінову доступність для пацієнта. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

З.А. БЕЗВЕРХНИ, М.Д. БРУМЭРЕЛ  
Государственный Университет Медицины и Фармации 

им. Н. Тестемицану, Кишинев, Молдова 
 

Надлежащая аптечная практика (НАП) представляет со-
бой стандарты качества фармацевтических услуг предоставляе-
мыми аптеками открытого и закрытого типа.  Внедрение НАП в 
Республике Молдова началось  в начале 2000-х годов, с момента 
принятия закона об оценке и аккредитации в системе здраво-
охранения  №. 552 от 18.10.2001. Стандарты аккредитации для 
аптечных учреждений были разработаны на основании реко-
мендаций ВОЗ/МФФ1993 и 1998 года. Они состоят из 5 разде-
лов касающихся деятельности аптек: институциональные прак-
тики, материально-техническая база, менеджмент качества ле-
карственных средств, менеджмент качества фармацевтических 
услуг и менеджмент кадровых ресурсов. На сегодняшний день 
прошли аккредитацию 425 фармацевтических предприятия (без 
филиалов), что представляет собой более половины зарегистри-
рованных учреждений. Позже, в 2010-2011 гг. были внесены из-
менения в закон о фармацевтической деятельности касательно 
фармацевтических услуг, а также принят приказ МЗ о перечне 
основных фармацевтических услуг и показателях их качества, 
обязательных для внедрения во всех общественных аптеках. 
Данный перечень включает в себя 3 основные услуги: отпуск 
лекарств, продвижение здорового образа жизни и ответственное 
самолечение. Также были определены 9 показателей качества 
данных услуг: 6 показателей структуры, 1- процессуальный и 2 - 
результативности. В настоящий момент находится в разработке 
общий перечень стандартов НАП.  
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ФАРМАКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ  
АНТИБІОТІКОТЕРАПІІ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ 

В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ 
Н.В. БЕЗДІТКО, Ю.В. КСЕНЧУК  

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Мета роботи: визначити антибактеріальні препарати, що 
найбільш часто застосовуються при лікуванні негоспітальної пне-
вмонії (НП) в умовах стаціонару і оцінити ступінь відповідності 
призначень існуючим національним рекомендаціям. 

Матеріали і методи: ретроспективний аналіз 186 історій 
хвороб пацієнтів з НП, які проходили стаціонарне лікування в 
пульмонологічному відділенні багатопрофільної лікарні м. Вінниці 
в період 2011-2012 рр. Вік хворих – від 21 до 74 років, жінки ста-
новили 60%, чоловіки – 40%. У 52% пацієнтів пневмонія була дво-
сторонньою, у 48% – односторонньою. Середня тривалість госпі-
талізації – 12 ± 3,6 днів. 

Результати. Нераціональна антибіотикотерапія (АБТ) за-
лишається актуальною проблемою реальної клінічної практики, 
сприяючи зниженню ефективності лікування і розвитку резистент-
ності мікроорганізмів. В аналізованому стаціонарі для лікування 
НП застосовувалися антибіотики 19 МНН з 7 фармакологічних 
груп. Найчастіше призначались левофлоксацин (20,4% хворих), 
цефалоспорини III-IVпокоління – цефтриаксон, цефотаксим, цефе-
пім, цефтазидим (у цілому – 32,4% призначень), ципрофлоксацин 
(5,4%). Більш, ніж половині пацієнтів призначалась комбінована 
АБТ двома і трьома препаратами: цефалоспорини III покоління з 
фторхінолонами III покоління, цефалоспорини III покоління з мак-
ролідами, цефалоспорини IV покоління з фторхінолонами III поко-
ління. Виявлена велика різноманітність схем АБТ при схожому 
спектрі збудників НП свідчить про недотримання прийнятих стан-
дартів лікування. 

Висновок: лікування хворих на НП не завжди відповідає 
стандартам, в більшості випадків призначаються фторхінолони, 
цефалоспорини III покоління, рідко – захищені амінопеніциліни. 
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В Украине вступил в силу закон от 04.07.2012 г. № 5036-VI 
«О внесении изменений в Основы законодательства Украины о 
здравоохранении относительно установления ограничений при 
осуществлении руководителями и работниками лечебно-профила-
ктических и фармацевтических (аптечных) учреждений профес-
сиональной деятельности». Согласно этому документу, во время 
реализации лекарственного средства (ЛС) провизор по требованию 
потребителя обязан предоставить ему информацию о наличии та-
ких же ЛС по более низкой цене. 

Цель работы: оценить объем необходимой информации и 
реальные условия ее предоставления для взаимозамены ориги-
нальных ЛС статинов на более дешевые по желанию потребителя.   

Материалы и методы. Использованы источники офици-
альной информации о ЛС: Государственный формуляр ЛС, Ком-
пендиум, прайс-листы еженедельника «Аптека on-line», фармако-
экономический (ФЭ) метод минимизации затрат, контент-анализ.  

Результаты исследования. По отношению к лекарствен-
ным препаратам понятие «более дешевые» может применяться к 
стоимости упаковки, стоимости единицы дозирования (таблетки, 
капсулы), а также к стоимости суточной дозы, что наиболее пра-
вильно с клинической точки зрения. Определение стоимости су-
точной дозы требует проведения фармакоэкономического анализа 
методом минимизации затрат с последующим внесением результа-
тов в определенную базу данных. Таким образом, для неформаль-
ного полноценного информирования пациента с целью решения 
вопроса о возможности замены дорогого (оригинального) ЛС на 
его более дешевый аналог провизор должен предоставить сведе-
ния: об аналогичных (содержащих то же действующее вещество) 
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ЛС, имеющихся на фармацевтическом рынке Украины с учетом 
формы выпуска (дозы и единиц дозирования в упаковке) с указа-
нием торгового названия и производителя; о возможных вариантах 
достижения необходимой суточной дозы с учетом имеющихся на 
рынке форм выпуска ЛС; о стоимости суточной дозы различных 
ЛС (по результатам ФЭ анализа минимизации затрат). С учетом 
современных положений о надлежащей фармацевтической опеке, 
желательно также предоставить потребителю сведения о биоэкви-
валентности ЛС, предлагающихся для взаимозамены. При фор-
мальном подходе для взаимозамены ЛС на более дешевое, прови-
зору достаточно дать сведения только о цене упаковки имеющихся 
в данной аптеке аналогов соответствующего ЛС.  

Проанализировано время, необходимое для неформального 
и формального информирования пациента с целью решения во-
проса о замене оригинальных препаратов розувастатина и аторва-
статина. Розувастатин представлен на фармрынке Украины ориги-
нальным ЛС в четырех вариантах дозирования и четырьмя генери-
ками (с учетом дозирования и количеством доз в упаковке – всего 
19 препаратов). Суточную дозу розувастатина 10 мг пациент мо-
жет получить, приняв одну таблетку 10 мг, или две по 5 мг, или ½ 
по 20 мг, или ¼ по 40 мг. При этом разница в цене суточной дозы 
оригинального препарат составит 1,4 раза, генерических – в 2,2-2,6 
раза. Разница между соответствующими дозами оригинального и 
генерических препаратов составляет 3,2-4,1 раза. В течение мину-
ты провизор при обычном темпе речи может предоставить инфор-
мацию о двух (максимум трех) ЛС. Для предоставления полноцен-
ной информации о возможности замены оригинального розуваста-
тина на более дешевые ЛС потребуется 8-10 мин. (при условии, 
что имеется готовая база стоимости суточной дозы, а сведения о 
биоэквивалентности пациента не интересуют). При формальном 
подходе потребуется 1-2 мин. В то же время, следует иметь ввиду, 
что без учета стоимости суточной дозы формальная информация 
может быть искаженной, так как упаковка генерика по цене может 
практически не отличаться от оригинального препарата (соответ-

398



398 

ВЗАИМОЗАМЕНА ОРИГИНАЛЬНЫХ И ГЕНЕРИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ: ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

Н.В. БЕЗДЕТКО, И.В. ЧИНУШ, И.С. БОНДАРЧУК  
Национальный фармацевтический университет,  

г. Харьков, Украина 
 

В Украине вступил в силу закон от 04.07.2012 г. № 5036-VI 
«О внесении изменений в Основы законодательства Украины о 
здравоохранении относительно установления ограничений при 
осуществлении руководителями и работниками лечебно-профила-
ктических и фармацевтических (аптечных) учреждений профес-
сиональной деятельности». Согласно этому документу, во время 
реализации лекарственного средства (ЛС) провизор по требованию 
потребителя обязан предоставить ему информацию о наличии та-
ких же ЛС по более низкой цене. 

Цель работы: оценить объем необходимой информации и 
реальные условия ее предоставления для взаимозамены ориги-
нальных ЛС статинов на более дешевые по желанию потребителя.   

Материалы и методы. Использованы источники офици-
альной информации о ЛС: Государственный формуляр ЛС, Ком-
пендиум, прайс-листы еженедельника «Аптека on-line», фармако-
экономический (ФЭ) метод минимизации затрат, контент-анализ.  

Результаты исследования. По отношению к лекарствен-
ным препаратам понятие «более дешевые» может применяться к 
стоимости упаковки, стоимости единицы дозирования (таблетки, 
капсулы), а также к стоимости суточной дозы, что наиболее пра-
вильно с клинической точки зрения. Определение стоимости су-
точной дозы требует проведения фармакоэкономического анализа 
методом минимизации затрат с последующим внесением результа-
тов в определенную базу данных. Таким образом, для неформаль-
ного полноценного информирования пациента с целью решения 
вопроса о возможности замены дорогого (оригинального) ЛС на 
его более дешевый аналог провизор должен предоставить сведе-
ния: об аналогичных (содержащих то же действующее вещество) 

399 

ЛС, имеющихся на фармацевтическом рынке Украины с учетом 
формы выпуска (дозы и единиц дозирования в упаковке) с указа-
нием торгового названия и производителя; о возможных вариантах 
достижения необходимой суточной дозы с учетом имеющихся на 
рынке форм выпуска ЛС; о стоимости суточной дозы различных 
ЛС (по результатам ФЭ анализа минимизации затрат). С учетом 
современных положений о надлежащей фармацевтической опеке, 
желательно также предоставить потребителю сведения о биоэкви-
валентности ЛС, предлагающихся для взаимозамены. При фор-
мальном подходе для взаимозамены ЛС на более дешевое, прови-
зору достаточно дать сведения только о цене упаковки имеющихся 
в данной аптеке аналогов соответствующего ЛС.  

Проанализировано время, необходимое для неформального 
и формального информирования пациента с целью решения во-
проса о замене оригинальных препаратов розувастатина и аторва-
статина. Розувастатин представлен на фармрынке Украины ориги-
нальным ЛС в четырех вариантах дозирования и четырьмя генери-
ками (с учетом дозирования и количеством доз в упаковке – всего 
19 препаратов). Суточную дозу розувастатина 10 мг пациент мо-
жет получить, приняв одну таблетку 10 мг, или две по 5 мг, или ½ 
по 20 мг, или ¼ по 40 мг. При этом разница в цене суточной дозы 
оригинального препарат составит 1,4 раза, генерических – в 2,2-2,6 
раза. Разница между соответствующими дозами оригинального и 
генерических препаратов составляет 3,2-4,1 раза. В течение мину-
ты провизор при обычном темпе речи может предоставить инфор-
мацию о двух (максимум трех) ЛС. Для предоставления полноцен-
ной информации о возможности замены оригинального розуваста-
тина на более дешевые ЛС потребуется 8-10 мин. (при условии, 
что имеется готовая база стоимости суточной дозы, а сведения о 
биоэквивалентности пациента не интересуют). При формальном 
подходе потребуется 1-2 мин. В то же время, следует иметь ввиду, 
что без учета стоимости суточной дозы формальная информация 
может быть искаженной, так как упаковка генерика по цене может 
практически не отличаться от оригинального препарата (соответ-

399



400 

ственно 199,9 и 202,1 грн). Аторвастатин представлен в Формуляре 
31 ТН и 90 ЛП. Полноценная информация пациента потребует со-
ответственно 30-45 мин. 

Выводы. В настоящее время представление провизором 
информации о возможности замены ЛС, рекомендованного врачом 
на более дешевый аналог может осуществляться только по фор-
мальному признаку. 
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О.І. БЄЛЯЄВА, В.В. ТРОХИМЧУК  
Одеський національний медичний університет, м.Одеса, Україна 

 
Фармацевтичне забезпечення хворих дітей залишається 

актуальною проблемою охорони здоров’я підростаючого поко-
ління. 

Мета роботи: визначення номенклатури лікарських за-
собів (ЛЗ) для лікування хворих дітей на позалікарняну пневмо-
нію. 

Методи дослідження. Були застосовані методи статисти-
чного та частотного аналізів щодо фармацевтичного забезпе-
чення хворих дітей на позалікарняну пневмонію. Об’єктами до-
слідження були проаналізовані листи лікарських призначень па-
цієнтів з діагнозом за міжнародною класифікацією хвороб 10-го 
перегляду J18.0 «Бронхопневмонiя, неуточнена» та J15.7 «Пне-
вмонiя спричинена Mycoplasma pneumoniae», які знаходились на 
стаціонарному лікуванні у пульмонологічних відділеннях дитя-
чих лікарень двох областей України у 2011 р. 

Результати. Встановлено, що на одного хворого з діаг-
нозом J18.0 та J15.7 призначено в середньому 8 та 9 ЛЗ відпові-
дно. Тривалість госпіталізації для пацієнтів з діагнозом J18.0 в 
середньому складала 17 ліжко-днів , а для хворих  J15.7 - 14 лі-
жко-днів. Переважну частину (37,9%) хворих J18.0 складали ді-
ти дошкільного періоду, проте пневмонія спричинена 
Mycoplasma pneumoniae частіше (48,3%)  діагностувалась у ді-
тей переддошкільного періоду. Показник споживання ЛЗ у пе-
рерахунку на одного хворого більше у хворих з діагнозом J18.0 
в 1,2 рази.  

Висновки. Детальний аналіз лікарських препаратів довів, 
що призначення мали індивідуальний характер та відповідали 
вимогам сучасних протоколів лікування пневмонії у дітей.  
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І.М. БІЛАЙ, О.С.ЯКОВЛЕВА  
Запорізький державний медичний університет, 

м. Запоріжжя, Україна 
 

Мета роботи: аналіз лікарських призначень хворим на 
ішемічну хворобу серця, яким була надана медична допомога у 
кардіологічних відділеннях лікувальних закладів Запорізької об-
ласті у 2011-2012 рр. 

Методи дослідження: ретроспективний частотний аналіз 
споживання лікарських засобів. Проаналізовано 325 історій хво-
роб пацієнтів із діагнозом: стабільна стенокардія І, ІІ, ІІІ та ІV 
ступеня із загальним холестерином у крові > 4,5 ммоль/л та/або 
холестерином ліпопротеїдів низької щільності > 2,5 ммоль/л. 
Обробка отриманих результатів здійснювалась за допомогою 
табличного процесору «МS Exel». 

Результати: За результатами частотного аналізу лікарсь-
ких призначень встановлено, що найбільша кількість призна-
чень припадала на групу серцево-судинних лікарських засобів 
(1035 призначень або 63,71 % від загальної кількості призна-
чень).  

У структурі лікарських призначень група гіполіпідеміч-
них препаратів була представлена лише групою статинів. Серед 
статинів за кількістю призначень (за INN) лідером був аторвас-
татин (53,12 % від загальної кількості призначень по групі гіпо-
ліпідемічних препаратів). Далі розмістились такі лікарські засо-
би за INN, як симвастатин (25,61 %), розувастин (19,76 %). 

Висновки: Отримані результати аналізу споживання лі-
карських засобів у подальшому нададуть можливість оптимізу-
вати фармацевтичне забезпечення хворих на ішемічну хворобу 
серця. 
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Цель работы: определение влияния компенсации стои-

мости лекарственных средств из фондов обязательного меди-
цинского страхования, на разные категории населения Респуб-
лики Молдова.  

Методы исследования: Использование методики Все-
мирной Организации Здравоохранения и Международной про-
грамме действий для здравоохранения (HAI): Измерение цены, 
наличия, ценовой доступности и ценовой доступности лечения. 
Данные: наличный ассортимент в аптеках списка компенсируе-
мых лекарств, отпущенные количества, цены, доля компенсации 
за период 2008-2011 гг. 

Результаты: Анализируя, весь список компенсируемых 
лекарственных средств и исключив из него лекарства, которые 
компенсируются в 100% объеме (25 международных непатенто-
ванных наименований – 27%), установили что в среднем, для 
покрытия затрат на один курса лечения, пациенту необходима 
семидневная заработная плата, исходя из расчета ее минималь-
ного уровня. С учетом средней компенсации стоимости ле-
карств, затраты покрываются трехдневной заработной платой. 
При расчете экономической доступности,  исходя из величины 
средней оплаты труда (к которой относится основная масса тру-
доспособного населения) курс лечения покрывается зарплатой 
1,3 рабочих дня, а с учетом компенсации стоимости лекарств, 
стоимость покрывается зарплатой 0,7 рабочих дня. 

Выводы: Уровень компенсации стоимости лекарств, 
включенных в список компенсируемых из фондов обязательного 
медицинского страхования, не влияет значительно на экономи-
ческую доступность к ним трудоспособного населения. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

О. ДЫРИВ1, О.Е. ГРИНЦОВА2  
1Аптечная сеть Booth, г. Лондон, Великобритания, 

2Национальный фармацевтический университет, 
г. Харьков, Украина 

 
Национальная система здравоохранения в Великобрита-

нии (The National Health Service) была основана в 1948 году и 
финансируется из общих налогов населения. Она предоставляет 
доступ населения к широкому спектру медицинских услуг, фар-
мацевтических услуг, полностью либо частично бесплатное 
обеспечение лекарственными средствами. Королевское Фарма-
цевтическое общество (основано в 1841 году) представляет ин-
тересы провизоров в системе здравоохранения, занимается про-
движением роли фармацевтической практики для признания ее 
значимости на национальном уровне. Все провизоры являются 
членами общества. Фармацевтические услуги в Великобритании 
предоставляют лицензированные аптеки, большинство из кото-
рых принадлежит к аптечным сетям. Крупнейшей сетью являет-
ся сеть Booth с 2500 аптек на всей территории Великобритании. 
К основным фармацевтическим услугам, которые предоставля-
ются во всех аптеках, относятся: отпуск лекарственных препара-
тов, продвижение здорового образа жизни и информирование о 
профилактике заболеваний; маркировка лекарственных препа-
ратов; клинические вспомогательные услуги (измерение давле-
ния, глюкозы крови, холестерина). 

Существует перечень дополнительных услуг, для предос-
тавления которых провизор должен пройти аккредитацию. К та-
ковым относятся обзор лекарственной терапии, консультирова-
ние различных групп пациентов с хроническими заболеваниями. 
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В Украине 57% жителей страны осуществляют покупку 

лекарств (ЛС) без предварительной консультации со специали-
стом. Этому во многом способствует реклама лекарств в средст-
вах массовой информации (СМИ). Как правило, в рекламе не 
освещаются или недостаточно излагаются негативные свойства 
ЛС и завышается его эффективность. Отрицательные моменты 
этого явления сводятся к опасности несвоевременного обраще-
ния к врачу и, как следствие, − к высокому риску развития ос-
ложнений, возможности развития побочных реакций (ПР) и т.д. 

Цель работы: провести анализ рекламы ЛС группы не-
стероидных противовоспалительных средств (НПВС), широко 
представленной в СМИ, Интернете и рекламных прайсах, пред-
назначенных для специалистов Министерства здравоохранения. 

Методы исследования: отбор и анализ рекламы НПВС, 
которая содержит некорректную информацию об эффективно-
сти и безопасности ЛС. 

Результаты. НПВС являются одними из самых реклами-
руемых ЛС. Нами были выявлены несколько фактов некоррект-
ного представления информации о рекламируемом ЛС. Так, 
рекламный блок препарата «Раптен»(диклофенак калия) в жур-
нале «Здоров’яУкраїни» утверждает о его надежности и безо-
пасности, но, учитывая известные ПРпрепарата, такие как уль-
церогенное действие, головная боль, повышение активности 
трансфераз и другие,  назвать такой препарат безопасным нель-
зя. Для купирования головной боли телевизионная реклама 
предлагает препарат «Имет» (ибупрофен). При длительном час-
том применении он может вызывать ПР, характерные для любо-
го НПВС. Кроме того, головная боль – распространённый сим-
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птом разнообразных заболеваний и патологических состояний, 
устранить этот симптом – значит отсрочить лечение первопри-
чины, что может приводить к серьезным последствиям, поэтому 
любая длительная головная боль требует обследования у врача. 
В рекламном проспекте препарата «Федин-20» ЛС позициони-
руется как лучшее средство при ревматоидном артрите, остео-
артрозе и анкилозирующем спондилоартрите. Действующее ве-
щество ЛС – пироксикам - обладает хондротоксическим дейст-
вием, и это является его недостатком по сравнению с другими 
НПВС, обладающими хондронейтральными и хондропротек-
торными свойствами. Такая редакция рекламы является некор-
ректной. В рекламном проспекте препарата «Нимеге-
зик»(нимесулид) указано следующее: он обладает новым эффек-
тивным и безопасным механизмом действия, безопасен при 
приеме с другими ЛС, у детей и людей пожилого возраста. Со-
гласиться с этим нельзя, т.к.это ЛС обладает большим количест-
вом ПР, указанных в инструкции. Он противопоказан детям до 
12 лет и с осторожностью назначается людям пожилого возрас-
та. Взаимодействие «Нимегезика» с другими ЛС может приво-
дить к различным ПР, например, его одновременный приемс 
другими НПВС усиливает риск группоспецифичныхПР, а при-
менение с антикоагулянтами повышает риск развития кровоте-
чения. Говорить о безопасности «Нимегезика» при приеме с 
другими ЛС и у детей некорректно. 

Выводы. Почти все ЛС, которые рекламируются, реально 
не влияют на качество лечения в целом. К выбору ЛС необхо-
димо подходить серьезно, учитывая его фармакодинамические и 
фармакокинетические свойства, уделяя особое внимание проти-
вопоказаниям и побочным эффектам, а также принимая во вни-
мание индивидуальные особенности пациента. 
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Безпека споживання лікарських засобів (ЛЗ) – це одна зі 
складових якості, тому останнім часом актуальним питанням 
стає облік та класифікація побічних реакцій (ПР) на лікарські 
засоби. Витрати, що спрямовуються на ліквідацію наслідків ПР, 
можуть мати досить великі обсяги, тому  при застосуванні фар-
макотерапевтичних схем повинні обиратись  не тільки ефектив-
ні, а й найбільш безпечніші препарати. Найчастіше у цьому ви-
падку фахівці використовують метод «вартість – ефективність», 
але  доцільно при цьому враховувати також фінансові витрати, 
які мають за природу виникнення ПР або відсутність будь-якого 
ефекту від прийому ліків.  

Тому метою роботи стало вивчення можливих наслідків 
побічної дії ЛЗ, визначення вартості ліквідаційних заходів при 
виникненні несприятливого ефекту. У якості об’єкта досліджен-
ня було обрано  протикашльові препарати, на тлі застосування 
яких спостерігались ПР. Передбачається, що витрати на усунен-
ня наслідків виникнення ПР поділяються на прямі та непрямі. 
Прямі витрати включають до себе фінансові витрати щодо ме-
дичного та фармацевтичного обслуговування пацієнта, тобто 
вартість наданих послуг та вартість використаних матеріалів, 
обладнання тощо. Відповідно до цієї структури запропоновано 
алгоритм визначення розрахунку прямих витрат при виникненні 
ПР, який враховує середню вартість лікування «підозрюваним» 
препаратом до виникнення ПР, середню вартість медикаментоз-
ного лікування несприятливих симптомів, вартість обов’язкових 
і додаткових досліджень при класифікації проявів ПР, вартість 
перебування в стаціонарі, а також кількість хворих, у яких спо-
стерігалася ПР при застосуванні  ЛЗ. Також має місце вплив не-
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прямих витрат, він виявляється через деякий проміжок часу та 
достатньо вагомий за своєю соціальною та економічною струк-
турою.   

Нами проведено оцінку прямих витрат, для чого проана-
лізовано статистичні дані про випадки ПР при використанні ви-
щезазначених ЛЗ у пацієнтів по Харківській області за період 
2004 – 2011 роки. В процесі дослідження було визначено струк-
туру проявів ПР, згідно якої основні з них розподілились на: 
прояви з боку  шкіри, з боку серцево-судинної системи, з боку 
центральної нервової системи. Далі при обчисленнях було вра-
ховано вартість діагностування симптомів прояву ПР, середню 
вартість фармакотерапії симптомів ПР, тривалість лікування, 
вартість одного ліжко-дня. Обсяги фармакотерапії розраховува-
лись відповідно до нормативів надання медичної допомоги до-
рослому населенню. Вартість заходів медичної допомоги оціню-
вали, виходячи з мінімальних закупівельних цін на ЛЗ та міні-
мальних тарифів на медичні маніпуляції, що склалися на ринку 
медичного страхування. Таким чином, отримано середню вар-
тість ліквідаційних заходів основних симптомів прояву ПР. 

Наступним етапом досліджень стало узагальнення даних 
та розрахунок витрат на усунення наслідків ПР за кожною між-
народною назвою визначених препаратів. Загальні витрати на 
усунення проявів ПР при прийомі протикашльових препаратів  
склали 28103,81 грн. 

Таким чином, отримані суми витрат свідчать про те, що 
економічні витрати, пов’язані з усуненням наслідків ПР ЛЗ, дос-
татньо істотні, особливо це відчувається в умовах обмеженості 
ресурсів. Тобто  існує явна потреба у  відстеженні та врахуванні 
наслідків ПР для організації адекватної терапії, для оптимізації 
фінансових витрат на лікування, для поліпшення якості медич-
ної та фармацевтичної допомоги населенню. 
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В умовах загострення конкуренції між виробниками ори-
гінальних і генеричних лікарських препаратів (ЛП), зростання 
кількості ліків з близькою терапевтичною ефективністю, законо-
давчого обмеження певних форм просування на ринок зростає 
інтерес фармацевтичних компаній до фармакоекономічних дос-
ліджень як до перспективного інструменту фармацевтичного 
маркетингу, який надає додаткові можливості для по-
зиціонування ЛП і знаходження їх ринкової ніші. 

Мета роботи: аналіз можливостей використання резуль-
татів фармакоекономічних досліджень у фармацевтичному мар-
кетингу. Методи дослідження: історичний, логічний аналіз.  

Результати. Основними видами фармакоекономічних 
досліджень, які можуть використовуватись у фармацевтичному 
маркетингу, є аналіз «вартості захворювання», «витрати-ефек-
тивність», «впливу на бюджет», оцінка стандартів надання ме-
дичної допомоги, порівняльна оцінка оригінальних і генеричних 
ЛП тощо. Аналіз «вартості захворювання» сприяє актуалізації 
проблеми, привабленню уваги медичної спільноти і суспільства 
в цілому до нозології, формуванню іміджу компанії як соціально 
відповідальної. Аналіз «витрати-ефективність» є підставою для 
внесення ЛП до різних переліків (основних лікарських засобів 
(ЛЗ); ЛЗ, які можуть закуповуватися за державні кошти; фор-
мулярів, медичних стандартів та клінічних протоколів), що роз-
ширює можливості для просування на госпітальному сегменті 
ринку. За результатами аналізу «впливу на бюджет» може здійс-
нюватися включення ЛП у державні програми, визначатися ре-
альна вартість додаткових витрат або економії бюджету при за-
стосуванні препарату. Оцінка реального споживання ЛП надає 
можливість визначення поширеності певної нозології, оцінки 
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впливу застосування нових ЛП на показники здоров’я насе-
лення, формування рекомендацій щодо включення нових ЛП в 
регуляторні переліки. Визначення потреби в ЛП на основі фор-
мулярів є підставою для складання замовлень на їх закупівлю, 
удосконалення й оптимізації логістичних процесів для попере-
дження формування залишків на складах. Оцінка стандартів на-
дання медичної допомоги є основою для обґрунтування додат-
кового фінансування певних нозологій на підставі загально-
прийнятих світових стандартів. Порівняльна оцінка клінічної 
ефективності й фармакоекономічний аналіз оригінальних і ге-
неричних ЛП надають можливість їх диференціації й обґрунту-
вання вибору між ними залежно від якості та ціни. За допомо-
гою фармакоекономічних методів виробники ліків можуть оці-
нити потенційний вклад нових ЛП у лікувальний процес і на пі-
дставі визначення ринкової вартості встановлювати конку-
рентоспроможні з фармакоекономічної точки зору ціни. Ін-
формація, отримана за результатами фармакоекономічних до-
сліджень може надаватися для впливу на цільові аудиторії у ви-
гляді «ключових повідомлень» уже на етапі прелончу ЛП, вико-
ристовуючи доступні для компанії канали (менеджерів по роботі 
з державними структурами, менеджерів по роботі з ключовими 
клієнтами, регіональних менеджерів, медичних представників та 
ін.). В цілому результати фармакоекономічних досліджень ма-
ють науково-практичне значення при розробці чи удосконаленні 
кожного з елементів комплексу маркетингу: фармацевтичного 
товару (наприклад, модифікація ЛП, заміна технологічних пара-
метрів тощо), ціни (особливо для тих ЛП, які закуповуються за 
державні кошти), виконання завдань товарної та асортиментної 
політики, а також у здійсненні рекламно-інформаційної роботи. 

Висновки. Фармакоекономічні дослідження є актуальним 
інструментом фармацевтичного маркетингу, показано можли-
вості їх використання фармацевтичними компаніями.  
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Мета. У Концепції розвитку фармацевтичного сектору га-

лузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки  при впрова-
дженні  формулярів, реімбурсації використовуються принципи фа-
рмакоекономіки (ФЕ) та оцінки медичних технологій (ОМТ). В 
Європі діють центри ОМТ, зокрема NICE (Велика Британія), 
IQWIG (Німеччина), HAS (Франція), Agencja Oceny Technologii 
Medycznych (Польща), які узагальнюють дані про фармакоеконо-
мічні, соціальні, етичні аспекти медичних технологій для системи 
реімбурсації на ліки. 

Методи. Нами проаналізовано методики ФЕ та ОМТ, фар-
мацевтичної опіки, які науково опрацьовані в Україні. Об‘єктами 
аналізу були автореферати дисертаційних робіт, виконаних в Укра-
їні . 

За період 2004-2012 рр. було захищено 4 докторські дисер-
тації та 24 кандидатські з проблематики ФЕ та ОМТ. Провідними 
методами ФЕ є «мінімізація вартості» та «вартість-ефективність». 
Також опрацьовується метод „вартість-користь”. Обгрунтовані 
методи фармацевтичної опіки при цукровому діабеті, в онкології 
інтегрально з ОМТ, також системою навчання. 

Висновки. В Україні необхідним є створення інтегральної 
фармакоекономічної бази даних та відповідного Центру ОМТ 
для системного використання результатів ФЕ та фармацевтичної 
опіки при перегляді Державного формуляру, регіональних, лока-
льних формулярів, також впровадженні переліків ліків для компе-
нсації витрат (реімбурсації) населенню.  

410



410 

впливу застосування нових ЛП на показники здоров’я насе-
лення, формування рекомендацій щодо включення нових ЛП в 
регуляторні переліки. Визначення потреби в ЛП на основі фор-
мулярів є підставою для складання замовлень на їх закупівлю, 
удосконалення й оптимізації логістичних процесів для попере-
дження формування залишків на складах. Оцінка стандартів на-
дання медичної допомоги є основою для обґрунтування додат-
кового фінансування певних нозологій на підставі загально-
прийнятих світових стандартів. Порівняльна оцінка клінічної 
ефективності й фармакоекономічний аналіз оригінальних і ге-
неричних ЛП надають можливість їх диференціації й обґрунту-
вання вибору між ними залежно від якості та ціни. За допомо-
гою фармакоекономічних методів виробники ліків можуть оці-
нити потенційний вклад нових ЛП у лікувальний процес і на пі-
дставі визначення ринкової вартості встановлювати конку-
рентоспроможні з фармакоекономічної точки зору ціни. Ін-
формація, отримана за результатами фармакоекономічних до-
сліджень може надаватися для впливу на цільові аудиторії у ви-
гляді «ключових повідомлень» уже на етапі прелончу ЛП, вико-
ристовуючи доступні для компанії канали (менеджерів по роботі 
з державними структурами, менеджерів по роботі з ключовими 
клієнтами, регіональних менеджерів, медичних представників та 
ін.). В цілому результати фармакоекономічних досліджень ма-
ють науково-практичне значення при розробці чи удосконаленні 
кожного з елементів комплексу маркетингу: фармацевтичного 
товару (наприклад, модифікація ЛП, заміна технологічних пара-
метрів тощо), ціни (особливо для тих ЛП, які закуповуються за 
державні кошти), виконання завдань товарної та асортиментної 
політики, а також у здійсненні рекламно-інформаційної роботи. 

Висновки. Фармакоекономічні дослідження є актуальним 
інструментом фармацевтичного маркетингу, показано можли-
вості їх використання фармацевтичними компаніями.  

411 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У СИСТЕМІ КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА ЛІКИ 

О.М .ЗАЛІСЬКА, В.В. ТОЛУБАЄВ, 
Т.С. КОЛАЧ, І.Г. МУДРАК* 

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, Львів, Україна, 

Вінницький національний медичний університет 
імені М.І.Пирогова, Вінниця, Україна 

 
Мета. У Концепції розвитку фармацевтичного сектору га-

лузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки  при впрова-
дженні  формулярів, реімбурсації використовуються принципи фа-
рмакоекономіки (ФЕ) та оцінки медичних технологій (ОМТ). В 
Європі діють центри ОМТ, зокрема NICE (Велика Британія), 
IQWIG (Німеччина), HAS (Франція), Agencja Oceny Technologii 
Medycznych (Польща), які узагальнюють дані про фармакоеконо-
мічні, соціальні, етичні аспекти медичних технологій для системи 
реімбурсації на ліки. 

Методи. Нами проаналізовано методики ФЕ та ОМТ, фар-
мацевтичної опіки, які науково опрацьовані в Україні. Об‘єктами 
аналізу були автореферати дисертаційних робіт, виконаних в Укра-
їні . 

За період 2004-2012 рр. було захищено 4 докторські дисер-
тації та 24 кандидатські з проблематики ФЕ та ОМТ. Провідними 
методами ФЕ є «мінімізація вартості» та «вартість-ефективність». 
Також опрацьовується метод „вартість-користь”. Обгрунтовані 
методи фармацевтичної опіки при цукровому діабеті, в онкології 
інтегрально з ОМТ, також системою навчання. 

Висновки. В Україні необхідним є створення інтегральної 
фармакоекономічної бази даних та відповідного Центру ОМТ 
для системного використання результатів ФЕ та фармацевтичної 
опіки при перегляді Державного формуляру, регіональних, лока-
льних формулярів, також впровадженні переліків ліків для компе-
нсації витрат (реімбурсації) населенню.  

411



412 

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ «ПРОАКТИВНОЇ» 
ФАРМАКОТЕРАПІЇ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ 

А.Б. ЗІМЕНКОВСЬКИЙ, О.Ю. ГОРОДНИЧА 
Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 
 

Мета роботи: провести порівняльну фармакоекономічну 
оцінку «проактивної» фармакотерапії (ФТ) атопічного дермати-
ту (АД) лікарськими засобами (ЛЗ), які мають достеменно дове-
дену клінічну ефективність стосовно попередження рецидивів 
АД.  

Методи дослідження: бібліографічний, порівняльний, 
фармакоекономічний. Вартість «проактивної» ФТ розраховано 
згідно середніх оптово-відпускних цін ЛЗ 
(http://pharmbase.com.ua/poisk) станом на 30.11.2012 р. Конфлікт 
інтересів – відсутній. 

Результати: згідно Європейських рекомендацій 
лікування АД (Guidelines for Treatment of Atopic Eczema/Atopic 
Dermatitis, 2011) для «проактивної» ФТ цього захворювання за-
стосовуються флютиказону пропіонат (топічний 
глюкокортикостероїд) або такролімус/пімекролімус (інгібітори 
кальциневрину). Для проведення фармакоекономічного аналізу 
нами обрано оригінальні ЛЗ флютиказону пропіонату (0,05% 
крем, 0,005% мазь; виробник – Велика Британія) і такролімусу 
(0,03% та 0,1% мазь; виробник – Нідерланди), що на час прове-
дення дослідження були зареєстровані в Україні. З етичних 
міркувань торгові назви цих ЛЗ не наводимо.  

Враховуючи середній розхід топічного ЛЗ для 1 пацієнта, 
а також рекомендовану тривалість курсу ФТ (4 місяці для флю-
тиказону пропіонату та 12 місяців для такролімусу) нами вста-
новлено, що вартість «проактивної» ФТ флютиказону 
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пропіонатом при використанні мазі/крему складає: для немовлят 
– 156,56/155,56 грн., дітей – 313,12/311,12 грн., підлітків та до-
рослих – 626,24/622,24 грн. та 939,36/933,36 грн. відповідно. Ра-
зом із тим, очевидним є факт високої витратності «проактивної» 
ФТ такролімусом, оскільки на курс лікування цим ЛЗ дітям із 2-
х років потрібно 4226,04 грн., підліткам – 10814,4 грн., дорос-
лим – 16221,6 грн.  

Висновки: зважаючи на особливості етіопатогенезу АД, 
зокрема його хронічний рецидивуючий перебіг, особлива увага 
сьогодні приділяється профілактиці загострень АД, а відтак, – 
покращенню якості життя пацієнтів, і, що не менш важливо 
останнім часом, зменшенню витрат на ФТ. За результатами 
дослідження встановлено, що для дітей витрати на «проактив-
ну» ФТ такролімусом перевищують витрати на ФТ флютиказону 
пропіонатом у 13 разів, для дорослих – у 17 разів, що, при 
аналогічній доказовій базі клінічної ефективності цих ЛЗ для 
попередження рецидивів АД (рівень доказів А), загалом 
визначає пріоритетність призначення флютиказону пропіонату.  
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пропіонатом при використанні мазі/крему складає: для немовлят 
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Значна чисельність хворих на псоріаз, невизначена етіо-

логія хвороби і різноманіття лікарських препаратів (ЛП) для лі-
кування зумовило віднесення псоріазу не лише до медичної 
проблеми, а й до соціальної. Метою нашого дослідження стала 
оцінка економічної складової фармакотерапії хворих на псоріаз 
з використанням методів контент-аналізу, маркетингового і фа-
рмакоекономічного аналізу. 

Нами розглянуто рекомендовані схеми лікування хворих 
на псоріаз і розраховано вартість системної медикаментозної 
супресивної терапії тривалістю 30 діб. Дана схема передбачає 
застосування глюкокортикоїдів, циклоспорину А, цитостатич-
них засобів і вітамінів. За результатами аналізу ринкового асор-
тименту зазначених ЛП встановлено, що лише ЛП глюкокорти-
коїдів і вітамінів представлені вітчизняними виробниками, реш-
та – препарати закордонного виробництва. Нами розраховано 
середню вартість лікувальної дози у середньоринкових роздріб-
них цінах: для преднізолону вітчизняного виробництва вона 
становить 5,8 грн., циклоспорину А, виробництва Швейцарії – 
81,9 грн., метотрексату виробництва Ізраїль – 88,5 грн., вітамінів 
А і Д3 – 6,4 грн. Таким чином, загальні витрати на ЛП зазначеної 
схеми лікування становлять більше 2000 грн. Достатньо висока 
вартість лікування перш за все пояснюється обмеженістю вибо-
ру ЛП вітчизняного виробництва і високою вартістю імпортних 
аналогів. Тому на сьогодні проведення комплексної фармакое-
кономічної оцінки з урахуванням показників ефективності тера-
пії з подальшою розробкою напрямків оптимізації асортимент-
ної політики на ринку України щодо ЛП для лікування псоріазу 
є актуальним питанням, що потребує наукового обґрунтування 
та практичного опрацювання. 
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Метою дослідження було провести порівняльний аналіз 
асортименту лікарських засобів (ЛЗ) для дітей, які були включені 
до 1-4-го видання Державного формуляру лікарських засобів 
України (ДФУ) за 2009-2012 рр. 

Методи дослідження порівняльний маркетинговий аналіз.  
Отримані результати ДФУ містить спеціалізований 

розділ для дітей – «Неонаталогія лікарські засоби». Усі ЛЗ у 
розділі класифіковані на 11 фармакотерапевтичних груп. Най-
ширше представлені: група J – 24 ЛЗ за МНН, група B – 19 ЛЗ, 
група A – 12 ЛЗ, та група C – 7 ЛЗ, усі інші групи – менше 5 
препаратів. Cпостерігається динаміка скорочення кількості ЛЗ 
для дітей, які включені до ДФУ 1-4-го видання. Встановлено, що 
у 2009 було включено 95 ЛЗ, 2010 – 91 ЛЗ, 2011 - 81 ЛЗ та у 2012 
- 78 ЛЗ.  

Слід відзначити, що вперше з 2011. у 3-й ДФУ було вне-
сено препарати для замісної сурфактантної терапії для новона-
роджених дітей з розладами дихання. Це вітчизняний препарат 
Неосурф, Інфасурф (США), та Куросурф (Австрія). У 4-е видання 
(2012) включено ще новий ЛЗ групи беталанг. В Україні з 2007 
року за кошти держбюджету закуповували Куросурф, у 2008 року 
– Неосурф, у 2011 року – Інфасурф, проте розподіл за областями 
відрізнявся, найвищий показник відшкодування у Донецькій обл., 
Дніпропетровській обл., Київській обл., Львівській обл., 
Миколаївській обл. та Харківській обл. – більше 10%. 

Висновки. Аналіз асортименту ЛЗ в 1-4 виданнях ДФУ по-
казав, що кількість ЛЗ для дітей скоротилася з 95 найменувань у 
2009 до 78 – у 2012. Виявлено регіональні відмінності у 
держзакупівлях сурфактантів для лікування дихальних розладів у 
новонароджених.  
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Экстренная контрацепция (англ. emergency contraception) 
(ЭК) — это способ предотвратить нежелательную беременность 
в случае незащищенного полового акта или при неэффективном 
применении методов постоянной контрацепции (неверное ис-
пользование или дефект средств барьерной контрацепции; про-
пуск двух и более таблеток комбинированных оральных контра-
цептивов; ошибка календарного метода и т. д.).  

Целью работы является изучение гормональных средств 
ЭК как перспективного сегмента рынка для отечественного про-
изводителя.  

Наблюдение за ситуацией на рынке осуществлено на ос-
новании контент-анализа официальных источников информации 
про средства ЭК (Rx-Іndex-классификатор лекарственных пре-
паратов).  

Суть ЭК заключается в приеме лекарственных препара-
тов, специально для этого разработанных, в установленный срок 
(не позднее 72 часов после незащищенного полового акта), либо 
установке внутриматочной спирали не позднее 120 часов после 
незащищенного полового акта. 

Существуют такие разновидности ЭК: 
1) спринцевания;  
2) гормональная  контрацепция:  

� метод Юзпе — одновременный прием нескольких таблеток 
комбинированной оральной контрацепции (КОК). Количество 
таблеток, которое необходимо принять, зависит от дозировки 
гормонов в препарате: Ригевидон, Микрогинон, Минизистон, 
Фемоден, Регулон, Марвелон по 4 таблетки 2 раза с интервалом 
12 часов, Новинет, Мерсилон, Логест по 5 таблеток 2 раза. Эф-
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фективность этого метода составляет 75-85%. Метод эффекти-
вен в течение 72 часов после незащищенного полового акта. 
� препараты, содержащие только прогестины (Эскапел, Пости-
нор); 

3) негормональная контрацепция (Даназол, Мифепристон);  
4) внутриматочная ЭК. 

На фармацевтическом рынке Украины представлены та-
кие препараты, содержащие прогестины: ЭСКАПЕЛ (левонорге-
стрел в дозе 1,5 мг) и ПОСТИНОР (левоноргестрел в дозе 0,75 
мг), выпускаемые компанией Gedeon Richter, Венгрия. ЭСКА-
ПЕЛ применяется в первые 72 ч после полового акта. ПОСТИ-
НОР эффективен в течение 96 ч после незащищенного полового 
акта. Однократный прием левоноргестрела в дозе 1,5 мг (ЭС-
КАПЕЛ) с практической точки зрения имеет преимущество пе-
ред его применением в дозе 0,75 мг (ПОСТИНОР). В частности, 
ЭСКАПЕЛ при однократном приеме обладает высокой эффек-
тивностью и оптимальным профилем безопасности. По данным 
ВОЗ, повышение дозы левоноргестрела до 1,5 мг не приводит к 
увеличению количества побочных эффектов по сравнению с его 
дозой 0,75 мг (ВОЗ, 2005). Если беременность наступила на фо-
не приема препаратов прогестерона, то ее можно сохранить. 
Важно помнить, что ЭК — это, прежде всего, метод пожарной 
контрацепции, альтернатива аборту и его осложнениям.  

Таким образом, особенную актуальность приобретает 
проблема поиска путей повышения уровня удовлетворения по-
требностей конечных потребителей гормональными средствами 
ЭК отечественного производства и путей повышения объемов 
производства этих средств фармацевтическими предприятиями 
Украины. 
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фективность этого метода составляет 75-85%. Метод эффекти-
вен в течение 72 часов после незащищенного полового акта. 
� препараты, содержащие только прогестины (Эскапел, Пости-
нор); 

3) негормональная контрацепция (Даназол, Мифепристон);  
4) внутриматочная ЭК. 

На фармацевтическом рынке Украины представлены та-
кие препараты, содержащие прогестины: ЭСКАПЕЛ (левонорге-
стрел в дозе 1,5 мг) и ПОСТИНОР (левоноргестрел в дозе 0,75 
мг), выпускаемые компанией Gedeon Richter, Венгрия. ЭСКА-
ПЕЛ применяется в первые 72 ч после полового акта. ПОСТИ-
НОР эффективен в течение 96 ч после незащищенного полового 
акта. Однократный прием левоноргестрела в дозе 1,5 мг (ЭС-
КАПЕЛ) с практической точки зрения имеет преимущество пе-
ред его применением в дозе 0,75 мг (ПОСТИНОР). В частности, 
ЭСКАПЕЛ при однократном приеме обладает высокой эффек-
тивностью и оптимальным профилем безопасности. По данным 
ВОЗ, повышение дозы левоноргестрела до 1,5 мг не приводит к 
увеличению количества побочных эффектов по сравнению с его 
дозой 0,75 мг (ВОЗ, 2005). Если беременность наступила на фо-
не приема препаратов прогестерона, то ее можно сохранить. 
Важно помнить, что ЭК — это, прежде всего, метод пожарной 
контрацепции, альтернатива аборту и его осложнениям.  

Таким образом, особенную актуальность приобретает 
проблема поиска путей повышения уровня удовлетворения по-
требностей конечных потребителей гормональными средствами 
ЭК отечественного производства и путей повышения объемов 
производства этих средств фармацевтическими предприятиями 
Украины. 

417



418 

ФАРМАКОЕПІДЕМІОЛОГІЯ ПСОРІАЗУ 
В КРАЇНАХ СВІТУ ТА В УКРАЇНІ 

А.А. КОТВІЦЬКА, В.В. КАРЛО, А.В.ЧЕРКАШИНА 
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 
Псоріаз – еритематозно-сквамозний дерматоз мульти-

факторіальної природи, що характеризується гіперпроліферацією 
епідермальних клітин, порушенням кератинізації, запальною реак-
цією в дермі, змінами в різних органах та системах.  

Мета роботи: дослідження і аналіз даних щодо розпо-
всюдженості та поширеності захворюваності на  псоріаз у краї-
нах світу та в Україні. 

Метод дослідження: контент-аналіз, аналіз статистичних 
даних захворюваності на псоріаз. 

Результати: на псоріаз страждають від 2 до 6 % населен-
ня різних країн світу: Австралія (2,6 %), Бельгія (2-3 %), Болгарія 
(3 %), Данія (1,5-4,2 %), Іспанія (1,4-3 %), Канада (1,8-2,7 %), Ли-
тва (2-4 %), Нідерланди (1,8-5 %), Німеччина (3-6,5 %), Норвегія 
(3-4,8 %), Польща (3 %), Словенія (1-2 %), США (2,4 %), Фінлян-
дія (2-3 %), Франція (2-4,7 %), Швеція (2-3 %). 

В Україні на псоріаз хворіють близько 1,5 млн. людей 
(3 % населення), однак офіційні статистичні дані МОЗ за 2009 
р. свідчать про 98,5 тис. хворих (0,21 % населення). Така розбі-
жність у даних вказує на те, що більшість хворих намагаються 
лікуватися самостійно, а до лікаря звертаються на стадії тяжкого 
перебігу хвороби. 

Висновки: за результатами дослідження встановлено, що 
найвищий показник захворюваності на псоріаз спостерігається 
в Німеччині (до 6,5 %), в Україні хворіє майже 3 % населення, 
що свідчить про надзвичайну актуальність проблеми псоріазу і 
необхідність систематичного моніторингу фармакоепідеміології 
псоріазу на державному і територіальному рівнях з метою вияв-
лення та раціональної фармакотерапії хворих.  

419 
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Сьогодні в Україні має місце значний дефіцит фінансу-
вання фармацевтичної допомоги й тому здійснюється вона, як 
правило, не в повному обсязі. Особливо гостро стоїть проблема 
забезпечення якісною та доступною фармацевтичною допомо-
гою соціально-вразливих верств населення, яка ґрунтується на 
використанні бюджетних коштів. 

Тому метою роботи став аналіз забезпечення пільгових 
категорій та груп населення амбулаторною фармацевтичною до-
помогою, оцінка його соціально-економічної ефективності на 
базі ЦРЛ м.Суми, використовуючи дані 2010-2011 рр. 

Під час дослідження були використані наступні методи: 
документальний, математичний, статистичний, порівняльний. 

За результатами дослідження встановлено, що чисель-
ність пільгового контингенту хворих у м. Суми щороку зростає 
у середньому на 8,2%. За результатами аналізу фінансового за-
безпечення нормативів за окремими пільговими категоріями 
встановлено, що розрахункова потреба грошових засобів на дот-
риманн ясоціальних нормативів міста у 2010 р. була 
профінансована на 57,6%, у 2011 р. – на 2,1%. 

Встановлено, що вагомою причиною недостатнього фі-
нансування нормативів є відсутність єдиної законодавчо затвер-
дженої методики розрахунку потреби в бюджетних коштах.  

Таким чином, першочерговим завданням організації фар-
мацевтичного забезпечення пільгових категорій хворих постає 
розробка методу визначення потреби у фармацевтичній допомо-
зі з урахуванням соціально-економічної складової. 
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На сьогодні забезпечення пільгових категорій населення 
(ПКН) лікарськими засобами (ЛЗ) є найбільш вагомою видатко-
вою статтею в системі охорони здоров’я. Проблема доступності 
ЛЗ загострюється обмеженістю фінансування на регіональному 
рівні. Сучасним напрямом вирішення вказаних проблем є розроб-
ка та впровадження методики розрахунку показників потреби у 
фармацевтичній допомозі (ФД) ПКН. Відповідно до цього метою 
нашої роботи стало дослідження чинних підходів до визначення 
показників потреби в амбулаторній ФД дітям віком до 3-х років 
на прикладі фармакотерапії гострого бронхіту (ГБ). У ході дослі-
дження нами використовувались клініко-економічні, аналітичні 
та математичні методи аналізу. За результатами аналізу держав-
ного протоколу лікування ГБ у дітей визначено 16 ЛЗ за МНН з 6 
фармакотерапевтичних груп. Відповідно до результатів частотно-
го аналізу з’ясовано, що для лікування ГБ у дітей до 3-х років 
найчастіше лікарями призначаються наступні ЛЗ: парацетамол 
(72,10 % випадків); інтерферон (69,70 %); амброксол (67,15 %); 
ампіцилін в комбінації з клавулановою кислотою (57,60 %). За 
результати маркетингового аналізу ринку ЛЗ та складу державно-
го реєстру оптово-відпускних цін на ЛЗ нами визначено ЛЗ з мі-
німальною вартістю на курс лікування, серед яких: Амброксол-
Вішва 15мг/5мл 100 мл, Синекод 5мг/1мл 20 мл, Лоратадин 0,01 
№10, Парацетамол-Вішва 120мг/5мл 90 мл, Анаферон дитячий 
№20, Аугментин 228,5мг/5мл 70 мл, які з урахуванням принципів 
доцільності та раціональності фармакотерапії можуть бути засто-
совані для лікування ГБ у дітей. На підставі даних реєстру опто-
во-відпускних цін нами визначено, що показник потреби фінан-
сування дітей хворих на ГБ складає близько 139,19 грн. на 1 хво-
рого. 
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Відповідно до положень чинного законодавства, що ре-
гулює створення локальних формулярів у лікувально-
профілактичних закладах (ЛПЗ) як складової державної форму-
лярної системи, важливим етапом вказаного процесу є аналіз 
ефективності витрат на лікарські засоби (ЛЗ) у ЛПЗ з викорис-
танням АВС- та VEN-аналізу. Вищезгадане обумовило мету на-
шої роботи та визначило її основні завдання, а саме: визначення 
основних напрямків діяльності ЛПЗ; проведення аналізу струк-
тури та динаміки госпіталізованих; аналіз ефективності витрат 
на закупівлю ЛЗ у стаціонарі з використанням клініко-
економічних методів дослідження (КЕА). За результатами дос-
лідження структури госпіталізованих у ЛПЗ стаціонарного типу 
м. Києва встановлено превалювання  захворювань ендокринної 
системи та гострого коронарного синдрому (15 і 7%% відповід-
но у загальній кількості хворих). Результати АВС- та VEN- ана-
лізу вказують, що 82,67% найбільш витратних ЛЗ (група А) від-
носяться до препаратів іноземного виробництва, при цьому 
майже 4% (47 тис. 524 грн.)  від загальних витрат на фармацев-
тичну допомогу на рік припадало на «другорядні» ЛЗ. Таким 
чином, встановлено що, застосування КЕА дозволяє здійснюва-
ти відбір до формуляру ЛПЗ ефективних, у т.ч. з точки зору ви-
трат, фармацевтичних технологій. 
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ного протоколу лікування ГБ у дітей визначено 16 ЛЗ за МНН з 6 
фармакотерапевтичних груп. Відповідно до результатів частотно-
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Вішва 15мг/5мл 100 мл, Синекод 5мг/1мл 20 мл, Лоратадин 0,01 
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сування дітей хворих на ГБ складає близько 139,19 грн. на 1 хво-
рого. 
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Відповідно до положень чинного законодавства, що ре-
гулює створення локальних формулярів у лікувально-
профілактичних закладах (ЛПЗ) як складової державної форму-
лярної системи, важливим етапом вказаного процесу є аналіз 
ефективності витрат на лікарські засоби (ЛЗ) у ЛПЗ з викорис-
танням АВС- та VEN-аналізу. Вищезгадане обумовило мету на-
шої роботи та визначило її основні завдання, а саме: визначення 
основних напрямків діяльності ЛПЗ; проведення аналізу струк-
тури та динаміки госпіталізованих; аналіз ефективності витрат 
на закупівлю ЛЗ у стаціонарі з використанням клініко-
економічних методів дослідження (КЕА). За результатами дос-
лідження структури госпіталізованих у ЛПЗ стаціонарного типу 
м. Києва встановлено превалювання  захворювань ендокринної 
системи та гострого коронарного синдрому (15 і 7%% відповід-
но у загальній кількості хворих). Результати АВС- та VEN- ана-
лізу вказують, що 82,67% найбільш витратних ЛЗ (група А) від-
носяться до препаратів іноземного виробництва, при цьому 
майже 4% (47 тис. 524 грн.)  від загальних витрат на фармацев-
тичну допомогу на рік припадало на «другорядні» ЛЗ. Таким 
чином, встановлено що, застосування КЕА дозволяє здійснюва-
ти відбір до формуляру ЛПЗ ефективних, у т.ч. з точки зору ви-
трат, фармацевтичних технологій. 
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Протягом багатьох років інсульт займає провідне місце 
серед причин захворюваності, смертності та інвалідизації в світі. 
Тому пошук методів лікування, що дозволяють зменшити меди-
чний і соціальний тягар ішемічного інсульту, є одним із пріори-
тетних напрямків сучасної медицини та фармації. На підставі 
вищезазначеного, метою нашого дослідження є аналіз стану віт-
чизняного фармацевтичного ринку нейропротекторних препара-
тів (НП). Дослідження стану фармацевтичного ринку України 
здійснено на підставі аналізу даних реєстрації НП. 

В останні роки на вітчизняному фармацевтичному ринку 
з'явилися нові лікарські засоби (ЛЗ), що позиціонуються як НП. 
До важливих потенційних переваг НП належить можливість 
зменшення пошкодження мозку при вогнищевій ішемії та подо-
вження «терапевтичного вікна». 

За даними Державного експертного центру станом на 
грудень 2012 року в Україні було зареєстровано 212 торгових 
назв ЛЗ нейропротекторної дії без урахування форм випуску. 
Аналіз торгових назв НП стосовно фірм-виробників показав, що 
основну частку асортименту формують ЛЗ закордонних фарма-
цевтичних компаній – 60,4 %, в той час як ЛЗ вітчизняного ви-
робництва складають 39,6 %. Асортимент НП за лікарськими 
формами розподіляється таким чином: найбільша частка припа-
дає на таблетки й складає 53 %, розчини для ін’єкцій займають 
25,9 % номенклатури, капсули - 11 %, розчини для інфузій - 3 %, 
розчини для перорального застосування - 2,7 %. 

Проведене дослідження дозволяє визначити основні на-
прямки вдосконалення асортименту НП для вітчизняних фірм-
виробників. Зокрема, розширення номенклатури ЛЗ та їх лікар-
ських форм. 
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Метою роботи є проведення фармакоекономічних дос-

ліджень з оптимізації лікування гастроентерологічних хворих 
зі зниженою кислотністю. 

Основними методами, що використовувались у процесі 
дослідження були фармакоекономічний, графічний та струк-
турний аналіз.  

За результатами дослідження встановлено, що основ-
ною причиною гострого, хронічного і атрофічного гастриту є 
інфекція Helicobacter pylori. Схема лікування хелікобактера в 
обов'язковому порядку включає декілька лікарських засобів і 
триває 10-14 днів. Найбільш поширено застосування наступних 
схем лікування: потрійної схеми, яка передбачає застосування 
вісмуту діцитрату, метронідазолу та амоксициліну і квадро те-
рапії, яка складається з наступних лікарських засобів: омепра-
золу, вісмуту діцитрату, амоксициліну, та метронідазолу. 

За результатами проведеного аналізу вітчизняного рин-
ку лікарських препаратів встановлено, що найбільш економіч-
ним варіантом лікування при потрійній терапії є використання 
«Метронідазолу» («Лубнифарм»), табл. 0,25 №20; «Гастро-
норму» («Галичфарм»), капс. 120 мг №100; та «Амоксициліну 
Солютаб апельсин» («Нортон»), табл. 1000 мг №20, що забез-
печує якість фармакотерапії разом із раціональним викорис-
танням коштів на лікування хворих на гастрит зі зниженою ки-
слотністю. 
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Метою роботи є дослідження поширеності хвороб, витрат 
на фармацевтичне забезпечення та визначення пріоритетних на-
прямків оптимізації лікування пацієнтів з захворюваннями орга-
нів травлення лікарняної каси Житомирської області. 

Дослідження проводилося за допомогою аналізу звітів лі-
карняної каси Житомирської області за 10 місяців 2012 р. мето-
дом математичного аналізу та ранжування. 

Загальна чисельність пролікованих пацієнтів за даний пе-
ріод становить 42 231 особа. Серед захворювань найбільш поши-
реними є хвороби жовчного міхура (К80-К87) – 14 346 осіб, що 
складає 34 % та хвороби стравоходу, шлунку та дванадцятипалої 
кишки (К20-К31) – 12 450 осіб, які становлять 29,5 %. 

Найбільш вартісними за витратами, як свідчать результа-
ти аналізу, є лікування хвороб жовчного міхура – 3 944 474, 37 
грн. (47 %) або 274,95 на одного хворого, а також хвороби стра-
воходу, шлунку та дванадцятипалої кишки – 1 100 669,02 грн. 13 
% від загальних витрат, або 88,41 грн. на одного хворого. Необ-
хідно зазначити, що найбільш дороговартісним є лікування хво-
роб очеревини (К65-К67) 397,67 грн. на одного пацієнта, за да-
ний період кількість таких хворих становила 515 чоловік, що 
становить 12,2 %. 

В результаті аналізу звітів лікарняної каси та поширеності 
хвороб встановлено, що найбільший ефект від оптимізації витрат 
можна отримати при дослідженні фармакотерапії хворих з хво-
робами жовчного міхура, а також стравоходу, шлунку та двана-
дцятипалої кишки, так як вони є найбільшими. 
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Мета роботи: Фармакоекономічний аналіз 

антитромботичної терапії у хворих старечого віку з ішемічною 
хворобою серця (ІХС) та супутньою патологією. 

Методи дослідження: Ретроспективне клініко-
економічне дослідження проведено на базі Українського 
державного медико-соціального центру ветеранів війни 
(УДМСЦВВ). Опрацьовано 317 історій хвороб пацієнтів віком 
понад 75 років з ІХС та супутніми захворюваннями, частота 
яких складала 6,3+0,3 на одного хворого, з них 3,8+0,7 
припадали на хвороби органів кровообігу, а 2,6+0,5 – на хвороби 
інших органів і тканин. Обстежені хворі отримували 
комбіновану терапію для лікування основного та супутніх 
захворювань. В якості антитромботичних засобів призначали 
аспекард («Стирол», Україна) по 100 мг на добу (158 хворих) та 
кардіомагніл («Nycomed», Данія) по 75 мг на добу (159 хворих). 
Були проаналізовані витрати на антитромботичні препарати та 
лікарські засоби, які використовувалися для лікування побічних 
ефектів антитромботичної терапії. Фармакоекономічний аналіз 
проводили методом «витрати/ефективність». При розрахунку 
показника «витрати/ефективність» за критерій ефективності 
було взято зниження протромбінового індексу (ПТІ) за період 
лікування (21 день) в процентах до вихідної величини. 
Статистична обробка результатів проводилася на 
персональному комп’ютері за допомогою програми Statistica 8.0.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ 
ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
А.А. КОТВІЦЬКА, В.П. ХОДАКІВСЬКА, О.О. СУРІКОВ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
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Загальна чисельність пролікованих пацієнтів за даний пе-
ріод становить 42 231 особа. Серед захворювань найбільш поши-
реними є хвороби жовчного міхура (К80-К87) – 14 346 осіб, що 
складає 34 % та хвороби стравоходу, шлунку та дванадцятипалої 
кишки (К20-К31) – 12 450 осіб, які становлять 29,5 %. 

Найбільш вартісними за витратами, як свідчать результа-
ти аналізу, є лікування хвороб жовчного міхура – 3 944 474, 37 
грн. (47 %) або 274,95 на одного хворого, а також хвороби стра-
воходу, шлунку та дванадцятипалої кишки – 1 100 669,02 грн. 13 
% від загальних витрат, або 88,41 грн. на одного хворого. Необ-
хідно зазначити, що найбільш дороговартісним є лікування хво-
роб очеревини (К65-К67) 397,67 грн. на одного пацієнта, за да-
ний період кількість таких хворих становила 515 чоловік, що 
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робами жовчного міхура, а також стравоходу, шлунку та двана-
дцятипалої кишки, так як вони є найбільшими. 

425 

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА 
ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ АНТИТРОМБОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

У ХВОРИХ СТАРЕЧОГО ВІКУ 
Л.П. КУПРАШ, Ю.О. ГРІНЕНКО, 
О.В. КУПРАШ, О.С. ГУДАРЕНКО 
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НАМН України», м. Київ, Україна, 

Український державний медико-соціальний центр 
ветеранів війни, с. Циблі, Україна 
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кардіомагніл («Nycomed», Данія) по 75 мг на добу (159 хворих). 
Були проаналізовані витрати на антитромботичні препарати та 
лікарські засоби, які використовувалися для лікування побічних 
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показника «витрати/ефективність» за критерій ефективності 
було взято зниження протромбінового індексу (ПТІ) за період 
лікування (21 день) в процентах до вихідної величини. 
Статистична обробка результатів проводилася на 
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Результати: Встановлено, що у обстежених хворих після 
21-денного лікування аспекардом ПТІ знизився на 21,2 %, при 
лікуванні кардіомагнілом – на 27,4 %. Побічні ефекти (нудота, 
печія, дискомфорт та болі в епігастральній області) розвивалися 
у 23,9 % хворих першої групи та 7,1 % - другої, в зв’язку з чим 
їм призначали інгібітори протонової помпи - омепразол («Dr. 
Reddy s Laboratories Limited», Індія) по 1 таблетці на добу та ан-
тациди - алмагель («Balkanpharma-Troyan AD», Болгарія) по 
одній чайній ложці три рази на добу. Вартість антитромботич-
них засобів (на курс лікування 100 хворих) становила - аспекар-
ду 312 грн., кардіомагнілу – 580 грн., витрати на лікування 
побічних ефектів складали в першій групі 334 грн., в другій – 
107 грн. Таким чином, при використанні аспекарду загальна 
вартість антитромботичного засобу та препаратів для лікування 
побічних ефектів складали 646 грн., при використанні 
кардіомагнілу – 684 грн. Співставлення показника 
«вартість/ефективність», з урахуванням загальної вартості всіх 
витрат до ефективності показало, що показник 
«витрати/ефективність» був вищий в групі хворих, які 
отримували аспекард (30,4 грн. на одиницю ефективності) в 
порівнянні з хворими, що лікувалися кардіомагнілом (25,1 грн. 
на одиницю ефективності). Таким чином, побічні ефекти, що 
розвиваються при використанні лікарських засобів, можуть 
значно збільшити загальні витрати на медикаментозну терапію 
за рахунок вартості препаратів, які використовуються для їх 
лікування. 

Висновки: При лікуванні ішемічної хвороби серця у хво-
рих старечого віку з високим ризиком розвитку гастропатій 
економічно переважним є використання комбінованих 
препаратів ацетил-саліцилової кислоти з антацидними компо-
нентами, що зменшує частоту побічних ефектів та знижує 
вартість медикаментозної терапії. 
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БОЛЕЗНЬЮ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
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г. Волгоград, Россия 
 

Введение: Современная демографическая ситуация, со-
провождающаяся прогрессирующим увеличением среднего 
возраста популяции и увеличивающейся продолжительностью 
жизни, делает проблему лечения пациентов пожилого и старче-
ского возраста все более актуальной [1]. Доказательная база 
для назначения тех или иных препаратов данным пациентам 
зачастую мала по сравнению с объемами этих назначений [2].  

Цель: оценить структуру назначений лекарственных 
препаратов больным гипертонической болезнью старческого 
возраста. 

Материалы и методы: Проведено простое одномомент-
ное ретроспективное описательное эпидемиологическое иссле-
дование 50 амбулаторных карт пациентов в возрасте 80-100 лет 
с диагнозом Гипертоническая болезнь I-III стадии, степень ар-
териальной гипертензии 1-3, риск сердечно-сосудистых ослож-
нений 1-4, находящихся на амбулаторном лечении в лечебных 
учреждениях г. Волгограда.   

Результаты и обсуждение: В структуре назначений 
диуретики составили 27,1%,  ингибиторы АПФ – 27,6%, анта-
гонисты кальция – 16,1%, β-адреноблокаторы – 22,4%, блока-
торы рецепторов АТ1 – 6,8%. Из диуретиков (100%) на долю 
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верошпирона приходится 30,8%, на долю индапамида – 42,3%, 
на долю гипотиазида – 1,9%, на долю фуросемида – 9,6%, на 
долю торасемида – 13,5%, на долю ингибиторов карбоангидра-
зы – 1,9%. Из ингибиторов АПФ лидер назначений  эналаприл 
– 60,4%. Из антагонистов кальция лидер - нифедипин 16,1%. 
Из β-адреноблокаторов превалировал атенолол – 4,7%. Из бло-
каторов рецепторов АТ1 (100%) применялся лозартан – 92,3%. 
Статины назначались лишь в 3,2% случаев. Антиагреганты 
применялись в 22,8%. 

Выводы: Врачебные назначения антигипертензивной те-
рапии амбулаторным больным старческого возраста в лечеб-
ных учреждениях г. Волгограда соответствуют стандартам 
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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 
ДЕЯКИХ СХЕ МАНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

НА ОСНОВІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРЕПАРАТІВ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗІВ ВПЛИВУ 

НА БЮДЖЕТ ТА ВТРАЧЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
О.Я. МІЩЕНКО 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 
Мета роботи: Артеріальна гіпертензія (АГ) значною мі-

рою визначає високу смертність та інвалідність від серцево-
судинних і цереброваскулярних захворювань. Своєчасне і адек-
ватне лікування АГ дозволяє поліпшити якість життя, понизити 
ризик не лише мозкових, але і серцевих ускладнень, а також 
смертність і інвалідизацію у цієї категорії хворих. Щоденне за-
стосування антигіпертензивних препаратів (АГП) потребує зна-
чних витрат системи охорони здоровיя та пацієнта. Мета даного 
дослідження – обгрунтування оптимізації витрат на АГП на ос-
нові результатів фармакоекономічного аналізу. 

Методи дослідження: Аналіз мінімізації витрат двох 
схем антигіпертензивної терапії: діротон (лізиноприл) (табл. 10 
мг № 28, Гедеон Рихтер) у порівнянні з ліприлом (табл. 10 мг № 
30, БХФЗ) та двох схем антигіпертензивної терапії з викорис-
танням фіксованих комбінацій ІАПФ (каптоприл) + діуретик 
(гіпотіазид): капозид (табл. 50мг/25мг № 30, BMS) у порівнянні 
з каптопресом-Д (табл. 50мг/25мг № 20, Дарниця). Термін ліку-
вання – 1 рік. Аналіз впливу на бюджет та розрахунок показника 
втрачених можливостей при переході на менш витратний метод 
лікування. 

Результати розрахунків застосування АГП свідчать, що 
за умови однакової ефективності використання ліприлу є менш 
витратним (вартість лікування одного хворого протягом року - 
292 грн.) у порівнянні з використанням діротону (вартість ліку-
вання одного хворого протягом року - 620,50 грн.). Показник 
втрачених можливостей при переході на менш витратний препа-
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НА БЮДЖЕТ ТА ВТРАЧЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
О.Я. МІЩЕНКО 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
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рат становить 1,125. Це означає, що при використанні менш ви-
тратного методу замість більш витратного можна протягом року 
додатково пролікувати 112 хворих на кожні 100 пролікованих 
хворих. З урахуванням того, що за даними офіційної статистики  
МОЗ на 1 січня 2011 року в Україні зареєстровано 12,1 млн. 
хворих на АГ, що складає 32,2% дорослого населення країни, 
витрати на лікування цієї сукупності хворих становитимуть для 
ліприлу – 3 540 млн. грн.; для діротону – 7 522 млн. грн. В умо-
вах бюджетного фінансування при переході на ліприл економія 
бюджетних коштів становитиме 3982 млн. грн. Отримані ре-
зультати розрахунків витрат двух схем антигіпертензивної тера-
пії з використанням фіксованих комбінацій ІАПФ (каптоприл) + 
діуретик (гіпотіазид) свідчать, що за умови однакової ефектив-
ності використання каптопресу-Д є менш витратним (вартість 
лікування одного хворого протягом року - 295,65 грн.) у порів-
нянні з використанням капозиду (вартість лікування одного хво-
рого протягом року - 511 грн.). Показник втрачених можливос-
тей при переході на менш витратний метод становить 0,728. Це 
означає, що при використанні менш витратного методу замість 
більш витратного можна протягом року додатково пролікувати 
73 хворих на кожні 100 пролікованих хворих. З урахуванням кі-
лькості хворих на АГ, витрати на лікування цієї сукупності хво-
рих становитимуть для каптопресу – 3 584 млн. грн.; для капо-
зиду – 6 194,6 млн. грн. В умовах бюджетного фінансування при 
переході на каптопрес економія грошових коштів бюджету ста-
новитиме 2 610,6 млн. грн. 

Висновки: Результати порівняння схем антигіпертензив-
ної терапії з застосуванням вітчизняних препаратів з відповід-
ними схемами з закордонними препаратами на основі показника 
втрачених можливостей та оцінки впливу на бюджет обгрунто-
вують економічну доцільність використання вітчизняних анти-
гіпертензивних лікарських препаратів. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ФОРМУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 
В КРЫМУ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ 
ЛОКАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА В КРУ 

«КТМО» «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА» 
Т.А. МУСАЕВ, Е.И. КОНЯЕВА, А.Е. ЕЗЕРНИЦКИЙ  

Крымское республиканское учреждение 
«Клиническое территориальное медицинское объединение 

«Университетская клиника», 
г.Симферополь, АР Крым, Украина, 

ГУ «Крымский государственный медицинский университет 
им. С.И. Георгиевского» г.Симферополь, АР Крым, Украина 

 
Цель работы: изучение проблемных вопросов при вне-

дрении принципов формулярной системы в лечебно- профилак-
тическом учреждении. 

Наличие формулярной системы обеспечивает оптимиза-
цию использования лекарственных средств (ЛС) в ЛПУ, повы-
шает качество лечения, его унификацию и экономию ресурсов. 

В создании локального формуляра принимали участие 
заведующие отделениями 3 обособленных структурных подраз-
делений (ОСП) Крымского республиканского учреждения 
«Клиническое территориальное медицинское объединение 
«Университетская клиника»: ОСП клиническая больница имени 
Н.А. Семашко (25 отделений); ОСП Кардиологический клини-
ческий диспансер (5 отделений); ОСП диагностический центр (1 
отделение). 

Из 31 отделения информацию для создания локального 
формуляра подали 28 отделений (90,3 %), в установленный срок 
информацию предоставили 20 отделений (64,5 %).  

Созданию формуляра предшествовало 2 семинара с уча-
стием заместителя главы центрального формулярного комитета. 

На больничном совете клиническим провизором клиники 
была прочитана лекция на тему «Формулярная система и значе-
ние локального формуляра для ЛПУ». 

Окончательным результатом по созданию и внедрению 
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формуляра было его утверждение фармакотерапевтической ко-
миссией клиники. 

Невзирая на поддержку со стороны администрации, соз-
дание и внедрение локального формуляра в клинике тормози-
лось нежеланием врачей действовать. 

Некоторые комментарии и доводы врачей, прямо или 
косвенно затрагивающие концепцию формуляра - как я могу 
выбирать торговые названия препаратов – это продвижение ин-
тересов фирм; почему мы не можем оставить все препараты, ко-
торые находятся в государственном формуляре; на основании 
каких критериев мы должны выбирать препараты для включе-
ния в локальный формуляр; почему мы должны заниматься соз-
данием локального формуляра? Это задача клинического прови-
зора; мы работаем с привычным перечнем препаратов, не стоит 
ограничивать нас рамками формуляра. 

Результаты: были выявлены следующие проблемные 
вопросы: незнание терминологии, касающейся формулярной 
системы, отсутствие единого источника качественной информа-
ции о ЛС, отсутствие доверия государственным органам, кон-
тролирующим фармацевтическую отрасль, нежелание врачей 
быть ограниченными в выборе ЛС, необходимость постоянного 
клинического образования врачей. 

Выводы: необходимость введения должности клиниче-
ского провизора в штат крупных ЛПУ для более активного вне-
дрения принципов формулярной системы в клиническую прак-
тику. 

Необходимость проведения ежегодных курсов по клини-
ческой фармакологии для врачей с целью повышения квалифи-
кации в области рационального использования ЛС. 

Со стороны государства – ужесточение контроля качест-
ва ЛС на фармацевтическом рынке Украины, а также борьба с 
неэтичной промоцией ЛС фармацевтическими компаниями. 
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РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ПРОТОКОЛІВ ЛІКУВАННЯ 
ВІРУСНИХ ДІАРЕЙ У ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

А.С. НЕМЧЕНКО, М.В. БАЛИНСЬКА, М.В. ПОДГАЙНА 
Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна 

 
Інфекційні хвороби займають перше місце у структурі за-

хворюваності та смертності серед дітей. В економічно розвине-
них країнах вірусна етіологія гострих діарей діагностується у 
75-80% від усіх верифікованих випадків гострих кишкових ін-
фекцій, в Україні – 52-62%. 

Метою дослідження був аналіз вітчизняних стандартів та 
протоколів лікування вірусних діарей у педіатрії. На виконання 
поставленої мети були визначені наступні завдання досліджен-
ня: аналіз епідеміології вірусних діарей у дітей; аналіз нормати-
вно-правової бази щодо фармацевтичного забезпечення дітей, 
хворих на вірусні діареї; аналіз ЛЗ, що входять до основних та 
додаткових схем лікування вірусних діарей у дітей за фармако-
терапевтичними групами. 

Методи дослідження: метод порівняння, узагальнення, 
логічний та системно-аналітичний методи. 

Результати. За офіційними даними бази стандартів ме-
дичної допомоги в Україні лікування секреторних інфекційних 
діарей, зокрема вірусних кишкових інфекцій, включає застосу-
вання регідратаційної терапії, допоміжної терапії (ентеросорбе-
нти, пробіотики, ферменти) та антибіотикотерапії (діти до року, 
лікування холери).  

Висновки. Для лікування вірусних діарей у дітей застосо-
вуються ЛЗ чотирьох фармакотерапевтичних груп, відповідно 
до АТС класифікації, які включають 278 лікарських препаратів, 
присутніх на вітчизняному оптовому фармацевтичному ринку. 
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Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна 
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ABC – АНАЛІЗ СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ГРИП ТА ПНЕВМОНІЮ 

А.С. НЕМЧЕНКО, Л.С. СІМОНЯН 
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 
На сьогодні грип та його ускладнення є одним з найскла-

дніших інфекційних захворювань, яке посідає одне із перших 
місць поряд з іншими соціально небезпечними хворобами. 

За даними ВООЗ щорічні захворювання на грип та пнев-
монію у світі складають від 20 - 40%. Під час грипозних панде-
мій ця кількість підвищується в 4 – 6 разів. Економічні збитки 
при цьому складають від 1 до 6 млн. доларів.  

Мета дослідження. Проведення АВС – аналізу фармаце-
втичного забезпечення хворих на грип та пневмонію. 

Методи дослідження. Методами дослідження став кліні-
ко-економічний аналіз, а саме АВС – аналіз. Об'єктами дослі-
дження були листи призначень хворих на грип, що знаходились 
на лікуванні у клініко-інфекційній лікарні №22, м. Харків. 

Результати. За результатами аналізу до складу групи А 
увійшло 8 ЛЗ за міжнародними непатентованими назвами 
(МНН) (8,42% від загальної кількості призначень) основну част-
ку яких мали озельтамівир, цефтриаксон, левофлоксацин, азіт-
роміцин, гатифлоксацин. Група В була сформована з 16 препа-
ратів за МНН (16,84 %), що належали до різних фармакотерапе-
втичних груп, а група С мала у складі 70 ЛЗ за МНН (73,68% від 
загальної кількості призначень).  

Висновки. За результатами розрахунків АВС – аналізу 
фармацевтичного забезпечення хворих на грип та пневмонію 
встановлено, що найвищі показники споживання – 46,0 % 
(34359,53 грн.) мають противірусні та протимікробні засоби, що 
відносяться до груп А та В.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕТОДІВ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН 

НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В КРАЇНАХ СНД 
А.С. НЕМЧЕНКО, К. ТОРАЄВ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Система охорони здоров’я країн СНД, до яких належать 
Україна та Туркменістан, мають спільні організаційно-
економічні підходи до формування системи цін на лікарські за-
соби (ЛЗ), так як ці процеси відбувалися під впливом майже од-
накових чинників. У зв’язку з цим особливо корисним є досвід 
державного регулювання цін на ЛЗ в країнах колишнього Сою-
зу. 

Мета роботи: проведення аналізу механізмів та методів 
державного регулювання цін на ЛЗ в Україні, Туркменістані та 
ін. країнах СНД. 

Методи дослідження: були використані методи систем-
ного аналізу. Об’єктами дослідження стало фармацевтичне за-
конодавство в країнах СНД, зокрема закони про ЛЗ. 

Результати. Встановлено, що практично у всіх країнах 
СНД діють загальнодержавні механізми регулювання цін на ЛЗ 
(окрім Росії, де діють ще й регіональні механізми), а також ви-
користовуються прямі та непрямі методи такого регулювання. 
При цьому характерне посилання контролю над цінами на ліки. 
Як основний прямий метод у більшості країн застосовується 
граничний рівень торговельних надбавок, в деяких із них цей 
рівень диференційований (Беларусь та Україна). 

Висновки. Впровадження ефективних механізмів та мето-
дів державного регулювання цін ліки є наразі визначальним у 
вирішенні питань доступності фармацевтичної допомоги насе-
ленню в країнах СНД.  
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РОЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
У СТВОРЕННІ ЛОКАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА 

І.В. ОЛЬХОВА 
Одеський національний медичний університет, м.Одеса, Україна 
 

На українському фармацевтичному ринку зареєстрована 
велика кількість лікарських засобів (ЛЗ) для лікування хворих 
дітей на гастрит і дуоденіт. Це ускладнює вибір найбільш ефек-
тивних препаратів.  

Мета роботи: визначення прихильності лікарів до приз-
начення сучасних препаратів на основі опитувальної анкети що-
до оцінки ефективності і безпечності препаратів  для лікування 
хворих дітей на гастрит і  дуоденіт та вивчення факторів, що 
впливають на їх призначення. 

Методи дослідження: медико-соціологічний та медико-
статистичний аналіз, системного підходу. 

Результати: Вирішенню проблеми раціонального вико-
ристання обмежених ресурсів охорони здоров’я сприяє форму-
лярна система, основний принцип якої – застосування безпеч-
них, ефективних та якісних ЛЗ. Експертна оцінка препаратів та 
їх економічна складова медикаментозної терапії дають важливу 
інформацію  для оптимізації лікувального процесу. Для цього 
нами була розроблена  анкета з метою опитування даних фахів-
ців. Анкетування дає можливість найбільш правильно слідувати 
плану дослідження, оскільки процедура запитання-відповідь су-
воро регламентована. Опитування є найбільш популярним серед 
методів збору інформації, бо за допомогою методу анкетування 
можна з найменшими витратами отримати високий рівень масо-
вості дослідження. Анкета має традиційну структуру: вступ, ві-
домості про лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ), лікаря-
спеціаліста, критерії оцінювання, мінімальний перелік ЛЗ. Ліка-
рям-гастроентерологам (педіатрам) пропонується заповнити ан-
кету, надати короткі відомості про ЛПЗ та про себе для визна-
чення компетентності опитуваних за такими критеріями: спеціа-
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льність, посада, кваліфікаційна категорія, рік підвищення квалі-
фікації, наявність наукового ступеня, загальний лікувальний 
стаж, стаж роботи за фахом.  У наступному блоці анкети сфор-
мовані переліки зареєстрованих в Україні препаратів, в основу 
яких покладені дані Протоколів лікування хронічного гастриту у 
дітей, Протоколів лікування хронічного гастродуоденіту у дітей, 
а також Державного реєстру лікарських засобів, Державного 
формуляру лікарських засобів (2011) та  Довідника лікарських 
засобів (2011). В результаті проведених анкетувань визначено 
фактичне ставлення лікарів-гастроентерологів (педіатрів) до 
ефективності і безпечності досліджуваних груп препаратів віт-
чизняних та зарубіжних виробників, що зареєстровані в Україні. 
Для вивчення факторів, що впливають на призначення лікарсь-
ких засобів, лікарям запропоновано обрати фактори, що впли-
вають на призначення ними препаратів для лікування гастриту 
та дуоденіту в стаціонарних та амбулаторних умовах, вказати, 
яким виробникам препаратів (вітчизняним чи іноземним), дже-
релам інформації про ЛЗ віддають перевагу (власному досвіду, 
даним доказової медицини, порадам колег та провізорів, інфор-
мації від медичних працівників,  рекламі в ЗМІ, інформації, 
отриманій на форумах, у фахових наукових виданнях). При об-
робці результатів анкет використовуються думки найбільш ква-
ліфікованих спеціалістів зі значним досвідом роботи, що забез-
печує репрезентативність подальших розрахунків. 

Висновки: На основі даних експертів щодо оцінки ефек-
тивності і безпечності препаратів  для лікування хворих дітей на 
гастрит і дуоденіт можливо розробити рекомендації щодо вклю-
чення у локальний формуляр лікувально-профілактичного за-
кладу, що сприятиме оптимізації фармацевтичного забезпечення 
даної категорії хворих, а тим самим, підвищенню ефективності 
та якості фармакотерапії. 
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кету, надати короткі відомості про ЛПЗ та про себе для визна-
чення компетентності опитуваних за такими критеріями: спеціа-
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ФАРМАКОЕКНОМІЧНА ОЦІНКА 
ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Г.Л. ПАНФІЛОВА, Ю.В. КОРЖ 
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 
На сучасному етапі розвитку клінічної фармакології 

встановлений прямий кореляційний зв'язок між захворюваністю 
і смертністю від ішемічної хвороби серця (ІХС) та рівнем холес-
терину в крові. У кардіологічній практиці застосування гіполіпі-
демічної терапії, зокрема статинів, належать до основних техно-
логій лікування ІХС. Як свідчать дані спеціальної літератури, 
застосування у терапії хворих на ІХС статинів є високовартіс-
ною медичною технологією. З метою раціоналізації використан-
ня обмежених за характером ресурсів системі охорони здоров’я 
особливої актуальності набуває проведення фармакоекономіч-
них досліджень. 

Мета роботи: проведення фармакоекономічної оцінки 
схем фармакотерапії, що містять статини.  

Методи дослідження: фармакоекономічний метод «міні-
мізації витрат». Для визначення середньої роздрібної ціни на 
препарати гіполіпідемічної дії використовувалися дані моніто-
рингу цін на вітчизняному ринку ліків за 2012 р. 

Результати: аналіз спеціальної літератури показав, що 
для досягнення тривалого терапевтичного ефекту у хворих на 
ІХС симвастатин повинен призначатися у дозі 40 мг, аторваста-
тин – 10 мг, ловастатин – 40 мг у продовж тривалого періоду. У 
фармакоекономічних розрахунках нами був обраний термін за-
стосування схем фармакотерапії, що дорівнював одному року.  

Висновки: найменші витрати на курс лікування були ха-
рактерні у разі застосування з групи симвастатину препарату 
Симвастату табл., п/о 20 мг № 20 («Hemofarm»), а з групи атор-
вастатину – Атормаку табл. 10 мг № 10 («Macleods 
Pharmaceuticals»). 
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РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ  
К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
Г.П. ПЕТЮНИН, Т.В. МАЙСТАТ, Л.Ю. КЛИМЕНКО 

Харьковская медицинская академия  
последипломного образования, г. Харьков 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 
 

Цель работы: Исследовать возможности оптимизации 
комплексного лечения ВИЧ-инфицированных больных путем 
разработки и внедрения терапевтического лекарственного мони-
торинга (ТЛМ) антиретровирусной терапии (АРТ) в специали-
зированных лечебных учреждениях Украины. 

Методы исследования: сравнительный анализ. 
Результаты: Поскольку эффект препарата часто зависит 

не столько от его дозы, сколько от концентрации в крови и тка-
нях, решение задачи оптимизации АРТ возможно с помощью 
ТЛМ, представляющего собой инструмент поддержания сыво-
роточной концентрации препаратов в пределах терапевтическо-
го диапазона у каждого больного с учетом его возраста, пола, 
индивидуальных особенностей фармакокинетики и др. Реализа-
ция ТЛМ антиретровирусных (АРВ) препаратов возможна на 
основе разработки и валидации методик количественного опре-
деления концентрации АРВ и других препаратов в крови с по-
мощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

Выводы: Оптимизация антиретровирусной терапии явля-
ется одним из элементов противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИД в Украине. Терапевтический лекарственный мони-
торинг АРВ препаратов позволит повысить эффективность при-
меняемой антиретровирусной терапии, снизить риск токсиче-
ских эффектов препаратов и неудач в лечении, а также может 
дать положительный экономический эффект в общегосударст-
венном масштабе. 
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АНАЛІЗ АРСЕНАЛУ НОВИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЮВЕНІЛЬНОГО 

РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
І.Ю. РЕВ’ЯЦЬКИЙ 

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького (Львів, Україна) 

 
Мета роботи: комплексне вивчення арсеналу 

імунобіологічних лікарських засобів (ІБЛЗ) (англ. biological 
drugs), які застосовуються для лікування ювенільного 
ревматоїдного артриту (ЮРА) у дітей та підлітків. 

Методи дослідження: у ході дослідження проведений 
бібліографічний аналіз та використана методика збору 
інформації за допомогою документального аналізу на основі да-
них офіційних довідників лікарських засобів (ЛЗ), рекомендацій 
та протоколів лікування, а також українського Державного та 
Британського національного формулярів ЛЗ. 

Від ЮРА страждають близько 1% населення, тому в усь-
ому світі його розглядають як одну із значущих медичних та 
соціальноекономічних проблем сучасного суспільства. На мо-
мент початку розвитку ЮРА вік більшості хворих становить 4-5 
років. Важка, зазвичай довічна інвалідність, що виникає протя-
гом перших 10 років перебігу даного захворювання, наявна при-
близно у 50 % дітей.  

Вибір схеми лікування в основному залежить від прогре-
сування захворювання та викликаних ним ускладнень. При 
медикаментозній терапії ЮРА призначають нестероїдні 
протизапальні препарати (НПЗП), глюкокортикостероїди (ГКС) 
та протиревматичні ЛЗ. 

У багатьох країнах внаслідок одержання позитивних 
результатів клінічних досліджень протягом останнього 
десятиліття у терапії ЮРА почали застосовувати ІБЛЗ. Так 
оновлені рекомендації 2012 р. Американської Ревматологічної 
Колегії (American College of Rheumatology (ACR)) у порівнянні з 
2008 р. містять ширший арсенал біологічних ЛЗ для лікування 
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ЮРА, а саме: ґолімумаб, тоцилізумаб, цертолізумаб пегол. Зага-
лом, за інформацією ACR, для лікування ЮРА можна застосо-
вувати модифікуючі протиревматичні препарати 
(гідроксихлорохін, лефлуномід, метотрексат, міноциклін, суль-
фасалазин) та біологічні агенти, які  розділяють на два типи: 
інгібітори фактору некрозу пухлини-α (TNF-α, код АТХ – 
L04AB) (адалімубаб, ґолімубаб, етанерцеп,  інфліксимаб, 
цертолізумаб пегол) та ЛЗ інших фармакотерапевтичних груп 
(абатацепт, ритуксімаб, тоцилізумаб). Через малу кількість при-
значень пацієнтам до рекомендацій ACR не увійшли препарати 
золота, анакінра,  азатіопірин та циклоспорин,  

До Британського Національного Формуляра (BNF) 
увійшли всі ЛЗ, які зазначені у рекомендаціях ACR 2012 р. Крім 
цього він містить інформацію про канакінумаб.  British National 
Formulary for Children (BNFC) у порівнянні з BNF не включає 
анакінру, ґолімумаб, лефлуномід і цертолізумаб пеґол, оскільки 
ще тривають дослідження їх впливу на дитячий організм. 

У порівнянні з BNF До Державного формуляра 
лікарських засобів (ДФЛЗ) не включено абатацепт, анакінру, 
канакінумаб, цертолізумаб пеґол, етанерцепт, ґолімумаб і 
тоцилізумаб, Лише останній із наведених ЛЗ є включеними до 
Державного реєстру лікарських засобів України. Також, в 
Україні зареєстровано лише два із п’яти ЛЗ 
фармакотерапевтичної групи інгібітори TNF-α, які 
рекомендовані ACR для лікування ЮРА: адалімубаб та 
інфліксимаб. 

У Росії за даними офіційного вузько-спеціалізованого 
інформаційного інтернет-порталу "Энциклопедия лекарств и то-
варов аптечного ассортимента" РЛС® (http://www.rlsnet.ru), із 
досліджуваного арсеналу ЛЗ не зареєстровано анакінру, 
канакінумаб та цертолізумаб пеґол. 

Впровадження протягом останніх років нових механізмів 
фармакотераії ЮРА дозволяє не лише знизити рівень 
інвалідності серед хворих дітей, а й покращити рівень якості їх 
життя. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ФОРМУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ 

Э.М. САТБАЕВА, Г.М. ПИЧХАДЗЕ  
Казахский национальный медицинский университет 

им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 
 

Цель исследования: проведение общественного монито-
ринга по определению доступности и прозрачности системы 
обеспечения лекарственными средствами (ЛС) населения Рес-
публики Казахстан за счет средств государственного бюджета.  

Задачи:  
1. Проведение социологического опроса врачей по вопросам 
формирования потребности в ЛС в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП); 
2. изучение формирования потребности в ЛС в медицинских 
организациях (МО).  

Методы исследования: Анонимным анкетированием бы-
ли охвачены 638 врачей МО г. Алматы, Алматинской, Восточно-
Казахстанской (г.Семей), Карагандинской и Кызылординской 
областей. Исследование проводилось в амбулаторно-
поликлинических организациях, стационарах и МО, оказываю-
щих специализированную помощь. Их доля в объеме общей вы-
борки составила 57,4%, 40,8% и 4,9%, соответственно. Большая 
часть респондентов (63%) была представлена сотрудниками го-
родских МО, доля врачей сельских МО составила 37%. Опрос 
проводился по специально разработанной анкете, включающей 
20 вопросов.  

Результаты: Выявлено, что более 51,7% врачей, охва-
ченных исследованием, принимает непосредственное участие в 
процессе формирования списка лекарств, подлежащих закупке в 
ГОБМП, знает формулярный список МО и работает с ним. Од-
нако 88,9% респондентов никогда не проходили курсы лекарст-
венного менеджмента. В подавляющем большинстве случаев 
(более 70%) источником информации о новых ЛС для врачей 
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являются научно-практические семинары и конференции, про-
водимые фармацевтическими компаниями, специализированные 
издания (60%), коллеги по работе и медицинские представители 
(61%). В 25% случаев врачи получают эти знания из информа-
ционных материалов в аптеках, рекламы в СМИ (19%) и на спе-
циализированных выставках (15%). При назначении лекарст-
венных препаратов 92,7% опрошенных руководствуются прото-
колами лечения. При этом 84,6% врачей все же приходилось со-
ветовать пациенту для эффективного лечения покупать препара-
ты, не входящие формулярный список МО. Так, 47,5% дополни-
тельно рекомендуют пациентам лекарства, не присутствующие в 
протоколах лечения. Среди факторов, оказывающих влияние на 
назначение, 65% врачей называют наличие доказательной базы 
по применению препарата, в 53% случаев таким фактором явля-
ется опыт предыдущего применения, в 48% - лекарственный 
формуляр МО, в более 20% случаев - публикации в специализи-
рованный прессе, информация от коллег и медицинских пред-
ставителей. Менее 20% респондентов учитывают при назначе-
нии цену лекарства, и лишь 5% ориентируется на консультацию 
с фармакологом. При этом 51,7% врачей отметили, что в лечеб-
ном учреждении, где они работают, мониторинг побочных дей-
ствий ЛС проводится, но 72% из них никогда не регистрировали 
подобные случаи. 

Выводы: Таким образом, существуют определенные 
трудности при назначении ЛС, которые, в конечном счете, могут 
влиять на их рациональное применение. Врачи не имеют воз-
можности использовать национальные руководства и рекомен-
дации по рациональному применению ЛС из Формулярного 
списка, в связи с их отсутствием. Кроме того, существует влия-
ние рекламы во всех ее формах на формирование определенного 
стереотипа врача.  
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СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
В АССОРТИМЕНТЕ СОВРЕМЕННОЙ АПТЕКИ  
Н.В. СКАЛОВА, Л.Е. ЗИГАНШИНА, С.Н. ЕГОРОВА* 

Кафедра фундаментальной и клинической фармакологии,  
Казанский (Приволжский) Федеральный университет  

Министерства Образования и науки Российской Федерации, 
*ГБОУ «Казанский государственный медицинский 

университет»  
Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

г. Казань, Россия 
 

Цель работы: изучение роли седативных препаратов в 
ассортименте лекарственных средств аптеки готовых лекарст-
венных форм г.Казани. 

Методы исследования: анализ ассортимента препаратов  
и инструкций по их применению. 

Результаты: ассортимент аптеки на исследуемый пери-
од составил 1502 наименований товара, из них   лекарственные 
препараты - 48,47%, БАД-5,06%,  лекарственное растительное 
сырье - 1,13%.  Седативные средства в ассортименте лекарст-
венных средств аптеки составляют 3,08%, а с учетом из других 
фармако-терапевтических групп (обладают седативным дейст-
вием) - 4,02%. Среди седативных средств  выделяются  лекар-
ственные препараты -70,83%, лекарственное сырье - 25%, го-
меопатические средства - 4,17%; все они разрешены к отпуску 
без рецепта врача. Общим успокаивающим действием на ЦНС 
обладают 5,26% БАД (из всех БАД аптеки).  Из лекарственных 
форм таблетки составляют 38,89%, капли - 33,33%, настойки - 
22,22%, растворы - 5,56%. Лекарственное сырье представлено 
порошками в фильтр-пакетах - 83,33%; травой измельченной - 
16,67%. Сборы составляют 33,33% от всего растительного сы-
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рья. Седативные средства растительного происхождения со-
ставляют 70,83%, остальные – комбинированные. 76,4% седа-
тивных лекарственных препаратов выпускаются отечественной 
промышленностью, из них местного производства- 22,22% 
(ОАО  «Татхимфармпрепараты»). Растительное сырье, БАДы, 
лекарственные препараты в 82,14% хранятся при комнатной 
температуре, в 17,86% в прохладном месте. В инструкциях к 
препаратам в 22,22% нет возрастного ограничения к примене-
нию. Полученные результаты указывают на необходимость 
усиления консультирующей функции провизора современной 
аптеки в отношении рационального использования седативных 
БАД и лекарственных средств, разрешенных к отпуску без ре-
цепта врача, в аспекте применения, дозирования, в том числе у 
детей, соблюдения условий хранения, приготовления водных 
извлечений из лекарственного растительного сырья в домаш-
них условиях. 

Выводы: обоснована актуальность регламентации прин-
ципов фармацевтической опеки при отпуске лекарственных 
средств и БАД седативного действия. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ХРОНИЧЕСКГО И НЕУТОЧНЕННОГО БРОНХИТА, 
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Ташкентский фармацевтический институт, 
г. Ташкент, Узбекистан 

 
Цель работы: анализ распространенности заболеваний 

хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы в 2000–2011 
гг. по регионам Республики Узбекистан 

Методы исследования: проанализированы статистиче-
ские данные, динамика распространения в 2000–2011 гг. по ре-
гионам Республики Узбекистан зарегистрированные Институ-
том здоровья и медицинской статистики Министерство здраво-
охранения Республики Узбекистан. 

Результаты: распространенность на 100 тыс. населения 
зарегистрированы заболевания хронического и неуточненного 
бронхита, эмфиземы в г. Ташкенте в 2000 г. 1189 случаев, в 2001 
г. 1164 случаев, в 2002 г. 1271 случаев, в 2003 г. 1211 случаев, в 
2004 г. 1274 случаев, в 2005 г. 1387 случаев, в 2006 г. 1362 слу-
чаев, в 2007 г. 1567 случаев, в 2008 г. 1583 случаев, в 2009 г. 
1345 случаев, в 2010 г. 1207 случаев, в 2011 г. 1103 случаев. В 
Aндижaнской области в 2000 г. 635 случаев, в 2001 г. 579 случа-
ев, в 2002 г. 612 случаев, в 2003 г. 599 случаев, в 2004 г. 632 слу-
чаев, в 2005 г. 619 случаев, в 2006 г. 575 случаев, в 2007 г. 559 
случаев, в 2008 г. 564 случаев, в 2009 г. 558 случаев, в 2010 г. 
490 случаев, в 2011 г. 460 случаев. Соответственно в Буxapской 
области 1009, 714, 843, 893 904, 943, 872, 775, 828, 877, 690 и 
642 случаев. В Джизaкской области 589, 504, 469, 473, 454, 1046, 
880, 1073, 1267, 1243, 1199 и 1246. случав в теже временные 
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промежутки. В Кaшкaдapьинской области за изучаемый период 
- 822, 560, 626, 315, 764, 819, 834, 978, 883, 1080, 886 и 766 слу-
чаев. В Нaвoийской области за первые 11 лет ХХI века 999, 851, 
720, 842, 1176, 1419, 1492, 1538, 1597, 844, 793 и 619 случаев. В 
Нaмaнгaнской области 878, 1017, 1408, 909, 742, 734, 442, 767, 
608, 396, 319 и 415 случаев. В Сaмapкaндской области 445, 379, 
494, 486, 425, 441, 444, 433, 460, 443, 486 и 495 случаев. В 
Суpxaндapьинской области 1057, 1085, 835, 572, 628, 694, 712, 
672, 416, 325, 268 и 301 случаев. В Сыpдapьинской области 879, 
1133, 1313, 1101, 1021, 1090, 1207, 1361, 1450, 1379, 1435 и 1249 
случаев. В Тaшкeнтской области 1076, 1086, 436, 794, 837, 869, 
751, 785, 751, 759, 751 и 724 случаев. В Фepгaнской области 756, 
515, 632, 711, 855, 839, 876, 1052, 919, 623, 773 и 684 случаев. В 
Xopeзмской области 557, 564, 560, 594, 705, 722, 818, 652, 664, 
683, 673 и 524 случаев. В Республике Каракалпакстана 1851, 
1640, 1314, 1339, 1434, 1290, 1446, 1376, 1446, 1462, 1298 и 1440 
случаев. В Республике Узбекистана 892, 810, 790, 743, 815, 862, 
836, 902, 868, 787, 737 и 703 случаев, т.е. показатели изменяет. 

Выводы: волнообразность количества случаев заболева-
ний хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы среди 
населения, возможно, связана с экологическими внешними фак-
торами. На основе показателей распространенности заболеваний 
хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы на следую-
щем этапе исследований нами будет дан конкретный прогноз на 
ближайшие и будущие отдельные сроки.  
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ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ХРОНИЧЕСКГО И НЕУТОЧНЕННОГО БРОНХИТА, 

ЭМФИЗЕМЫ ПО РЕГИОНАМ 
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Ташкентский фармацевтический институт, 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан 
 

Цель работы: изучить прогноз динамики среди на 100 
тыс. населения заболеваний хронического и неуточненного 
бронхита, эмфиземы в 2012–2023 гг. по регионам Республики 
Узбекистан. 

Методы исследования. Для составления краткосрочного 
прогноза годовых показателей заболеваемости предложены 2 
методических подхода: 1) прогнозирование с использованием 
методики определения «максимальной стабильности» 2) уравне-
ние регрессии. 

Результаты: для осуществления адекватного прогноза 
заболеваемости выявлены характерные тенденции ее увеличе-
ния была разработана статистическая модель, описываемая 
уравнением регрессии первого порядка. Для каждой области 
Республики Узбекистан и города Ташкент были рассчитаны 
коэффициенты и составлены уравнения регрессии. Эти уравне-
ния позволяют вычислить отсутствующие промежуточные зна-
чения на основе имеющихся показателей и предсказать на осно-
ве имеющихся результатов будущих значений анализируемого 
ряда. После выравнивания динамического ряда мы получили 
прогностические значения по Республики. В г. Ташкенте в 2012 
г. 1366 случаев, в 2013 г. 1375 случаев, в 2014 г. 1385 случаев, в 
2015 г. 1394 случаев, в 2016 г. 1403 случаев, в 2017 г. 1413 слу-
чаев, в 2018 г. 1422 случаев, в 2019 г. 1431 случаев, в 2020 г. 
1441 случаев, в 2021 г. 1450 случаев, в 2022 г. 1459 случаев, в 
2023 г.1469 случаев. Соответственно в Aндижaнской области 
493, 481, 468, 456, 443, 431, 419, 406, 394, 382, 369 и 357 случаев. 
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В Буxapской области 723, 707, 690, 673, 656, 640, 623, 606, 589, 
572, 556 и 539 случаев. В Джизaкской области 1428, 1514, 1600, 
1686, 1772, 1858, 1944, 2030, 2515. 2201, 2287 и 2373 случаев. В 
Кaшкaдapьинской области 982, 1014, 1045, 1076, 1108, 1139, 
1171, 1202, 1234, 1265, 1297 и 1328 случаев. В Нaвoийской об-
ласти 1099, 1103, 1107, 1111, 1115, 1118, 1122, 1126, 1130, 1134, 
1138 и 1141 случаев. В Нaмaнгaнской области 261, 190, 120 и 69 
случаев и по остальным годам нет возможности уточнить про-
гноз. В Сaмapкaндской области 477, 480, 484, 488, 491, 495, 499, 
502, 506, 510, 513 и 517 случаев. В Суpxaндapьинской области 
174, 102 и 30 случаев и по остальным годам нет возможности 
уточнить прогноз. В Сыpдapьинской области 1448, 1484, 1519, 
1555, 1590, 1626, 1661, 1696, 1732, 1767, 1803 и 1838 случаев. В 
Тaшкeнтской области 685, 667, 650, 632, 614, 596, 578, 560, 542, 
524, 506 и 489 случаев. В Фepгaнской области 841, 852, 863, 874, 
885, 896, 907, 918, 929, 939, 950 и 961 случаев. В Xopeзмской 
области 683, 689, 695, 702, 708, 714, 720, 726, 733, 739, 745 и 751 
случаев. В Республике Каракалпакстан 1307, 1286, 1265, 1244, 
1223, 1202, 1180, 1159, 1138, 1117, 1096 и 1075 случаев. По Рес-
публике Узбекистан 769, 762, 756, 749, 742, 736, 729, 723, 716, 
709, 703 и 696 случаев т.е. показатели не уменьшаются. 

Выводы: прогноз динамики показателей заболеваний 
хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы среди насе-
ления, постоянно ожидается. На основе прогноза заболеваний 
хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы на следую-
щем этапе исследований нами будет дан конкретный прогноз на 
ближайшее и будущее применяемых лекарственных препаратов 
используемых при этих заболеваниях. 
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ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ХРОНИЧЕСКГО И НЕУТОЧНЕННОГО БРОНХИТА, 

ЭМФИЗЕМЫ ПО РЕГИОНАМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

Н.Д. СУЮНОВ, М.Б. АМИРОВА, Н. МАСТИБЕКОВ 
Ташкентский фармацевтический институт, 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан 
 

Цель работы: изучить прогноз динамики среди на 100 
тыс. населения заболеваний хронического и неуточненного 
бронхита, эмфиземы в 2012–2023 гг. по регионам Республики 
Узбекистан. 

Методы исследования. Для составления краткосрочного 
прогноза годовых показателей заболеваемости предложены 2 
методических подхода: 1) прогнозирование с использованием 
методики определения «максимальной стабильности» 2) уравне-
ние регрессии. 

Результаты: для осуществления адекватного прогноза 
заболеваемости выявлены характерные тенденции ее увеличе-
ния была разработана статистическая модель, описываемая 
уравнением регрессии первого порядка. Для каждой области 
Республики Узбекистан и города Ташкент были рассчитаны 
коэффициенты и составлены уравнения регрессии. Эти уравне-
ния позволяют вычислить отсутствующие промежуточные зна-
чения на основе имеющихся показателей и предсказать на осно-
ве имеющихся результатов будущих значений анализируемого 
ряда. После выравнивания динамического ряда мы получили 
прогностические значения по Республики. В г. Ташкенте в 2012 
г. 1366 случаев, в 2013 г. 1375 случаев, в 2014 г. 1385 случаев, в 
2015 г. 1394 случаев, в 2016 г. 1403 случаев, в 2017 г. 1413 слу-
чаев, в 2018 г. 1422 случаев, в 2019 г. 1431 случаев, в 2020 г. 
1441 случаев, в 2021 г. 1450 случаев, в 2022 г. 1459 случаев, в 
2023 г.1469 случаев. Соответственно в Aндижaнской области 
493, 481, 468, 456, 443, 431, 419, 406, 394, 382, 369 и 357 случаев. 
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В Буxapской области 723, 707, 690, 673, 656, 640, 623, 606, 589, 
572, 556 и 539 случаев. В Джизaкской области 1428, 1514, 1600, 
1686, 1772, 1858, 1944, 2030, 2515. 2201, 2287 и 2373 случаев. В 
Кaшкaдapьинской области 982, 1014, 1045, 1076, 1108, 1139, 
1171, 1202, 1234, 1265, 1297 и 1328 случаев. В Нaвoийской об-
ласти 1099, 1103, 1107, 1111, 1115, 1118, 1122, 1126, 1130, 1134, 
1138 и 1141 случаев. В Нaмaнгaнской области 261, 190, 120 и 69 
случаев и по остальным годам нет возможности уточнить про-
гноз. В Сaмapкaндской области 477, 480, 484, 488, 491, 495, 499, 
502, 506, 510, 513 и 517 случаев. В Суpxaндapьинской области 
174, 102 и 30 случаев и по остальным годам нет возможности 
уточнить прогноз. В Сыpдapьинской области 1448, 1484, 1519, 
1555, 1590, 1626, 1661, 1696, 1732, 1767, 1803 и 1838 случаев. В 
Тaшкeнтской области 685, 667, 650, 632, 614, 596, 578, 560, 542, 
524, 506 и 489 случаев. В Фepгaнской области 841, 852, 863, 874, 
885, 896, 907, 918, 929, 939, 950 и 961 случаев. В Xopeзмской 
области 683, 689, 695, 702, 708, 714, 720, 726, 733, 739, 745 и 751 
случаев. В Республике Каракалпакстан 1307, 1286, 1265, 1244, 
1223, 1202, 1180, 1159, 1138, 1117, 1096 и 1075 случаев. По Рес-
публике Узбекистан 769, 762, 756, 749, 742, 736, 729, 723, 716, 
709, 703 и 696 случаев т.е. показатели не уменьшаются. 

Выводы: прогноз динамики показателей заболеваний 
хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы среди насе-
ления, постоянно ожидается. На основе прогноза заболеваний 
хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы на следую-
щем этапе исследований нами будет дан конкретный прогноз на 
ближайшее и будущее применяемых лекарственных препаратов 
используемых при этих заболеваниях. 
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ПОШИРЕНІСТЬ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЇ 
У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ 

ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ  
Т.В. ТРЕГУБ, С.Б. СТРЕЧЕНЬ, 

Г.Г. ВІДАВСЬКА, А.П. ЖЕБРЕЧУК 
Одеський національний медичний університет,  

м. Одеса, Україна 
 

Мета роботи: оцінка поширеності інфікування слизової 
оболонки шлунку внутрішньоклітинними агентами  у хворих на  
пептичну виразку (ПВ) дванадцятипалої кишки (ДПК). 

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстежен-
ня 250 хворих на ПВ ДПК у віці від 17 до 60 років. Ідентифіка-
цію збудників внутрішньоклітинної інфекції (ВКІ) проводили за 
допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) (біоптат сли-
зової оболонки шлунку та ДПК веріфікували  за допомогою ПЛР 
на ДНК ВКІ та H.pylori (Нр)). Статистичну обробку проводили 
за допомогою стандартних пакетів Statistica 5.5. 

Результати дослідження. Загальна частота Нр-
позитивних форм ПВ склала 72 %. ВКІ була виявлена у 36% 
хворих, у всіх цих хворих був ідентифікован вірус протого гер-
песу 1,2 типу (ВПГ1,2 типу), який виступав у якості основного 
інфекційного агенту. У 8 пацієнтів (3,2%)  була виявлена цито-
мегаловірусна (ЦМВ) інфекція (5 тип герпесвірусу). У 51 хворо-
го (20,4%) спостерігалася мікст-інфекція (Н.р.+ВПГ+ЦМВ). При 
Нр-негативних формах ПВ ДПК частота виявлення ВКІ була 
практично утричі вищою ніж у Нр-позитивних, що свідчить про 
тісний патогенетичний зв’язок між виникненням ПВ та інфіку-
ванням герпесвірусами.  

Висновки. Результати наших досліджень підтверджують 
тісний зв'язок інфікування слизової оболонки гастродуоденаль-
ної зони герпесвірусними інфекціями з виникненням ПВ ДПК. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ В ПРОЦЕДУРІ 
АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

А.Л. ФЕДУЩАК 
Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 
 

Вступ. Одним із механізмів поліпшення якості медичної 
допомоги (ЯМД), впровадженням медичної стандартизації, а та-
кож засобом регуляторної політики у сфері охорони здоров’я 
(ОЗ) в Україні є система державної акредитації (А) закладів ОЗ 
(ЗОЗ). Процедура акредитації, метою якої є оцінка ЯМД та вста-
новлення можливих видів та обсягів медичної допомоги у кож-
ному із ЗОЗ з присвоєнням відповідної А категорії (вища, І, ІІ), 
передбачена вітчизняним законодавством, розроблені та засто-
совуються галузеві Стандарти державної А ЗОЗ. 

Мета досліджень: визначення місця оцінки якості фар-
макотерапії (ФТ) в системі стандартів А та її застосування при 
оцінюванні ЯМД в ЗОЗ. 

Матеріали й методи. Об’єктом досліджень були Станда-
рти державної А ЗОЗ (СДА), затверджені наказом МОЗ України 
від 14.03.2011 р. № 142 «Про вдосконалення державної А ЗОЗ». 
Застосовано методи системного аналізу, логічний, аналітисний. 

Результати досліджень. Фармакотерапевтична складова 
складає близько 80% у структурі обсягів і вартості 
діагностично-лікувального процесу і є однією із визначальних 
ЯМД. Результати аналізу галузевого регуляторного акта у сфері 
А (наказ МОЗ від14.03.2011 р. № 142 ) засвідчили, що серед 33 
критеріїв оцінки ЯМД (розд. 10 «Якість лікувально-
профілактичної допомоги») немає жодного, за яким могла б 
проводитись оцінка застосовуваних ФТ технологій, 
раціональності, безпечності та ефективності лікарських 
призначень. Окремий розділ (розд. 20 «Використання ліків») 
присвячений лікам і містить 14 стандартів та критеріїв оцінки, з 
яких лише 1 (наявність та доступність для ознайомлення 
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А.Л. ФЕДУЩАК 
Львівський національний медичний університет 
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лікарями інструкції про застосування лікарських засобів) 
стосується якості ФТ. В якійсь мірі стандартів якості ФТ стосу-
ються 2 із 19 критеріїв із розділу 3. «Управління структурним 
підрозділом закладу» – наявність локальних клінічних протоко-
лів (маршрутів пацієнтів) та контроль і аналіз ЯМД керівником 
структурного підрозділу. Антибактерійної ФТ торкається один 
із 24 стандартів/критеріїв розділу 15. «Хірургія, анестезіологія 
та інтенсивна терапія (реанімація)» – здійснення заходів щодо 
превентивної раціональної інтра- і післяопераційної антибіоти-
котерапії.  

Таким чином, із 455 критеріїв оцінки дотримання СДА у 
ЗОЗ якість ФТ репрезентують лише 4 показники (0,9%). Не ви-
явлено критеріїв оцінки дотримання клінічних протоколів, від-
сутня навіть згадка про фармацевтичні формуляри та щодо ре-
єстрації та інформування про побічні ефекти застосування ліків, 
про ятрогенні ускладнення ФТ. Отож, із експертизи та оцінки 
ЯМД випав один із найвагоміших і відповідальних сегментів 
лікувального процесу, який має, на нашу думку, чи не визнача-
льне значення щодо, очевидно, головного критерію А ЗОЗ – за-
доволеності пацієнтів від отриманої безпечної, ефективної, якіс-
ної медичної допомоги. 

Висновок. 
1. До переліку стандартів та критеріїв акредитації ЗОЗ 

повинні також входити: наявність і застосування якісних і реа-
льних до виконання локальних протоколів (клінічних маршрутів 
пацієнта), локальних фармацевтичних формулярів, фіксація та 
повідомлення про несприятливі ефекти застосування ліків, моні-
торинг раціональності лікарських призначень тощо. 

2. Одним із акредитаційних критеріїв для закладів стаці-
онарного типу має бути, на нашу думку, наявність у штаті ЗОЗ 
фахівця з організації та моніторингу якості ФТ – клінічного про-
візора. 
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ЛОКАЛЬНІ ПРОТОКОЛИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
У СТАЦІОНАРНОМУ ЛІКУВАННІ 

ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ 
О.А. ФЕДУЩАК 

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів, Україна 

 
Актуальність. Чинними галузевими нормативами (Нака-

зами МОЗ України від 29.04.2008 р. N502 та від 04.04.2008 р. 
N181) визначені умови та вимоги до профілактики інфекційних 
ускладнень у стаціонарах хірургічного профілю. Згідно з цими 
стандартами, антибактерійна профілактика (АбП) при операція-
хіз розтином шлунково-кишкового тракту здійснюєтьсяцефало-
споринами 3-ї генерації + метронідазол. Тож дослідження до-
тримання вимогАбП та їх ефективності є актуальним, зокрема, 
щодо розробки та застосування локальних клінічних протоколів 
(КП) та локальних формулярів (ЛФ). 

Мета дослідження: аналіз призначень ліків спрямованих 
на попередження інфекційних ускладнень у післяопераційному 
(п/о) періоді при гострому апендициті (ГА). 

Методи дослідження. Проаналізовано первинну медичну 
документацію хворих, оперованих з приводу ГА в одному із за-
кладів охорони здоров’я (ЗОЗ) м. Львова (n=285). Застосовано 
методи системного, ретроспективного, порівняльного аналізу, 
логічний. 

Результати. Дослідження лікарських призначень в час-
тині фармакотерапії (ФТ)за первинною медичною документаці-
єю, зокрема щодо АбП, утруднено через переважну відсутність 
інформації про методику її проведення (доопераційна, інтраопе-
раціна, п/о), мотиви призначення антибактерійної терапії (АбТ). 
Для аналізу ефективності АбП та АбТ відібрано однорідну й 
найчисельнішу (n=174, 71,0%) групу хворих, стандартизовану за 
перебігом п/о періоду (тривалість стаціонарного лікування (СЛ) 
до 10 днів включно). До контрольної групи увійшли хворі без-
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АбТ (n=9). Пацієнти І-ї клініко-статистичної групи (КСГ-1, 
n=20) отримували лише АбП впродовж першої п/о доби. До 
КСГ-2 включені оперовані хворі (n=145) з АбТ3 – 9 днів.У 16 
хворих із цієї КСГ варифіковано перитоніт та незначне збіль-
шення тривалості СЛ, однак,це ускладнення не впливало на три-
валість АбТ. Вік, стать та клініко-морфологічні діагнози хворих 
в обох КСГ був практично однаковим. 

Із 20 хворих КСГ-1 14 отримували АбП одним із антибіо-
тиків (АБ):цефоперазон(2), цефтріаксон(3), цефуроксим(9), амо-
ксицилін +клавуланова кислота (1), ампіцилін + сульбак-
там(1),ципрофлоксацин(3), у 1 випадку метронідазол. Лише у 
5пацієнтів застосовано АБ з групи цефалоспоринів 3-ї генерації 
поряд ізметронідазолом. Середній термін СЛ складав 5,8 дня і 
був на 1 ліжко-день меншим, ніж у контрольній групі. У 53 хво-
рих (КСГ-2) застосована монокомпонентнаАбТ (цефазолін(3), 
цефуроксим (5),цефтріаксон (21),цефоперазон 
(13),цефотаксим(1),ципрофлоксацин(8), ломефлоксацин(1), в 1 
випадку –орнідазол). При цьому,АбТ тривала в середньому 4,3 
дня, при тривалості СЛ– 7,8 дня. Решті хворих (92) цієї КСГ 
призначалася АбТ, що включала один із АБ та похідніімідазолу 
(метронідазол чиорнідазол). Середня тривалість АбТ серед цієї 
категорії пацієнтів, як і при монокомпонентній ФТ, становила 
4,3 дня, однак, показник тривалості СЛ був дещо більшим – 8,1 
дня.  

Висновок. Отримані результати засвідчують необхідність 
розробки на основі уніфікованих КП локальних КП та ЛФ уЗОЗ 
для попередження безсистемногопризначення АбП, АбТ-
поліпрагмазії. 
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За умов перманентного дефіциту коштів у системі охоро-

ни здоров’я, що спостерігається в Україні протягом останніх ро-
ків питання організації медичної та фармацевтичної допомоги 
(ОМФД) хворим на гемобластози необхідно розглядати у пло-
щині впровадження страхових відносин в галузі та відповідних 
законодавчо-правових й нормативних змін. Це дозволить значно 
підвищити рівень доступності надання медичної та фармацевти-
чної допомоги зазначеній групі хворих.  

Методи дослідження: історичний, ретроспективний, по-
рівняльний та логічний аналіз даних законодавчо-нормативної 
бази, що регулює ОМФД хворим на гемобластози, починаючи з 
моменту проголошення незалежності України . 

Мета роботи: аналіз сучасних проблем законодавчо-
нормативного регулювання ОМФД хворим на гемобластози та 
визначення основних напрямків його удосконалення за умов 
впровадження в Україні соціальної моделі обов’язкового медич-
ного страхування (ОМС). 

Результати: з 1992 р. законодавчо-нормативне регулю-
вання ОМФД хворим зазначеної групи здійснювалося на держа-
вному та регіональному рівні за наступними актами: Національ-
на програма «Діти України» (1996 р., санаторно-курортне лікуван-
ня дітей, хворих на гемобластози); Державна програма «Онколо-
гія» на 2002-2006 рр. та забезпечення медичних заходів відпові-
дної програми до 2010 р.; Державна програма «Дитяча онколо-
гія» на 2006-2010 рр.; Загальнодержавна програма боротьби з он-
кологічними захворюваннями на 2007-2016 рр. Наказами МОЗ 
№364 (2005 р.) та № 617 (2010 р.) були затверджені зі змінами клі-
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АбТ (n=9). Пацієнти І-ї клініко-статистичної групи (КСГ-1, 
n=20) отримували лише АбП впродовж першої п/о доби. До 
КСГ-2 включені оперовані хворі (n=145) з АбТ3 – 9 днів.У 16 
хворих із цієї КСГ варифіковано перитоніт та незначне збіль-
шення тривалості СЛ, однак,це ускладнення не впливало на три-
валість АбТ. Вік, стать та клініко-морфологічні діагнози хворих 
в обох КСГ був практично однаковим. 

Із 20 хворих КСГ-1 14 отримували АбП одним із антибіо-
тиків (АБ):цефоперазон(2), цефтріаксон(3), цефуроксим(9), амо-
ксицилін +клавуланова кислота (1), ампіцилін + сульбак-
там(1),ципрофлоксацин(3), у 1 випадку метронідазол. Лише у 
5пацієнтів застосовано АБ з групи цефалоспоринів 3-ї генерації 
поряд ізметронідазолом. Середній термін СЛ складав 5,8 дня і 
був на 1 ліжко-день меншим, ніж у контрольній групі. У 53 хво-
рих (КСГ-2) застосована монокомпонентнаАбТ (цефазолін(3), 
цефуроксим (5),цефтріаксон (21),цефоперазон 
(13),цефотаксим(1),ципрофлоксацин(8), ломефлоксацин(1), в 1 
випадку –орнідазол). При цьому,АбТ тривала в середньому 4,3 
дня, при тривалості СЛ– 7,8 дня. Решті хворих (92) цієї КСГ 
призначалася АбТ, що включала один із АБ та похідніімідазолу 
(метронідазол чиорнідазол). Середня тривалість АбТ серед цієї 
категорії пацієнтів, як і при монокомпонентній ФТ, становила 
4,3 дня, однак, показник тривалості СЛ був дещо більшим – 8,1 
дня.  

Висновок. Отримані результати засвідчують необхідність 
розробки на основі уніфікованих КП локальних КП та ЛФ уЗОЗ 
для попередження безсистемногопризначення АбП, АбТ-
поліпрагмазії. 

455 

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ГЕМОБЛАСТОЗИ В УКРАЇНІ 
О.В. ЦУРІКОВА, Г.Л. ПАНФІЛОВА, М.Г. ЧИГРИНОВА 

Національний фармацевтичний університет,  
м. Харків, Україна 

 
За умов перманентного дефіциту коштів у системі охоро-

ни здоров’я, що спостерігається в Україні протягом останніх ро-
ків питання організації медичної та фармацевтичної допомоги 
(ОМФД) хворим на гемобластози необхідно розглядати у пло-
щині впровадження страхових відносин в галузі та відповідних 
законодавчо-правових й нормативних змін. Це дозволить значно 
підвищити рівень доступності надання медичної та фармацевти-
чної допомоги зазначеній групі хворих.  

Методи дослідження: історичний, ретроспективний, по-
рівняльний та логічний аналіз даних законодавчо-нормативної 
бази, що регулює ОМФД хворим на гемобластози, починаючи з 
моменту проголошення незалежності України . 

Мета роботи: аналіз сучасних проблем законодавчо-
нормативного регулювання ОМФД хворим на гемобластози та 
визначення основних напрямків його удосконалення за умов 
впровадження в Україні соціальної моделі обов’язкового медич-
ного страхування (ОМС). 

Результати: з 1992 р. законодавчо-нормативне регулю-
вання ОМФД хворим зазначеної групи здійснювалося на держа-
вному та регіональному рівні за наступними актами: Національ-
на програма «Діти України» (1996 р., санаторно-курортне лікуван-
ня дітей, хворих на гемобластози); Державна програма «Онколо-
гія» на 2002-2006 рр. та забезпечення медичних заходів відпові-
дної програми до 2010 р.; Державна програма «Дитяча онколо-
гія» на 2006-2010 рр.; Загальнодержавна програма боротьби з он-
кологічними захворюваннями на 2007-2016 рр. Наказами МОЗ 
№364 (2005 р.) та № 617 (2010 р.) були затверджені зі змінами клі-

455



456 

нічні протоколи лікування гемобластозів у дітей. Для дорослих ді-
ють клінічні протоколи відповідно до норм наказу № 647 (2010 р.). 
По різних роках дослідження встановлено, що у деяких областях 
розроблялися та діяли регіональні програми, які фінансувалися з 
місцевих бюджетів. Основною метою функціонування зазначених 
програм стала фінансова підтримка хворих на онкогематологічні 
патології переважно серед хворих дитячого віку. Так, наприклад 
керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» у деяких районах Запорізькій області у 2012 р. була впро-
ваджена програма «Дитяча онкологія». Протягом кількох років 
тривала робота над концепцією Державної програми «Надання ме-
дичної допомоги гематологічним хворим в Україні на період 2011–
2015 роки». Метою Програми є вдосконалення та підвищення 
ефективності ОМФД пацієнтам із пухлинними та непухлинними 
захворюваннями крові, кровотворної та лімфоїдної систем, зок-
рема хворим на гемостазіопатії вродженого та набутого генезу, 
шляхом впровадження клінічних протоколів і стандартів ліку-
вання на основі нових сучасних діагностичних, лікувальних та 
реабілітаційних методологій; підвищення рівня доступності для 
хворих трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин в 
Україні; підвищення рівня виживаності та одужання, поліпшен-
ня якості життя пацієнтів зі злоякісними та незлоякісними хво-
робами крові, кровотворної та лімфоїдної систем. Зазначена 
програма пройшла відповідні експертизи у міністерствах, але так і 
не була затверджена. 

Висновки: встановлено, що на даний час в Україні відсут-
ня базова та послідовна у виконання законодавчо-нормативна 
база щодо ОМФД хворим на гемобластози. Це створює суттєві 
перешкоди на шляху побудови ефективних професійно-
правових відносин між лікарем-фармацевтом та пацієнтом у си-
стемі ОМС та потребує негайно вирішення. 
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людей у світі страждають закрепами. Застосування проносних 
лікарських засобів є основним шляхом терапії вказаної патоло-
гії. Більшість номенклатури цих препаратів відносяться до групи 
контактних або осмотичних проносних засобів.  

Проведені дослідження в розрізі «діюча речовина-бренд» 
показали, що препарати глікозидів сени займають 60,4 % ринку 
за кількісним показником, але в грошовому виразі не переви-
щують 21 %, а для препаратів натрію пікосульфату при 9,92 % 
за абсолютним показником об’єм продажу становить 23 % (2009 
р.). Нами розроблено препарат Пікосен®, краплі оральні, який 
містить дві діючі речовини контактної дії: натрію пікосульфат та 
екстракт сени. Пікосен® вийшов на ринок у 2011 році та складає 
конкуренцію таким торговим брендам як Піколакс® і Гутта-
лакс®, які в 2009 р. займали відповідно 53,1 % та 43,1 % ринку 
лікарських засобів з натрію пікосульфатом. Аналіз стану цього 
сегменту ринку проносних лікарських засобів з 2009 р. по 2012 
р. показує збільшення обсягів продажу вітчизняних препаратів, 
у тому числі і Пікосену®, яке відбувається за рахунок частки ім-
портних брендових препаратів. 

Ринок проносних лікарських засобів (2009-2012 рр.) по-
казав поступове зростання продажів, як за кількістю одиниць 
продукції, так і в грошовому виразі (на 70 %). Така позитивна 
тенденція зумовлює інтерес інших фармацевтичних виробників 
до цієї групи, про що свідчить реєстрація в 2012 р. трьох нових 
лікарських препаратів з натрію пікосульфатом. Таким чином, 
можна прогнозувати подальше збільшення конкуренції вже між 
виробниками генеричних препаратів. 
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Карбапенеми − антибіотики групи бета-лактамів, що ма-

ють широкий спектр антимікробної активності, який включає 
грампозитивні та грамнегативні аероби та анаероби. Механізм 
дії заснований на зв'язуванні специфічних бета-лактамотропних 
білків клітинної стінки і гальмуванні синтезу пептидоглікану, 
що приводить до лізису чутливих бактерій.  

Мета роботи: визначення найбільш часто призначува-
них антибіотиків групи карбапенемів за 2006-2011 роки по всій 
території України в грошовому вираженні та порівняння цих да-
них з показниками споживання за допомогою ATC/DDD-
методології. 

Методи дослідження: аналіз бази даних «Аудит роздріб-
ного ринку України» 2006-2011 р.р. («Фармстандарт», Моріон), 
ATC/DDD-методологія. 

Результати: український фармацевтичний ринок на да-
ний час представлений чотирма препаратами (мерепенем, дори-
пенем, ертапенем та іміпенем в комбінації з інгібітором фермен-
тів).  

Найбільш споживаним карбапенемом є меропенем. Його 
показники споживання в 2011 році виросли в 3 рази в порівнянні 
з 2006 роком (з 3962,4 в 2006 по 11926,4 тис. грн в 2011 році).  

На другому місці - іміпенем в комбінації з інгібітором 
ферментів. Його споживання також має позитивну динаміку.  

Ертапенем і доріпенем з’явились на фармацевтичному 
ринку України у 2009 році. Показники споживання ертапенему 
мають позитивну динаміку, показники доріпенему знижуються в 
2011 році майже в 2 рази в порівнянні з 2010 роком (з 511,7 тис. 
грн у 2010 до 261,1 у 2011 році). 

Однак збільшення споживання карбапенемів в грошово-
му вираженні може бути пов'язано з постійним зростанням цін 
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на лікарські препарати, а не з широким медичним застосуванням 
даних препаратів. Тому доцільно порівняти дані споживання до-
сліджуваних препаратів в грошовому вираженні з даними, 
отриманими за допомогою ATC/DDD-методології. У ході дослі-
дження для всіх препаратів був розрахований показник 
DDDs/1000 жітелів/день. Найбільшими показниками споживан-
ня характеризуються препарати на основі іміпенему та меропе-
нему. Перше місце по споживанню в DDDs/1000 жітелів/день 
займає іміпенем в комбінації з інгібітором ферменту. Однак йо-
го показники в 2011 році в порівнянні з 2006 збільшилися лише 
на 20% (на відміну від показника зростання в грошовому виразі, 
який склав 100%). Тому, можна зробити висновок, що зростання 
споживання препаратів в грошовому виразі в більшій мірі 
пов’язано з ростом цін на препарати. Показники меропенему у 
2011 році склали 0,0013 DDDs/1000 жітелів/день, що в 2,5 разу 
більше ніж у 2006 році (0,00052 DDDs/1000 жітелів/день). У по-
рівнянні з динамікою показників у грошовому виразі (зростання 
у 3 рази), можна зробити висновок, що збільшення споживання 
пов'язане і зі зростанням цін на препарати і з ростом медичного 
призначення препаратів. Показники ертапенему та доріпенему 
мають динаміку, яка є зіставною зі споживанням в грошовому 
виразі. 

Висновки: На даний час, карбапенеми - це один з найваж-
ливіших класів антибіотиків, препарати цієй групи у всьому сві-
ті застосовують для терапії важких і середніх нозокоміальних 
інфекцій та інфекцій, спричинених полімікробною флорою.  

В Україні ці препарати також активно використовуються, 
що доводять проведені дослідження зі споживання цієї групи 
препаратів. Збільшення споживання препаратів у грошовому ви-
раженні в більшій мірі пов'язане зі зростанням цін на лікарські 
препарати. 
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препаратів. Збільшення споживання препаратів у грошовому ви-
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Мета роботи: оцінити частоту та необхідність 
призначень лікарських препаратів пацієнтам на позалікарняну 
пневмонію в терапевтичному відділенні однієї з дитячих клінік 
м. Харкова. Тривалість дослідження – 6 місяців (січень – 
червень 2012 року).  

Методи дослідження: використані допоміжні види 
фармакоекономічного аналізу - частотний та VEN-аналізи. VEN-
аналіз проводили за «формальною» ознакою: визначали 
наявність лікарських препаратів в діючих українських 
протоколах лікування у дітей позалікарняної пневмонії та 
супутніх захворювань (хронічного тонзиліту, гострого 
риносинусіту, гострого середнього отиту, аденоїдіту, хронічного 
холециститу, гіперацидного гастриту, кардіоміопатії, 
ентеробіозу), що були зареєстровані у досліджуваних пацієнтів. 
При наявності лікарських препаратів у зазначених нормативних 
документах він отримував індекс V, при відсутності - індекс N. 

Результати. Аналіз 100 історій хвороби пацієнтів з 
позалікарняною пневмонією віком від 10 до 12 років дозволив 
визначити 46 торгових найменувань (ТН) лікарських препаратів, 
які відповідали 40 міжнародним непатентованим 
найменуванням (МНН) 24 фармакологічних груп. Серед  них 
65% лікарських препаратів призначались для лікування 
позалікарняної пневмонії, 35% лікарських препаратів – для 
лікування супутніх захворювань, що були зареєстровані в 
досліджуваних історіях хвороби. Протягом досліджуваного 
періоду в даному відділенні зареєстровано 935 призначень 
лікарських препаратів пацієнтам дитячого віку з позалікарняною 
пневмонією. За результатами частотного аналізу лідерами за 
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кількістю призначень серед МНН лікарських препаратів були: 
антибактеріальний препарат групи цефалоспоринів другого 
покоління - цефуроксим (4 ТН), препарат електролітів - натрію 
хлорид (2 ТН), препарат для місцевої анестезії - лідокаїн (1 ТН), 
муколітик амброксол (2 ТН), анальгетик-антипіретик 
парацетамол (1 ТН). Їх частота призначень від загальної 
кількості призначень лікарських препаратів дітям з 
позалікарняною пневмонією складала, відповідно, 14,56%, 
11,45%, 10,70%, 8,13%, 7,49%. Всі зазначені лікарські препарати 
входили до складу схем комплексної терапії основного 
захворювання у даних пацієнтів – позалікарняної пневмонії. 
Найменша частота призначень встановлена для МНН лікарських 
препаратів, які використовувались для лікування супутніх 
захворювань. Результати VEN-аналізу показали, що 76,09% 
досліджуваних лікарських препаратів входили в групу V, тобто 
необхідні та рекомендовані для лікування основного та супутніх 
захворювань. Вони складали більшу частину лікарських 
призначень (71,77%). В клінічних протоколах були відсутні 
допоміжні лікарські препарати для парентерального введення 
антибіотиків при лікуванні основного захворювання 
(позалікарняної пневмонії) - натрію хлорид та лідокаїн. Вони 
призначались всім хворим з позалікарняною пневмонією і тому 
на їх долю прийшлась значна кількість лікарських призначень - 
22,15 %. Крім них індекс N мали лікарські препарати, що 
використовувались для фармакотерапії супутніх захворювань - 
рослинні засоби (переважно гомеопатичні), препарат кальцію 
глюконату. На їх долю прийшлась невелика кількість лікарських 
призначень  - 6,08 %. 

Висновки. В цілому, призначення лікарських препаратів 
пацієнтам дитячого віку з позалікарняною пневмонією в даному 
терапевтичному відділенні можна вважати раціональними та 
доцільними. 
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА, СОЗДАННОГО НА ОСНОВЕ 

ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА ЧЕЛОВЕКА, 
У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  

Л.В. ЯКОВЛЕВА, О.Н. КИРИЧЕНКО 
Национальный фармацевтический университет, 

г. Харьков, Украина 
 

Цель работы: Анализ эффективности затрат терапии 
больных синдромом диабетической стопы (СДС) по стандарт-
ной схеме и при добавлении к стандартной схеме препарата 
«Heberprot-P», созданного на основе рекомбинантного эпидер-
мального фактора роста (ЭФР) человека.  

Методы исследования: Метод фармакоэкономического 
анализа «затраты-эффективность». Клинико-экономический 
анализ проводили по материалам многоцентрового, рандомизи-
рованного, плацебо-контролируемого исследования по изуче-
нию эффективности и безопасности при введении в очаг пора-
жения препарата «Heberprot-P» у пациентов СДС с язвенными 
дефектами III - IV степени поражения по классификации Wagner 
(Fernandez-Montequın J.I. et al., 2009).   

Результаты: Оценка результатов применения в комплек-
се со стандартной терапией Heberprot-P по показателю NNT (ко-
личество больных, которых необходимо пролечить по предла-
гаемой схеме, чтобы добиться полного закрытия язвенного очага 
поражения стопы у одного больного) свидетельствует о высокой 
клинической эффективности данной стратегии лечения (расчет-
ный показатель NNT составил 4,27). Расчетные значения ICER 
составили 463556,88 грн. за каждую дополнительную единицу 
эффективности (за каждый дополнительный случай полного за-
крытия язвенного очага поражения стопы у одного больного). 

Вывод: Применение Heberprot-P в комплексе со стан-
дартной терапией сопровождается значимым улучшением здо-
ровья и существенными дополнительными расходами. 
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ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ 

У ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ДИСПАНСЕРІ М. КИЄВА 
Л.В. ЯКОВЛЄВА, І.С. МУКОМЕЛ, А.О. ВАСИЛЬЄВА  

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Вступ: Захворюваність на шизофренію з кожним роком 
зростає. В усьому світі хворих на шизофренію нараховується 
біля 1%. За даними ВООЗ шизофренія займає восьме місце се-
ред захворювань з найвищим показником інвалідизації протягом 
року. Лікування шизофренії є витратним. Так, прямі витрати на 
це захворювання у розвинених країнах складають від 1,3 до 
2,7% від загального бюджету. Для лікування шизофренії основ-
ними препаратами є нейролептичні, серед яких виділяють типо-
ві, більш старші за часом створення, та атипові, що є на сьогодні 
найбільш сучасними антипсихотичними препаратами. До типо-
вих нейролептиків відносяться похідні фенотиазину та бутиро-
фенону, а до атипових нейролептиків – клозапін, рисперидон, 
оланзапін, кветіапін, амісульпірид та інші. Принципові відмін-
ності препаратів другого покоління поряд з виразними антипси-
хотичними властивостями характеризуються доброю переноси-
містю: відсутністю глибокої заторможеності та екстрапірамід-
них розладів, що характерні для препаратів першого покоління. 
В Україні немає публікацій про дослідження споживання антип-
сихотичних засобів і не зрозуміло, які препарати переважно ви-
користовуються сьогодні для лікування шизофренії.  

Мета дослідження: Все вищенаведене стало підґрунтям 
комплексної оцінки фінансових витрат на фармакотерапію паці-
єнтів з шизофренією за допомогою інтегрованого АВС/VEN/ ча-
стотного аналізу. 

Об’єкти та методи: Всього було проаналізовано 120 іс-
торій хвороб пацієнтів з шизофренією, які лікувалися у психо-
неврологічному диспансері №1 м. Києва. Для вирішення постав-
лених завдань в даній роботі використовували допоміжні види 
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Вступ: Захворюваність на шизофренію з кожним роком 
зростає. В усьому світі хворих на шизофренію нараховується 
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року. Лікування шизофренії є витратним. Так, прямі витрати на 
це захворювання у розвинених країнах складають від 1,3 до 
2,7% від загального бюджету. Для лікування шизофренії основ-
ними препаратами є нейролептичні, серед яких виділяють типо-
ві, більш старші за часом створення, та атипові, що є на сьогодні 
найбільш сучасними антипсихотичними препаратами. До типо-
вих нейролептиків відносяться похідні фенотиазину та бутиро-
фенону, а до атипових нейролептиків – клозапін, рисперидон, 
оланзапін, кветіапін, амісульпірид та інші. Принципові відмін-
ності препаратів другого покоління поряд з виразними антипси-
хотичними властивостями характеризуються доброю переноси-
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В Україні немає публікацій про дослідження споживання антип-
сихотичних засобів і не зрозуміло, які препарати переважно ви-
користовуються сьогодні для лікування шизофренії.  

Мета дослідження: Все вищенаведене стало підґрунтям 
комплексної оцінки фінансових витрат на фармакотерапію паці-
єнтів з шизофренією за допомогою інтегрованого АВС/VEN/ ча-
стотного аналізу. 

Об’єкти та методи: Всього було проаналізовано 120 іс-
торій хвороб пацієнтів з шизофренією, які лікувалися у психо-
неврологічному диспансері №1 м. Києва. Для вирішення постав-
лених завдань в даній роботі використовували допоміжні види 
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фармакоекономічного аналізу-АВС, VEN і частотний види ана-
лізу. АВС аналіз дозволяє виявити найбільш витратну групу 
препаратів, що використовувались для лікування шизофренії. 
VEN аналіз проводили за формальною ознакою: визначали ная-
вність ЛП в Державному формулярі ЛЗ. Частотний аналіз про-
водили за ознакою: скільки разів ЛЗ призначався хворому про-
тягом року (період, який був взятий для дослідження (червень 
2011 – травень 2012 рр.)). 

Результати: Встановлено, що всього для лікування хво-
рих на шизофренію було використано 11 фармакологічних груп 
ЛП, які включали 36 ТН. Серед вказаного асортименту виділили 
12 типових нейролептиків, 8 атипових нейролептиків та 16 пре-
паратів, що входили до таких фармакологічних груп, як антиде-
пресанти, ноотропні засоби, снотворні засоби та інші. За резуль-
татами АВС аналізу визначена найбільш витратна група препа-
ратів, до якої увійшло 11 ТН, що розроблені на основі 10 МНН. 
Перші 4 позиції займають нейролептики, причому 3 з них є ати-
повими (сертиндол, рисперидон та кветіапін) та 1 МНН типових 
нейролептиків (зуклопентиксол). На вказані 4 МНН протягом 
року було витрачено 56,91% усіх коштів, що були використані 
на фармакотерапію шизофренії. Найбільш часто призначувани-
ми з основних препаратів за МНН були 2 атипових та 2 типових 
нейролептики. Причому атиповими нейролептиками були ті, що 
увійшли у групу А за АВС аналізом, найбільш витратних МНН. 
Результати VEN аналізу дозволяють стверджувати, що серед до-
сліджуваних ЛП 52,78% належать до групи V, тобто необхідні 
та рекомендовані для застосування у фармакотерапії основного 
та супутніх захворювань, на які було витрачено 72,03% загаль-
них коштів. 

Висновки: Встановлено, що 72% коштів витрачено на 
життєвонеобхідні ЛЗ, а 28% - на препарати, що не увійшли до 
формуляру. Такий результат потребує серйозної роботи над удо-
сконаленням фармакотерапії шизофренії. 
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Запорізький державний медичний університет, 

м. Запоріжжя, Україна 
 

Мета роботи: фармакоекономічна оцінка схем 
kікування хворих, залежних від опіодів. 

Методи дослідження: Об’єктами дослідження були 
схеми лікування, які передбачали призначення комплексної те-
рапії  хворим, залежним від опіоїдів (схема № 1) та у її складі  
застосування амітриптиліну (схема № 2) або ципрамілу (схема 
№ 3). При проведенні дослідження використовувався метод 
фармакоекономічного аналізу «вартість-ефективність». В якос-
ті показника ефективності лікування нами було обрано трива-
лість міжгоспітального періоду. Зазначений показник та схеми 
лікування були взяті з результатів клінічного дослідження, яке 
проводилось українськими вченими Самойловою О.С. та Лін-
ським І.В. на базі відділу профілактики і лікування наркоманій 
Інституту неврології, психіатрії та наркології Академії медич-
них наук України (2008 р.). 

Результати: Згідно клінічних протоколів надання меди-
чної допомоги нами були проаналізовані витрати, які пов’язані 
з перебуванням на стаціонарному лікуванні хворих, залежних 
від опіоїдів. При застосуванні схеми № 1 витрати на надання 
допомоги складають 4853,33 грн., схеми № 2 – 4866,06 грн., 
схеми № 3 – 5023,20 грн.  Необхідно відзначити, що при засто-
суванні схеми № 1 тривалість міжгоспітального періоду скла-
дає 168 днів, схеми № 2 – 228 днів, схеми № 3 – 420 днів. За 
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результатами розрахунків встановлено, що меншою вартістю 
одиниці ефективності характеризується схема № 3, показник 
витратної ефективності якої складає 11,96 грн./ Ef . 

Висновки: Враховуючи соціальну значущість наркоманії 
призначення антидепресантів у складі комплексної терапії хво-
рих, залежних від опіоїдів є фармакоекономічно обґрунтова-
ним. 

467 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА 

� Стандарти вищої фармацевтичної освіти для 
спеціальності «Клінічна фармація» 

� Клінічна фармація як дисципліна в системі вищої 
фармацевтичної освіти 

� Клінічний і госпітальний провізор: яким йому бути? 

� Працевлаштування випускників спеціальності «Клінічна 
фармація» в умовах розвитку сучасного 
фармацевтичного сектору 

 

466



466 

результатами розрахунків встановлено, що меншою вартістю 
одиниці ефективності характеризується схема № 3, показник 
витратної ефективності якої складає 11,96 грн./ Ef . 

Висновки: Враховуючи соціальну значущість наркоманії 
призначення антидепресантів у складі комплексної терапії хво-
рих, залежних від опіоїдів є фармакоекономічно обґрунтова-
ним. 

467 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА 

� Стандарти вищої фармацевтичної освіти для 
спеціальності «Клінічна фармація» 

� Клінічна фармація як дисципліна в системі вищої 
фармацевтичної освіти 

� Клінічний і госпітальний провізор: яким йому бути? 

� Працевлаштування випускників спеціальності «Клінічна 
фармація» в умовах розвитку сучасного 
фармацевтичного сектору 

 

467



468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSIONAL EDUCATION  
FOR CLINICAL PHARMACISTS 

� Standards of higher pharmaceutical education for the specialty 
«Clinical pharmacy» 

� Clinical pharmacy as subject in the system of higher 
pharmaceutical education 

� Clinical and hospital pharmacists: who are they? 
� Employment of clinical pharmacists in the modern 

pharmaceutical branch 

 

469 

METHODOLOGY OF TEACHING PHARMACOTHERAPY 
ACCORDING TO EVIDENCE-BASED MEDICINE FOR 

THE STUDENTS OF «CLINICAL PHARMACY» SPECIALTY 
S.I. SEMENENKO, O.V. KRYVOVIAZ, Y.O. TOMASHEVSKA 

Vinnitsa national Pirogov memorial medical university, 
Vinnitsa, Ukraine 

 
Modern trends in medicine and pharmacy increase 

requirements for training of clinical pharmacists. Selecting 
pharmacotherapy should be based on the evidence that achieves 
maximum effect with minimal costs and side effects. 

Objective: to develop a methodology of implementing 
evidence-based medicine in the study of pharmacotherapy in 
«clinical pharmacy» specialty students of pharmaceutical faculty. 

Methods: questionnaires and interviews conducted 46 
students of Vinnitsa national Pirogov memorial medical university 
three times during the study of the subject (4th-5th year students at the 
period of 2011-2012 academic year). The data were analyzed by 
standard statistical methods. 

Results: according to the data of final survey role of 
evidence-based medicine increased among students after the 
information obtained from the application of its criteria. Although, 
about ¼ of the students did not recognize sufficiency of evidence-
based medicine data to make a decision on rational pharmacotherapy. 

Conclusions: evidence-based medicine is an important 
component in the preparation of clinical pharmacist. Systematic 
training of evidence-based medicine increases the quality of making 
decisions of pharmacotherapy. Evidence-based medicine should be 
taught systematically, using open sources of information. As a per-
spective of researches there will be creation and implementation to 
the practice methodologically founded programs including studying 
from the standpoint of evidence-based medicine for all clinical 
subjects that will increase the professional level of clinical 
pharmacists. 
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Согласно образовательно квалификационной характери-

стике клинического провизора будущий специалист обязан 
обеспечивать больных высококвалифицированной медицинской 
помощью путем предоставления рекомендаций врачам и боль-
ным по наиболее эффективным лекарственным препаратам. 
Должен вместе с врачом осуществлять   выбор лекарств и опре-
делять их индивидуальные дозы для больных в зависимости от 
возраста, пола, основного заболевания и сопутствующей пато-
логии. В обязанности клинического провизора входит предос-
тавление информации о новых лекарственных препаратах в 
сравнении с известными отечественными и зарубежными сред-
ствами. Одним из видов деятельности клинического провизора 
является обеспечение надлежащей фармацевтической опеки 
больных при отпуске безрецептурных препаратов. В этой связи 
хотелось бы отметить тенденцию последних лет - значительное 
расширение ассортимента косметических препаратов импортно-
го и отечественного производства, которые реализуются только 
в аптечных учреждениях и позиционируются как лечебная,  ап-
течная косметика или космецевтика. 

На кафедре «Косметологии и аромологии» составлены 
типовая и рабочая программы, создан учебно-методический 
комплекс по преподаванию  дисциплины «Средства лечебной 
косметики» для студентов специальности «Клиническая фарма-
ция».  

Задание дисциплины заключается в предоставлении 
студентам теоретических знаний относительно классификации, 
состава, механизмов действия активных и биологически 
активных веществ, входящих в состав косметических средств 
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гигиенического, лечебно-профилактического и лечебного 
действия. Конечной целью изучения дисциплины «Средства 
лечебной косметки» является: умение клинического провизора 
проводить симптоматическую диагностику пациентов, 
овладение знаниями состава лечебных косметических средств;  
умением предложить рациональную схему применения 
избранного косметического средства заданного действия; 
способности проводить разъяснительную работу среди 
населения. Полученные знания и умения позволят 
ориентироваться в широкой номенклатуре косметических 
препаратов известных отечественных и мировых фирм-
производителей.  

Достижение цели дисциплины позволит специалистам 
зная клинические проявления основных косметических 
недостатков кожи, волос, сальных и потовых желез, ротовой 
полости и поверхности зубов, учитывая знание состава 
профилактических и лечебных препаратов уметь 
квалифицированно выбирать и рекомендовать к применению 
косметические средства для устранения и коррекции 
косметических недостатков кожи и придатков кожи. 

Современный высокопрофессиональный специалист 
только тогда будет востребован на рынке труда, когда его 
знания, совместная работа с врачом - практиком приносит 
ожидаемый эффект для пациента, тоесть, восстановление 
здоровья, психологический комфорт и работоспособность.  

Если знания, приобретенные в результате изучения 
дисциплины «Средства лечебной косметики» добавят 
понимание между клиническим провизором и врачами, 
посетителями аптеки, пациентами медицинских заведений, то 
коллектив кафедры будет считать свою работу ненапрасной. 
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Обучение студентов фармацевтических специальностей 

(СФС) в условиях информационного общества должно соответ-
ствовать: уровню развития фармацевтической, медико-
биологической, педагогической и психологической наук; прин-
ципам открытого образования; уровню информационно-
коммуникационной подготовленности обучаемых. 

Цель работы: поиск оптимальной платформы дидакти-
ческого обеспечения обучения СФС. 

Материал и методы исследования: анализ собственных 
экспериментальных данных и результатов зарубежных исследо-
ваний. 

Результаты исследования. Использование сайтов в сети 
Интернет с методическим наполнением материалами для помо-
щи в разработке дисциплин при обучении СФС является про-
дуктивным и современным средством повышения эффективно-
сти процесса передачи знаний. Анализ показывает, что наиболее 
доступной, малозатратной и удобной базой для организации та-
ких сайтов могут стать облачные технологии распределенных 
вычислений. 

Вывод. Дидактические материалы, рекомендации, видео-
уроки и презентации способов и методов обучения СФС должны 
стать основным содержанием таких сайтов, а программно-
структурная платформа облачных технологий основой для ис-
пользования в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
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Метою практичних занять з клінічної фармації є форму-
вання у провізорів-інтернів уявлення про загальну схему прове-
дення раціональної медикаментозної терапії різних патологіч-
них процесів і окремих їх проявів, основних принципах індиві-
дуального підбору найбільш ефективних і безпечних лікарських 
засобів на основі даних фармакодинаміки і фармакокінетики з 
врахуванням можливого прояву їх побічної дії. 

Основним завданням вивчення клінічної фармації є осво-
єння провізорам-інтернам принципів лікарської терапії окремих 
захворювань, формування знань і умінь за поданням консульта-
тивної допомоги лікарям і хворим в проведенні ефективної і 
безпечної фармакотерапії з врахуванням можливих побічних 
ефектів лікувальних засобів. 

В процесі вивчення клінічної фармації на основі теорети-
чного матеріалу, отриманого на кафедрах нормальної фізіології, 
патології, біохімії, мікробіології, фармакології, поєднуються 
знання етіології, патогенезу основних нозологічних одиниць з 
принципами їх лікарської  терапії. 

Загальна клінічна фармація відображає основні питання 
клінічної фармакології та мармакотерапії. Провізори-інтерни 
повинні мати сучасні уявлення про основні фармакокінетичні 
процеси препаратів: всмоктуванні, розподілі, біотрансформації, 
виведенні. Вони знайомляться з основними фармакокінетични-
ми параметрами, видами лікарської взаємодії, основними побіч-
ними проявами препаратів, а також способами профілактики 
ускладнень фармакотерапії. 

Провізорам-інтернам пропонується провести експертну 
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оцінку історії хвороби і визначити адекватність призначення лі-
карських засобів конкретному хворому по відношенню до при-
йому їжі, необхідність в зміні дози і кількості призначення пре-
паратів хворому із захворюванням шлунково-кишкового тракту, 
печінки і нирок, гіпопротеїнемією. 

Провізори-інтерни самостійно проводять аналіз листів 
призначень на предмет виявлення несумісних препаратів і про-
гнозування можливості розвитку побічних ефектів лікарських 
засобів і їх клінічних видів з врахуванням особливості стану да-
ного конкретного хворого. Знайомляться з тематичним хворим з 
розвинутим побічним ефектом лікарської терапії. Обгрунтову-
ють категорію, вигляд і різновид побічних ефектів препаратів. 
Визначають тяжкість їх клінічної течії, прогнозують залежність 
побічної дії від режиму дозування і стану функціональних сис-
тем організму. Виявляють чинники, які впливають на якісну і 
кількісну характеристику. Планують для використання відомі в 
даний час методи нефармакологічної і фармакологічної корекції 
побічних ефектів, способи їх усунення. 

Підсумковим етапом самостійної роботи провізорів-
інтернів є виконання ситуаційних завдань, при вирішенні яких 
провізори-інтерни повинні обгрунтувати вибір лікарських пре-
паратів, принципи їх призначення, врахувати особливості фар-
макокінетики лікарського препарату в певній клінічній ситуації. 
При необхідності обгрунтувати принципи комбінованої терапії 
залежно від патофізіологічного варіанту перебігу захворювання, 
пояснити принципи дозування лікарських засобів, вибору лікар-
ської форми і оптимальних шляхів введення, тривалості призна-
чення і порядку відміни, визначення критеріїв ефективності і 
безпеки медикаментозної терапії. 
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В інтернатурі на практичних заняттях для провізорів ста-

виться завдання виробити у них уміння: 
• визначати категорію, вид і різновид побічної реакції, а також 
тяжкість її клінічного перебігу; 
• прогнозувати залежність побічної реакції ліків від режиму до-
зування та стану функціональних систем організму і виявляти 
фактори, що впливають на її якісну характеристику; 
• використовувати відомі методи нефармакологічні і фармаколо-
гічної корекції побічних реакцій. 

Теоретичний аналіз ускладнень фармакотерапії необхід-
но проводити з урахуванням відображення всіх варіантів і різно-
видів побічних реакцій, факторів, що впливають на вираженість 
побічних реакцій лікарських засобів (ураження печінки, нирок; 
особливе функціональний стан мішеней; прихована чи явна па-
тологія мішені; одночасне призначення лікарських речовин з 
односпрямованими побічними реакціями та ін.). 

Інтерни повинні знати, що побічні реакції ліків можуть 
бути щодо передбачення - передбачуваними, тобто зазначеними 
в інформації про препарат або непередбаченими, якщо про них 
не вказано в такої. Крім того, провізори-інтерни повинні оціню-
вати побічні реакції за ступенем серйозності і тяжкості клінічно-
го перебігу. Також їм повинні бути відомі періоди, коли вияв-
ляються несприятливі наслідки лікарських препаратів (при про-
веденні доклінічних, клінічних досліджень, у постмаркетинго-
вому періоді), методи виявлення побічних реакцій (спонтанні 
повідомлення, моніторинг, Фармакоепідеміологічне досліджен-
ня). При цьому інтерни повинні знати класифікацію побічних 
реакцій. 
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Важливим клініко-фармацевтичним аспектом при прохо-

дженні очного циклу інтернатури провізорами є формування 
вміння інтернами самостійно оцінювати безпеку лікарських за-
собів та проводити корекцію виявлених побічних реакцій. 

Практична частина заняття починається з вибору ком-
плексу клінічних, функціональних і біохімічних методів дослі-
дження, необхідних для спостереження і виявлення ступеня ви-
раженості побічних реакцій лікарських засобів. При аналізі клі-
нічних історій хвороби інтерн повинен вміти виявити, які зміни 
в діапазоні клінічних та лабораторних даних пов'язані з перебі-
гом захворювання, з впливом препарату, призначеного з лікува-
льною метою, а які є проявом побічної реакції.  

Самостійна робота інтернів проходить в кабінетах функ-
ціональної діагностики. Тут проводиться одноразове вивчення 
ряду фармакологічних препаратів, основні побічні реакції, від 
застосування яких можна передбачити на підставі вивчення ме-
ханізму дії. В якості методів контролю використовується аналіз 
частоти серцевих скорочень, величини артеріального тиску. Ви-
вчаються такі побічні реакції серцево-судинних препаратів, як 
брадикардія, порушення атровентрікулярной провідності, ортос-
татична гіпотензія. Проводиться аналіз ступеня вираженості 
прямого лікувального ефекту. 
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Мета роботи. Для інтеграції України в Європейську спі-

льноту потрібно, щоб підготовка фахівців була у відповідності 
до сучасних світових стандартів. Процес об’єднання Європи су-
проводжується формуванням спільного освітнього і наукового 
простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері 
в масштабах нашого континенту.  

Водночас участь системи вищої освіти України в 
Європейських перетвореннях має бути спрямована лише на її 
розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих 
традицій, зниження національних стандартів її якості.  

Методи виконання. Кафедра клінічної фармакології та 
фітотерапії КМАПО (завідувач проф. Войтенко Г.М.) була пер-
шою на теренах колишнього СРСР, яка готувала фахівців з пи-
тань клінічної фармакології. З 2008 року на реорганізованій 
кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної 
фармакології продовжується ця робота за кількома затвердже-
ними програмами і навчальними планами. Кафедра є головною 
по післядипломній підготовці лікарів, провізорів та викладачів 
інститутів удосконалення, інтернів (протягом року до 400 
слухачів) та ординаторів всіх суміжних кафедр НМАПО по 
клінічній фармації, клінічній фармакології та фітотерапії. 

Результати: цикли тематичного удосконалення  для 
лікарів «Клінічна фармакологія при захворюваннях внутрішніх 
органів» тривалістю 1 місяць (156 учбових годин) складаються 
із 50 лекційних годин, та 106 години семінарів і практичних.  
Серед слухачів циклів ТУ по клінічної фармакології є 
спеціалісти з великим практичним досвідом лікування що, з од-
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ного боку, сприяє взаємозбагаченню у досвіді всім учасникам 
учбового процесу, а з другого - дозволяє досконально 
відпрацювати тематичні плани і методику викладання предмету. 
Заняття з клінічними ординаторами всіх кафедр НМАПО прохо-
дять по 80-годинній програмі і включають питання клінічної 
фармакології та фітотерапії. Програма післядипломної 
підготовки клінічних провізорів-інтернів, а з 2011 року і 
магістрів, також складена з урахуванням вивчення клінічної 
фармакології. Викладання клінічної фармакології ведеться з 
урахуванням досвіду різних країн світу, і з використанням су-
часних мультимедійних технологій (лекцій, учбових 
відеофільмів, тощо). Творча співпраця авторів з науковцями 
фармацевтичної фабрики «ФІТО ФАРМА» (В’єтнам) заверши-
лась реєстрацією в Україні нових лікарських засобів: екстракту 
гриба Ganoderma lucidum Лінь Чі суан (високо ефективний в 
комплексному лікуванні туберкульозу, онкозахворювань, 
наслідків радіаційного опромінення) та препарату Сонг Хао  
(Фітосенс) (корисний при статевих розладах, ендокринних за-
хворюваннях, тощо).  

Заняття з провізорами-інтернами зі спеціальності 
«Клінічна фармація» тривалістю 1 рік (очної частини 6 міс.) 
проводяться за програмою тривалістю 516 учбових годин.З 2012 
року кафедра почала підготовку магістрів з клінічної фармації.  

Висновки: Реалізацію навчального процесу на кафедрі 
здійснює професорсько-викладацький склад, що має лікувальні 
кваліфікаційні категорії, достатній педагогічний стаж роботи і 
своєчасно підвищує кваліфікацію. Кафедра має клінічні бази: 
міську онкологічну лікарню (КМОЛ), фітоаптеку «Green 
Apotek», Навчально-практичний центр сімейної медицини Дар-
ницького району м. Києва. Практичні заняття циклів безпосе-
редньо проходять на технологічних дільницях, у підрозділах та 
у лабораторіях базових закладів. 
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Мета роботи: обґрунтування поглибленої підготовки 
провізорів-інтернів загального і клінічного профілю з педіатри-
чних розділів клінічної фармації. 

Методи дослідження: узагальнення власного досвіду з 
викладання дисципліни і лікарської практики. 

Обговорення: Підготовка спеціалістів, які спроможні за-
безпечити адекватну фармацевтичну опіку дітей та підлітків з 
виконанням вимог міжнародних стандартів фармацевтичної дія-
льності/клінічної практики, для України дуже потрібна. Чисель-
ні негаразди і недоліки в фінансуванні і організації медичної до-
помоги дитячому населенню на всіх рівнях унеможливлюють 
якісне обслуговування пацієнтів та  систематичне їх спостере-
ження, підвищують частоту лікарських помилок. Дотепер фар-
мацевтичну опіку в аптеках України здійснюють переважно 
провізори, які отримали сертифікат спеціаліста з фаху «загальна 
фармація». Кількість годин на вивчення клінічної фармації в ін-
тернатурі (54 години) недостатня, зважаючи і на замалий час на 
висвітлення педіатричної проблематики в програмах навчальних 
дисциплін «Фармакотерапія» та «Клінічна фармація» на додип-
ломному етапі навчання. Програма з клінічної фармації для сту-
дентів фармацевтичних ВНЗ (спеціальність «Фармація»), яка 
затверджена 13.06.12р. МОЗ України, однозначно передбачає 
вивчення педіатричних аспектів дисципліни тільки у темі №1 
(змістовий модуль 1) та у темі №12 (змістовий модуль 5), що ві-
дповідно присвячені основним положенням клінічної фармако-
логії та загальним положенням фармацевтичної опіки. У про-
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грамі і підручниках фактично відсутні підрозділи і питання що-
до клініко-фармакологічних підходів до лікування конкретних 
хвороб у дітей, відповідні відомості з клінічної фармакології 
(наприклад, застосування інгібіторів АПФ в педіатрії тощо) і 
щодо специфічних дитячих нозологій, синдромної терапії в по-
ліклінічній педіатрії (чого вартий тільки ацетонемічний синд-
ром!), засобів профілактики і гігієни у немовлят і дітей молод-
шого віку. Сучасні вітчизняні довідники з фармацевтичної опіки 
дітей і підлітків (що базуються на удосконалених клінічних про-
токолах і національних настановах) та по застосуванню лікарсь-
ких засобів у вагітних і жінок, які годують немовлят, досі відсу-
тні. Недосконалі й малочисельні посібники із взаємодії лікарсь-
ких засобів. Результати: у НМАПО імені П.Л. Шупика практич-
не здійснення раціональної фармакотерапії і належної фармаце-
втичної опіки щодо дітей і підлітків з позицій доказової меди-
цини і фармакоепідеміології з урахуванням безпеки і достатньої 
ефективності ліків залишається одним із пріоритетних напрямів 
підготовки, зокрема клінічних провізорів-інтернів і провізорів-
інтернів загального профілю. Значна увага приділяється вивчен-
ню, прогнозуванню і попередженню ускладнень фармако- і фі-
тотерапії, в тому числі обумовлених генетичними чинниками, 
диференційованому та індивідуалізованому підходу до призна-
чень (персоніфікована терапія), адекватному вибору, заміні і до-
зуванню препаратів, створенню і модифікації алгоритмів фар-
мацевтичної опіки у контексті конкретної клінічної ситуації, з 
визначенням провідного синдрому, проведенням диференційної 
діагностики. 

Висновки: питання фармацевтичної опіки і клінічної фар-
макології дитячого і підліткового віку повинні обов'язково ви-
вчатися належним чином на до- і післядипломному етапах на-
вчання провізорів; це вимагає удосконалення навчальних планів, 
програм і методичного забезпечення. 
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Головним завдання вищої фармацевтичної освіти Украї-

ни є забезпечення фармацевтичної галузі висококваліфіковани-
ми кадрами, вирішення якого можливе при умові удосконалення 
організації навчального процесу як на додипломному, так і піс-
лядипломному рівнях, підвищення якості освіти, модернізації 
технології навчання, що потрібно для інтеграції у Європейську 
спільноту. 

Мета нашої роботи проаналізувати особливості післяди-
пломної підготовки провізорів-інтернів на профільних кафедрах 
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, 
зокрема, на кафедрі організації та економіки фармації та клініч-
ної фармакології. 

Навчальний план очної частини інтернатури зі спеціаль-
ності «Загальна фармація» включає 182 години з організації, 
управління та економіки фармації, 124 години з фармацевтичної 
технології, 118 годин з фармацевтичного аналізу лікарських за-
собів, 54 години з клінічної фармації, 42 години з фармакогнозії, 
24 години з практичної психології. 

В процесі післядипломної підготовки спеціалістів на ка-
федрах університету особлива увага звертається на покращення 
рівня знань, якими володіють випускники з клінічної фармако-
логії, сумісності лікарських засобів, методів оцінки клінічної 
ефективності препаратів, методологій прогнозування та попере-
дження факторів ризику розвитку побічної дії ліків, можливос-
тей їх корекції. 

В навчальному плані підготовки провізорів-інтернів з ди-
сципліни «Організація та економіка фармації» виділені години 
на закріплення знань з доказової медицини, тобто випускники 
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мають змогу оцінити та розрахувати ефективність , безпечність і 
економічну вигідність певної фармакотерапевтичної методики. 
Особлива увага звертається на вміння розрахувати витрати на 
використання нових лікарських засобів, їх впровадження в прак-
тику лікування. 

В рамках своєї компетенції провізори мають сприяти ра-
ціональному призначенню та застосуванню лікарських засобів 
та покращенню якості життя хворих. Випускник фармацевтич-
ного факультету повинен мати певний рівень фармакоекономіч-
них знань і вміти здійснювати фармацевтичну опіку, проводити 
консультацію щодо основних аспектів використання лікарських 
засобів на рівні стаціонару, амбулаторії та інших закладів охо-
рони здоров’я. 

З метою забезпечення якісної підготовки спеціалістів ви-
кладачами кафедр університету постійно впроваджуються в на-
вчальний процес інноваційні технології, розширюється можли-
вість використання активних форм навчання (ролевих ігор, «мо-
зкового штурму», дискусій, семінарів, конференцій з питань об-
міну досвідом, тощо). 

Взаємодія викладача та інтерна «суб’єкт – суб’єкт» є не-
від’ємною частиною післядипломної підготовки, а підвищення 
професійної майстерності стає безперервним лише при умові 
постійного самовдосконалення спеціалістів. 

Основними способами впровадження концепції компоне-
нтно-орієнтованого підходу до післядипломного навчання про-
візорів в інтернатурі є: формування типу мислення провізорів-
інтернів, який ґрунтується на пошуку у процесі вирішення фар-
макотерапевтичних задач, формування у провізорів-інтернів 
вміння схематично розв’язувати різні ситуаційні задачі, викори-
стання в навчальному процесі нової ідеології сучасних науково-
педагогічних програмних засобів. 

Висновок. Післядипломна освіта дозволяє підвищувати 
кваліфікаційний рівень мотивованих до навчання провізорів, які 
потрібні суспільству і країні. 
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З 2011-2012 навчального року у НФаУ почала діяти про-
грама автоматизованої системи управління (АСУ) навчальним 
процесом, яка передбачає інтеграцію та узгодження роботи усіх 
структурних підрозділів – від кафедри до деканатів, навчальної 
частини та відділу кадрів. Так, кафедра заповнює у програмі оп-
ції про педагогічне навантаження викладачів відповідно до шта-
тного розпису, який надає відділ кадрів, причому програма лімі-
тує навантаження в залежності від посади, яку обіймає викла-
дач. Навчальна частина долучає до програми розклад занять 
студентів, що у сукупності з вищенаведеними даними дозволяє 
мінімізувати «накладки» занять у викладачів. Однією з позитив-
них характеристик програми АСУ є її мобільність, що передба-
чає внесення поточних коректив при зміні розкладу занять, на-
вантаження викладачів, закріплення викладачів за групами. Ва-
жливим інформаційним сегментом АСУ є електронний журнал, 
завдяки якому забезпечується оперативність надання деканатам 
інформації про стан успішності та відвідування студентами за-
нять. Між тим, впровадження АСУ на кафедрі клінічної фарма-
кології з фармацевтичною опікою зіткнулося з певними труд-
нощами, обумовленими специфікою роботи кафедри як клініч-
ної. З’ясувалось, що у програмі не передбачено розподілу лек-
ційних (на потоці) та лабораторних (на групу) занять на декіль-
кох викладачів, у той час як з більшості клінічних дисциплін до 
викладання залучаються провідні фахівці практичної медицини, 
які профілізуються у різних областях клінічної медицини. Зага-
лом, перший досвід застосування АСУ підтвердив доцільність її 
впровадження у навчальний процес кафедри, а також необхід-
ність подальшого удосконалення.  
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Досягнення в галузі клінічної фармакології та фармації 

дозволили не тільки розширити арсенал лікарських засобів (ЛЗ), 
але і викликали необхідність більш поглибленого вивчення їх 
раціонального застосування. Раціональне призначення препара-
тів в значній мірі залежить не тільки від хімічної структури, ме-
ханізму дії, особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки 
ЛЗ, а також і від урахування протипоказань та можливих побіч-
них реакцій (ПР).  

Мета роботи: визначення сучасної термінології і класи-
фікацій ускладнень фармакотерапії, шляхів діагностики, профі-
лактики та лікування ПР основних груп ЛЗ, розробка навчальної 
робочої програми курсу лекцій і семінарських занять з електив-
ного курсу «Побічна дія ліків» та розробка тестових завдань фо-
рмату А для контролю отриманих студентами знань.  

Методи дослідження: аналіз літератури вітчизняних та 
іноземних авторів, підручників, методичних розробок та навча-
льних програм з фармакології, затверджених МОЗ України. 
Аналіз бази даних по «Крок-1» за останні 5 років та розробка 
нових тестових завдань формату А для проведення модульного 
контролю.  

Результати: узагальнені дані літератури та навчально-
методичних посібників дозволили не тільки визначити сучасне 
поняття «ускладнення фармакотерапії», «побічна дія», «побічна 
реакція» та класифікувати їх на типи та групи. Всі небажані по-
бічні реакції, які викликають лікарські засоби, доцільно 
об’єднати під загальним поняттям «ускладнення фармакотера-
пії», або «побічна дія ліків». Згідно термінології, розробленої 
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ВООЗ «несприятлива побічна реакція» визначається як небажа-
на, шкідлива для організму людини реакція, яка виникає при за-
стосуванні лікарських засобів у звичних дозах для профілакти-
ки, діагностики та лікування. У програмі ВООЗ з міжнародного 
моніторингу лікарських засобів всі несприятливі побічні реакції 
(НПР) умовно поділяють на чотири типи – А, В, С, D: тип А – 
НПР, залежні від дози (надмірний терапевтичний ефект або по-
силення звичайного терапевтичного ефекту; фармакологічні та 
токсичні побічні ефекти; вторичні ефекти); тип В – НПР, неза-
лежні від дози (імуноалергічні ефекти та ефекти невідомого ме-
ханізму); тип С – НПР внаслідок тривалої терапії (толерантність, 
залежність, синдром відміни, кумулятивні ефекти пригнічення 
вироблення гормонів); тип D – відкладені ефекти (мутагенність, 
канцерогенність, тератогенність). При читанні лекцій та прове-
денні семінарських занять з елективного курсу увагу студентів 
акцентують на тому, що згідно рекомендаціям ВООЗ, раціона-
льна фармакотерапія базується на таких клініко-
фармакологічних аспектах, як висока ефективність призначених 
лікарських засобів, безпечність, економічна доступність фарма-
котерапії і попередження небажаних побічних реакцій. 

Висновки: вивчення клініко-фармакологічних аспектів 
ускладнень фармакотерапії дозволяє виявити механізми розвит-
ку побічних реакцій і на цих засадах розробити науково обґрун-
товані заходи з їх попередження. Профілактика ПР одним з спо-
собів подальшого підвищення ефективності фармакотерапії та 
впровадження сучасних підходів до раціонального використання 
ЛЗ. Впровадження елективного курсу «Побічна дія ліків» не 
тільки сприяє поглибленому засвоєнню теоретичної бази з клі-
нічної фармакології та фармації, а і формуванню сучасного мис-
лення для проведення раціональної фармакотерапії.  
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Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 
Більше 30 років клінічних провізорів навчають у вищих 

фармацевтичних закладах СШA, Німеччини, Італії, Франції, 
Канади. 

З 1999 року Національний фармацевтичний університет 
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю − клінічна фар-
мація. 

Ректор НФаУ, чл.-кор. НАН України, д.фарм.н., д.хім.н., 
проф. В.П. Черних зазначив основні завдання сучасної клінічної 
фармації, це: клінічні випробування нових фармакологічних 
засобів; клінічні дослідження препаратів; розробка методів 
ефективного та безпечного застосування лікарських засобів; 
організація інформаційних служб тощо. 

У НФаУ при підготовці фахівців за даною спеціальністю 
навчальним планом передбачено вивчення дисципліни − 
аналітична хімія, викладання якої здійснюється професорсько- 
викладацьким складом кафедри. 

Аналітична хімія є однією з фундаментальних хімічних 
дисциплін, яка закладає основи для подальшого вивчення інших 
хімічних, біологічних та спеціальних дисциплін. Навчальна 
програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-
кваліфікаційними програмами, побудована за вимогами 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
вищих навчальних закладів та узгоджена з примірною структу-
рою змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською 
кредитно-трансферною системою (ECTS) відповідно до вимог 
Болонського процесу. 

Виходячи з цього колективом кафедри аналітичної хімії 
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НФаУ була розроблена навчальна програма для студентів даної 
спеціальності, яка складається з 2 модулів: модуль 1 − Якісний 
аналіз. Кількісний аналіз: гравіметрія, кислотно-основне титру-
вання; модуль 2 − Кількісний аналіз: осаджувальне, комлекси- 
метричне, окисно-відновне титрування. Інструментальні методи 
аналізу. В свою чергу кожний модуль поділяється на 4 змістових 
модулі. 

Специфіка підготовки клінічного провізора з аналітичної 
хімії у порівнянні із відповідною підготовкою спеціалістів 
ін¬ших спеціальностей напряму фармація полягає в наступному. 
Акцентується увага студентів на методах розподілу та концен-
трування, що дозволяє визначати малі концентрації метаболітів 
у різних біологічних середовищах. Вагома увага приділяється 
вивченню сучасних інструментальних методів аналізу, зокрема 
комбінованих методів визначення багатокомпонентних систем 
(метод багатохвильової спектрофотометрії, екстракційно- 
фотометричний та екстракційно-люмінесцентний аналіз, тощо). 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 
лекції; лабораторні заняття; самостійна робота студентів; кон-
сультації. 

Загальна кількість кредитів ECTS − 6,5. Аудиторне наван-
таження на рік складає: лекцій - 37 годин, лабораторних занять - 
76. Самостійна робота студентів складає 121 година на рік. 

При оцінюванні студентів надається перевага стандарти-
зованим методам контролю: тестуванню, структурованим 
письмовим роботам, структурованому контролю практичних 
навичок в умовах, що наближаються до реальних. 

На наш погляд підготовка спеціалістів «клінічної 
фармації» полягає у реалізації потреб практичної фармації 
України та адаптації міжнародного досвіду їх підготовки до 
національних умов. 
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Мета. Основні директиви ВООЗ та МФФ містять вимоги 

до оптимізації знань з оцінки медичних технологій (ОМТ) за пока-
зниками «витрати-ефективність». 

Методи. На кафедрі ОЕФ та технології ліків ЛНМУ 
ім.Данила Галицького вперше в Україні з 1999 року було впро-
ваджено вивчення дисципліни «Фармакоекономіка» для прові-
зорів. У співпраці з вченими НФАУ підготовлена перша навча-
льна програма «Фармакоекономіка» для студентів (2001),  з фа-
хівцями ІПКСФ НФаУ – типова програма для ПАЦ провізорів, 
провізорів-інтернів (2003, 2009). Нами видані перші навчальні по-
сібники, підручник «Фармакоекономіка» (2002, 2007), затвер-
джені МОЗ України.  

На кафедрі провізори вивчають фармакоекономіку та 
ОМТ, інтегрують етичних, соціальні аспекти з методами фарма-
цевтичної опіки. Інноваційним при вивченні фармако-економіки 
є використання результатів наукових дисертаційних досліджень, 
які проводяться в Україні, у навчальному процесі.  

Видані методичні рекомендації з фармакоекономіки та 
ОМТ для ПАЦ провізорів та провізорів-інтернів (2012). Викорис-
товуються публікації з журналу «Value in Health» ISPOR, сайту 
Українського відділу ISPOR (www.uspor.org.ua). Також 
провізори беруть участь у щорічних науково-практичних 
конференціях на кафедрі «Фармакоекономіка в Україні», зокре-
ма у 2012 році була проведена 7-а конференція.  

Висновки. Використання навчальних посібників, сайту 
Українського відділу ISPOR сприяє оптимізації підготовки 
провізорів, керівників аптечних закладів з ОМТ при створенні сис-
теми реімбурсації та формулярів в Україні. 
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Національний фармацевтичний університет, м. Харків 
 

Відповідно до наказу МОЗ України № 532 від 
23.08.2011р., яким був затверджений «Перелік опорних кафедр 
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ Укра-
їни», кафедра клінічної фармакології з фармацевтичною опікою 
НФаУ є опорною з дисципліни «Клінічна фармакологія» підго-
товки провізорів спеціальністі «Клінічна фармація». 

До цього моменту з дисципліни «Клінічна фармакологія» 
була єдина опорна кафедра – кафедра внутрішньої медицини  
№ 1 та клінічної фармакології Харківського Національного ме-
дичного університету. Але треба звернути увагу на той факт, що 
викладання дисципліни «Клінічна фармакологія» у студентів - 
майбутніх лікарів та майбутніх клінічних провізорів значно від-
різнялось – навчання відбувалось за різними програмами, кіль-
кість годин не співпадала та й практичні навички у студентів-
медиків та провізорів суттєво відрізнялись. 

Натепер кафедрою клінічної фармакології з фармацевти-
чною опікою, як опорною, створена типова програма з дисцип-
ліни, банк тестових завдань, розроблені методичні рекомендації 
для аудиторної роботи студентів, визначена методологія вироб-
ничої практики, яка знайшла відображення в методичних вказів-
ках та робочому журналі. Ведеться робота щодо створення бан-
ку тестів для ліцензійного іспиту «Крок-2». Розробки кафедри 
активно впроваджуються в навчальний процес підготовки сту-
дентів спеціальності «Клінічна фармація» в ВНМЗ України, що 
дозволяє на високому методичному рівні здійснювати підготов-
ку майбутніх фахівців. 
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З КЛІНІЧНОЇ  
ФАРМАКОЛОГІЇ: ПЕРШИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ 

У СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» 
І.А. ЗУПАНЕЦЬ, Т.С САХАРОВА, І.А. ОТРІШКО 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Виробнича практика з клінічної фармакології – заверша-
льний етап вивчення теоретичного курсу дисципліни клінічна 
фармакологія, що є однією з найважливіших клінічних дисцип-
лін для спеціальності “Клінічна фармація”, теоретичною базою 
для проведення консультативної роботи серед лікарів та насе-
лення з питань раціональної фармакотерапії. Під час прохо-
дження практики клінічні провізори набувають навичок у пи-
таннях вибору оптимальних ліків для кожного конкретного па-
цієнта, раціональних шляхів та режимів їх введення, сприяють 
попередженню призначення несумісних лікарських препаратів, 
зведенню до мінімуму побічної дії ліків, зменшенню поліпраг-
мазії, а також суттєвому зниженню вартості лікування. Темати-
чне наповнення практики дозволяє студентам ознайомитися з 
особливостями структури багатопрофільної лікарні, особливос-
тями перебігу відповідних захворювань, а також придбати прак-
тичні навички збору лікарського анамнезу, аналізу листів лікар-
ських призначень та їх корекції, що є важливим напрямком дія-
льності клінічного провізора. 

Таким чином, участь клінічного провізора в проведенні 
лікарської терапії сприятиме значному поліпшенню якості лі-
карської допомоги, забезпечуючи хворому вибір оптимальних 
ліків у кожному конкретному випадку, раціональних шляхів та 
режимів їх введення, попередженню призначення несумісних 
лікарських препаратів, зведенню до мінімуму побічної дії ліків, 
зменшенню поліпрагмазії. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
А.Г. ИБРАГИМОВА, Н.Ж. ОРМАНОВ. 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая 
академия, г. Шымкент, Казахстан 

 
Современное развитие фармацевтической отрасли в Рес-

публике Казахстан определяет пути формирования и совершен-
ствования образовательных программ.  

Академическая среда и работодатели открыто говорят о 
необходимости разработки квалификационной рамки, совер-
шенствования компетенций современного фармацевта. Сегодня 
наиболее востребованными специалистами являются фармацевт 
общей практики, менеджер фармации и клинический фармацевт. 
Необходимость в подготовке клинических фармацевтов под-
тверждается и меняющимися взаимоотношениями в цепочке 
«врач - пациент - фармацевт». Современный фармацевт должен 
уметь демонстрировать знания в области права, психологии, ме-
неджмента, фармакологии, фармакотерапии. 

Для формирования образовательной траектории в рамках 
бакалаврата по направлению «Клинический фармацевт» в ака-
демии, начиная со второго курса, делается упор на изучение ме-
дико-биологических дисциплин. Так, более углубленные знания 
студенты получают по клинической медицине, клинической 
биохимии, фармацевтической опеке, фармацевтической кон-
сультации, фармакокинетике, фармакогенетике лекарственных 
средств и т.д.  

На стадии разработки государственный стандарт образо-
вания третьего поколения, который будет основан на компетен-
циях, продиктован современными требованиями практической 
фармации и медицины. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
А.Г. ИБРАГИМОВА, Н.Ж. ОРМАНОВ. 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая 
академия, г. Шымкент, Казахстан 

 
Современное развитие фармацевтической отрасли в Рес-

публике Казахстан определяет пути формирования и совершен-
ствования образовательных программ.  
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академия активно включилась в процесс разработки и внедрения 
современных образовательных программ. В рамках Болонского 
процесса для разработки образовательных программ академия 
осваивает компетентностный подход, который служит инстру-
ментом усиления диалога высшей школы с работодателями, 
средством углубления их сотрудничества и восстановления вза-
имного доверия. Несомненно, компетентностный подход требу-
ет проведения множественных исследований в медицинском об-
разовании (ИМО). Последние являются способом принятия бо-
лее обоснованных решений о содержании образовательных про-
грамм, методов преподавания и оценивания.  

Целью ИМО является повышение компетенций  студен-
тов, интернов, резидентов и т.д., при этом сам исследователь-
ский процесс находится в неразрывной связи с образовательным 
процессом. При ИМО дизайн исследования может носить фор-
мат экспериментального, но чаще всего это квазиэксперимен-
тальные исследования.  

В наших исследованиях используются контент-анализ 
(исследуются в сравнении государственные стандарты образо-
вания, программы обучения), наблюдение (например, наблюда-
ются результаты внедрения объективного структурированного 
практического и клинического экзамена, с последующим анали-
зом и коррекцией форм и методов оценивания), анкетирование 
(опрос) (собирается конкретная информация об эффективности 
действия образовательных программ), обратная связь (изучается 
мнение, отношение преподавателей, студентов, работников 
практического здравоохранения к образовательным программам 
вуза). 
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Одним из основных направлений в исследованиях в ме-
дицинском образовании академии является выявление, опреде-
ление, методологическая обоснованность компетенций специа-
листа, что позволит выпускнику быть конкурентноспособным на 
международном уровне.   

ЮКГФА активно сотрудничает с работодателями, выпу-
скниками, преподавателями других вузов, чтобы выявить, про-
вести анализ и сформировать предметные, личностные и соци-
альные компетенции специалиста путем опросов, обратной свя-
зи, интервьюирования. 

Контент-анализ образовательных программ проводится с 
использованием двукритериальной матрицы проблем, когда 
анализ потребностей, планирование, дизайн и оценка образова-
тельных программ решаются в контексте − «круг забот» и «круг 
влияния». Особенно значим «круг влияния», когда сама образо-
вательная академическая среда может влиять на решение тех 
или иных проблем и влиять на результаты образования. 

Как и в любом исследовании, нами используется SWOT и 
PEST-анализ, для выявления сильных и слабых сторон сущест-
вующих программ, внутренних и внешних факторов влияния, а 
также для определения политических, экономических, социаль-
ных и технологических факторов, влияющих на разработку об-
разовательных программ. 

При планировании и проведении ИМО мы учитываем 
требования национального законодательства в области образо-
вания, требования аккредитующих органов, желание и готов-
ность преподавателей и студентов включаться в исследование. 
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ПОТРЕБНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ «ПЕРВОГО СТОЛА» 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЯХ 

Т.В. КОЖУХОВА 
Национальный фармацевтический университет, 

ИПКСФ, г. Харьков, Украина 
 

Эффективность профессиональной деятельности работ-
ника «первого стола» аптек характеризуется его профессио-
нальной отдачей, зависящей от 3-х составляющих: профессио-
нально значимых личностных качеств; знаний, умений, навы-
ков; психологической подготовленности специалиста. 

Целью исследования явилось определение потребности 
аптечных работников в психологических знаниях. Для решения 
задач исследования был использован метод анкетирования, в 
котором принимали участие слушатели ИПКСФ, обучающиеся 
на предаттестационных циклах (ПАЦ) и циклах тематического 
усовершенствования (ТУ) в разные периоды 2005-2012 гг. В ан-
кетировании приняли участие 430 специалистов, выполнение 
функций первостольника которых носило постоянный или эпи-
зодический характер. Респонденты работали в аптечных учреж-
дениях различных областей Украины, занимали различные 
должности, имели различный стаж работы. 

Анализ результатов анкетирования показал, что все 100% 
его участников считают обязательным включение курса психо-
логии в программы как циклов ТУ, так и ПАЦов. При этом 65% 
респондентов ощущают потребность в изучении вопросов пси-
хологии личности, 67% - психологии коллектива, 77% - психо-
логии межличностных отношений, 32% - психологии менедж-
мента, 71% - психологии эффективных продаж, 22% - психоло-
гии рекламной деятельности. Ни один из слушателей ни указал 
только на какой-то один  раздел психологии, каждый слушатель, 
понимая об их взаимообусловленности, определял для себя де-
фицит подготовки в 2-х – 5-ти разделах психологии. 

По мнению 42,5% анкетируемых  ответственность за на-
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личие психологических разделов в программах последипломно-
го обучения несет разработчик программы (кафедра, институт); 
15,2% респондентов считают, что решение данной проблемы 
лежит в компетенции фармацевтической фирмы, которая зака-
зывает курсы. Свою собственную причастность к решению это-
го вопроса видят 16,2% слушателей. Треть слушателей указы-
вают на необходимость совместного участия в корректировке 
программ: фирмы и кафедры, кафедры и слушателей, всех уча-
стников образовательного мероприятия . И лишь 1,4% респон-
дентов допускают возможность участия в решении данного во-
проса представителей стороны потребления образовательной 
услуги: фармацевтической фирмы–заказчика курсов и слушате-
лей. 

Таким образом, несмотря на усиление роли потребителей 
образовательной услуги в формировании содержания последип-
ломного обучения, все еще сильна тенденция возложения ответ-
ственности за содержание программ повышения квалификации 
специалистов фармации на сотрудников кафедр – разработчиков 
программ. Это требует от кафедр системы последипломного 
обучения постоянного изучения образовательных потребностей 
потенциальных обучаемых с целью корректировки их профес-
сиональной подготовленности, направленной на постоянно ме-
няющиеся условия современной фармацевтической деятельно-
сти. 

В образовательных программах вопросам успешного 
функционирования систем фармацевтического взаимодействия 
(«провизор-посетитель», «провизор-провизор», «провизор-
врач») должно отводиться гораздо больше учебного времени. 
Обучение первостольников должно быть направленно не только 
на получение дополнительной профессиональной информации, 
но и на обеспечение развития психологической составляющей 
профессиональной компетентности. 
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На сегодняшний день все чаще возникают ситуации, ко-

гда непосредственно в аптечных учреждениях пациент обраща-
ется за рекомендациями к фармацевту при выборе лекарствен-
ных средств безрецептурного отпуска. Это обусловлено тем 
фактом, что с каждым годом расширяются категории населения 
Украины, для которых медицинская помощь стала недоступной 
по финансовой причине. Таким образом, работник аптеки стано-
вится единственным и, соответственно, ключевым звеном ле-
чебного процесса. 

В данной ситуации значительно возрастает роль и, в тоже 
время, ответственность фармацевта при консультировании 
больного человека обратившегося к нему за помощью. Перед 
провизором возникает задача на основании предварительного 
сбора информации оценить состояние здоровья обратившегося, 
его степень тяжести, наличие сопутствующей патологии, прово-
димой ранее медикаментозной терапии – дать квалифицирован-
ные рекомендации по выбору лекарственных средств, их дози-
ровки и рациональному применению. 

Поэтому, с нашей точки зрения для обеспечения надле-
жащего качества фармацевтической опеки необходим специа-
лист в области фармации, имеющий достаточный уровень меди-
цинских знаний, способный адекватно оценить состояние здоро-
вья пациента и все сопутствующие факторы. 

Для осуществления данной задачи, мы считаем целесо-
образным рассмотреть вопрос о возможности внесения измене-
ний в программы обучения студентов фармацевтических фа-
культетов различных курсов с увеличением часов по следую-
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щим дисциплинам: физиология (нормальная и патологическая), 
пропедевтика внутренних болезней, фармакология (общая и 
клиническая) и ряд других терапевтических дисциплин. Так как 
без этого, по нашему мнению, невозможно сформировать у про-
визора «клинического образа мышления». Также, мы считаем, 
что возникла необходимость преподавания студентам-
фармацевтам «фармацевтической биоэтики», что обусловлено 
обострением глобального морально-нравственного кризиса со-
временной цивилизации, который привел к ряду негативных 
тенденций в сфере производства лекарств и их обращения. 

Кроме того, должны быть рассмотрены такие вопросы, 
как несоблюдение этических норм производителями лекарст-
венных средств и представителями фармацевтических компаний 
при их распространении, а также роль фармацевтического ра-
ботника в системе здравоохранения, этические аспекты продви-
жения лекарственных средств, консультирования пациентов, 
оценки врачебных назначений и правомочности их отмены или 
корректировки. 

Провизор должен уметь объективно оценить ситуацию и, 
при необходимости, объяснить при каких симптомах больному 
можно самостоятельно принимать лекарственные препараты 
безрецептурной группы, а при каких – обязательно обратиться к 
врачу, во избежание негативных последствий самолечения и на-
несения вреда собственному здоровью пациента. В результате 
общения провизора с обратившимся к нему за помощью челове-
ком, который решился на самопрофилактику или самолечение 
провизор должен быть абсолютно уверен в правильности своего 
решения и, прежде всего, в безопасности своих назначений и 
рекомендаций. 

Мы считаем, что фармацевтическая опека – это, прежде 
всего, партнерское взаимодействие фармацевта и врача по вы-
бору оптимального препарата для каждого конкретного больно-
го и рационального его применения. 
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Высшее образование, как система подготовки кадров, 
должна представляться тремя структурными составляющими: 
содержанием, методологий и организацией. Адаптация такой 
системы к требованиям Болонского процесса вряд ли может 
быть достаточной, если ее опорой не будут  служить основа-
тельные знание реальной клинической медицины. Включение в 
систему подготовки клинических провизоров дисциплины НДП, 
важная составная часть такой адаптации.  

Целью нашего исследования было изучение отношения 
студентов–фармацевтов к целесообразности, качеству и форме 
преподавания дисциплины НДП в условиях клиники неотлож-
ной помощи БСМП г. Львова. Для получения достоверных дан-
ных, на базе кафедры общей хирургии ЛНМУ, путем анонимно-
го анкетирования проведено изучение отношения студентов к 
данному предмету. В результате анализа анкет было констати-
ровано, что целесообразность включения в программу подго-
товки фармацевтов дисциплины НДП отметили 98% опрошен-
ных. В 88 %  анкет отмечено, что изучение данной дисциплины 
кардинально изменило как восприятие медицины вообще, так и 
отношение к работе клинического провизора в частности (96%). 

Таким образом, мы считаем, что включение в программу 
подготовки клинических провизоров предмета НДП, является 
методологически обоснованным, а преподавание его в условиях 
реальной клиники является организационно правильным подхо-
дом к решению этой задачи. 
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Навчальна практика з фармакоекономіки у клінічних 

провізорів (заочна форма навчання) проводиться на базі аптек на 
5 курсі протягом 72 годин – 2-х робочих тижнів.  

Метою та завданням практики є закріплення теоретичних 
знань з фармакоекономіки, придбання практичних навичок про-
ведення фармакоекономічного аналізу в умовах аптеки, а також 
використання результатів фармакоекономічних досліджень в 
процесі інформаційно-консультативної допомоги відвідувачам 
аптек та при співпраці з лікарем. Для досягнення поставленої 
мети студентам заочної форми навчання пропонується робота на 
базі аптек.  

Студенти за період практики повинні закріпити практич-
ні навики, а саме, давати оцінку асортименту лікарських засобів 
даної медичної установи, проводити порівняльну фармакоеко-
нономічну оцінку окремих лікарських препаратів, генеричних 
препаратів різних виробників та окремих груп, проводити оцін-
ку співвідношення імпортних та вітчизняних лікарських препа-
ратів на прикладі окремих фармакологічних груп.  

У підсумку проходження практики на базі аптеки студент 
повинен знати організаційну структуру інформаційної і консу-
льтативної роботи в аптеці та методики щодо аналізу споживан-
ня лікарських засобів та використання фармакоекономічних ме-
тодів щодо використання брендових і генеричних препаратів. 
Обліковою документацією проходження практики є щоденник 
виробничої практики та звіт про її проходження.  
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Основна мета професійної діяльності провізора на сучас-

ному етапі − підвищення ефективності і безпеки лікарської 
терапії конкретного хворого, здійснювання фармацевтичної 
опіки кожного відвідувача аптеки. 

Фармацевтична опіка - поняття, що припускає відповіда-
льність конкретного провізора перед індивідуальним пацієнтом 
за результат лікування лікарськими препаратами.  

Для цього провізор повинен: з'ясувати для лікування яко-
го захворювання необхідний лікарський препарат, чи немає у 
пацієнта симптомів, що вимагають термінової консультації лі-
каря, порадити не тільки лікарський препарат, але і вибрати оп-
тимальну лікарську форму, розповісти про особливості прийому 
препарату, вплив на дію препарату віку, статі, стану супутніх 
органів, про час доби, оптимальний для прийому даних ліків, 
попередити про можливі побічні ефекти, взаємодії препарату з 
їжею та іншими лікарськими препаратами, і т.д., тобто здійсни-
ти повноцінну фармацевтичну опіку. 

Всі ці навички і набувають студенти 5 курсу спеціальнос-
ті «Фармація» фармацевтичного та іноземного факультетів під 
час проходження виробничої практики по клінічній фармації, 
яка проводиться в аптеці на робочому місці провізора «біля 
першого столу». Під час проходження навчальної практики сту-
денти знайомляться з основами деонтології та медичної етики, 
придбають навички збору лікарської анамнезу. 

Важливою складовою навчальної практики є ознайом-
лення студентів з основними положеннями фармацевтичної опі-
ки пацієнтів - як при призначенні рецептурних, так і, особливо, 
безрецептурних препаратів різних фармакологічних груп. Пре-
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парати безрецептурного відпустки поступають до хворого без-
посередньо з рук провізора, минаючи лікаря.  

Студенти під час практики вчаться застосовувати алго-
ритм розподілення пацієнтів на тих, що «вимагають» і «не вима-
гають» лікарської консультації, здійснювати вибір оптимальних 
безрецептурних лікарських препаратів у кожному конкретному 
випадку, визначати раціональні шляхи і режими їхнього введен-
ня у хворих різного профілю. Одночасно засвоюються навички 
збору лікарського, алергологічного анамнезу, аналізу рецептів 
та їхньої корекції. Студенти мають змогу набути перший досвід 
безпосереднього спілкування з пацієнтом чи з членами його ро-
дини, а при необхідності і з лікарем; оволодівають навичками 
підвищення комплайєнтності пацієнтів до призначеного ліку-
вання.  

Вони також набувають навичок здійснення фармацевтич-
ної опіки окремих категорій пацієнтів (старі, діти, вагітні тощо), 
які вимагають від фармацевта підвищеної уваги, так як ризик 
розвитку побічної дії  ліків у них значно вище, а наслідки для 
здоров’я можуть бути значно важчими, ніж для «середнього» 
пацієнта. 

Досвід проведення виробничої практики з клінічної фар-
мації показує, що така практика є гарантією високої якості під-
готовки сучасного провізора, який є з'єднуючою ланкою між лі-
карем, ліками та пацієнтом. Дана практика дозволяє не тільки 
закріпити отримані теоретичні знання, але й отримати практичні 
навички здійснення фармацевтичної опіки в умовах аптеки. 

Згідно з навчальним планом практика з клінічної фарма-
ції проводиться в аптеках на 5 курсі протягом 2 робочих тижнів. 
Реалії фармацевтичного ринку ставлять високі вимоги перед су-
часним провізором – спеціалістом третього тисячоліття, що ви-
магає збільшення термінів проходження виробничої практики до 
4-х робочих тижнів. 
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Система навчання у вищій школі – багатогранний процес, 

який складається з цілого ряду взаємопов’язаних елементів. Се-
ред них важливе місце посідає контроль знань, тобто організація 
зворотного зв'язку як засобу управління навчально-виховним 
процесом. Посилення уваги до проблеми контролю занять ви-
кликано не тільки бажанням визначити ступінь підготовленості 
студентів, але і потягом до удосконалення всієї системи навчан-
ня. Перевірка і оцінка знань виконують шість функцій: контро-
льну, навчальну, виховну, організаторську, розвиваючу і мето-
дичну. Згідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України 
№ 931 від 07.12.2009р. введено ліцензійні тестові іспити Крок-1 
Крок-2 з спеціальності «Клінічна фармація».  

Cистема ліцензійних інтегрованих іспитів зі спеціальнос-
ті «Клінічна фармація» є комплексом засобів стандартизованої 
діагностики рівня професійної компетентності. Метою ліцензій-
ного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня 
професійної компетентності клінічного провізора мінімально 
необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів 
вищої освіти. Структура ліцензійного тестового іспиту Крок-1 
Клінічна фармація: Фармакологія − 14%; Органічна хімія − 13%; 
Аналітична хімія − 13%; Біологічна хімія − 13%; Фармацевтична 
ботаніка − 13%; Патологічна фізіологія − 12%; Мікробіологія − 
11%; Фізична та колоїдна хімія − 11%. 

Структура ліцензійного тестового іспиту Крок-2 Клінічна 
фармація: Клінічна фармакологія − 20% Основи клінічної меди-
цини − 15%; Фармацевтична опіка − 15%; Технологія лікарських 
засобів − 10%; Медична хімія − 10%; Фармакоекономіка − 15%; 
Фармакогнозія − 8%; Організація та економіка фармації − 7%. 
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образования, г. Харьков, Украина 
 

В практике дерматовенеролога довольно часто встреча-
ются заболевания, при которых назначается широкий спектр 
фармацевтических препаратов, показания, противопоказания, 
побочные эффекты и сочетанное  назначение которых требует 
совместного обоюдодополняющего сотрудничества врача - 
практика и клинического провизора. Так, например, при аллер-
годерматозах (атопичекском дерматите, экземе, нейродермии, 
аллергическом дерматите) в комплекс десенсибилизирующей 
терапии входят антигистаминные препараты, препараты каль-
ция, сорбенты, при назначении которых необходимо учитывать 
индивидуальные и возрастные  особенности организма. Лечение 
некоторых патологических состояний кожных покровов и при-
датков кожи только фармацевтическими препаратами является 
не всегда эффективным. Положительный результат достигается 
гораздо быстрее при применении лечебных косметических 
средств местного действия, назначенных дерматологом.  

Данностью нашего времени является то что, если не-
сколько десятилетий назад основными в применении были ре-
цептурные прописи, авторские прописи, то сейчас на первое ме-
сто выходят готовые, локальные косметические препараты. 
Учитывать сочетание, адекватность назначения, а так же пра-
вильность применения совместно с дерматовенерологом должен 
осуществлять клинический  провизор. Слаженное сотрудничест-
во двух высокопрофессиональных специалистов, несомненно, 
будет идти на пользу конкретного больного. 

502



502 

СИСТЕМА НЕЗАЛЕЖНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» 

С.В. ОГАРЬ, Л.Г. БУДАНОВА  
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 
Система навчання у вищій школі – багатогранний процес, 

який складається з цілого ряду взаємопов’язаних елементів. Се-
ред них важливе місце посідає контроль знань, тобто організація 
зворотного зв'язку як засобу управління навчально-виховним 
процесом. Посилення уваги до проблеми контролю занять ви-
кликано не тільки бажанням визначити ступінь підготовленості 
студентів, але і потягом до удосконалення всієї системи навчан-
ня. Перевірка і оцінка знань виконують шість функцій: контро-
льну, навчальну, виховну, організаторську, розвиваючу і мето-
дичну. Згідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України 
№ 931 від 07.12.2009р. введено ліцензійні тестові іспити Крок-1 
Крок-2 з спеціальності «Клінічна фармація».  

Cистема ліцензійних інтегрованих іспитів зі спеціальнос-
ті «Клінічна фармація» є комплексом засобів стандартизованої 
діагностики рівня професійної компетентності. Метою ліцензій-
ного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня 
професійної компетентності клінічного провізора мінімально 
необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів 
вищої освіти. Структура ліцензійного тестового іспиту Крок-1 
Клінічна фармація: Фармакологія − 14%; Органічна хімія − 13%; 
Аналітична хімія − 13%; Біологічна хімія − 13%; Фармацевтична 
ботаніка − 13%; Патологічна фізіологія − 12%; Мікробіологія − 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СРЕДСТВА ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ» 

Л.С. ПЕТРОВСКАЯ, Е.С. ШМЕЛЬКОВА 
Национальный фармацевтический университет, 

г. Харьков, Украина, 
Харьковская медицинская академия последипломного 

образования, г. Харьков, Украина 
 

В практике дерматовенеролога довольно часто встреча-
ются заболевания, при которых назначается широкий спектр 
фармацевтических препаратов, показания, противопоказания, 
побочные эффекты и сочетанное  назначение которых требует 
совместного обоюдодополняющего сотрудничества врача - 
практика и клинического провизора. Так, например, при аллер-
годерматозах (атопичекском дерматите, экземе, нейродермии, 
аллергическом дерматите) в комплекс десенсибилизирующей 
терапии входят антигистаминные препараты, препараты каль-
ция, сорбенты, при назначении которых необходимо учитывать 
индивидуальные и возрастные  особенности организма. Лечение 
некоторых патологических состояний кожных покровов и при-
датков кожи только фармацевтическими препаратами является 
не всегда эффективным. Положительный результат достигается 
гораздо быстрее при применении лечебных косметических 
средств местного действия, назначенных дерматологом.  

Данностью нашего времени является то что, если не-
сколько десятилетий назад основными в применении были ре-
цептурные прописи, авторские прописи, то сейчас на первое ме-
сто выходят готовые, локальные косметические препараты. 
Учитывать сочетание, адекватность назначения, а так же пра-
вильность применения совместно с дерматовенерологом должен 
осуществлять клинический  провизор. Слаженное сотрудничест-
во двух высокопрофессиональных специалистов, несомненно, 
будет идти на пользу конкретного больного. 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ 
О.Ф. ПІМІНОВ, Г.В. ЗАЙЧЕНКО, С.В. ОГАРЬ 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
 

Починаючи з першого набору у 1999 р. до теперишнього 
часу в Україні підготовлено майже дві тисячі фахівців зі спеціаль-
ності «Клінічна фармація». Сьогодні загальна кількість студентів з 
цієї спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціа-
ліст» та «Магістр» складає понад 1000 осіб. Тенденція до зростан-
ня контингенту студентів та відкриття нових факультетів у держа-
вних медичних закладах свідчить про значний потенціал спеціаль-
ності «Клінічна фармація». Клінічні провізори поступово, з мінли-
вими труднощами, але впевненно імплементуються у сучасну сис-
тему охорони здоров'я держави. 

З 2004 р. у НФаУ розпочато післядипломну підготовку фа-
хівців у межах спеціалізації (інтернатури) за фахом «Клінічна фа-
рмація». З цією метою у НФаУ були розроблені типовий навчаль-
ний план, навчальні програми, відповідне методичне забезпечення 
для якісної підготовки інтернів. У 2011 р. в ІПКСФ відкрито нову 
кафедру «Клінічної фармакології», головним завданням якої є за-
безпечення безперервної фахової освіти, вдосконелення компетен-
цій клінічних провізорів. В цьому ж році був проведений перший 
передатестаційний цикл (ПАЦ) для клінічних провізорів. З цього 
часу ПАЦ та цикли тематичного удосконалення фахівців прово-
дяться регулярно. Завдяки вищезазначеному, клінічні провізори 
мали змогу пройти атестацію та отримати відповідні кваліфікацій-
ні категорії. 

Таким чином, в Національному фармацевтичному універ-
ситеті створена та реалізується у повному обсязі система післядип-
ломної освіти фахівців зі спеціальності «Клінічна фармація», яка 
включає навчання протягом всього життя: інтернатура, підвищен-
ня кваліфікації (передатестаційні цикли, цикли тематичного удо-
сконалення). 
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ОПЫТ НАПИСАНИЯ И ЗАЩИТЫ 
КУРСОВЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОВИЗОР» 
П.Н.РАДЗИВИЛ, М.И. КОБЕЦ  

ГУ «Крымский государственный медицинский университет  
им. С.И. Георгиевского» МЗ Украины, г. Симферополь, Украина 

 
Основными задачами клинического провизора (КП) в ле-

чебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) являются рацио-
нальный подбор схем лечения для конкретного пациента с уче-
том особенностей лекарственных средств (ЛС), их взаимодейст-
вия между собой, возраста, сопутствующей патологии, анамнеза 
и т.д. Для выполнения своих обязанностей КП должен владеть 
системными знаниями по клинической фармакологии (КФ) и 
фармацевтической опеке (ФО), уметь прогнозировать и преду-
преждать побочные реакции (ПР) и знать пути их коррекции. 
Для повышения уровня знаний по указанным дисциплинам каж-
дый студент выполняет курсовую работу.  

Цель работы: изучить накопленный опыт написания КП 
курсовых работ по клинической фармакологии и фармопеке. 

Материалы и методы. С 2006 года студентами − КП на-
писано и защищено более 300 работ. Сотрудниками кафедры 
был разработан перечень тем курсовых работ по КФ и ФО. 

Результаты. Темы курсовых работ по КФ представляют 
собой варианты клинических диагнозов. При этом обязательно 
указывается пол, возраст, основной и сопутствующий диагнозы. 
На основании этих данных КП обязаны углубленно изучить 
клинику, диагностику, патогенез и лечение заболевания, подоб-
рать необходимую терапию с учетом сопутствующей патологии 
и факторов риска, дозы и режим приема ЛС, изучить их фарма-
кокинетику и фармакодинамику, побочные эффекты и противо-
показания. 

Для более глубокого изучения дисциплин разработаны 
темы курсовых, которые предполагают работу студентов с анке-
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тированием больных, с историями болезни, формами 137/о и 
больными непосредственно в стационаре. Так, среди подготов-
ленных тем можно выделить: «Определение качества жизни 
больных, находящихся на лечении в гастроэнтерологическом 
отделении»; «Определение степени достоверности причинно-
следственной связи в системе «ЛС-ПР» в картах-сообщениях о 
ПР ЛС в АР Крым»; «Формулярная система Украины. Анализ 
анкет по изучению потребности врачей в информации о ЛС»; 
«Комплайенс. Методы оценки и повышения комплайенса»; 
«Сравнительный анализ инструкций по медицинскому примене-
нию некоторых безрецептурных ЛС»; «Побочное действие ле-
карств. Анализ анкетирования врачей Крыма по вопросам выяв-
ления и предупреждения ПР ЛС». 

Ежегодно сотрудники кафедры расширяют перечень тем, 
сделав акцент на анализе карт-сообщений о ПР ЛС в АР Крым. 
Это становится особенно актуальным в связи с постоянно уве-
личивающимся количеством ПР. Студенты учатся не только за-
полнять карты-сообщения о ПР ЛС, но и проводить клиниче-
ский анализ каждого случая. Для выполнения подобных работ 
КП должен изучить информацию о ПР, о причинно-
следственной связи и путях коррекции. Эти знания в дальней-
шем смогут помочь КП в работе с врачами. 

Вывод. Написание курсовой работы является важным 
практическим этапом в подготовке КП, в процессе которого 
студенты изучают большое количество научной информации и 
расширяют свои знания по основам медицинских знаний, фар-
макотерапии и клинической фармакологии, получают навыки 
анализа материала, подбора схем лечения в каждом отдельном 
случае, учатся правильно оформлять результаты своей работы. 
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НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СТАН ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОПЕДЕВТИКА В ПЕДІАТРІЇ» 
Ю.В. ТИМЧЕНКО  

Національний фармацевтичний університет, 
м.Харків, Україна 

 
Мета роботи: надати загальний напрям методологічним 

та науковим дослідженням з клінічної дисципліни «Пропедевти-
ка в педіатрії», впровадження їх у медичну практику, а також 
викладання даної дисципліни у вищих медичних (фармацевтич-
них) навчальних закладах.  

Методи дослідження: методологічні, наукові та навчаль-
но-аналітичні. 

Результати: В роботі лікаря, фармацевта та лаборатор-
ного діагноста виникла необхідність більш глибокого розуміння 
динаміки різних показників розвитку дитячого організму та ди-
тячих хвороб з метою своєчасної корекції терапії. Порушення 
стану здоров’я дитини примушують батьків звертатися за допо-
могою до лікаря або до провізора. Для надання консультативної 
допомоги батькам, для профілактики захворювань, для покра-
щення якості життя дітей необхідно мати базові знання по педі-
атрії, які відносяться до розділу «введення до предмету» або 
пропедевтики. Саме меті вивчення особливостей динаміки дитя-
чого організму в різні періоди його розвитку; етіопатогенезу та 
шляхів профілактики і терапії дитячих хвороб і присвячено ви-
вчення пропедевтики в педіатрії.  Важливими аспектами є також 
засвоєння загальних принципів інтерпретації результатів обсте-
ження хворої дитини.  

Висновки: Впровадження та поглиблене вивчення клініч-
ної дисципліни «Пропедевтика в педіатрії» у вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладах сприяє подальшому 
вдосконаленню та підвищенню рівня медичних знань серед лі-
карів, фармацевтів, клінічних провізорів та лабораторних діаг-
ностів. 
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НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СТАН ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОПЕДЕВТИКА В ПЕДІАТРІЇ» 
Ю.В. ТИМЧЕНКО  

Національний фармацевтичний університет, 
м.Харків, Україна 
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ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ 
ФАРМАКОЛОГІЇ ЗАСОБІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 

НА ТРАВНИЙ КАНАЛ 
В.А. ТУМАНОВ, І.С. ЧЕКМАН, Н.О. ГОРЧАКОВА, 

О.Г. ТИМЧЕНКО, І.М. ТИМЧЕНКО, 
Н.О. ЄСЬКО, І.Ю. ЯКОВЛЄВА 

Київський медичний університет УАНМ, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 
 

Мета роботи: визначити головні технології проведення 
заняття з фармакології засобів, що впливають на травний канал з 
урахуванням фітотерапії. 

Методи дослідження: аналітичні, фармакологічні. 
Результати: актуальною проблемою сучасної освітньої 

системи є засвоєння технологій навчання, які забезпечують ви-
сокий рівень знань студентів та сприяють їх особистому та про-
фесійному розвитку. При викладанні фармакології засобів, які 
впливають на травний канал, викладачі кафедр фармакології за-
стосовують метод Case-Study, який є актуальним, розвиває ана-
літичне мислення, має відповідний рівень труднощів, відповідає 
меті і завданню заняття. Практичне заняття з фармакології засо-
бів, які впливають на травний канал, складається з трьох етапів: 
теоретична розминка, коли студент повинен перерахувати осно-
вні класифікації препаратів теми, механізми дії кожної групи 
показання до застосування. Перевірка практичних навичок про-
водиться завдяки відповіді на питання тестів формату А і В. На-
далі студентам пропонується Case-Study (ситуаційна задача) 
(наприклад, призначення проносних препаратів при отруєнні 
або при хронічному звичному запорі чи основні принципи ліку-
вання виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки). 
Для цього студентів умовно поділяють на 2 групи. В першій 
групі студенти дізнаються завдання щодо фармакодинаміки, пе-
реваг і недоліків антисептичних препаратів. Друга група студен-
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тів повинна відповідати на питання щодо фармакодинаміки пе-
реваг і побічних ефектів блокаторів протонної помпи. При ви-
вченні питань фармакології проносних лікарських засобів звер-
тають увагу на різницю фармакодинаміки препаратів для швид-
кої допомоги при отруєннях, а також лікарських засобів, які 
призначають при хронічних запорах. Вивчення протиблювотних 
засобів починається з їх класифікації, але наголошують на мож-
ливість диференційованого призначення препаратів, які впли-
вають на дофамінові та серотонінові рецептори при певних клі-
нічних ситуаціях. Метод Case-Study надає студентам можливість 
удосконалювати конкретні знання з фармакодинаміки і удоско-
налювати навички вирішення проблем та ухвалення рішень, то-
му що є одним з найбільш перевірених засобів досягнення акти-
вної участі студентів в педагогічному процесі. Це заняття вима-
гає засвоєння студентами фармакології засобів рослинного по-
ходження, які випускають у вигляді готових препаратів (Холо-
сас) і які можуть входити до складу зборів. Так, студентам наво-
дять склад одного з найбільш широко призначуваних зборів при 
лікуванні хронічних холециститів, гепатитів, акінезії жовчовиві-
дних шляхів по гіпотонічному типу, що складається з квітів без-
смертника піщаного, трави тисячолисника, листя м’яти, плодів 
коріандру. 

Висновки: застосування методу Case-Study під час заняття 
з фармакології препаратів, які впливають на травний канал, мо-
жна вважати перспективним і ефективним засобом у підготовці 
студентів з фармакології, оскільки допомагає студентам ефекти-
вно засвоювати навчальний матеріал, полегшує професійне 
спрямування, розвиває комунікаційні вміння, підвищує мотива-
цію до вивчення проблеми, сприяє мисленню студентів. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ АПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

В ВИТЕБСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

О.М. ХИШОВА, С.И. КОТЛЯР 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет», г. Витебск, Беларусь 
 

Фармацевтическая технология аптечного изготовления 
вместе с другими профилирующими дисциплинами играет важ-
ную роль в формировании провизора. Изучается дисциплина на 
3-ем курсе дневного отделения и 4-ом курсе заочного отделения. 
Согласно программе до 2010 года преподавание осуществлялось 
в объеме 5-ти  часовых аудиторных занятий и 2-х часовых лек-
ций. Определенная часть Программы выносится как управляе-
мая самостоятельная работа (УСР). С 2010 года введена новая 
Программа, которая предусматривает 3-х часовые аудиторные 
занятия и 2-х часовые лекции.  

Преподавание осуществляется по следующим направле-
ниям: учебная работа, УСР, УИРС, НИРС, воспитательная рабо-
та, консультирование студентов, рейтинговый анализ результа-
тов обучения, проведение производственной практики, подго-
товка дипломных работ, участие в Республиканском смотре-
конкурсе научных работ. 

На занятиях преподаватель контролирует исходный уро-
вень знаний по тестам, осуществляет устное собеседование по 
теме занятия, углубляет знания студентов по теоретическим по-
ложениям, определяющим особенности приготовления соответ-
ствующей ЛФ, далее согласно методической разработке студен-
ты изготавливают предложенные ЛФ, оформляют  паспорта 
письменного контроля. Контроль успеваемости проводится на 
коллоквиумах, семинарских занятиях, при написание контроль-
ных работ и на итоговом занятии в конце семестра. В ходе заня-
тия студенты должны усвоить основные понятия, термины, тех-
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нологию изготовления ЛФ, изучить регламентирующую доку-
ментацию, правила техники безопасности и охраны труда. Изу-
чение дисциплины завершается сдачей зачета в осеннем семест-
ре, а в весеннем − экзамена, который включает три этапа: ком-
пьютерное тестирование (с 2010-2011 уч. года и рейтинговую 
оценку), сдачу практических навыков и устное собеседование по 
билетам. Кафедрой разработана рейтинговая система оценки 
знаний студентов, которая включает средний балл текущих и 
итоговых оценок. Рейтинговая итоговая оценка студента, оценка 
за практический навык на экзамене и оценка за устное собеседо-
вание, как средний результат, фиксируется в зачетно – экзаме-
национной ведомости и зачетной книжке студента. 

Авторским коллективом кафедры разработано практиче-
ское руководство для студентов 3-го курса и методические ука-
зания для студентов 4-го курса. Для преподавателей на каждое 
занятие подготовлены методические разработки. Начиная с 2006 
года, преподавание ведется в соответствии с требованиями к 
ЛФ, предъявляемыми Государственной Фармакопеей Республи-
ки Беларусь, а также мировыми тенденциями в фармацевтиче-
ском образовании.  

Студенты СНК кафедры проводят НИР, результатом ко-
торой является выполнение и защита дипломных работ с после-
дующим  их представлением на ежегодный Республиканский 
смотр студенческих научных работ. Выполнение научных работ 
на кафедре ведется по программе «Лекарственные средства» и  
включает различную тематику, например, получение гранул, си-
ропов, капсул и других ЛФ.  

На 4-ом курсе студенты проходят производственную ас-
систентскую практику в течение трех недель, на 5-ом курсе де-
фектарскую производственную практику в течение двух недель. 
Базами практики являются аптеки с неупраздненной производ-
ственной функцией, в основном больничные.  
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В ВИТЕБСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

О.М. ХИШОВА, С.И. КОТЛЯР 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет», г. Витебск, Беларусь 
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ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ:  
ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ 

І.С. ЧЕКМАН, Л.І. ГОЛОПИХО, 
І.В. КОХАНОВ, Т.С. ТРОФІМОВА 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
м. Київ, Україна 

 
Клінічна фармація є невід’ємною та важливою складовою 

педагогічного процесу в вихованні майбутнього фахівця «Прові-
зор загальної практики». Досвід викладання клінічної фармації 
провізорам дозволяє підкреслити наступні особливості:  

− необхідно формувати чітку тезу стосовно того, що про-
візор ні в якому разі не повинен замінювати лікаря; 

− на практичних заняттях та лекціях доцільно звертати 
особливу увагу на результати взаємодії лікарських засобів між 
собою та з їжею, адже саме провізор під час відпуску безрецеп-
турних препаратів повинен надати відповідні рекомендації;  

− провізор повинен володіти інформацією про вікові осо-
бливості застосування ліків, а також про можливі ускладнення 
при вживанні лікарських засобів протягом вагітності та грудно-
го вигодовування, тому в процесі розгляду окремих тем на це 
повинна звертатись особлива увага;  

− особливо важким є формування етико-деонтологічних 
навичок у взаєминах «лікар – провізор – хворий».  

Викладання клінічної фармації вимагає від педагога ви-
сокого рівня підготовки та вміння в зрозумілій формі викласти 
як медичні аспекти відповідного захворювання так і дати обґру-
нтування фармакотерапії в конкретній клінічній ситуації.  

Таким чином, клінічна фармація, як інтегруюча наука, 
дозволяє поєднати теоретичні знання з фармацевтичних дисцип-
лін з клінічною медициною, що підвищує ефективність фарма-
цевтичної опіки.  
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ЗАСТОСУВАНЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ 
СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

І.С. ЧЕКМАН, Н.О. ГОРЧАКОВА  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 
 

Мета роботи: визначити сучасні технології вищої ме-
дичної освіти під час викладання фармакології студентам фар-
мацевтичного факультету. 

Методи дослідження: аналітичні, фармакологічні, ста-
тистичні. 

Результати дослідження: аналіз сучасної педагогічної і 
медичної літератури дозволив встановити, що пошук оптима-
льних шляхів, способів розвитку творчої активності студентів 
фармацевтичного факультету в сучасних освітніх умовах є над-
звичайно актуальною проблемою. Однією з подібних техноло-
гій можна визнати проектне навчання. Для студентів фармаце-
втичного факультету найбільш актуальними можна вважати 
дослідницькі та інформаційні проекти. В першому проекті сту-
денти залучаються до дослідницької діяльності, а саме вико-
нують фрагмент кафедральної тематики, наприклад, встанов-
лення фізико-хімічної взаємодії біологічно активних сполук з 
біолігандами методом УФ-спектроскопії або виявлення антигі-
пертензивної активності препаратів при застосуванні гемоди-
намічної лабораторії. Інформаційні проекти, які застосовують 
на кафедрі, спрямовані на узагальнення студентами інформації 
по розділу нанофармакології або спеціальної фармакології. 
Студент аналізує  вітчизняну і зарубіжну інформацію в журна-
лах, інтернеті з метою виступу з доповіддю на практичному 
заняті або конференції. При викладанні фармакології студен-
там важливо, щоб вони володіли аналізом конкретних пробле-
мних ситуацій, чому сприяє рішення тестів формату А і В, а 
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також розв’язання ситуаційний задач і визначення необхідних 
мір медикаментозної допомоги при невідкладних станах. В 
останньому випадку допомагає опитування методом Case-
Study, що включає знання алгоритмів медичної допомоги при 
інфаркті міокарду, гіпертонічному кризі, різних отруєннях. Не 
тільки в лекційному курсі, але також на практичних заняттях 
використовується технологія методу міждисциплінарної інтег-
рації, яка формує  багатоаспектність сприйняття фармакології 
лікарських засобів, дає можливість для формування навичок і 
умінь студентів, розвиває критичне мислення у студентів при 
визначенні специфічних фармакологічних та побічних ефектів 
лікарських засобів, приймаючи до уваги питання передозуван-
ня, особливості застосування, взаємодію препаратів не тільки з 
іншими лікарськими засобами, але і компонентами їжі. Надалі 
саме це сприяє майбутнім лікарям оцінювати користь та ризик 
при застосуванні кожного препарату. Крім того, цей метод 
сприяє формуванню готовності до вирішення та пошуку нових 
оригінальних рішень складних проблем, наприклад, вибору ан-
тибіотиків в педіатричній практиці. При проведенні практич-
ного заняття зі студентами стоматологічного факультету і роз-
борі препаратів, які впливають на слизову оболонку ротової 
порожнини і пульпу зуба необхідна інтеграція дисципліни фа-
рмакології анатомії, мікробіології та латинської мови, що реа-
лізується в процесі вирішення проблемних питань, практично-
го тренінгу у виконанні ситуаційних задач і тестових завдань.  

Висновки: тільки при застосування різних сучасних тех-
нологій для проведення практичного заняття зі студентами фа-
рмацевтичного факультету можливе досягнення і закріплення 
необхідного рівня знань з фармакології. 
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м. Київ, Україна 

 
Мета. Впровадити у навчальний процес при викладанні 

рецептури та загальної фармакології майбутнім провізорам до-
сягнення нанонауки, наномедицини та нових технологій вироб-
ництва  ліків.  

Методи: аналітичні, фармакологічні та методологічні. 
Результати. Під час проведення лекційних та практич-

них занять по темам «Рецептура» і «Загальна фармакологія» на 
фармацевтичному факультеті необхідно інформувати студентів 
про застосування нанотехнологій та наноматералів в фармації та 
медицині.  

Особливу увагу доцільно звернути на біологічні та біо-
генні наночастинки (молекули ферментів, ДНК, РНК, бактерії 
віруси, тощо). Таким об’єктам притаманна здатність до 
агрегації, тому вони можуть бути застосовані при створенні 
штучних конструкцій з властивостями реальних біологічних 
структур. 

Полімерні наноматеріали здатні підвищувати 
стабільність біологічних наночастинок, тому вкриті ними 
ліпосоми набувають пролонгованої дії. Сучасні нанотехнології 
дозволяють «нашаровувати» лікарські засоби на бактеріальні 
клітини або вірусні частки, які можуть транспортувати ліки без-
посередньо до клітин-мішеней.  

Дендримери – високомолекулярні сполуки, отримані з 
мономерів шляхом послідовної конвергентної та дивергентної 
полімеризації. В якості мономерів використовують 
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поліамідоамін та амінокислоту лізин. Завдяки своїм розмірам і 
властивостям дендримери можуть бути застосовані в якості 
переносників біологічно активних речовин.  

Вуглеводневі наночастинки (нанотрубки і фулерени) 
утворені тільки атомами вуглецю, мають підвищену 
спорідненість до ліпідних структур, здатні утворювати стабільні 
комплекси з пептидами і ДНК-олігонуклеотидами, 
інкапсулюючи ці молекули. Завдяки цим особливостям нано-
турбки і фулерени можуть бути застосовані при створенні сис-
тем доставки вакцин і генетичного матеріалу.  

Особливий інтерес становлять нанокапсули – нова 
лікарська форма або новий спосіб доставки ліків на клітинному, 
генному та хромосомальному рівнях. Нанокапсули  стали 
об’єктом інтенсивних досліджень різних наукових дисциплін, 
зокрема фармації. Застосування нанокапсул має багато переваг, 
пов’язаних з можливістю ефективного захисту препарату від 
руйнування, направленого переносу та вивільнення препарату 
безпосередньо у клітинах-мішенях, контролю над резистентніс-
тю. Нанокапсули застосовують для лікування генетичних захво-
рювань, завдяки можливостям доставляти лікарські засоби та 
коригуючі речовини до атипових чи уражених ділянок генів або 
хромосом.  

Висновки. 
1) У зв’язку з розвитком нанонауки та застосуванням на-

номатеріалів в інноваційних розробках в галузі фармації, доці-
льним є  доповнення існуючої навчальної програми для студен-
тів фармацевтичного факультету в розділі «Загальна фармаколо-
гія» відомостями про нові лікарські форми та нові способи вве-
дення ліків, які створені на основі наноматериалів. 

2) Проведений аналіз даних наукової літератури дає  під-
стави застосувати ці відомості як основу для створення електив-
ного курсу з нанофармаціїї та нанофармакології для студентів 
фармацевтичних факультетів. 
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Формулярна система в медицині націлена на підвищення 

ефективності фармакотерапії шляхом втілення комплексу 
управлінських методик, забезпечуючи застосування 
організаційно і економічно ефективних методів постачання на-
селенню лікарських засобів. Основними функціями 
формулярної системи є: забезпечення хворих якісним 
лікуванням; визначення і розробка сучасних методів 
раціональної фармакотерапії розповсюджених захворювань; ви-
користання найбільш клінічно ефективних і економічно 
вигідних та безпечних лікарських засобів; забезпечення контро-
лю за раціональним використанням медикаментів; розповсюд-
ження об’єктивної інформації, яка ґрунтується на принципах 
доказової медицини, серед усіх працівників системи охорони 
здоров’я.  

Метою роботи є доведення раціональності впроваджен-
ня теоретичних основ формулярної системи в Україні при 
викладанні теоретичних основ фармакології студентам медич-
них і фармацевтичного факультетів. 

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані 
підручники з фармакології та фармакотерапії, що видані в 
Україні та зарубіжних країнах, а також монографії, посібники на 
предмет висвітлення науково-методологічних основ викладання 
формулярної системи на медичних факультетах. Проведений  
аналіз  програм з фармакології для студентів медичних і 
фармацевтичного факультетів, затверджених МОЗ України, а 
також робочої програми з даної дисципліни.  

Результати. Формулярна система України націлена на 
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підвищення ефективності фармакотерапії шляхом втілення ком-
плексу управлінських методик, забезпечуючих застосування ор-
ганізаційно і економічно ефективних методів постачання насе-
ленню лікарських засобів Впровадження лікарських формулярів 
забезпечить населенню України збереження балансу між фарма-
котерапевтичною ефективністю, тобто лікуванням, і фармакое-
кономічними показниками (фармекономіка)  На кафедрі фарма-
кології та курсу клінічної фармакології Національного медично-
го університету імені О.О. Богомольця проводиться активне 
впровадження методологічних та методичних підходів з метою 
вивчення студентами основ формулярної системи. Викладачі 
кафедри згідно лікарського формуляру проводять теоретичний 
та клінічний аналіз застосування медикаментів на основі знань 
доказово обґрунтованої ефективності та перспективності. Дока-
зова медицина, як стратегічний напрямок медичної науки і 
клінічної практики, опираючись на бездоганній рівень наукової 
інформації зорієнтована на підвищення результативності науко-
вих досліджень, покращення діагностичних, профілактичних і 
лікувальних заходів, сприяє оптимізації діяльності органів 
державної охорони здоров’я. Результатом стануть реальні пер-
спективи значного зростання ефективності, безпечності і 
раціональності фармакотерапії всіх рівнів. Введення 
формулярної системи сприятиме раціональному відбору ефек-
тивних, безпечних і економічно виправданих медикаментів, 
створюватиме і буде постійно оновлювати стандарти якості 
лікування пацієнтів. 

Висновок. Засвоєння основних положень формулярної 
системи студентам медичних і фармацевтичного факультетів 
сприятиме раціональному відбору ефективних, безпечних і 
економічно виправданих медикаментів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ 
ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ В КУРСІ ФАРМАКОЛОГІЇ 

СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
ФАКУЛЬТЕТІВ 

О.В. ШУМЕЙКО, Н.В. САВЧЕНКО 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 
 

ХХІ сторіччя за усіма ознаками – це епоха глобальних 
змін в системі охорони здоров’я, однією з яких є впровадження 
методологічних основ та методичних підходів доказової меди-
цини в усіх сферах діяльності лікарів та представників медичної 
науки. Будь-який новий напрямок у медичній науці і практиці 
має ґрунтуватися на відповідних положеннях, достовірність 
яких не викликає жодних сумнівів.  

Принцип раціональності фармакотерапії передбачає оп-
тимальне співвідношення ефективності і безпечності лікування, 
завдячуючи чому забезпечується максимально можливий тера-
певтичний ефект при мінімальному ризику небажаних наслідків. 
Цей принцип покладено в основу створення програми 
фармакотерапії в кожній клінічній ситуації, аналіз якої дозволяє 
обґрунтувати вибір найбільш адекватних препаратів, їх доз, 
лікарських форм, шляхів уведення в організм.  

Метою роботи є доведення ефективності впровадження 
методологічних та науково-практичних основ доказової меди-
цини  при викладанні теоретичних основ фармакології студен-
там третього курсу медичних факультетів. 

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані 
підручники з фармакології та фармакотерапії, що видані в 
Україні та зарубіжних країнах, а також монографій посібників 
на предмет висвітлення науково-методологічних основ викла-
дання доказової медицини  на медичних факультетах. Проведе-
ний  аналіз  програм з фармакології для студентів медичних 
факультетів, затверджених МОЗ України, а також робочої про-
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грами з даної дисципліни.  
Результати. Фармакологія в системі вищої медичної 

освіти є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними 
дисциплінами, знання якої сприяють  лікареві будь якої 
спеціальності успішно використовувати можливості 
фармакотерапії в медичній практиці згідно закону України про 
лікарські засоби, рекомендацій ВООЗ, положень доказової ме-
дицини. На кафедрі фармакології та курсу клінічної 
фармакології Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця  проводиться активне впровадження 
методологічних основ та методичних підходів доказової меди-
цини. Приймаючи самостійне рішення з приводу 
фармакотерапії, лікар повинен застосовувати найвищій рівень 
доказів з приводу діагностики і лікування конкретного захворю-
вання. В остаточному підсумку, цінність доказової медицини, 
що ґрунтується на новій технології збору, аналізу, узагальнення 
й інтерпретації наукової інформації, і полягає в забезпеченні 
поєднання індивідуального клінічного досвіду з оптимальними 
доказами, отриманими шляхом систематизованих досліджень. 

Висновок. Висвітлення студентам на лекціях і практичних 
заняттях основних положень сучасної фармакотерапії на основі 
принципів доказової медицини, а саме безпечності, раціо-
нальності, контрольованості та індивідуальності, сприятиме 
більш ґрунтовному засвоєнню знань фармакокінетики, 
фармакодинаміки, показанню і протипоказанню до застосування 
лікарських засобів, можливих ускладнень фармакотерапії, як 
теоретичної бази для вивчення фармакології, клінічної 
фармакології, а також інших дисциплін. 
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СТАНДАРТИ ОСВІТИ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА 
Т.І. ЮЩЕНКО, О.А. СЛЮСАР, Н.Л. ВОЛОЩУК 
Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна 
 

Сьогодення вимагає від медичної спільноти визначити 
коло завдань, які можуть вирішувати фармацевтичні 
працівники. Першочерговим завданням повинно стати 
забезпечення можливості одержання ними необхідних знань про 
симптоми, при яких можна застосовувати безрецептурні 
препарати. При цьому коло питань може бути розширене 
(надання першої медичної допомоги, інформаційна діяльність 
серед населення щодо профілактики захворювань та 
попередження випадків зловживання ліками) і найважливішим 
серед поставлених завдань − забезпечити документування 
стандартів, надання простих медичних послуг і консультацій. 

Розвиток взаємних відносин між лікарем, провізором і 
хворим сприяв виникненню спеціальності «Клінічна фармація». 
Назріла гостра необхідність в підготовці спеціалістів даного 
профілю, орієнтованих на вирішення актуальних проблем 
сучасної медикаментозної терапії. Це зумовлено ситуацією, яка 
склалася в світі. 

В Україні внаслідок нераціонального використання ліків 
з вини як спеціалістів, так і пацієнтів. Нерідко хворий 
самостійно змінює схеми терапії та режими прийому ліків. 
Інколи лікар або провізор недостатньо чітко і правильно 
інформують пацієнта, інструктують його щодо правильного 
застосування препарату. Крім того, кожного дня у всьому світі, 
особливо в країнах, що розвиваються, близько 80% населення 
займається самолікуванням, використовуючи сучасні та 
доступні препарати. Аналіз статистичних даних свідчить, що в 
Україні приблизно 75% населення вдається до самолікування. 

В зв’язку з цим назріла необхідність розглянути нові 
можливості оптимізації підготовки клінічних провізорів в 

520



520 

грами з даної дисципліни.  
Результати. Фармакологія в системі вищої медичної 

освіти є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними 
дисциплінами, знання якої сприяють  лікареві будь якої 
спеціальності успішно використовувати можливості 
фармакотерапії в медичній практиці згідно закону України про 
лікарські засоби, рекомендацій ВООЗ, положень доказової ме-
дицини. На кафедрі фармакології та курсу клінічної 
фармакології Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця  проводиться активне впровадження 
методологічних основ та методичних підходів доказової меди-
цини. Приймаючи самостійне рішення з приводу 
фармакотерапії, лікар повинен застосовувати найвищій рівень 
доказів з приводу діагностики і лікування конкретного захворю-
вання. В остаточному підсумку, цінність доказової медицини, 
що ґрунтується на новій технології збору, аналізу, узагальнення 
й інтерпретації наукової інформації, і полягає в забезпеченні 
поєднання індивідуального клінічного досвіду з оптимальними 
доказами, отриманими шляхом систематизованих досліджень. 

Висновок. Висвітлення студентам на лекціях і практичних 
заняттях основних положень сучасної фармакотерапії на основі 
принципів доказової медицини, а саме безпечності, раціо-
нальності, контрольованості та індивідуальності, сприятиме 
більш ґрунтовному засвоєнню знань фармакокінетики, 
фармакодинаміки, показанню і протипоказанню до застосування 
лікарських засобів, можливих ускладнень фармакотерапії, як 
теоретичної бази для вивчення фармакології, клінічної 
фармакології, а також інших дисциплін. 

521 

СТАНДАРТИ ОСВІТИ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА 
Т.І. ЮЩЕНКО, О.А. СЛЮСАР, Н.Л. ВОЛОЩУК 
Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна 
 

Сьогодення вимагає від медичної спільноти визначити 
коло завдань, які можуть вирішувати фармацевтичні 
працівники. Першочерговим завданням повинно стати 
забезпечення можливості одержання ними необхідних знань про 
симптоми, при яких можна застосовувати безрецептурні 
препарати. При цьому коло питань може бути розширене 
(надання першої медичної допомоги, інформаційна діяльність 
серед населення щодо профілактики захворювань та 
попередження випадків зловживання ліками) і найважливішим 
серед поставлених завдань − забезпечити документування 
стандартів, надання простих медичних послуг і консультацій. 

Розвиток взаємних відносин між лікарем, провізором і 
хворим сприяв виникненню спеціальності «Клінічна фармація». 
Назріла гостра необхідність в підготовці спеціалістів даного 
профілю, орієнтованих на вирішення актуальних проблем 
сучасної медикаментозної терапії. Це зумовлено ситуацією, яка 
склалася в світі. 

В Україні внаслідок нераціонального використання ліків 
з вини як спеціалістів, так і пацієнтів. Нерідко хворий 
самостійно змінює схеми терапії та режими прийому ліків. 
Інколи лікар або провізор недостатньо чітко і правильно 
інформують пацієнта, інструктують його щодо правильного 
застосування препарату. Крім того, кожного дня у всьому світі, 
особливо в країнах, що розвиваються, близько 80% населення 
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Україні. В останній час зростає роль провізора при виборі 
лікарського засобу, особливо коли хворий звернувся в аптеку 
без відвідування лікаря, тобто інколи мова йде про «заміну 
лікаря провізором». В деяких випадках така консультативна 
допомога провізора себе виправдовує, але для цього провізор 
повинен володіти знаннями основ надання медичної допомоги. 
Таким спеціалістом і може бути клінічний провізор. Завдання і 
функції клінічного провізора дещо відрізняються від таких у 
провізорів і є значно ширшими в питаннях, що стосуються 
фармакотерапії. Аналіз навчальних планів спеціальності 
7.110206 «Клінічна фармація» вказує на необхідність 
збільшення годин з фармакотерапії для більш досконалого 
вивчення основних клінічних симптомів і синдромів найбільш 
поширених захворювань з метою розмежування захворювань, 
які можна лікувати самостійно, а також тих патологічних станів, 
які вимагають консультації лікаря; вміння розпізнавати ознаки 
серйозних захворювань (цукровий діабет, вірусний гепатит, 
туберкульоз та ін.), що потребують обов’язкового стаціонарного 
лікування. 

Невід’ємною складовою навчального процесу при 
підготовці клінічного провізора є достатній за об’ємом курс 
основ загальної психології, метою якого є допомога в оволодінні 
комунікативними навичками, вмінню спілкуватися з 
відвідувачем, налагодити психологічний контакт. Клінічний 
провізор повинен знайти довіру у пацієнта, задаючи «ключові» 
питання, за короткий проміжок часу визначити, чи можна 
хворому лікуватись самостійно, які саме лікарські препарати 
порекомендувати, а в разі необхідності - переконати хворого 
звернутися до лікаря, впевнитись, що відвідувачу зрозумілі 
рекомендації з раціонального застосування ліків. 

Клінічний провізор − це сьогодення та майбутнє 
фармації. Його діяльність − це натхненна праця в ім’я 
збереження здоров’я людини, тривалості життя і покращення 
його якості. 
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