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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В Україні відбувається 

активний процес створення потенційних наноматеріалів для потреб медицини. Їх 

розробкою займається ряд науково-дослідних установ НАН та НАМН України, 

закладів вищої освіти різного профілю тощо [М. Т. Картель, Б. О. Мовчан,               

Б. Є. Патон, З. Р. Ульберг та ін.]. Для одержання наноматеріалів в Україні 

застосовується багато методів: газовий і плазмохімічний синтез, електронно-

променева технологія, осаджування з колоїдних розчинів, термічне розкладання 

та відновлення, детонаційний синтез і електровибух та ін. Однак створювані 

наноматеріали не мають достатнього дослідження, зокрема на предмет 

біосумісності з живим організмом та наявності у них фармако-технологічних 

властивостей, необхідних для введення їх до складу лікарських засобів (ЛЗ), тому 

вимагають всебічного вивчення. 

Важливий інтерес у цьому напрямку представляють наночастинки металів, 

передусім срібла і міді, які мають антимікробну активність. Міжнародний і 

вітчизняний досвід досліджень, зокрема з баз даних Cochrane, MedlinePlus та 

Drugs, засвідчує  доказову інформацію про ефективність наночастинок металів як 

антимікробних агентів, хоч вказує на недостатність досліджень та необхідність 

проведення добре спланованих рандомізованих клінічних випробувань з метою 

підтвердження такої ефективності та безпечності. 

Зацікавленість наночастинками даних металів зумовлена тим, що на сьогодні 

надзвичайного гостро у медицині стоїть питання боротьби з явищем 

резистентності мікроорганізмів до протимікробних препаратів. За даними ВООЗ 

розвиток резистентності до них пов’язаний значною мірою зі зловживанням 

антибіотиками. Особливе занепокоєння резистентність викликає у тих державах, 

зокрема в Україні, де антибіотики вільно, без рецепта лікаря, відпускаються з 

аптек. Проблема застосування антибіотиків та резистентності до них є однією 

з найбільших загроз глобальній охороні здоров’я. Стійкість мікроорганізмів 

розвивається  у багато разів швидше, ніж створюються нові антимікробні засоби. 

 Питання боротьби зі стійкістю мікроорганізмів до протимікробних препаратів 

стало однією з чотирьох тем сфери охорони здоров’я, що за весь час виносилися 

на розгляд засідань Генеральної Асамблеї ООН. Подолання проблеми 

резистентності лежить у площині інтенсифікації досліджень й впровадження 

нових антимікробних ЛЗ, розробки ЛЗ іншої структури, запровадження методів 

контролю розповсюдження резистентності  мікроорганізмів до ЛЗ, що 

використовуються.   

 Дослідженню наночастинок металів в останні роки присвячено ряд робіт 

вітчизняних науковців [Л. Л. Давтян, В. Ф. Марієвський, О. Ф. Пімінов,                

Р. С. Стойка, З. Р. Ульберг,  І. С. Чекман та ін.], в яких автори аналізують 

механізми взаємодії клітин мікроорганізмів з нанорозмірними частинками, 

визначають можливості використання наноматеріалів як носіїв для доставки ліків 

до різних органів, обґрунтовують перспективи їх застосування для цільової 

терапії.   
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Враховуючи результати досліджень, описані у закордонній літературі, а також 

результати, одержані в Україні, які свідчать про ефективність наночастинок 

срібла, золота та міді проти широкого ряду аеробних, анаеробних, 

грампозитивних та грамнегативних бактерій, грибів, вірусів та, основне, 

відсутність виникнення резистентності до них з боку мікроорганізмів, їх вивчення 

та розробка ЛЗ на основі наночастинок металів на сьогодні є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.  
Дисертаційна робота виконана згідно з планом проблемної комісії 

„Фармація” Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) імені 

Данила Галицького та є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи  

ЛНМУ імені Данила Галицького (номери державної реєстрації 0111U010499; 

0116U004500, шифри тем ІН.10.06.0001.11; ІН.10.06.0001.16). Тема 

дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради ЛНМУ імені Данила 

Галицького (протокол № 5-ВР від 20 червня 2013 р.) та засіданні Проблемної 

комісії „Фармація” МОЗ та НАМН України  (протокол № 82 від 16 жовтня     

2013 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне, методологічне 

та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки ЛЗ антимікробної 

дії у різних лікарських формах (ЛФ) на основі наночастинок металів як активних 

фармацевтичних інгредієнтів (АФІ),  вивчення їх фізико-хімічних, фармако-

технологічних властивостей, впливу допоміжних речовин (ДР), ЛФ та 

технологічних методів на біологічну доступність, а також  токсикологічних та 

фармакологічних властивостей.    

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

− провести аналіз та узагальнити дані джерел наукової літератури щодо 

проблеми застосування антибіотиків та резистентності до них як однієї 

з найсерйозніших загроз глобальній охороні здоров’я, сучасного стану створення 

та дослідження потенційних наноматеріалів для потреб медицини в Україні та 

дослідити перспективи застосування бактерицидних властивостей наночастинок 

срібла, міді та інших металів як ефективних антимікробних засобів щодо ряду 

хвороботворних бактерій;  

− обґрунтувати склад та оптимальну технологію ЛЗ антимікробної дії у різних 

ЛФ на основі наночастинок металів, зокрема срібла, золота і міді як АФІ; 

− провести фізико-хімічні, фармако-технологічні та мікробіологічні 

дослідження ЛЗ на основі наночастинок металів з метою встановлення основних 

показників їх якості; 

− розробити проекти технологічних регламентів (ТР) і методик контролю 

якості (МКЯ) ЛЗ; 

− вивчити стабільність ЛЗ на основі наночастинок металів у процесі 

зберігання та встановити умови зберігання і термін придатності; 

− проаналізувати та узагальнити результати  токсикологічних та 

фармакологічних досліджень розроблених ЛЗ. 
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Об’єкти дослідження. Наночастинки срібла, золота і міді та композиції 

даних наночастинок з антимікробними засобами, одержані двома методами: 

методом електронно-променевих нанотехнологій в лабораторії „Електронно-

променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини” Інституту 

електрозварювання імені Є. О. Патона та методом колоїдно-хімічного синтезу в 

Інституті біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України, а також ДР. 

Предмет дослідження. Фармацевтична розробка ЛЗ антимікробної дії у 

різних ЛФ на основі наночастинок металів.   

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань були 

застосовані наступні методи дослідження: 

− загальнонаукові (аналіз та узагальнення даних наукової літератури); 

− органолептичні (колір, запах, однорідність тощо); 

− фізико-хімічні методи дослідження ЛЗ, ідентифікації та кількісного 

визначення АФІ (потенціометричне визначення рН, визначення в’язкості, 

відносної густини, потенціометричне титрування, атомно-абсорбційна 

спектрометрія, абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій області, 

високоефективна рідинна хроматографія, атомно-емісійна спектрометрія з 

індуктивно-зв’язаною плазмою, електронно-мікроскопічні дослідження, 

ренгеноструктурний аналіз);  

− фармако-технологічні (визначення структурно-механічних властивостей 

м’яких лікарських засобів (МЛЗ), насипна густина та густина після усадки 

порошків, текучість порошків, розпадання таблеток, стираність таблеток без 

оболонки, стійкість таблеток до роздавлювання, однорідність маси для одиниці 

дозованого ЛЗ); 

− мікробіологічні (визначення ефективності антимікробних консервантів, 

мікробіологічної чистоти та стерильності); 

− біологічні (вивчення гострої токсичності, цитотоксичності (MTT-тест), 

генотоксичності (кометний аналіз, мутагенності (Allium-тест), оцінка безпеки за 

біохімічними маркерами, вивчення антимікробної активності розроблених 

засобів); 

− математичні (математичне планування експерименту з розробки таблеток, 

статистична обробка результатів кількісного визначення АФІ у ЛФ). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше теоретично, 

методологічно й експериментально обґрунтовано наукові положення 

фармацевтичної розробки ЛЗ на основі наночастинок металів як активних 

фармацевтичних інгредієнтів та композицій даних наночастинок з 

антимікробними засобами, що розв’язує важливу науково-прикладну проблему 

вітчизняного виробництва лікарських засобів для лікування поширених 

інфекційних хвороб. Теоретично і експериментально обґрунтовано склад, 

раціональну технологію та методи стандартизації нових антимікробних ЛЗ на 

основі наночастинок срібла, золота і міді у різних ЛФ – мазь, крем, гель, таблетки, 

сироп, розчин для промивання ран та очні краплі. 

З використанням сучасних методів досліджень вивчено фізико-хімічні та 

фармако-технологічні властивості наноматеріалів та розроблених ЛЗ на їх основі. 
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Для кількісного визначення наночастинок металів у колоїдних розчинах, 

наноструктурованих порошках та ЛФ обґрунтовано застосування атомно-

абсорбційної спектрометрії з використанням методу стандартних добавок. 

Вперше запропоновано методологію розробки методів контролю якості 

нанокомпозицій наночастинок металів з антимікробними засобами, обгрунтовано 

можливість застосування фармакопейних методів аналізу метронідазолу та 

левофлоксацину для їх композицій з наночастинками срібла та опрацьовано 

методики контролю якості використаних АФІ та ЛЗ, які включені до проектів 

МКЯ. 

   Доведено перспективність застосування наночастинок срібла як нового 

консерванта у складі МЛЗ. Визначено перспективи наночастинок металів як 

біологічно активних компонентів косметичних засобів.  

Вперше розроблено проект загальної фармакопейної статті «Лікарські 

засоби з наночастинками металів» з метою стандартизації ЛЗ, які містять у своєму 

складі наночастинки металів. Проект фармакопейної статті прийнятий до 

розгляду ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 

засобів» (інформаційне повідомлення № 11/587-5 від 17.05.2018 р.). 

На підставі узагальнених токсикологічних і фармакологічних досліджень 

підтверджено антимікробну активність та безпечність використаних АФІ та 

розроблених ЛЗ на їх основі.  

Новизна досліджень підтверджена патентами на корисну модель: 

«Антимікробний засіб у формі гелю для лікування ранових та опікових 

поверхонь»: пат. UA 69701 від 10.05.2012 р., «Антимікробний засіб у формі крему 

для лікування ранових та опікових поверхонь»: пат. UA 69703 від 10.05.2012 р., 

«Антимікробний засіб у формі мазі для лікування ранових та опікових 

поверхонь»: пат. UA 69702 від 10.05.2012 р. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено й апробовано 

ЛЗ на основі наночастинок срібла, золота та міді у різних ЛФ – мазь, крем, гель, 

таблетки, сироп, розчин для промивання ран та очні краплі.  

Розроблено проекти ТР і МКЯ на зазначені ЛФ. 

Технологію та МКЯ на таблетки метронідазолу з наночастинками срібла, 

сиропи з наночастинками срібла, золота, міді та ізоніазиду з наночастинками 

даних металів, а також розчин для промивання ран апробовано в умовах 

виробництва на ПАТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» (акти апробації від 

04.04.2019 р.). 

Технологію та МКЯ на МЛЗ з наночастинками металів та очні краплі 

левофлоксацину з наночастинками срібла апробовано в умовах виробництва на 

ПАТ «Фармак» (акти апробації від 12.03.2019 р.). 

Фрагменти наукових досліджень використані у науково-дослідній роботі  

Інституту  електрозварювання  імені  Є. О. Патона НАН України в рамках 

цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 

«Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, 

нанотехнологій», зокрема щодо дослідження можливостей використання 

наночастинок металів та їх оксидів для медичного застосування (акт 
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впровадження від 03.10.2018 р.)  та  Інституту біоколоїдної хімії імені Ф. Д.  

Овчаренка НАН України в рамках цільової комплексної програми 

фундаментальних досліджень «Фундаментальні проблеми створення нових 

речовин і матеріалів хімічного виробництва», зокрема етапу з дослідження 

перспектив застосування колоїдних розчинів наночастинок металів у складі 

лікарських та косметичних засобів (акт впровадження від 01.10.2018 р.). 

Окремі результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес 

кафедр: управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського 

державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (акт впровадження 

від 23.05.2018 р.), заводської технології ліків Національного фармацевтичного 

університету (акт впровадження від 31.08.2018 р.), кафедри фармації Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова (акт впровадження 

від 05.09.2018 р.), аптечної та промислової технології ліків Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця (акт впровадження від   

08.10.2018 р.), технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології 

Національного університету «Львівська політехніка» (акт впровадження від   

29.01.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною працею. Спільно з науковим консультантом визначено тему, мету та 

задачі наукових досліджень, визначено методичні підходи для реалізації 

виконання експериментальної частини роботи, зокрема опрацьовано алгоритм 

фармацевтичної розробки ЛЗ з нанорозмірними АФІ, який базується на тісному 

взаємозв’язку технологічних досліджень з вивченням фізико-хімічних 

властивостей наноматеріалів і проведенням доклінічного вивчення ЛЗ, та 

підготовлено проект загальної фармакопейної статті  «Лікарські засоби з 

наночастинками металів». Безпосередньо автором у комплексних дослідженнях з 

опрацювання нових ЛЗ на основі наночастинок металів здійснено патентно-

інформаційний пошук та аналіз даних літератури щодо проблеми застосування 

антибіотиків та резистентності до них як однієї з найсерйозніших загроз 

глобальній охороні здоров’я, перспектив застосування бактерицидних 

властивостей наночастинок срібла, міді та інших металів як ефективних 

антимікробних засобів щодо ряду хвороботворних бактерій, сучасного стану 

створення наноматеріалів для потреб медицини в Україні і світі. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено оптимальний 

склад і технологію 12 ЛФ, з них 5 – МЛФ (3 на основі наночастинок срібла  - мазь, 

крем та гель, які можуть бути перспективними для застосування у дерматології, а 

також 2 ЛФ на основі наночастинок срібла і золота для застосування у 

стоматології та хірургії з метою лікування інфекційних, гнійно-запальних 

захворювань шкіри та слизових оболонок ротової порожнини); таблетки 

метронідазолу з наночастинками срібла;  4 прописи сиропів з наночастинками 

срібла, золота і міді та ізоніазиду з наночастинками металів; розчин для 

промивання ран з наночастинками срібла та золота і очні краплі левофлоксацину з 

наночастинками срібла. Проведено фізико-хімічні та фармако-технологічні 

дослідження розроблених ЛЗ. 
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Опрацьовано методики якісного та кількісного аналізу розроблених засобів, 

встановлено термін їх придатності та умови зберігання.  

Узагальнено результати експериментальних досліджень з вивчення 

токсикологічних властивостей та фармакологічної активності запропонованих ЛЗ.   

Проведено апробацію технології та МКЯ ЛЗ в умовах промислового 

виробництва.  

Узагальнено, систематизовано і статистично оброблено отримані результати 

експериментальних досліджень. 

Особистий внесок автора в опублікованих зі співавторами працях (Ж. Е. 

В’ялих, О. І. Годована, М. С. Гоневич, Т. Г. Грузіна, Н. І. Гудзь,  С. М. Дибкова,  

Г. Г. Дідікін, Н. В. Ділай, Г. С. Дмитрів, Т. Г. Калинюк, І. В. Ковалевська,  Н. М. 

Кролевецька, O. Б. Лютко, В. Ф. Марієвський,   А. І. Мартовлос, Б. О. Мовчан,          

І. Р. Пелех, Л. С. Рєзніченко, Н. М. Рубан, Т. В. Шеїна, І. С. Чекман, Т. А. Шостак) 

вказується за текстом дисертації, а також в авторефераті у списку фахових 

публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 

викладено та обговорено на: III Національному конгресі «Людина та ліки» (Київ, 

2010); VII Національному з’їзді фармацевтів України «Фармація України. Погляд 

у майбутнє» (Харків, 2010); 4-й науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів 

створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 2011); Міжнародній науково-

практичній конференції «Нанотехнології у фармації та медицині» (Харків, 2011); 

навчально–методичній конференції «Підготовка спеціалістів фармації у вищих 

навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього» (Луганськ, 2011); II 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення 

фармацевтичної технології» (Харків, 2011); Національному конгресі «Клінічна 

фармація: 20 років в Україні» (Харків, 2013); XXII naukowу zjazd polskiego 

towarzystwa farmaceutycznego «Pharmacja–nauka-spoleczenstwo» (Bialystok, 2013); 

5-й науково–практичній конференції з міжнародною участю «Науково-технічний 

прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 

(Тернопіль, 2013); П’ятому Національному конгресі з біоетики з міжнародною 

участю (Київ, 2013); I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів 

різної направленості дії» (Харків, 2014); 3rd International conference on 

pharmaceutical sciences (Tbilisi, 2015); II міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» 

(Харків, 2015); науково-практичній конференції з міжнародною участю, 

присв’яченій 60-річчю створення кафедри епідеміології ЛНМУ імені Данила 

Галицького (Львів, 2016); International research and practice conference 

«Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016)» (Lviv, 2016); VIII 

Національному з’їзді фармацевтів України «Фармація XXI століття. Тенденції та 

перспективи» (Харків, 2016); 4th International conference “Nanotechnologies” 

(Tbilisi, 2016); VI науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 
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лікарських препаратів» (Тернопіль, 2016); науково-практичній інтернет-

конференції з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині» 

(Харків, 2017); International research and practice conference «Innovative technology 

in medicine: experience of Poland and Ukraine» (Lublin, 2017); II Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Нанотехнології 

у фармації та медицині» (Харків, 2018); VII науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних 

процесів створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 2018); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю, присвяченій пам’яті акад. Ю. І. Кундієва 

«Актуальні питання сучасної мікроелементології» (Київ, 2018), III Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Нанотехнології 

і наноматеріали у фармації та медицині» (Харків, 2019).   

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 57 наукових 

робіт, у тому числі 28 статей, з яких 16 статей у вітчизняних фахових виданнях, 5 

статей в іноземних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 7 

статей в інших журналах, розділ у монографії, 25 тез доповідей, одержано 3 

патенти України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 424 сторінках 

машинописного тексту, складається зі вступу, 7 розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел та 7 додатків (34 с.). Робота ілюстрована 66 

таблицями, 54 рисунками. Список використаних джерел містить 438 найменувань, 

з них 313 кирилицею та 125 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі дисертації подано обґрунтування актуальності теми, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет та методи 

дослідження, наведено опис основних наукових результатів, їх новизну, 

практичну цінність, відомості про впровадження та апробацію результатів роботи, 

відображено особистий внесок здобувача, а також представлено її структуру. 

 У першому розділі «Сучасний стан наукових досліджень з розробки 

антимікробних лікарських засобів. Антибіотикорезистентність та 

перспективи створення антимікробних лікарських засобів на основі 
нанотехнологій» узагальнено дані джерел літератури щодо проблеми 

застосування антибіотиків та резистентності до них, як однієї з найсерйозніших 

загроз глобальній охороні здоров’я. Проведено аналіз зареєстрованих в Україні 

антитимікробних ЛЗ для системного та нашкірного застосування, показано 

особливості їх застосування у різних лікарських формах. Вивчено сучасний стан 

створення потенційних наноматеріалів для потреб медицини в Україні та світі. 

Проведено аналіз баз даних щодо доказової інформації про ефективність 

наночастинок металів як антимікробних агентів. Показано перспективи 

застосування бактерицидних властивостей наночастинок срібла, міді та інших 

металів як антимікробних засобів щодо ряду хвороботворних мікроорганізмів та 

ефективних агентів елімінації R-плазмід у патогенних бактерій.  
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У другому розділі «Обгрунтування загальної концепції, об’єктів та 

методів дослідження» визначено загальну методологію досліджень щодо 

фармацевтичної розробки ЛЗ з нанорозмірними АФІ. Запропоновано 

чотириетапний алгоритм фармацевтичної розробки, який базується на проведенні 

комплексу теоретичних, фізико-хімічних, технологічних, біофармацевтичних та 

доклінічних досліджень, що дозволить одержати безпечні та ефективні ЛЗ. 

Алгоритм досліджень включає чотири основні етапи: інформаційно-пошуковий, 

технологічний, стандартизаційний та доклінічний (рис. 1).  

 
Рис 1.   Алгоритм досліджень з фармацевтичної розробки лікарських засобів з 

нанорозмірними активними  фармацевтичними інгредієнтами 
Враховуючи  різноманітність методів одержання нанорозмірних речовин, 

можливість використання природних, напівсинтетичних або синтетичних 

речовини для їх структуроутворення, показано, що при розробці ЛЗ з 

наноматеріалами слід приділяти особливу увагу способу отримання 

наноматеріалу, його розміру та складу. Метод введення наноструктурованих 

речовин до лікарської форми залежить від структури наноматеріалу, тому не 

можуть бути використані загальні правила приготування ЛЗ з наноматеріалами; у 

кожному конкретному випадку необхідні окремі дослідження, як фармако-

технологічні, так і фармакологічні та токсикологічні.  

Охарактеризовано АФІ та ДР, наведено їх фізико-хімічні та технологічні 

властивості. Як АФІ використано наночастинки металів, зокрема срібла, золота і 

міді та композиції даних наночастинок з антимікробними засобами, одержані 

двома методами: методом електронно-променевих нанотехнологій, розроблені в 

лабораторії „Електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для 

медицини” Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона, та методом 

колоїдно-хімічного синтезу, розроблені в Інституті біоколоїдної хімії імені          

Ф. Д. Овчаренка НАН України.  
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Описано методи досліджень, необхідні для створення ЛЗ на основі 

наноматеріалів, які включають фізико-хімічні, фармако-технологічні та біологічні 

випробування.  

У третьому розділі «Нормативне обґрунтування виробництва та 

контролю якості лікарських засобів на основі наноматеріалів» наведено 

результати узагальнення міжнародного досвіду щодо стандартів нанотехнології 

(стандартів ISO, регламентів і директив ЄС) та вимог нормативних документів, 

які регулюють виробництво і дослідження наноматеріалів і ЛЗ на їх основі в 

Україні. Наведено проект загальної фармакопейної статті  «Лікарські засоби з 

наночастинками металів», розробленої з метою стандартизації ЛЗ, які містять у 

своєму складі наночастинки металів. Структура розробленої фармакопейної статті 

включає основні визначення, загальні вимоги до розробки, виробництва, 

контролю якості, зберігання та маркування ЛЗ, які містять у своєму складі 

наночастинки металів. Проект розробленої фармакопейної статті прийнятий до 

розгляду ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 

засобів». 

  У четвертому розділі «Дослідження наночастинок срібла, міді та золота  

як самостійних антимікробних агентів і розробка лікарських засобів на їх 
основі» викладено результати  з розробки складу, технології і дослідження мазі, 

крему та гелю з наночастинками срібла для застосування у дерматології; мазі, 

гелю та розчину для промивання ран  з колоїдними розчинами наночастинок 

золота і срібла для застосування у стоматології та сиропів з наночастинками 

металів для лікування туберкульозу. Показано перспективи застосування 

наночастинок металів у складі лікарських косметичних засобів, враховуючи 

особливості вимог до впровадження косметичних засобів у порівнянні з ЛЗ, 

зокрема відсутність обов’язкових вимог до проведення якісного та кількісного 

аналізу наночастинок у косметичному засобі, а лише необхідність проведення 

санітарно-гігієнічної експертизи. Обгрунтовано склад і технологію присипки з 

наночастинками срібла, гелю для догляду за жирною шкірою, в якому як активні 

компоненти використано розчин наночастинок міді та олію амаранту, крему для 

догляду за старіючою шкірою, у якому як активний компонент використано 

розчин наночастинок золота, а також бальзаму для губ з антигерпесною дією на 

основі наночастинок срібла і золота. 

Першим етапом досліджень з розробки ЛЗ було обґрунтування концентрації 

наночастинок металів у відповідних ЛФ.  

Досліджено антимікробну активність нанокомпозиції срібла (NaCl-Ag), 

розробленої лабораторією „Електронно-променевої нанотехнології неорганічних 

матеріалів для медицини” Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 

України, та встановлено її виражену антимікробну дію щодо широко 

розповсюджених  збудників інфекційних захворювань S. aureus і P. aeruginosa.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що найменша 

бактерицидна концентрація нанокомпозиції срібла щодо даних тест-штамів 

становить 10,0 мг/л. У концентраціях, менших за визначену найменшу 

бактерицидну, нанокомпозиція срібла спричиняє бактеріостатичну дію щодо 
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досліджуваних штамів  мікроорганізмів, що доводить перспективність 

застосування низьких концентрацій нанокомпозиції як нового консерванта у 

складі МЛЗ. Ці результати були прийняті за основу при виготовленні МЛЗ. 

Наступним етапом було дослідження впливу типу основи МЛЗ на 

вивільнення АФІ у формі наночастинок.  

 Для оцінки вивільнення наночастинок срібла з основ різних типів була 

вивчена антимікробна дія МЛЗ різних видів (мазь, крем, гель) з однаковою 

концентрацією наночастинок срібла. Критерієм ступеня вивільнення 

наночастинок срібла була бактерицидна дія засобу на дослідні тест-штами 

мікроорганізмів S.aureus та P.aeruginosa. 

У табл. 1 наведені результати вивчення антимікробної дії МЛЗ на різних 

основах з однаковою концентрацією наночастинок срібла. Для порівняння були 

використані основи без наночастинок срібла.  

Таблиця  1 

Антимікробна дія м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла 

 

№ 

з.п. 

 

Досліджувані 

зразки 

Концентра-

ція бактері-

альної 

зависі тест-

штамів, 

КУО/мл 

 

Об’єм 

посіву 

зависі, 

мл 

Середня кількість 

колонієутворюючих 

одиниць (КУО/мл), що 

виросли після дії ЛЗ 

(результати 3-х дослідів) 

S.aureus P.aeruginosa 

1. Мазь з наночастинками 

срібла на основі 

макроголів  

1∙106  0,1 30 100 (без 

пігменту) 

2. Макроголева основа  «--« «--« суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

3. Мазь з наночастинками 

срібла на основі вазеліну  

«--« «--« 185 190 (без 

пігменту) 

4. Вазелін  «--« «--« суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

5. Гель з наночастинками 

срібла на основі 

метилцелюлози  

«--« «--« 100 100 (без 

пігменту) 

6. Гель метилцелюлози  «--« «--« суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

7. Крем типу в/м з 

наночастинками срібла 

«--« «--« 30 200 (без 

пігменту) 

8. Емульсійна основа типу 

в/м  

«--« «--« суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

9. Контроль росту робочої 

зависі тест-штамів 

«--« «--« суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

Встановлено, що тип основи МЛЗ впливає на вивільнення наночастинок 

срібла, зокрема показано, що найкраще вивільнення відбувається з гідрофільних 

мазей на основі макроголів, емульсійного крему, повільніше наночастинки срібла 
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вивільняються з гелевої основи і найслабше - з вазелінової основи, що 

узгоджується з даними біофармацевтичних досліджень про здатність основ до 

вивільнення АФІ і дає можливість стверджувати, що тип основи має вплив на 

вивільнення, а відповідно і ступінь місцевої біодоступності МЛЗ не лише з АФІ у 

формі мікро-, але і наночастинок.  

Для вибору оптимальної концентрації нанокомпозиції у складі МЛЗ були 

виготовлені МЛЗ у формі мазі, гелю і крему з концентраціями нанокомпозиції 

срібла 0,04%, 0,4% та 1,0%, що відповідно становить  0,01%, 0,1% та 0,25% у 

перерахунку на срібло. Оскільки при введенні наночастинок срібла в МЛЗ основа 

впливає на вивільнення діючої речовини і відповідно вимагає застосування  

вищих концентрацій АФІ, застосовані в МЛЗ концентрації  нанокомпозиції були 

вищими за мінімальну антимікробну концентрацію у розчині (10 мг/л або 

0,001%). Виготовлено гідрофільні мазі, гелі та  креми з нанокомпозицією срібла, а 

також аналогічні МЛЗ зі срібла нітратом, склад яких наведено у табл. 2. 

Таблиця 2  

Склад досліджуваних м’яких лікарських засобів 

 

Складові 

інгредієнти 

Кількість ігнредієнтів, г 

Мазь Гель Крем 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

Нанокомпозиція 

срібла    

або 

Срібла нітрат 

0,04 

 

 

 0,014 

0,4 

 

 

  0,14 

1,0 

 

 

0,4 

0,04 

 

 

 0,014 

0,4 

 

 

0,14 

1,0 

 

 

0,4 

0,04 

 

 

0,014 

0,4 

 

 

0,14 

1,0 

 

 

0,4 

Макрогол   400  75,0 74,6 74,0 - - 

Макрогол 1500 20,0 - - 

Пропіленгліколь 5,0    2,5 

Гліцерин  -  2,5 - 

Метилцелюлоза  -  5,0 - 

Олія кукурудзяна - - 40,0 

ОС-20  - - 7,0 

Спирти  

високомолекулярні 

- 

 

- 

 

10,0 

 

Вода очищена  - до 100,0 до 100,0 

Результати вивчення антимікробної дії зразків мазей, гелів та кремів  з 

нанокомпозицією срібла на культури S. aureus ATCC 6538 та P. aeruginosa  АТСС 

9027, проведені відповідно до розробленої методики, наведено у табл. 3. 

Як свідчать дані табл. 3, МЛЗ (мазь, гель, крем) з нанокомпозицією срібла в 

концентрації 1% діяли бактерицидно на культуру тест-штаму S.aureus і 

бактеріостатично на культуру P.aeruginosa. Концентрація нанокомпозиції 0,4% 

впливала тільки бактеріостатично на обидва досліджувані штами, а концентрація 

0,04% практично не проявляла дії. Слід відзначити, що під дією нанокомпозиції 

срібла у штаму P.aeruginosa змінилась здатність до пігментоутворення. Ріст його 
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на чашках з нанесеними зразками з наночастинками срібла був безпігментним у 

порівнянні з контролем культури.  

Таблиця 3  

Антимікробна дія мазі, гелю та крему  з нанокомпозицією срібла 

Зразок МЛЗ 

з наноком-

позицією 

срібла 

 

Вміст 

нано-

композиції 

срібла, % 

 

Концент-

рація за 

сріблом, % 

Кількість  бактерій, що виросли  на 

твердих поживних середовищах після 

експозиції МЛЗ, КУО/мл 

S. aureus 

ATCC 6538 

Ps. aeruginosa  

АТСС 9027 

                                                            Мазь 

№ 1 0,04 0,01 180  200  

№ 2 0,4 0,1 30  100 (без пігменту) 

№ 3 1,0 0,25 немає росту 70 (без пігменту) 

                                                          Гель 

№ 1 0,04 0,01 200  200 (без пігменту) 

№ 2 0,4 0,1 100  100 (без пігменту) 

№ 3 1,0 0,25 немає росту 100 (без пігменту) 

                                                         Крем 

№ 1 0,04 0,01 100  200  

№ 2 0,4 0,1 30  200 (без пігменту) 

№ 3 1,0 0,25 немає росту 80 (без пігменту) 

Контроль культури 200  200  

Порівняння антимікробної дії МЛЗ з нанокомпозицією срібла та МЛЗ з 

сріблом іонним на досліджені штами свідчить про більш виражену антимікробну 

активність нанокомпозиції срібла у порівнянні зі срібла нітратом.  

Як оптимальну концентрацію нанокомпозиції срібла у МЛЗ обрано 1%, яка 

діє бактерицидно на культуру тест-штаму S.aureus і бактеріостатично на культуру 

P.aeruginosa. Рецептури мазі, гелю та крему з наночастинками срібла захищені 

патентами України на корисну модель: № 69702 від 10.05.2012 р., № 69701 від 

10.05.2012 р. та № 69703 від 10.05.2012 р. 

Важливим етапом розробки технології МЛЗ було вивчення розчинності 

нанокомпозиції та вибору оптимального способу введення її до складу МЛЗ. 

Експериментальні зразки розчинів нанокомпозиції готували з допомогою різних 

розчинників – води очищеної, пропіленгліколю та макроголу 400.  

Розчинення нанокомпозиції у попередньо приготованій суміші води 

очищеної з пропіленгліколем (1:1), а також у пропіленгліколі та макроголі 400 

дозволяло отримати стійкі розчини нанокомпозиції. Тому для введення 

нанокомпозиції срібла у МЛЗ було вибрано розчинення нанокомпозиції у 

макроголі 400 у випадку приготування мазі та розчинення у суміші води очищеної 

з пропіленгліколем (1:1) – у випадку приготування крему та гелю. 

За результатами проведених досліджень розроблено технологічні схеми 

виробництва мазі, крему та гелю, які включають 8 стадій. На рис. 2 наведено 

блок-схему виробництва крему. 
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Рис. 2. Блок-схема виробництва крему з нанокомпозицією срібла 
(сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю   

у процесі виробництва) 



14 
 

  Дослідженнями мікробіологічної чистоти розроблених ЛЗ підтверджено 

можливість приготування 1% МЛЗ з нанокомпзицією срібла без додаткового 

застосування консервантів. Рівень мікробіологічної чистоти МЛЗ відповідає 

вимогам ДФУ і забезпечується бактерицидною дією АФІ. 

Досліджено можливість застосування низьких концентрацій нанокомпозиції 

як нового консерванта у складі м’яких лікарських та косметичних засобів. Для 

дослідження консервуючої здатності нанокомпозиції срібла були вибрані 

емульсійні основи типу м/в та в/м. Консервуючу здатність нанокомпозиції 

досліджували у порівнянні з парабенами (ніпагін та ніпазол), натрію бензоатом та 

бензалконію хлоридом. Встановлено, що нанокомпозиція срібла у досліджуваних 

робочих концентраціях 0,25% в емульсіях типу в/м та 0,5% в емульсіях типу м/в 

проявляє ефективність як консервант, однак у концентрації 0,5 % при 

застосуванні у складі емульсій типу м/в її ефективність не є задовільною, не 

відповідає фармакопейним критеріям прийнятності. У концентрації 0,25% 

нанокомпозиція срібла може бути використана як консервант в емульсіях типу 

в/м з незначним вмістом водної фази (до 30%). 

У результаті вивчення антимікробної активності колоїдних розчинів 

наночастинок срібла та золота, синтезованих в Інституті біоколоїдної хімії імені 

Ф. Д. Овчаренка НАН України, встановлено, що наночастинки срібла у 

концентрації 0,16 мг/мл та їх комбінація з наночастинками золота у концентрації 

0,08 мг/мл за Ag та 1,93 мкг/мл за Au виявлють високий рівень антимікробної 

активності відносно усіх досліджених музейних тест-культур та клінічних ізолятів 

патогенних штамів мікроорганізмів. Встановлено, що наночастинки золота, не 

проявляючи самостійно вираженої антимікробної дії, мають здатність 

підвищувати антимікробну активність наночастинок срібла.  

Висновки щодо можливості підсилення терапевтичної дії за допомогою 

наночастинок золота мають підтвердження у науковій літературі, а також були 

підтверджені in vivo на моделі абсцесу щелепної ділянки дослідних тварин. 

Дослідження показали, що під впливом комбінації наночастинок срібла і золота у 

тварин з експериментальним абсцесом спостерігалось значне прискорення 

переходу запального процесу до стадій проліферації та організації уражених 

ділянок у порівнянні із застосуванням лише наночастинок срібла. 

Оскільки при лікуванні інфекційних та гнійно-запальних захворювань у 

стоматології та хірургії є важливим не лише антимікробний ефект лікарських 

препаратів, але і їх протизапальна дія, для розробки ЛЗ для стоматології та 

хірургії було використано комбінацію наночастинок срібла і золота, виходячи з 

встановлених активних концентрацій.   

Для розробки розчину для промивання ран у стоматології та хірургії було 

використано комбінацію наночастинок срібла і золота у вищих (у 10 разів) 

концентраціях у порівнянні з встановленими активними концентраціями 

наночастинок, з урахуванням можливості розбавлення розчину слиною та 

вимивання АФІ у нижні відділи шлунково-кишкового тракту при застосуванні 

розчину. Ця концентрація була підтверджена за результатами досліджень in vivo 

на моделі абсцесу у лабораторних тварин і становила 0,8 мг/мл для наночастинок 
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срібла і 19,3 мкг/мл за металом для наночастинок золота.  З метою використання 

одного вихідного розчину для приготування розчину для промивання ран і МЛЗ 

було також досліджено розчин для промивання ран з концентрацією 

наночастинок срібла 0,8 мг/мл та золота 30 мкг/мл. 

Нейтральне рН є терапевтично прийнятним з точки зору застосування 

розроблюваного препарату, тому експериментально підбирали буферний агент 

(динатрію фосфат) (табл. 4). Як розчинник використали воду очищену. Як 

стабілізатор агрегативної стійкості колоїдного розчину з наночастинками срібла і 

золота був вибраний полісорбат 80 у концентрації 0,5%, який найчастіше 

застосовується у складі ЛЗ.   

Таблиця 4 

Досліджувані склади розчину для промивання ран 

з наночастинками срібла та золота  

Назва компонента Кількість 

Розчин наночастинок срібла   

(СAg =8,0 мг/мл)                                                               

10 мл 

 

Розчин наночастинок золота  

(САu = 77,2 мкг/мл)  

25 мл 

 

Полісорбат 80 0,5 

Динатрію фосфат                                     - 0,1 0,2 

Вода очищена                                  до  100 мл 

Концентрація АФІ  

в перерахунку на метали 

СAg 0,8 мг/мл  

САu 19,3 мкг/мл  

рН 5,76±0,05 6,83±0,03 7,93±0,05  
 

Технологічний процес виготовлення розчину складається з підготовки 

виробництва, розчинення активних та допоміжних компонентів, фільтрації 

розчину, наповнення та герметизації первинного пакування  та стерилізації. 

Розчини фасували по 10 мл у скляні флакони та закупорювали герметично. 

Розчини стерилізували при 121 0С протягом 8 хв. 

На розчин для промивання ран розроблено проекти ТР та МКЯ, які 

апробовано у промислових умовах ПАТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» 

(акти апробації від 04.04.2019 р.). 

Враховуючи, що в м’яких лікарських формах основа впливає на вивільнення 

АФІ і відповідно вимагається застосування  вищих концентрацій, ніж встановлена 

мінімальна антимікробна концентрація у розчинах, при виготовленні МЛЗ для 

стоматології була використана комбінація колоїдних розчинів наночастинок 

срібла та золота у 2,5; 5; 10 та 20-ти кратній концентрації у порівнянні з 

встановленими активними концентраціями. Оскільки введення значних 

кількостей колоїдних розчинів до складу МЛЗ створює певні технологічні 

труднощі та вимагає використання значної кількості допоміжних речовин, то 

колоїдні розчини з вихідною концентрацією наночастинок срібла 8 мг/мл та 

наночастинок золота - 77,2 мкг/мл концентрували. Для концентрування вихідні 

водні дисперсії наночастинок металів ліофілізували в Інституті біоколоїдної хімії 

імені Ф. Д. Овчаренка з використанням ліофільної сушарки ALPHA 1-4 LD-2 
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(Німеччина) з попереднім виморожуванням зразків протягом 12 год при -55 0С і 

для виготовення МЛЗ використовували колоїдний розчин наночастинок срібла і 

золота з концентрацією срібла 4 мг/мл та золота 0,15 мг/мл. Склади 

досліджуваних МЛЗ наведені у табл. 5. 

Таблиця 5 

Склади м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла та золота 

Назва  

компонента 

Кількість у зразках МЛЗ 

 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

                                       Мазь 

Розчин 

наночастинок 

срібла та золота 

(СAg =4,0 мг/мл,  

САu = 0,15 мг/мл) 

 

 

5 мл 

 

 

10 мл 

 

 

20 мл 

 

 

40 мл 

Макрогол 400 60,0 55,0 45,0 25,0 

Макрогол 1500 30,0 

Пропіленгліколь  5,0 

                                       Гель 

Розчин 

наночастинок 

срібла та золота 

(СAg =4,0 мг/мл,  

САu = 0,15 мг/мл) 

 

 

5 мл 

 

 

10 мл 

 

 

20 мл 

 

 

40 мл 

Карбопол 0,5 

Розчин амонію 

гідроксиду 25%   

до рН 7,0 

Макрогол 1500 5,0 

Гліцерин 5,0 

Вода очищена                                до   100,0 

Концентрація АФІ  СAg 0,2мг/мл 

САu 7,5 мкг/мл 

СAg0,4мг/мл 

САu 15 мкг/мл 

СAg 0,8мг/мл 

САu 30 мкг/мл 

СAg 1,6мг/мл 

САu 60 

мкг/мл 

Для розробки гідрофільної мазі з композицією наночастинок срібла і золота 

нами використано традиційну макроголеву основу, яка забезпечує осмотичну та 

дегідратаційну дію і прискорює термін загоєння рани, а також добре вивільняє 

наночастинки металів. Для зменшення ефекту пересушення шкіри до складу мазі 

вводили пропіленгліколь у 5 % концентрації. 

При розробці гелю як гелеутворювач використано карбопол у концентрації 

0,5%. Для підвищення в’язкості та осмотичної активності гелю до його складу 

вводили макрогол 1500. Технологічні дослідження показали, що введення 40 мл 

колоїдного розчину наночастинок до складу МЛЗ (мазь та  гель №№ 4) є 

проблематичним, одержати стабільну мазь і гель можна при введенні 

максимально 20% колоїдного розчину, тому для подальших досліджень були 
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вибрані мазь та гель №№ 3 з концентрацією наночастинок срібла 0,8 мг/мл та 

золота 30 мкг/мл. 

Для введення наночастинок срібла та золота у МЛЗ колоїдний розчин 

наночастинок спочатку змішували з пропіленгліколем (мазь) або гліцерином 

(гель), а потім при перемішуванні вводили до основи мазі або гелю відповідно. За 

результатами проведених досліджень розроблено технологічні схеми виробництва 

мазі та гелю.  

На крем з нанокомпозицією срібла (NаCL-Ag) та гель з колоїдними 

розчинами срібла і золота розроблено проекти ТР та МКЯ, які апробовано у 

промислових умовах ПАТ «Фармак» (акти апробації від 12.03.2019 р.). 

Вибір концентрації наночастинок срібла і золота та наночастинок срібла і 

міді, синтезованих в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН 

України, для розробки сиропів проведено на основі результатів вивчення 

протитуберкульозної активності наночастинок срібла, золота та міді, які були 

проведені у рамках спільних досліджень Інституту  біоколоїдної хімії імені          

Ф. Д. Овчаренка з Державним науково-контрольним інститутом біотехнології і 

штамів мікроорганізмів, Територіальним медичним об'єднанням «Фтизіатрія» у 

місті Києві (дослідження in vitro)  та Державним підприємством «Сумська 

біологічна фабрика» (дослідження in vivo). У результаті досліджень встановлено, 

що комбінація наночастинок Ag і Cu у співвідношенні  1:8  або наночастинок Au і 

Ag у співвідношенні 1:26 є ефективною для лікування туберкульозу. Одержані 

результати були використані при виборі концентрацій наночастинок металів у ЛФ 

для лікування туберкульозу, які були наступними: для наночастинок срібла і міді - 

СAg 0,9 мг/мл, СCu 7,27 мг/мл,  для наночастинок срібла і золота - СAg 0,9 мг/мл, 

САu 0,034 мг/мл. 

Досліджувані склади сиропів наведені в табл. 6. 

Таблиця 6 

Склад сиропів з наночастинками металів  

Склад АФІ, 

 концентрація 

Склад сиропу 

 

 № 1 Наночастинки срібла та 

міді, СAg 0,9 мг/мл,  

СCu 7,27 мг/мл  

Розчин наночастинок срібла та міді  

(СAg 4,0 мг/мл , СCu 32,0 мг/мл)   22,7мл 

Сахарин                                        0,02 

Сорбіт                                           40,0 

Ніпагін                                          0,1 

Вода очищена                            до 100 мл 

  № 2 Наночастинки срібла та 

золота, СAg 0,9 мг/мл,  

САu 0,034 мг/мл  

Розчин наночастинок срібла та золота  

(СAg 4,0 мг/мл, САu 0,15 мг/мл)     22,7 мл 

Сахарин                                          0,02 

Сорбіт                                             40,0 

Ніпагін                                            0,1 

Вода очищена                            до 100 мл 
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На рис. 3 наведено блок-схему технологічного процесу виробництва 

сиропів. 

 
Рис. 3. Блок-схема виробництва сиропів з наночастинками металів 

(сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю  
в процесі виробництва) 
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При розробці сиропів як розчинник була використана вода очищена, інші 

співрозчинники не використовувались. Як підсолоджувачі були використані 

сахарин та сорбітол, який також є регулятором в’язкості. У досліджуваних 

сиропах використані підсолоджувачі виконують також функцію регуляторів 

в’язкості, тому додаткові загущувачі не застосовувались.  Враховуючи, що 

використані нами АФІ володіють антимікробною дією, в якості консерванта було 

використано ніпагін у низькій концентрації 0,1%, який є добре розчинний у воді і 

застосовується у складі лікарських засобів у концентрації 0,05-0,2%. Оскільки 

ніпагін є найбільш активним при рН 4-7, проводились визначення рН сиропів, у 

результаті чого було встановлено, що розроблені сиропи мають слабокисле рН, 

що дає можливість використання даного консерванта. Барвники у складі 

створюваних нами сиропів не використовувались, оскільки використані АФІ 

надають сиропам забарвлення від світло-коричневого до коричневого кольору.  

На сиропи з колоїдними розчинами срібла і золота та срібла і міді 

розроблено проекти ТР та МКЯ, які апробовано у промислових умовах АТ 

«Галичфарм» корпорації «Артеріум» (акти апробації від 04.04.2019 р.). 

У п’ятому розділі «Розробка лікарських засобів на основі композицій 

наночастинок металів з антимікробними речовинами» викладено результати  

з розробки складу, технології та дослідження ЛЗ на основі композицій 

наночастинок металів з антимікробними засобами – метронідазолом, 

левофлоксацином та ізоніазидом.  

Незважаючи на те, що метронідазол уже тривалий час застосовується в 

медичній практиці, він все ще залишається препаратом вибору при лікуванні 

інфекцій, викликаних облігатними анаеробами. З метою запобігання зростання 

стійкості мікроорганізмів до препарату та підсилення його антимікробної дії 

розроблено склад і технологію таблеток  метронідазолу з наночастинками срібла. 

Вибір оптимальної технології виробництва таблеток залежить від фізико-

хімічних та фармако-технологічних властивостей активних фармацевтичних 

інгредієнтів, їх кількості у складі таблетки, сумісності з допоміжними речовинами 

та ін. Тому важливим етапом розробки складу і технології таблеток було вивчення 

технологічних властивостей метронідазолу з наночастинками срібла у порівнянні 

з субстанцією метронідазолу, яка застосовується у фармацевтичному 

виробництві, зокрема текучості порошка, насипної густини до і після усадки 

порошка. Результати досліджень, наведені у табл. 7, показали, що субстанція 

метронідазолу з наночастинками срібла має задовільні технологічні властивості і 

може застосовуватись для виготовлення таблеток методом прямого пресування. 

   Результати мікробіологічних досліджень, які були проведені в Інституті 

епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України, 

показали, що наночастинки срібла підсилюють антимікробну дію метронідазолу, 

однак не спостерігається прямої залежності між концентрацією срібла та 
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антимікробною дією. Зі збільшенням концентрації срібла антимікробна дія не 

зростає, тому достатнім є нанесення до 0,01% срібла методом електронно-

променевих технологій на субстанцію метронідазолу, що дозволяє зменшити дозу 

АФІ у 2-3 рази.   

  Таблиця 7 

Технологічні властивості активних фармацевтичних інгредієнтів 

 

Субстанція 

 

Текучість 

  

Кут 

природ-

ного 

укосу, 

градуси 

Швидкість 

течії через 

насадку, г/с 

Насипна 

густина до 

усадки, 

г/см3 

Насипна 

густина 

після 

усадки, 

г/см3 

Метронідазол з 

наночастинками 

срібла 

 

Хороша 

 

25±0,3 

 

2,47±0,020 

 

0,392 

 

0,500 

Метронідазол Хороша 25±0,3   2,79±0,018 0,364 0,488 

 

    Для вибору оптимального складу ДР для таблеток використано 

математичне планування експерименту методом трифакторного аналізу з 

допомогою латинського квадрата 3х3. Перелік досліджуваних  ДР наведено у 

табл. 8. 

Таблиця 8  

Допоміжні речовини, які вивчались при розробці таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла 

 

А – наповнювачі  

 

а1 – лактоза моногідрат 

а2 – магнію карбонат важкий 

а3 - кальцію гідрофосфат безводний  

В – наповнювачі на основі 

мікрокристалічної 

целюлози (МКЦ) 

b1 – МКЦ 102 

b2 – МКЦ 12 

b3 – Просолв 90 (МКЦ, кремнію діоксид     

        колоїдний) 

С – розпушувачі с1 – натрій кроскармелоза 

с2 – натрій крохмальгліколят 

с3 - колідон ХЛ 10 (кросповідон)   

 

Маса досліджуваних таблеток становила 0,2 г. Вміст метронідазолу з 

наночастинками срібла - 0,1 г, що складає 50% маси таблетки. Магнію стеарат, як 

антифрикційну речовину, застосовано у концентрації 1%, наповнювачі (фактор А) 

вводили в кількості 30 %, наповнювачі на основі МКЦ  (фактор В) – 15%, 

розпушувачі (фактор С) - 4%.   

   Усі серії дослідів були реалізовані у двох повторностях. Результати 

дослідження впливу вивчених факторів наведені у табл. 9. 
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Таблиця 9 

Вплив наповнювачів (А, В) і розпушувачів (С)  

на технологічні властивості порошкових сумішей та фармако-технологічні 

показники таблеток метронідазолу з наночастинками срібла 

№ 

з.п. 

Показники Ряд переваг 

факторів 

Ряд переваг рівнів факторів 

А В С 

1. Насипна густина 

порошкових сумішей 

до  усадки 

А ˃ res ˃С˃В а3 ˃ а2 ˃ а1 b2 ˃  b3  ˃ b1 с2 ˃ с3 ˃ с1 

2. Насипна густина 

порошкових сумішей 

після  усадки 

А˃ В ˃С ˃ res а3 ˃ а2 = а1 b2 ˃  b1  ˃ b3 с3 ˃ с2 ˃ с1 

3. Кут природного укосу 

порошкових сумішей 

А,  В а3 ˃ а1 ˃ а2 b1 ˃  b3  ˃ b2 - 

4. Зовнішній вигляд 

таблеток 

А а2 ˃ а1 ˃ а3 - - 

5. Однорідність маси 

таблеток 

С - - с2 ˃ с3 ˃ с1 

6. Стійкість таблеток до 

роздавлювання 

А ˃С ˃В ˃ res а3 ˃ а2 ˃ а1 b2 ˃  b3  ˃ b1 с3 ˃ с1 ˃ с2 

7. Стираність таблеток В ˃С˃ res ˃ А а1 ˃ а3 ˃ а2 b2 ˃  b3  ˃ b1 с3 ˃ с2 ˃ с1 

8. Розпадання таблеток - - - - 

9. Функція бажаності С, В - b2 ˃  b1  ˃ b3 с3 ˃ с2 ˃ с1 

Проведені дослідження показали, що допоміжні речовини по різному 

впливають на основні фармако-технологічні властивості порошкових  мас для 

таблетування та готових таблеток метронідазолу з наночастинками срібла. Для 

вибору кращих поєднань рівнів вивчених факторів використовували узагальнений 

показник -  функцію бажаності, який показав статистичну значущість факторів С 

(розпушувачі) та В (наповнювачі на основі МКЦ). Дисперсійний аналіз 

результатів дослідження виготовлених серій таблеток дав можливість вибрати 

оптимальний склад таблеток (табл. 10). 

Стійкість таблеток до роздавлювання становить 28±1,5 Н, стираність - 

0,34±0,6 %, час розпадання 1-2 хв. Середня маса таблеток становить 0,2±0,005. 

Таблиця 10 

Склад таблеток метронідазолу з наночастинками срібла 

Компоненти 
Маса компонентів 

для однієї таблетки, г 

Метронідазол з наночастинками срібла 0,1  

Магнію карбонат важкий 0,06 

МКЦ 102 0,03 

Натрій крохмальгліколят 0,008 

Магнію стеарат 0,002  
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Технологія отримання таблеток представлена у вигляді блок-схеми (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Блок-схема технологічного процесу одержання таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла 
(сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю  

в процесі виробництва) 

Левофлоксацин проявляє високу чутливість до основних збудників очних 

інфекцій, зберігаючи при цьому найнижчий рівень стійкості мікроорганізмів. З 

метою запобігання зростання стійкості мікроорганізмів до препарату та 

підсилення його антимікробної дії розроблено склад і технологію очних крапель 

левофлоксацину з наночастинками срібла. Вивчено технологічні властивості 

левофлоксацину з наночастинками срібла, вплив ДР (ізотонуючої добавки, 

регулятора рН, пролонгаторів) на стабільність очних крапель. 

При розробці складу і технології очних крапель важливим етапом досліджень 

було вивчення фармако-технологічних властивостей нової субстанції у порівнянні 

із субстанцією левофлоксацину, яка застосовується у фармацевтичному 

виробництві, зокрема вивчались розчинність, вплив потенційних ДР (ізотонуючих 
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добавок, комплексоутворювачів, пролонгаторів), вплив зміни рН та температури 

стерилізації на стабільність крапель. З цією метою нами виготовлено 9 складів 

очних крапель з різними ДР, наведених у табл. 11. Дослідження проводились у 

порівнянні із субстанцією левофлоксацину. 

Таблиця 11  

Склад очних крапель левофлоксацину з наночастинками срібла 

Назва 

компонента 

Кількість компонентів у зразках, г 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Левофлоксацин 0,5 - 

Левофлоксацин з 

наночастинками 

срібла  

- 

 

 

0,5 

 

Натрію хлорид 0,9 - 0,9 - 0,9 

1 М НСL 

 

до рН 4,0 

 

до  

рН 5,5 

 

 

 

 

до  

рН 4,0 

до рН 5,5 

 

до  

рН 4,0 

Гідроксиетил-

крохмаль 

- 

 

0,2 

 

- 

 

Декстрин -  0,2 - 

ЕДТА - 0,2 

Вода очищена  до 100 мл 

Стерилізація розчинів левофлоксацину-Ag при 121 0С протягом 8 хв не 

приводить до видимих змін розчину. При виготовленні очних крапель 

левофлоксацину-Ag з ДР: натрію хлоридом (ізотонуюча добавка), 1 М кислотою 

хлористоводневою (регулятор рН для стійкості левофлоксацину при стерилізації), 

а також пролонгаторами гідроксиетилкрохмалем та декстрином не порушується 

стабільність розчинів. Видимі зміни (зокрема зміна кольору в бік пожовтіння 

розчину) відбувається під впливом трилону Б (склад № 9), а також стерилізації 

крапель при слабокислому та нейтральному рН (склади № 3, 4 і 5). Зміна кольору 

розчину у складі № 9 дає можливість припустити, що відбувається зв’язування 

наночастинок срібла розчином ЕДТА, тому застосування комплексоутворювачів у 

складі даних очних крапель є недоцільним.   

Враховуючи, що розчини з рН нижче 5,5 і вище 11,5 викликають 

подразнення ока, та на основі одержаних результатів для подальших досліджень 

були відібрані  склади очних крапель № 7 та 8, які відрізняються лише 

використаними пролонгаторами. рН досліджуваних очних крапель  становить 

5,58±0,5. Очні краплі є прозорими та вільними від механічних включень. 

Технологічний процес виготовлення очних крапель складається з підготовки 

виробництва, розчинення активних та допоміжних компонентів, фільтрації, 

наповнення та герметизації первинного пакування, стерилізації та пакування у 

вторинну упаковку.  Як розчинник використовували воду очищену. Регулювання 
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рН крапель проводили  1 М розчином кислоти хлористоводневої. Як ізотонуючу 

добавку використовували натрію хлорид.  Розчини фасували по 10 мл у флакони і 

закупорювали герметично. Стерилізацію крапель проводили при 121 0С протягом  

8 хв. 

 Протитуберкульозний препарат  ізоніазид широко застосовується як у 

комплексному комбінованому лікуванні хворих на туберкульоз, так і при 

проведенні хіміопрофілактики. У результаті досліджень, які були проведені у 

рамках спільного проекту Інституту  біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка з 

іншими установами, було встановлено, що поєднання ізоніазиду з 

наночастинками Ag і Cu у співвідношенні  1:0,09:0,727 або наночастинками Ag і 

Au 1:0,09:0,0034 є ефективним для лікування резистентних форм туберкульозу. 

Одержані результати були використані при виборі концентрації ізоніазиду і 

наночастинок металів у ЛФ для лікування туберкульозу. Кінцеві концентрації 

ізоніазиду та наночастинок металів у ЛФ були наступними: СAg 0,9 мг/мл, СCu 7,27 

мг/мл,  Сізоніазиду 10 мг/мл та  СAg 0,9 мг/мл, САu  0,034 мг/мл, Сізоніазиду 10 мг/мл). 

Склади виготовлених сиропів наведені у табл. 12.  

Таблиця 12 

Склад сиропів ізоніазиду з наночастинки металів 

Склад АФІ, концентрація Склад сиропу 

 

№ 1 Наночастинки срібла,  

міді та ізоніазид,   

СAg 0,9 мг/мл, СCu 7,27 

мг/мл, Сізоніазиду  10 мг/мл 

Розчин наночастинок срібла та міді з 

ізоніазидом (СAg 4,0 мг/мл, СCu 32,0 мг/мл, 

Сізоніазиду 44 мг/мл)                         22,7 мл 

Сахарин                                         0,02 

Сорбіт                                            40,0 

Ніпагін                                           0,1 

Вода очищена                               до 100 мл 

№ 2 Наночастинки срібла,  

золота та ізоніазид,   

СAg 0,9 мг/мл САu 0,034 

мг/мл, Сізоніазиду 10 мг/мл 

Розчин наночастинок срібла та золота з 

ізоніазидом (СAg 4,0 мг/мл, САu 0,15 мг/мл, 

Сізоніазиду 44 мг/мл)                         22,7 мл 

Сахарин                                          0,02 

Сорбіт                                             40,0 

Ніпагін                                            0,1 

Вода очищена                                до 100 мл 
 

На таблетки метронідазолу з наночастинками срібла, очні краплі 

левофлоксацину з наночастинками срібла та сиропи ізоніазиду з наночастинками 

металів розроблено проекти ТР і МКЯ, які апробовано у промислових умовах 

ПАТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» (акти апробації від 04.04.2019 р.). 

У шостому розділі «Наукове обгрунтування методів контролю якості та 

дослідження стабільності лікарських засобів на основі наноматеріалів» 

викладено результати  з розробки МКЯ та специфікацій на ЛЗ з наночастинками 

металів та їх композиціями з метронідазолом, левофлоксацином та ізоніазидом.  
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Для ідентифікації та кількісного визначення наночастинок металів у колоїдних 

розчинах, наноструктурованих порошках та ЛФ обгрунтовано застосування 

атомно-абсорбційної спектрометрії (ААС) з використанням методу стандартних 

добавок. У табл. 13 наведені оптимальні умови полум'яно-спектрометричних 

вимірювань срібла, золота і міді. 

Таблиця 13 

Оптимальні умови методу визначення срібла, золота і міді 

Елемент 

 

Аналі- 

тична 

лінія, 

нм 

Висота 

внутрішньо-

го конуса 

полум'я, мм 

Висота зони, 

що фото-

метрується 

над основою 

пальника, мм 

Ширина

щілини, 

нм 

Струм 

лампи, 

% 

Корекція 

фонового 

поглинання 

Аg 328,1 2 5  

0,5 

90 Дейтерієва 

лампа Au 242,8 80 

Cu 324,8 3 6 75 

 Для опрацювання методів контролю якості нанокомпозицій срібла з  

метронідазолом та левофлоксацином побудовано алгоритм розробки методів 

контролю якості, який включає дослідження структури наноматеріалу та 

подальший вибір методів  контролю якості, який базується на результатах 

дослідження структури.  

 Для дослідження структури нанокомпозицій срібла з  метронідазолом та 

левофлоксацином застосовували метод ренгеноструктурного аналізу. У результаті 

проведення досліджень було встановлено, що введення до субстанції 

метронідазолу (дифрактограма метронідазолу зображена на рис. 5а) різної 

кількості наночастинок срібла не змінює дифракційної картини (дифрактограми 

метронідазолу з наночастинками срібла у концентраціях 0,0034% та 0,0178% 

зображені на рис. 5б та 5в відповідно); це свідчить про те, що структура вихідної 

субстанції метронідазолу не зазнає змін. 

  

 
а 
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                              б                                                                    в 

 Рис. 5. Дифрактограми: а) метронідазолу; 

б) метронідазолу з наночастинками срібла 0,0034 %; 

 в) метронідазолу з наночастинками срібла 0,0178 % 

 Аналогічна ситуація спостерігається і при порівнянні дифрактограм 

левофлоксацину та левофлоксацину з  наночастинками срібла у концентраціях 

0,00119% та 0,00476%. 

 Незмінність структури метронідазолу та левофлоксацину після нанесення на 

їх поверхню наночастинок срібла методом електронно-променевих нанотехнологій 

дозволила застосовувати фармакопейні методи аналізу метронідазолу та 

левофлоксацину для  контролю якості їх нанокомпозицій з наночастинками срібла та 

ЛЗ на їх основі.  

 Для кількісного визначення метронідазолу у таблетках метронідазолу з 

наночастинками срібла застосовували потенціометричне титрування. Запропоновано 

критерії вмісту метронідазолу від 0,09 до 0,11 г в одній таблетці. Для кількісного 

визначення левофлоксацину в очних краплях застосовували рідинну хроматографію. 

Запропоновано критерії вмісту левофлоксацину від 4,5 до 5,5 мг в 1 мл крапель. Для 

кількісного визначення ізоніазиду в  сиропах з наночастинками металів 

застосовували метод броматометрії. Запропоновано критерії вмісту ізоніазиду від 9 

мг до 11 мг в 1 мл сиропу. 

 Досліджено структурно-механічні показники МЛЗ. Встановлено, що 
досліджувані МЛЗ мають тиксотропні властивості, що характеризує добру здатність 

до намазування  на шкіру і здатність до екструзії з туб. Реограми плину МЛЗ з 

наночастинками срібла для застосування у дерматології  (№ 1-3) та МЛЗ з 
наночастинками срібла і золота  для застосування у стоматології і хірургії (№ 4, 5) 

наведено на  рис. 6 та 7. 
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                                                             б 

Рис. 6. Реограми плину м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла:       

а) після виготовлення; б) через 24 міс зберігання 

 

 
 а 

 
б 

Рис. 7. Реограми плину м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла 

та золота: а) після виготовлення; б) через 24 міс зберігання 

Для кількісного визначення срібла, золота і міді в  ЛЗ застосовували ААС з 

використанням методу стандартних добавок. Методика визначення металів має 

особливості виконання залежно від виду ЛФ – м’які, рідкі, таблетовані тощо.  

Розроблені методики контролю якості внесені до проектів специфікацій на ЛЗ. У 

табл. 14 наведено проект специфікації на таблетки метронідазолу з 

наночастинками срібла. 

Враховуючи, що наночастинки металів як АФІ застосовуються у складі ЛЗ у 

дуже низьких концентраціях, відсутність встановлених  допустимих меж, які 

рекомендовано застосовувати при кількісних визначеннях наночастинок металів, 

а також результати визначення металів у розроблених нами ЛЗ, у специфікаціях 

запропоновано критерії вмісту срібла, міді і золота ± 20 %. Показник «Кількісне 

визначення срібла, золота і міді» включений як додатковий для дослідження 

стабільності у певних контрольних точках.  
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Таблиця 14 

Проект специфікації  

на таблетки метронідазолу з наночастинками срібла 

Показники Допустимі межі Методи  

контролю 

Опис Таблетки білого кольору з 

жовтуватим відтінком  

Органолептично 

Ідентифікація: 

метронідазол 

 

 

 

 

Ультрафіолетовий спектр 

поглинання досліджуваного 

розчину має  максимум  при 

довжині хвилі 277 нм і мінімум 

при довжині хвилі 240 нм 

Абсорбційна 

спектрофотометрія в 

ультрафіолетовій області. 

ДФУ 2.0, 2.2.25 

 

срібло Лінія абсорбції 328,1 нм Атомно-абсорбційна 

спектрометрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23 

Кількісне визначення: 

метронідазол 

 

 

Від 0,09 до 0,11 г у таблетці 

 

Потенціометричне 

титрування. 

ДФУ 2.0, 2.2.20 

срібло Від 2,72 до 4,08 мкг в 1 таблетці Атомно-абсорбційна 

спектрометрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23 

Середня маса 

таблеток 

Відхилення середньої маси 

таблетки від маси зазначеної у 

складі не має перевищувати ± 5% 

Однорідність маси для 

одиниці дозованого ЛЗ. 

ДФУ 2.0, 2.9.5 

Стійкість 

таблеток до 

роздавлювання 

Не менше 25 Н Стійкість таблеток до 

роздавлювання.  

ДФУ 2.0, 2.9.8. 

Стираність 

таблеток 

Не повинна перевищувати  1% Стираність таблеток без 

оболонки. 

ДФУ 2.0, 2.9.7. 

Час розпадання 

таблеток 

Не більше 15 хв Розпадання таблеток і 

капсул. 

ДФУ 2.0, 2.9.1. 

Упаковка Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах 

Зберігання  При температурі +8+15 °С у захищеному від світла місці 

Термін 

придатності 

2 роки 
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У сьомому розділі «Обговорення результатів фармакологічних та 

токсикологічних досліджень наночастинок металів і лікарських засобів на їх 

основі» представлено результати дослідження біобезпечності колоїдних розчинів 

наночастинок срібла, золота та міді відповідно до Методичних рекомендацій 

«Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів» (Київ, 2013 р.). За показниками 

цитотоксичності, генотоксичності, мутагенності та біохімічними маркерами 

розчини наночастинок срібла і золота були охарактеризовані як біобезпечні.  

  Вивчено гостру токсичність композиції метронідазолу з наночастинками 

срібла при одноразовому введенні доочеревинно, внутрішньошлунково та 

довенно на білих лабораторних мишах і щурах та показано, що введення 

наночастинок срібла до субстанції метронідазолу методом електронно-

променевих нанотехнологій не призводить до зростання токсичності препарату. 

Досліджувану композицію метронідазолу з наночастинками срібла можна 

віднести до 4-го класу токсичності – малотоксичні речовини.  

Досліджено цитотоксичність композицій метронідазолу та левофлоксацину 

з наночастинками срібла з допомогою МТТ-тесту на лінії клітин HEK 293, 

отриманих з ембріональних клітин нирки людини, та показано, що композиція 

метронідазолу з наночастинками срібла має меншу цитотоксичність на 

ембріональні клітини нирок людини, порівняно з  метронідазолом. Коефіцієнт 

виживаня клітин підвищувався з 90% до 96% відповідно, порівнюючи з 

контролем 100%. Левофлоксацин  показав виживання клітин 75%, а при 

дослідженні композиції левофлоксацину з наночастинками срібла  виживаність 

клітин зменшилась до 50%.  

  З’ясовано, що розчини наночастинок срібла та комбінації наночастинок 

срібла і золота володіють більш вираженою бактерицидною дією відносно 

широкого спектру клінічних ізолятів мікроорганізмів – збудників гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, ніж традиційні антисептики 

хлоргексидин та фурацилін. Терапевтична ефективність розчинів наночастинок 

срібла та комбінації наночастинок срібла і золота підтверджена in vivo на 

моделях абсцесу та нагноєння кісткової рани нижньої щелепи лабораторних 

щурів лінії Wistar з використанням гістоморфологічних досліджень. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне, методологічне й 

експериментальне обґрунтування наукових положень і науково доведені 

результати фармацевтичної розробки лікарських засобів у різних лікарських 

формах на основі наночастинок срібла, золота і міді, як активних фармацевтичних 

інгредієнтів, та композицій даних наночастинок з антимікробними засобами, що 

розв’язують важливу науково-прикладну проблему вітчизняного виробництва 

лікарських засобів для лікування поширених інфекційних хвороб. 
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1. На основі узагальнення статистичних даних МОЗ України та ВООЗ, результатів 

епідеміологічного прогнозу фахівців охорони здоров’я встановлено зростання 

резистентності мікроорганізмів до існуючих антимікробних засобів, 

погіршення ситуації з лікування інфекційних захворювань та сталу тенденцію 

до скорочення виробництва нових антибіотиків в Україні та світі, зокрема через 

великі фінансові затрати, обмеження щодо застосування, зміни в нормативно-

правовому регулюванні. За результатами вивчення сучасного стану наукових 

досліджень зі створення наноматеріалів для потреб медицини та аналізу 

доказових баз даних встановлено перспективи застосування наночастинок 

металів як ефективних антимікробних засобів щодо ряду хвороботворних 

бактерій. Станом на 01.01.2018 р. у доказових базах Cochrane, Medlineplus і 

Drugs знаходилось 35 повідомлень про лікарські засоби на основі наночастинок 

      металів. 

2. Враховуючи різноманітність методів одержання наночастинок металів, 

можливість використання природних, напівсинтетичних або синтетичних 

речовини для їх структуроутворення, показано, що при розробці ЛЗ з 

наноматеріалами визначальними є спосіб одержання наноматеріалу, його 

розмір і склад  у кожному конкретному випадку необхідно проводити окремі 

дослідження як фармако-технологічні, так і фармакологічні та токсикологічні. 

Маловивченими як антимікробні засоби є наночастинки металів та їх 

композиції з лікарськими засобами, одержані методами електронно-променевих 

технологій в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України та 

колоїдно-хімічного синтезу в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка 

НАН України. З метою урегулювання нормативних засад фармацевтиної 

розробки лікарських засобів з наночастинками металів опрацьовано проект 

загальної фармакопейної статті  «Лікарські засоби з наночастинками металів», 

яка включає основні визначення, загальні вимоги до розробки, виробництва, 

контролю якості, зберігання та маркування лікарських засобів. Проект 

фармакопейної статті прийнятий до розгляду ДП «Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів».  

3. Встановлено виражену антимікробну дію нанокомпозиції срібла (NaCl-Ag) 

щодо широко розповсюджених збудників інфекційних захворювань S. aureus і 

P. aeruginosa та визначено найменшу бактерицидну концентрацію 

нанокомпозиції - 10,0 мг/л. На основі нанокомпозиції срібла (оптимальна 

концентрація 1%, 0,25% у перерахунку на срібло) розроблено м’які лікарські 

засоби – мазь, крем та гель, які можуть бути перспективними для застосування 

у дерматології. Мікробіологічними дослідженнями підтверджено, що м’які 

лікарські засоби з нанокомпозицією срібла виявляють більш виражену 

антимікробну дію в порівнянні з іонізованим сріблом. При цьому 

нанокомпозиція срібла у концентраціях 0,04, 0,4 та 1,0% забезпечує 

мікробіологічну чистоту м’яких лікарських засобів, що доводить 

перспективність дослідження низьких концентрацій нанокомпозиції як нового 

консерванта у складі лікарських засобів. Тип основи м’яких лікарських засобів 
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впливає на вивільнення наночастинок: найкраще вивільнення відбувається з 

гідрофільних мазей на основі макроголів, емульсійного крему, повільніше - з 

гелевої основи та найслабше - з вазелінової основи, що дає можливість 

стверджувати про вплив основи на вивільнення, а відповідно і ступінь місцевої 

біодоступності м’яких лікарських засобів не лише з активними 

фармацевтичними інгредієнтами у формі мікророзмірів, але і наночастинок.  

4.   На підставі вивчення антимікробної активності колоїдних розчинів 

наночастинок срібла і золота встановлено, що наночастинки срібла у 

концентрації 0,16 мг/мл та їх комбінація з наночастинками золота у 

концентрації 0,08 мг/мл за сріблом та 1,93 мкг/мл за золотом виявляють 

високий рівень антимікробної активності відносно усіх досліджених музейних 

тест-культур та клінічних ізолятів патогенних штамів мікроорганізмів. 

Виходячи з визначених активних концентрацій, на основі комбінації 

наночастинок срібла і золота розроблено лікарські засоби для лікування 

інфекційних та гнійно-запальних захворювань у стоматології - мазь, гель та 

розчин для промивання ран. 

5. Ґрунтуючись на результатах дослідження протитуберкульозної активності 

наночастинок срібла, золота і міді та їх поєднання з ізоніазидом, проведеного у 

рамках спільних досліджень Інституту  біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка 

з Державним науково-контрольним інститутом біотехнології і штамів 

мікроорганізмів, Територіальним медичним об'єднанням «Фтизіатрія» у місті 

Києві (дослідження in vitro) та Державним підприємством «Сумська біологічна 

фабрика» (дослідження in vivo) обґрунтовано склад та розроблено технологію 

сиропів для лікування туберкульозу у дітей, в яких як активні фармацевтичні 

інгредієнти використано поєднання наночастинок срібла і міді (СAg0,9 мг/мл, 

СCu 7,27мг/мл), наночастинок срібла і золота (СAg 0,9 мг/мл, САu 0,034 мг/мл), а 

також наночастинок срібла і міді з ізоніазидом (СAg 0,9 мг/мл, СCu 7,27 мг/мл, 

Сізоніазиду 10 мг/мл) та наночастинок срібла і золота з ізоніазидом (СAg 0,9 мг/мл, 

САu 0,034 мг/мл, Сізоніазиду 10 мг/мл).   

6.   На основі вивчення технологічних властивостей, зокрема текучості порошку, 

насипної густини до і після усадки, та використання математичного планування 

експерименту методом трифакторного аналізу з допомогою латинського 

квадрата 3х3 проведено вибір оптимального складу допоміжних речовин та 

розроблено технологію таблеток метронідазолу з наночастинками срібла, до 

складу яких входять: магнію карбонат важкий, мікрокристалічна целюлоза 102, 

натрій крохмальгліколят і магнію стеарат. Шляхом вивчення технологічних 

властивостей левофлоксацину з наночастинками срібла, впливу допоміжних 

речовин (ізотонуючої добавки, регулятора рН,   пролонгаторів) розроблено 

склад і технологію очних крапель левофлоксацину з наночастинками срібла, які 

вміщують наступні компоненти: левофлоксацин з наночастинками срібла, 

натрію хлорид, декстран або гідроксиетилкрохмаль, розчин кислоти 

хлористоводневої та воду очищену.  

7. Зважаючи на відсутність єдиного підходу до методик пробопідготовки зразків, 

аналітичних приладів, умов відбору та зберігання проб і необхідність розробки, 
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уніфікації та валідації сучасних методик визначення наночастинок металів, 

обґрунтовано застосування атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням 

методу стандартних добавок для кількісного визначення наночастинок металів 

у колоїдних розчинах, наноструктурованих порошках та лікарських формах. У 

специфікаціях на лікарські засоби з наночастинками металів запропоновано 

критерії вмісту срібла, міді й золота ± 20 %. Для розробки методів контролю 

якості нанокомпозицій срібла з метронідазолом та левофлоксацином 

опрацьовано алгоритм, який включає дослідження структури наноматеріалу 

методом ренгеноструктурного аналізу та подальший вибір методів  контролю 

якості, який базується на результатах дослідження структури. На основі 

встановлення незмінності структури метронідазолу та левофлоксацину після 

нанесення на їх поверхню наночастинок срібла методом електронно-

променевих нанотехнологій доведено можливість застосування фармакопейних 

методів аналізу метронідазолу та левофлоксацину для їх композицій з 

наночастинками срібла. 

8.  Опрацьовано методи контролю якості таблеток метронідазолу з наночастинками 

срібла, очних крапель левофлоксацину з наночастинками срібла та сиропів 

ізоніазиду з наночастинками срібла, золота і міді. Для кількісного визначення 

метронідазолу застосовано потенціометричне титрування (критерій вмісту 

метронідазолу від 0,09 до 0,11 г в одній таблетці метронідазолу з 

наночастинками срібла), для  кількісного визначення левофлоксацину – рідинну 

хроматографію (критерій вмісту левофлоксацину від 4,5 до 5,5 мг в 1 мл очних 

крапель левофлоксацину з наночастинками срібла), для кількісного визначення 

ізоніазиду – метод броматометрії (критерій вмісту ізоніазиду від 9 мг до 11 мг в 

1 мл  сиропу з наночастинками металів). 

9. За результатами дослідження біобезпечності колоїдних розчинів наночастинок 

срібла, золота та міді відповідно до Методичних рекомендацій «Оцінка безпеки 

лікарських нанопрепаратів» (Київ, 2013 р.) за показниками цитотоксичності, 

генотоксичності, мутагенності та біохімічними маркерами встановлено 

безпечність їх застосування. На основі вивчення гострої токсичності на білих 

лабораторних мишах і щурах при одноразовому введенні доочеревинно, 

внутрішньошлунково і довенно доведено, що включення наночастинок срібла 

до субстанції метронідазолу методом електронно-променевих нанотехнологій 

не призводить до суттєвого зростання токсичності лікарського засобу; 

досліджувану композицію можна віднести до 4-го класу токсичності – 

малотоксичні речовини. Шляхом дослідження цитотоксичності за допомогою 

МТТ-тесту на лінії клітин HEK 293, отриманих з ембріональних клітин нирки 

людини, показано, що композиція метронідазолу з наночастинками срібла 

проявляє меншу цитотоксичність на ембріональні клітини нирок людини у 

порівнянні з метронідазолом - коефіцієнт виживаня клітин підвищувався з 90% 

до 96%, порівнюючи з контролем 100%, а у випадку композиції 

левофлоксацину з наночастинками срібла виживаність клітин зменшувалась з 

75% до 50% у порівнянні з левофлоксацином.  
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10. Ефективність антимікробної дії розчинів наночастинок срібла та комбінації 

наночастинок срібла і золота підтверджена in vivo на моделях абсцесу та 

нагноєння кісткової рани нижньої щелепи лабораторних щурів лінії Wistar з 

використанням гістоморфологічних методів. Доведено, що розчини 

наночастинок срібла та комбінації наночастинок срібла і золота володіють 

більш вираженою бактерицидною дією відносно широкого спектра клінічних 

ізолятів мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних захворювань щелепно-

лицевої ділянки, ніж традиційні антисептики.  
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Розроблено проект загальної фармакопейної статті  «Лікарські засоби з 

наночастинками металів» з метою стандартизації ЛЗ, які містять у своєму складі 

наночастинки металів.  

Розроблено склад, раціональну технологію і апробовано у промислових 

умовах ЛЗ на основі наночастинок срібла, золота та міді у різних ЛФ – мазь, крем, 

гель, таблетки, сироп, розчин для промивання ран та очні краплі. 

Розроблено проекти ТР та МКЯ на запропоновані ЛЗ.  

Досліджено фармакологічну ефективність та безпечність застосування 

розроблених ЛЗ. 
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фармацевтична технологія, фармацевтична розробка, мазі, креми, гелі, таблетки, 

сиропи, розчини, очні краплі. 
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имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертационная работа посвящена научному и методическому 

обоснованию подходов к фармацевтической разработке ЛС антимикробного 

действия в различных ЛФ на основе наночастиц металлов в качестве активных 

фармацевтических ингредиентов.  

Разработан проект общей фармакопейной статьи «Лекарственные средства с 

наночастицами металлов» с целью стандартизации ЛС, содержащих в своем 

составе наночастицы металлов. 

Разработан состав и рациональная технология ЛС на основе наночастиц 

серебра, золота и меди в различных ЛФ - мазь, крем, гель, таблетки, сироп, 

раствор для промывания ран и глазные капли, которые апробированы в 

промышленных условиях. 

Разработаны проекты ТР и МКК на предложенные ЛС. 

Исследована фармакологическая эффективность и безопасность применения 

разработанных ЛС. 

Ключевые слова: наноматериалы, наночастицы серебра, золота, меди, 

фармацевтическая технология, фармацевтическая разработка, мази, кремы, гели, 

таблетки, сиропы, растворы, глазные капли. 
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SUMMARY 

Bilous S. B. Theoretical and experimental substantiation of composition, 

technology and study of drugs with antimicrobial action based on nanomaterials. - 

Qualifying scientific work is a manuscript copyright. 

Thesis for a degree of Doctor of pharmaceutical sciences in specialty 15.00.01 - 

technology of medicines, organization of pharmaceutical business 

and judicial pharmacy. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of 

Health care of Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the scientific and methodological substantiation of 

approaches to the pharmaceutical development of antimicrobial drugs in various dosage 

forms based on metals nanoparticles as active pharmaceutical ingredients, study of their 

physico-chemical, pharmaco-technological properties, the influence of auxiliary 

substances and technological methods, and also pharmacological and toxicological 

properties, which solves an important scientific and applied problem of domestic 

production of medicines for the treatment of common infectious diseases. 

The prospects for the application of bactericidal properties of silver, gold and 

copper nanoparticles as effective antimicrobial agents have been shown, and an active 

process of creation of potential nanomaterials for medicine in Ukraine and the world is 

established. An analysis of evidence-based databases, such as Сochrane, Medlineplus 

and Drugs, has been carried out on evidence of the effectiveness of metal nanoparticles 

as antimicrobial agents. 

The methodical approaches to research on pharmaceutical development of drugs 

with nanosized active pharmaceutical ingredients, based on the close interconnection of 

technological studies with the study of physico-chemical properties of nanomaterials 

and the conduct of preclinical study of drugs, have been substantiated. A draft of 

general pharmacopoeial article "Medicines with nanoparticles of metals" was developed 

with the aim of standardizing drugs containing nanoparticles of metals. 

The antimicrobial activity of silver nanocomposition developed by the laboratory 

of "Electron-beam nanotechnology of inorganic materials for medicine" of E. O. Paton 

Electric Welding Institute NAS of Ukraine and its antimicrobial effect on widely 

distributed pathogens of infectious diseases S. aureus and P. aeruginosa have been 

investigated. The minimal bactericidal concentration of silver nanocomposition in 

relation to these test strains is 10.0 mg/l. In smaller concentrations than the minimal 

bactericidal, the silver nanocomposition causes a bacteriostatic effect on investigated 

strains of microorganisms, which proves the promising use of low concentrations of 

nanocomposition as a new preservative in semi-solid drugs. 

It has been established that the type of basis of semi-solid preparations has 

influence on the release and, accordingly, the degree of local bioavailability of active 

substances in the form of nanoparticles.  

The antimicrobial activity of the colloidal solutions of silver and gold 

nanoparticles synthesized in the F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry 

NAS of Ukraine has been studied and found that silver nanoparticles at a concentration 

of 0.16 mg/ml and their combination with gold nanoparticles at a concentration of 0.08 

mg/ml for Ag and 1.93 μg/ml for Au exhibit a high level of antimicrobial activity 
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against all investigated museum test cultures and clinical isolates of pathogenic strains 

of microorganisms. 

Medicines based on nanoparticles of silver, gold and copper in various dosage 

forms - ointment, cream, gel, tablets, syrup, solution for wound cleansing and eye drops 

have been developed and tested in industrial conditions. 

The prospects of metals nanoparticles as biologically active components of 

cosmetics have been determined. 

The modern methodical approaches to analytical determination of metals 

nanoparticles have been generalized and use of atomic absorption spectrometry using 

the method of standard additions for the identification and quantitative determination of 

silver, gold and copper nanoparticles in the drugs it has been proposed. For 

development of quality control methods of silver nanocomposites with metronidazole 

and levofloxacin, an algorithm including the study of the nanomaterial structure by x-

ray crystallography analysis and the further choice of quality control methods based on 

the results of the structure research has been developed. Drafts of specifications for 

drugs have been developed. 

The biosafety of colloidal solutions of silver, gold and copper nanoparticles on 

cytotoxicity, genotoxicity, mutagenicity and biochemical markers has been investigated. 

The acute toxicity of metronidazole composition with silver nanoparticles was studied 

at single intraperitoneum, intragastric and intravenous administration. The cytotoxicity 

of metronidazole and levofloxacin compositions with silver nanoparticles using the 

MTT- test has been studied. 

The specific antimicrobial and anti-inflammatory activity of the solution for 

wound cleansing based on combination of silver and gold nanoparticles have been 

confirmed in vivo on models of jaw abscess, and suppuration of the bone wound of the 

laboratory rats of the Wistar line using histomorphological methods. 

Key words: nanomaterials, silver gold, copper nanoparticles, pharmaceutical 

technology, pharmaceutical development, ointments, creams, gels, tablets, syrups, 

solutions, eye drops. 
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Перелік умовних позначень 

ААС - атомно-абсорбційна спектрометрія 

АФІ – активний фармацевтичний інгредієнт 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я 

ДР – допоміжні речовини 

ДФУ – Державна фармакопея України 

ЕДТА – етилендіамінтетраоцтова кислота 

ЛЗ – лікарський засіб 

ЛФ – лікарська форма 

МКЦ - мікрокристалічна целюлоза 

МКЯ – методи контролю якості 

МЛЗ – м’який лікарський засіб 

ООН – Організація об’єднаних націй 

ОС-20 – суміш поліоксиетиленгліколевих ефірів вищих жирних кислот 

ТР – технологічний регламент 


