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АНОТАЦІЯ 

 

 Білоус С.Б. Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу, 

технології і дослідження лікарських засобів антимікробної дії на основі 

наноматеріалів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук 

за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи   

та судова фармація. Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

 

Дисертаційна робота присвячена науковому та методичному 

обґрунтуванню підходів до фармацевтичної розробки лікарських засобів 

антимікробної дії у різних лікарських формах на основі наночастинок металів 

як активних фармацевтичних інгредієнтів, вивченю їх фізико-хімічних, 

фармако-технологічних властивостей, впливу допоміжних речовин та 

технологічних методів, а також  фармакологічних та токсикологічних 

властивостей, що вирішує важливу науково-прикладну проблему 

вітчизняного виробництва лікарських засобів для лікування поширених 

інфекційних хвороб. 

Проаналізовано та систематизовано наукову інформацію щодо проблеми 

застосування антибіотиків та резистентності до них як однієї з найсерйозніших 

загроз глобальній охороні здоров’я. Встановлено, що подоланння проблеми 

резистентності лежить у площині інтенсифікації досліджень й впровадження 

нових антимікробних лікарських засобів, розробки лікарських засобів іншої 

структури, запровадження методів контролю розповсюдження резистентності  

мікроорганізмів до лікарських засобів, що використовуються.   

Показано перспективи застосування бактерицидних властивостей 

наночастинок срібла, міді та інших металів як ефективних антимікробних 

засобів щодо ряду хвороботворних бактерій та встановлено активний процес 

створення потенційних наноматеріалів для потреб медицини в Україні і світі. 
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Проведено аналіз доказових баз даних, зокрема Сochrane, Medlineplus та Drugs 

щодо  доказової інформації про ефективність наночастинок металів як 

антимікробних агентів. 

Обгрунтовано методичні підходи до досліджень основних об’єктів 

фармацевтичної розробки - активних фармацевтичних інгредієнтів, допоміжних 

речовин, лікарської форми, виробничого процесу і пакувальних матеріалів  та 

розроблено алгоритм фармацевтичної розробки лікарських засобів з 

нанорозмірними активними фармацевтичними інгредієнтами, який базується на 

тісному взаємозв’язку технологічних досліджень з вивченням фізико-хімічних 

властивостей наноматеріалів і проведенням доклінічного вивчення лікарського 

засобу та включає чотири основні етапи: інформаційно-пошуковий, 

технологічний, доклінічний та стандартизаційний. 

Обгрунтовано вимоги до об’єму досліджень з доклінічного вивчення 

нанорозмірних активних фармацевтичних інгредієнтів та відповідних 

лікарських засобів залежно від передбачуваного способу застосування. 

Показано, що  нанорозмірні активні фармацевтичні інгредієнти, які належать до 

нових лікарських засобів та не мають достатнього підтвердження їх 

ефективності та безпечності у наукових джерелах літератури, а також різняться 

методами одержання, на етапі доклінічного вивчення повинні включати повний 

обсяг досліджень. 

Охарактеризовано об’єкти дослідження – активні фармацевтичні 

інгредієнти та допоміжєні речовини, використані при проведені досліджень з 

розробки лікарських засобів антимікробної дії. Наведено їх фізико-хімічні 

властивості, які визначають спосіб введеня до лікарських форм. Визначено 

обсяг методів досліджень, необхідних для створення лікарських засобів на 

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

біологічні випробування.  

 Розроблено проект загальної фармакопейної статті  «Лікарські засоби з 

наночастинками металів» з метою стандартизації лікарських засобів, які містять 

у своєму складі наночастинки металів. Структура розробленої фармакопейної 



4 

 

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

контролю якості, зберігання та маркування лікарських засобів, які містять у 

своєму складі наночастинки металів.  

Досліджено антимікробну активність нанокомпозиції срібла, 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. 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 

досліджуваних штамів  мікроорганізмів, що доводить перспективність 

застосування низьких концентрацій нанокомпозиції як нового консерванта у 

складі м’яких лікарських засобів. На основі нанокомпозиції срібла розроблено 

м’які лікарські засоби – мазь, крем та гель, які виявляють антимікробну дію. 

Обгрунтовано вибір допоміжних речовин для м’яких лікарських засобів та 

розроблено їх технологію. 

 Встановлено, що тип основи м’якого лікарського засобу впливає на 

вивільнення діючих речовин у формі наночастинок, зокрема показано, що 

найкраще вивільнення відбувається з гідрофільних мазей на основі макроголів, 

емульсійного крему, повільніше наночастинки срібла вивільняються з гелевої 

основи і найслабше - з вазелінової основи, що узгоджується із 

загальновідомими даними біофармацевтичних досліджень про здатність основ 

до вивільнення лікарських речовин і дає можливість стверджувати, що тип 

основи має вплив на вивільнення, а відповідно і ступінь місцевої 

біодоступності м’яких лікарських засобів не лише з лікарськими речовинами у 

формі мікро-, але і наночастинок.  

Вивчено антимікробну активність колоїдних розчинів наночастинок 

срібла та золота, синтезованих в Інституті біоколоїдної хімії імені                        

Ф. Д. Овчаренка НАН України та встановлено, що наночастинки срібла у 
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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. На основі комбінації 

наночастинок срібла і золота, виходячи з встановлених активних концентрацій, 

розроблено лікарські засоби для лікування інфекційних та гнійно-запальних 

захворювань у стоматології - мазь, гель та розчин для промивання ран.  

Обгрунтовано вибір допоміжних речовин для лікарських засобів та розроблено 

їх технологію. 

Обгрунтовано склад та розроблено технологію сиропів для лікування 

туберкульозу у дітей, в яких як активні  фармацевтичні інгредієнти 

використано поєднання наночастинок срібла і міді (СAg 0,9 мг/мл за металом, 

СCu 7,27 мг/мл за металом) та наночастинок срібла і золота (СAg 0,9 мг/мл за 

металом, САu 0,034 мг/мл за металом), а також наночастинок срібла і міді з 

ізоніазидом (СAg 0,9 мг/мл за металом, СCu 7,27 мг/мл за металом, Сізоніазиду           

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

металом, САu 0,034 мг/мл за металом, Сізоніазиду 10 мг/мл) на основі результатів 

вивчення протитуберкульозної активності наночастинок срібла, золота та міді, 

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

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 

(ТМО) «Фтизіатрія» у місті Києві (дослідження in vitro)  та Державним 

підприємством «Сумська біологічна фабрика» (дослідження in vivo).  

  Визначено перспективи наночастинок металів як біологічно активних 

компонентів косметичних засобів, враховуючи особливості вимог до 

впровадження на ринок косметичних засобів у порівнянні з лікарськими, 

зокрема відсутність обов’язкових вимог до проведення якісного та кількісного 

аналізу наночастинок у косметичному засобі, а лише необхідність проведення 
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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. 

Розроблено склад і технологію таблеток  метронідазолу з наночастинками 

срібла. Вивчено технологічні властивості метронідазолу з наночастинками 

срібла у порівнянні із субстанцією метронідазолу, яка застосовується у 

фармацевтичному виробництві, зокрема текучість порошка, насипну густину до 

і після усадки порошка. Результати досліджень показали, що субстанція 

метронідазолу з наночастинками срібла має задовільні технологічні властивості 

і може застосовуватись для виготовлення таблеток методом прямого 

пресування. Для вибору оптимального складу допоміжних речовин для 

таблеток використано математичне планування експерименту методом 

трифакторного аналізу з допомогою латинського квадрата 3х3. Вибрано 

оптимальний склад допоміжних речовин: магнію карбонат важкий, МКЦ 102, 

натрій крохмальгліколят і магнію стеарат та розроблено технологію таблеток.  

  Розроблено склад і технологію очних крапель левофлоксацину з 

наночастинками срібла. Вивчено технологічні властивості левофлоксацину з 

наночастинками срібла, вплив допоміжних речовин (ізотонуючої добавки, 

регулятора рН, пролонгаторів) на стабільність очних крапель. 

Узагальнено сучасні методичні підходи до аналітичного визначення 

наночастинок металів та встановлено відсутність єдиного підходу до методик 

пробопідготовки зразків, аналітичних приладів, умов відбору та зберігання 

проб тощо і необхідність розробки, уніфікації та валідації сучасних методик 

визначення наночастинок металів.  

Для визначення розміру і форми наночастинок металів у колоїдних 

розчинах і наноструктурованих порошках застосовано електронно-

мікроскопічні дослідження. Наночастинки срібла, золота і міді, одержані 
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методом колоїдно-хімічного синтезу за даними трансмісійного електронного 

мікроскопа JEM-1230 мають сферичну форму. Середній розмір частинок золота 

і срібла становить 30 нм, міді – 20 нм.  Наночастинки срібла на поверхні натрію 

хлориду, метронідазолу та левофлоксацину, одержані методом електронно-

променевої технології, відповідно до даних електронно-мікроскопічних 

досліджень з допомогою растрового електронного мікроскопа MIRA3 TEScan 

мають сферичну форму з розміром частинок срібла від 20 до 50 нм. 

Розроблено методики кількісного визначення наночастинок металів у 

колоїдних розчинах, наноструктурованих порошках та лікарських формах з 

використанням атомно-абсорбційної спектрометрії. В якості джерела 

збудження спектрів використовували полум'я газової суміші ацетилен-повітря. 

Для визначення концентрації срібла, золота і міді використовували метод 

стандартних добавок. Градуювальні і аналізовані розчини послідовно 

розпилювали в полум'я. Реєстрація сигналів, побудова градуювального графіка 

і розрахунок концентрації елементів в аналізованих розчинах здійснювалися 

програмним забезпеченням спектрометра iCE 3500.  

 Для опрацювання методів контролю якості нанокомпозицій срібла з  

метронідазолом та левофлоксацином побудовано алгоритм розробки методів 

контролю якості, який включає дослідження структури наноматеріалу методом 

ренгеноструктурного аналізу та подальший вибір методів  контролю якості, 

який базується на результатах дослідження структури. 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.  

  Опрацьовано методи контролю якості м’яких лікарських засобів з 

наночастинками срібла і золота, зокрема розроблено методику кількісного 

визначення наночастинок металів методом атомно-абсорбційної спектрометрії 

та досліджено структурно-механічні показники м’яких лікарських засобів. 
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Встановлено, що досліджувані м’які лікарські засоби мають тиксотропні 

властивості, що характеризує добру здатність до намазування  на шкіру і 

здатність до екструзії з туб.   

  Опрацьовано методи контролю якості таблеток метронідазолу з 

наночастинками срібла. Для ідентифікації метронідазолу у таблетках 

метронідазолу з наночастинками срібла застосовували абсорбційну 

спектрофотометрію в ультрафіолетовій області, для  кількісного визначення 

потенціометричне титрування. Запропоновано критерії вмісту метронідазолу 

від 0,09 до 0,11 г в одній таблетці.  

  Опрацьовано методи контролю якості очних крапель левофлоксацину з 

наночастинками срібла. Для ідентифікації та кількісного визначення 

левофлоксацину в очних краплях застосовували абсорбційну 

спектрофотометрію в ультрафіолетовій області. Запропоновано критерії вмісту 

левофлоксацину від 4,5 до 5,5 мг в одному мл крапель. 

  Опрацьовано методи контролю якості рідких лікарських засобів з 

наночастинками металів – розчину для промивання ран з наночастинками 

срібла і золота та сиропів з ізоніазидом та наночастинками срібла, золота і міді. 

Для кількісного визначення ізоніазиду в  сиропах з наночастинками металів 

застосовували метод броматометрії. Запропоновано критерії вмісту ізоніазиду 

від 9 мг до 11 мг в одному мл сиропу. 

  Досліджено біобезпечність колоїдних розчинів наночастинок срібла, 

золота та міді відповідно до вимог Методичних рекомендацій «Оцінка безпеки 

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

генотоксичності, мутагенності та біохімічними маркерами розчини AgNP, 

AuNP і CuNP 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 суттєвого зростання токсичності 
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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, порівнюючи 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%.  

Встановлено, що розчини наночастинок срібла (AgNP) та комбінації 

наночастинок срібла і золота (Ag/AuNP) володіють більш вираженою 

бактерицидною дією відносно широкого спектру клінічних ізолятів 

мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

ділянки, ніж традиційні антисептики. Терапевтична ефективність розчинів 

наночастинок срібла (AgNP) та комбінації наночастинок срібла і золота 

(Ag/AuNP) підтверджена in vivo на моделях абсцесу та нагноєння кісткової рани 

нижньої щелепи лабораторних щурів лінії Wistar з використанням 

гістоморфологічних методів. 

Ключові слова: наноматеріали, наночастинки срібла, золота, міді, 

фармацевтична технологія, фармацевтична розробка, мазі, креми, гелі, 

таблетки, сиропи, розчини, очні краплі. 
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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. 

Scientific information on the problem of the use of antibiotics and resistance to 

them as one of the most serious threats to global health has been analyzed and 

systematized. It has been established that overcoming the problem of antimicrobial 

resistance lies in the area of intensification of research and introduction of new 

antimicrobial drugs, the development of drugs of another structure, and the 

introduction of methods for controlling the spread of microorganism’s resistance to 

the drugs used. 

The prospects of application of bactericidal properties of silver, copper and 

other metals nanoparticles as effective antimicrobial agents for a number of 

pathogenic bacteria are shown, and the active process of creation of potential 

nanomaterials for the needs of medicine in Ukraine and the world is established. An 

analysis of evidence-based databases, such as Sohrane, Medlineplus and Drugs, has 
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been carried out on evidence of the effectiveness of metal nanoparticles as 

antimicrobial agents. 

The methodical approaches to the study of the main objects of pharmaceutical 

development - active pharmaceutical ingredients, auxiliary substances, dosage forms, 

manufacturing process and packaging materials - are substantiated, and the algorithm 

of pharmaceutical development of drugs with nanosized active pharmaceutical 

ingredients is developed.  Algorithm is based on the close relationship of 

technological research with the study of the physical and chemical properties of 

nanomaterials and the conduct of preclinical study of the drug and includes four 

following stages: information retrieval, technological, preclinical and standardization. 

The requirements to the volume of study of nanosized active pharmaceutical 

ingredients and related medicines on preclinical studies depending on the expected 

method of application have been substantiated. It has been shown that nanosized 

active pharmaceutical ingredients belonging to new drugs and lacking sufficient 

evidence of their effectiveness and safety in scientific literature, as well as differing 

methods of obtaining, should include full scope of study on the preclinical stage. 

The objects of study: active pharmaceutical ingredients and auxiliary 

substances used in the development of antimicrobial drugs have been characterized. 

Their physical and chemical properties determining the method of introduction into 

medical forms are given. The volume of research methods necessary for the creation 

of drugs based on nanomaterials, which include physico-chemical, pharmaco-

technological and biological tests has been determined. 

The draft of the general pharmacopoeial article "Medicines with nanoparticles 

of metals" has been developed in order to standardization the drugs containing metal 

nanoparticles in their structure. The structure of the developed pharmacopoeial article 

includes basic definitions, general requirements to the development, production, 

quality control, storage and labeling of drugs containing metal nanoparticles. 

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 
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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. Based 

on the silver nanocomposition semi-solid drugs - ointment, cream and gel, which 

exhibit antimicrobial action, have been developed. The choice of auxiliary substances 

for semi-solid drugs has been substantiated and their technology has been developed. 

It has been established that the type of the basis of semi-solid drugs affects on 

the release of active substances in the form of nanoparticles. It is shown that the best 

release comes from hydrophilic ointments based on macrogols, emulsion cream; 

slower silver nanoparticles are released from the gel base, and the weakest - from the 

Vaseline base. This is consistent with the well-known data of biopharmaceutical 

studies about the ability of the bases to release the drugs and it is possible to state that 

the type of base has an effect on release, and the corresponding on the degree of local 

bioavailability of semi-solid drugs, with not only micronized substances, but also 

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 against all investigated museum test cultures and clinical 

isolates of pathogenic strains of microorganisms. Based on a combination of silver 

and gold nanoparticles, taking into account established active concentrations, drugs 

for the treatment of infectious and purulent-inflammatory diseases in dentistry - 

ointment, gel and solution for wound cleansing have been developed. The choice of 
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auxiliary substances for medicinal products has been substantiated and their 

technology has been developed. 

The composition and technology of syrups for the treatment of tuberculosis in 

children have been developed. As active pharmaceutical ingredients in syrups are 

used: combination of silver and copper nanoparticles (CAg 0,9 mg/ml, CCu 7,27 

mg/ml), silver and gold nanoparticles (CAg 0.9 mg/ml, CAu 0.034 mg/ml), as well as 

silver and copper nanoparticles with isoniazid (CAg 0.9 mg/ml, CCu 7.27 mg/ml, 

Cizoniazide 10 mg/ml) and silver and gold nanoparticles with isoniazid (CAg 0.9 mg/ml, 

CAu 0.034 mg/ml, Cizoniazide 10 mg/ml). Used concentrations of  active pharmaceutical 

ingredients are based on the results of the study of antituberculosis  activity of silver, 

gold and copper nanoparticles synthesized in the F.D. Ovcharenko Institute of 

Biocolloidal Chemistry NAS of Ukraine, conducted in the framework of joint 

research of the F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry with the State 

Scientific-Control Institute of Biotechnology and strains of microorganisms, the 

Territorial Medical Association “Phthisiatrics” in Kyiv (in vitro study) and the State 

Enterprise «Sumy Biological Factory» (in vivo study). 

The prospects of metals nanoparticles as biologically active components of 

cosmetic products are determined, taking into account the peculiarities of 

requirements to the introduction of cosmetic products into the market in comparison 

with medicines, in particular the absence of mandatory requirements for qualitative 

and quantitative analysis of nanoparticles in a cosmetic product, and only the need of 

sanitary-hygienic expertise. It was substantiated the composition and technology of 

powder with silver nanoparticles; a gel for oily skin care, in which as biologically 

active components the solution of copper nanoparticles and amaranth oil were used; 

an antiaging cream with the solution of golden nanoparticles and also the balsam for 

lips with anti-herpes action on the basis of silver and gold nanoparticles. 

The composition and technology of metronidazole tablets with silver 

nanoparticles was developed. The technological properties of metronidazole with 

silver nanoparticles in comparison with the metronidazole substance used in 

pharmaceutical production, in particular, powder flow, bulk and tapped density of 
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powder were studied. The results of studies have shown that the substance of 

metronidazole with silver nanoparticles has satisfactory technological properties and 

can be used for the manufacture of tablets by direct compression. For selection of the 

optimal composition of auxiliary substances in tablets, mathematical planning of the 

experiment using the three-factor analysis method with the Latin square 3x3 was 

used. The optimal composition of auxiliary substances was selected: magnesium 

carbonate heavy, microcrystalline cellulose 102, sodium starch glycollate and 

magnesium stearate, and the technology of tablets was developed. 

The composition and technology of eye drops of levofloxacin with silver 

nanoparticles is developed. The technological properties of levofloxacin with silver 

nanoparticles, the influence of auxiliary substances (isotonic additive, pH regulator, 

prolongers) on the stability of eye drops have been studied. 

The modern methodical approaches to the analytical determination of metal 

nanoparticles have been generalized and it was determined the lack of a uniform 

approach to the methods of sample preparation, analytical devices, sampling and 

storage conditions, etc. and the need for the development, unification and validation 

of modern methods for the determination of metals nanoparticles. 

Electronic-microscopic studies were used to determine the size and shape of 

nanoparticles of metals in colloidal solutions and nanostructured powders. The 

nanoparticles of silver, gold and copper, obtained by the method of colloid-chemical 

synthesis, according to the transmission electron microscope JEM-1230, are 

spherical. The average size of the particles of gold and silver is 30 nm, copper - 20 

nm. Silver nanoparticles on the surface of sodium chloride, metronidazole and 

levofloxacin produced by electron-beam technology, according to data from electron 

microscopy studies using a raster electronic microscope, MIRA3 TEScan, have a 

spherical shape with a particle size of 20 to 50 nm. 

Methods of quantitative determination of metal nanoparticles in colloidal 

solutions, nanostructured powders and dosage forms using atomic absorption 

spectrometry were developed. As a source of spectral excitation, a flame of gas 

mixture acetylene-air was used. To determine the concentration of silver, gold and 
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copper the method of standard additions was used. Graduated and analyzed solutions 

were sequentially sprayed into a flame. The registration of signals, the construction of 

calibration graphs and the calculation of the concentration of elements in the 

analyzed solutions were carried out by the software of the spectrometer iCE 3500. 

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. The 

invariability of the structure of metronidazole and levofloxacin after depositing silver 

nanoparticles on their surface by electron-beam nanotechnology allowed using of 

pharmacopoeial methods for the analysis of metronidazole and levofloxacin to 

quality control of their nanocomposites with silver nanoparticles. 

Methods for quality control of semi-solid preparations with silver and gold 

nanoparticles were worked out, in particular, the method for quantitative 

determination of metals nanoparticles by atomic absorption spectrometry was 

developed and the structural-mechanical parameters of semi-solid preparations were 

investigated. It has been established that the studied semi-solid preparations have 

thixotropic properties that characterize the good ability to smear on the skin and the 

ability to extrude from the tubes. 

Methods for quality control of tablets of metronidazole with silver 

nanoparticles were worked out. For identification of metronidazole in tablets of 

metronidazole with silver nanoparticles an absorption spectrophotometry in the 

ultraviolet region was used, for quantitative determination - potentiometric titration. 

The criteria for the content of metronidazole from 0,09 to 0,11 g in one tablet are 

proposed. 

Methods for quality control of eye drops of levofloxacin with silver 

nanoparticles were worked out. Absorption spectrophotometry in the ultraviolet 

region was used for identification and quantitative determination of levofloxacin in 

eye drops. The criteria for the content of levofloxacin from 4,5 to 5,5 mg in one ml of 

drops are proposed. 
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Methods for quality control of liquid preparations with metals nanoparticles -  

solution for wound cleansing with silver and gold nanoparticles and syrups with 

isoniazid and nanoparticles of silver, gold and copper were worked out. For 

quantitative determination of isoniazid in syrups with metals nanoparticles method of 

bromatometry was used. The criteria for the content of isoniazid from 9 mg to 11 mg 

in one ml of syrup are proposed. 

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

accordance with the requirements of the Methodological Recommendations 

"Assessment of safety of medical nanopreparations" (Kyiv, 2013) was investigated. 

By parameters of cytotoxicity, genotoxicity, mutagenicity and biochemical markers 

AgNP, AuNP and CuNP solutions were described as biosafe. 

The acute toxicity of the composition of metronidazole with silver 

nanoparticles was studied at single intraperitoneum, intragastric and intravenous 

administration on white laboratory mice and rats, and it was shown that the 

introduction of silver nanoparticles to the metronidazole substance by the method of 

electron-beam nanotechnology does not lead to a significant increase in the toxicity 

of the drug. The investigated composition of metronidazole with silver nanoparticles 

can be attributed to the 4th class of toxicity - low toxicity substances. 

The cytotoxicity of the compositions of metronidazole and levofloxacin with 

silver nanoparticles using the MTT-test on the line of HEK 293 cells derived from 

embryonic human kidney cells was investigated. It has been shown that the 

composition of metronidazole with silver nanoparticles has less cytotoxicity on 

embryonic human kidney cells compared to metronidazole. The survival rate of the 

cells increased from 90% to 96%, respectively, compared with 100% control. 

Levofloxacin showed 75% survival, while in the study of levofloxacin composition 

with silver nanoparticles, cell survival decreased to 50%. 

It was found that solutions of silver nanoparticles (AgNP) and a combination of 

silver and gold nanoparticles (Ag/AuNP) have more pronounced bactericidal effect 

on a broad spectrum of clinical isolates of microorganisms - pathogens of purulent 

inflammatory diseases of the maxillofacial area than traditional antiseptics.                     
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The therapeutic efficacy of silver nanoparticles (AgNP) solutions and the 

combination of silver and gold nanoparticles (Ag/AuNP) has 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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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilr-vu2q7dAhVOs4sKHUHkAtcQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2F&usg=AOvVaw2O3c_geixVc7yE9HyuQ-Wh
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ВСТУП 

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, 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 вказують 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. 
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 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 лікарських засобів, розробки лікарських 

засобів іншої структури, запровадження методів контролю розповсюдження 

резистентності  мікроорганізмів до лікарських засобів, що використовуються.   

 Дослідженню наночастинок металів в останні роки присвячено ряд робіт 

вітчизняних науковців [І. С. Чекман, О. Ф. Пімінов, З. Р. Ульберг, Л. Л. Давтян,           

Р. С. Стойка, В. Ф. Марієвський 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.   

Враховуючи результати досліджень, описані у закордонній літератури, а 

також результати, одержані в Україні, які свідчать про ефективність 

наночастинок срібла, золота та міді проти широкого ряду аеробних, 

анаеробних, грам-позитивних та грам-негативних 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 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.). 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне, 

методологічне та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки 

лікарських засобів антимікробної дії у різних лікарських формах на основі 

наночастинок металів як активних фармацевтичних інгредієнтів,  вивчення їх 

фізико-хімічних, фармако-технологічних властивостей, впливу допоміжних 

речовин, лікарської форми 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 лікарських засобів 

антимікробної дії у різних лікарських формах на основі наночастинок металів, 

зокрема срібла, золота і міді як активних фармацевтичних інгредієнтів; 

− провести фізико-хімічні, фармако-технологічні та мікробіологічні 

дослідження лікарських засобів на основі наночастинок металів з метою 

встановлення основних показників їх якості; 

− розробити проекти технологічних регламентів і методик контролю якості 

лікарських засобів; 

− вивчити стабільність лікарських засобів на основі наночастинок металів у 

процесі зберігання та встановити умови зберігання і термін придатності; 

− проаналізувати та узагальнити результати  токсикологічних та 

фармакологічних досліджень розроблених лікарських засобів. 

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-



40 

 

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 

допоміжні речовини. 

Предмет дослідження. Фармацевтична розробка лікарських засобів 

антимікробної дії у різних лікарських формах 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 лікарських засобів, ідентифікації та 

кількісного визначення активних фармацевтичних інгредієнтів 

(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, насипна густина та густина після усадки порошків, 

текучість порошків, розпадання таблеток, стираність таблеток без оболонки, 

стійкість таблеток до роздавлювання, однорідність маси для одиниці 

дозованого лікарських засобів; 

− 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 активних 

фармацевтичних інгредієнтів у лікарських формах). 
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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 лікарських 

засобів на їх основі. 

Для кількісного визначення наночастинок металів у колоїдних розчинах, 

наноструктурованих порошках та лікарських формах обгрунтовано 

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 активних 

фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів, які включені до проектів 

методів контролю якості. 

   Доведено перспективність застосування наночастинок срібла як нового 

консерванту у складі м’яких лікарських засобів. Визначено перспективи 

наночастинок металів як біологічно активних компонентів косметичних 

засобів.  

Вперше розроблено проект загальної фармакопейної статті  «Лікарські 

засоби з наночастинками металів» з метою стандартизації лікарських засобів, 

які містять у своєму складі наночастинки металів. Проект фармакопейної статті 
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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 активних 

фармацевтичних інгредієнтів та розроблених лікарських засобів 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 

активних фармацевтичних інгредієнтів на основі наночастинок срібла, золота та 

міді у різних лікарських формах – мазь, крем, гель, таблетки, сироп, розчин для 

промивання ран та очні краплі.  

Розроблено проекти технологічних регламентів і методів контролю якості 

на зазначені лікарські форми. 

Технологію та методи контролю якості 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 методи контролю якості на м’які лікарські засоби 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, 
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нанотехнологій», зокрема щодо дослідження можливостей використання 

наночастинок металів та їх оксидів для медичного застосування (акт 

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 лікарських засобів з нанорозмірними активними 

фармацевтичними інгредієнтами, який базується на тісному взаємозв’язку 

технологічних досліджень з вивченням фізико-хімічних властивостей 

наноматеріалів і проведенням доклінічного вивчення лікарських засобів, та 

підготовлено проект загальної фармакопейної статті  «Лікарські засоби з 

наночастинками металів». Безпосередньо автором у комплексних дослідженнях 

з опрацювання нових лікарських засобів на основі наночастинок металів 

здійснено патентно-інформаційний пошук та аналіз даних літератури щодо 
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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 лікарських форм, з них 5 – м’які лікарські 

форми (3 на основі наночастинок срібла  - мазь, крем та гель, які можуть бути 

перспективними для застосування у дерматології, а також 2 лікарські форми 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 лікарських засобів. 

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 

лікарських засобів.   

Проведено апробацію технології та методів контролю якості лікарських 

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

Шостак) вказується за текстом дисертації, а також у авторефераті у списку 

фахових публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 

викладено та обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: 

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

«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 

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 за напрямком дисертації, 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 додатків. Робота ілюстрована 66 таблицями, 54 

рисунками. Список використаних джерел містить 438 найменування, з них 313 

кирилицею та 125 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З РОЗРОБКИ 

АНТИМІКРОБНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 

АТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ 

АНТИМІКРОБНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ 

НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

 

1.1 Проблеми лікування інфекційних захворювань в Україні та світі 

В Україні та світі спостерігається погіршення епідемічної ситуації, а 

також збільшення економічних втрат від інфекційних захворювань, про що 

свідчать статистичні дані МОЗ України та ВООЗ, результати епідеміологічного 

прогнозу фахівців та орієнтовні розрахуки майбутнього економічного тягаря 

інфекційних захворювань  [6, 7, 148, 153-156, 312, 438].   

В Україні щорічно реєструється 8-9 млн випадків інфекційних хвороб 

(більше 50 нозологій). З них найбільший вплив на стан здоров'я мають грип і 

гострі респіраторні інфекції, вірусні гепатити, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, інфекції, 

керовані засобами специфічної профілактики [154, 312].  

За даними ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань 

МОЗ» сумарна інфекційна захворюваність (без урахування ВІЛ-інфекції) у  

2016 р. зросла у порівнянні з 2015 р. майже на 18 % [6]. Приріст відбувся, 

головним чином, за рахунок грипу та ГРЗ, а також зросли: сальмонельозна 

інфекція, харчова токсикоінфекція, лептоспіроз, кашлюк, вірусний менінгіт, 

гепатити А і В, інфекційний мононуклеоз та інші [6].   

За останні роки інфекційні захворювання зросли за рахунок збільшення 

кількості комбінованих інфекцій, а також інфекцій, спричинених мікоплазмою, 

хламідіями, вірусами, що вимагає від медиків як зміни традиційних підходів до 

антибіотикотерапії, так і врахування цього при розробці нових засобів 

антимікробної дії [61, 137]. 

За Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених 

проблем охорони здоров’я (МКХ-10) інфекційні хвороби належать до першого 
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класу [А00 В99] «Деякі інфекційні та паразитарні хвороби», хоч окремі інфекції 

належать до інших класів [164]. Для обліку випадків хвороб інфекційної 

етіології використовується декілька різних статистичних форм, а також існує 

велика кількість хворих, які через ряд обставин не звертаються за медичною 

допомогою і не потрапляють до офіційної статистики – все це має вплив на 

отримання достовірної інформації про захворюваність.  

Впровадження в медичну практику антибіотиків різного походження, 

хімічної структури, спектру протимікробної активності, механізму дії сприяло 

підвищенню ефективності лікування багатьох інфекційних захворювань і разом 

з тим поставило перед теоретичною і клінічною медициною нові, важко 

вирішувані проблеми, які стосуються правильного вибору необхідного 

лікарського препарату та запобігання побічним реакціям.  

Стандарти лікування багатьох поширених інфекційних захворювань уже 

затверджені  наказами МОЗ України, зокрема “Протоколи діагностики та 

лікування інфекційних хвороб у дітей” (наказ МОЗ України № 354 від 

02.07.2004 р.) [171], а також інші, які стосуються лікування окремих інфекцій: 

вірусних гепатитів, сальмонельозу, дизентерії, паротитної інфекції, гострих 

респіраторних інфекцій та інших. Сучасні стандарти лікування захворювань 

містять класифікацію, зразок формулювання діагнозу, схеми лікування, що 

включають перелік базових (основних) та додаткових лікарських препаратів, їх 

дозу, частоту прийому та курс лікування. 

Лікування хворих на туберкульоз в даний час проводиться за існуючими 

стандартами, затвердженими наказом МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р. 

“Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при туберкульозі» [173]. Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги "Туберкульоз", затверджений 

даним наказом, створений з метою забезпечення громадян України якісною 

медичною допомогою при захворюванні на цю недугу. Методика 

безпосереднього контрольованого лікування полягає в тому, що медпрацівник 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0620282-14#n20
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0620282-14#n20
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0620282-14#n20
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спостерігає за прийомом протитуберкульозних препаратів пацієнтом. Лікар або 

медична сестра повинні бути присутніми в момент вживання хворим 

антимікобактеріальних препаратів і переконатися, що хворий проковтнув 

препарати та запив їх водою. Відразу після вживання хворим добових доз 

препаратів медична сестра у присутності хворого повинна зробити відмітку в 

“Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) про вживання 

препаратів. Категорично заборонено роздавати хворим препарати, а потім 

роботи відмінки про їх вживання у медичній картці ТБ 01. Як під час 

початкової фази, так і під час фази продовження лікування пацієнт повинен 

одержувати добову дозу антимікобактеріальних препаратів в одне вживання 

відповідно до запропонованого режиму (схеми). Не можна призначати 

антимікобактеріальні препарати дробово протягом дня. Недотримання цих 

вимог припустимо лише після консиліуму в складі не менше ніж трьох фахівців 

(головного лікаря або заступника головного лікаря з лікувальної роботи, 

завідувача відділення, лікуючого лікаря) і за наявності аргументованих доказів 

поганої переносимості препарату, який призначається дробово. Дробове 

вживання препаратів призводить до зниження концентрації 

антимікобактеріальних препаратів у крові, що в свою чергу може спричинити 

розвиток стійкості до препарату [92, 147-149]. Крім того, дробове вживання 

препаратів ускладнює проведення лікування під безпосереднім 

спостереженням, особливо у фазі продовження лікування, коли хворий 

вживатиме препарати амбулаторно.  

Найбільш чутливим індикатором стану епідеміологічної ситуації є 

показник захворюваності на туберкульоз дітей [31-33]. Дитячий туберкульоз 

має важливу в епідеміологічному аспекті особливість, оскільки виникає, 

переважно, в сімейних вогнищах – діти заражаються від батьків або 

найближчих родичів [139, 140, 204]. Особливою проблемою є зростання 

кількості дорослих хворих, які виділяють резистентні до антимікобактеріальних 

препаратів мікобактерії туберкульозу, оскільки це спричиняє відсутність 

ефекту від стандартної хіміопрофілактики [139, 191, 193, 212, 227, 293]. 
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Показник захворюваності дітей у вогнищах туберкульозу в 50-60 разів вищий, 

ніж загалом у населення і має тенденцію до щорічного зростання [140]. 

На даний час стандартні протитуберкульозні заходи серед дітей та 

підлітків складаються з 2 напрямків: раннє виявлення туберкульозної інфекції 

ще на стадії до локального туберкульозу з подальшим повноцінним 

вилікуванням та профілактика захворювання, яка проводиться в амбулаторних 

умовах одним протитуберкульозним препаратом (ізоніазидом) протягом 3 

місяців [140]. 

Особливості патогенезу, клінічного перебігу туберкульозу у дітей та 

впливу соціальних факторів передбачають певні відмінності системи надання 

протитуберкульозної допомоги дітям порівняно з дорослими [32, 139].    

Прояви туберкульозної інфекції і характер туберкульозного процесу у 

дітей значною мірою зумовлені біологічними властивостями збудника, 

анатомо-фізіологічними й імунологічними особливостями організму дитини. 

Факт проникнення МБТ в організм, що визначається як інфікування МБТ, не 

рівнозначний захворюванню на туберкульоз. Під впливом імунної системи 

дитини МБТ можуть змінювати свої біологічні властивості: припиняють 

розмножуватись, набувають кулеподібної форми, в результаті чого знижується 

їх вірулентність. Водночас МБТ повністю не елімінуються з організму, а 

постійно видозмінюються, переходячи з неактивної форми в активну, при 

визначених умовах створюють загрозу розвитку захворювання. Така загроза 

стає реальною під впливом додаткових факторів ризику, що призводять до 

зниження імунного захисту [139]. 

За час, що минув від відкриття перших антибіотиків, поняття 

«антибіотики» значно розширилось. Це пов’язано з відкриттям антибіотиків не 

тільки мікробного, але й іншого походження (рослинного, тваринного), 

одержанням напівсинтетичних та синтетичних антибіотиків, з відкриттям 

антибіотиків, спрямованих проти злоякісних пухлин [295, 309]. 

Однак, за останні десятиліття в клінічну практику у всьому світі була 

введена дуже обмежена кількість нових антибактеріальних препаратів. Багато 
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фармацевтичних компаній припинили свою діяльність з розробки нових 

антибіотиків ще на початку 1980-х років. Це пов'язано зі зниженням R&D-

активності фармацевтичних компаній. За даними експертів, на різних стадіях 

досліджень знаходиться близько 200 антибактеріальних засобів (на рівні 

моделювання, стадії доклінічних досліджень, I, II фазах клінічних досліджень). 

При цьому, в основному, проводяться роботи в області дослідження 

антибіотиків, які діють на грампозитивні бактерії [137].  

Тенденція зниження досліджень з розробки та дослідження нових 

антибіотиків пов'язана з рядом причин [137]: 

- великі фінансові затрати на розробку нового антибіотика (у США близько 

800 млн. дол.); 

- антибіотики застосовуються для короткотермінової терапії (обмеження 

щодо застосування), у той час, як лікування хронічних захворювань може 

тривати місяці і навіть роки, тобто розробка таких ліків є набагато 

прибутковішою сферою для фармацевтичної індустрії;   

- коротка для розробника тривалість дії патентних прав, оскільки після 

закінчення терміну дії патентного захисту комерційна вигода може були дуже 

мала; компанії, які випускають генерики, застосовують різні маркетингові ходи, 

такі, як випуск лікарських форм у вищих дозуваннях або з пролонгованою дією; 

- зміни у нормативно-правовому регулюванні, наприклад, зміни внесені у 

2001 р. Управлінням з контролю харчових продуктів і лікарських засобів (Food 

and Drug administration (FDA)) та Європейським агентством з лікарських 

засобів (European Medicines Agency (ЕМА), які стосувалися клінічних 

випробувань антибіотиків. Відповідно до даних вимог новий антибіотик у 

процесі клінічних досліджень повинен продемонструвати не меншу 

ефективність, ніж вже зареєстрований. Вищевказані зміни також збільшили 

більше ніж у 2 рази число пацієнтів для клінічних досліджень, що у свою чергу 

збільшило затрати на проведення I та II фаз клінічних досліджень; 

- вплив методів раціональної фармакотерапії, наприклад проведення 

антибіотикограм (визначення чутливості виділеної бактеріальної культури до 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilr-vu2q7dAhVOs4sKHUHkAtcQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2F&usg=AOvVaw2O3c_geixVc7yE9HyuQ-Wh
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антибіотиків in vitro) перед призначенням антибіотика, суворе дотримання схем 

антибіотикотерапії тощо. 

Вказані причини обмежують інноваційні підходи у розробці нових 

антибіотиків. За даними професійних наукових видань одним з механізмів 

зростання R&D-активності фармацевтичних компаній у данному напрямку є 

утворення інноваційних (медико-фармацевтичних) кластерів з високим 

ступенем участі наукових центрів університетів [137]. 

Враховуючи вищенаведене, пошук і впровадження нових засобів 

антимікробної дії є актуальним та сприятиме підвищенню якості лікування 

інфекційних захворювань. 

 

1.2  Особливості застосування антимікробних лікарських засобів у 

різних лікарських формах 

Для лікування інфекційних захворювань застосовують антибіотики та 

антимікробні засоби у різних лікарських формах [282]. За ATC класифікацією 

(Anatomical Therapeutic Chemical classification system) дані лікарські засоби 

належать до двох груп: J «Протимікробні засоби для системного застосування» 

та D «Дерматологічні засоби». Результати дослідження номенклатури 

зареєстрованих в Україні даних лікарських засобів станом на 01.01.2017 р. за 

АТС класифікацією наведені у табл. 1.1 [103]. 

Детальний аналіз зареєстрованих в Україні протимікробних лікарських 

засобів для системного застосування, які належать до груп J01 

«Антибактеріальні засоби для системного застосування» та J04А 

«Протитуберкульозні засоби», показав, що найбільшу частку даних засобів 

становлять лікарські засоби для парентерального застосування (46%) та 

таблетовані препарати (39%), інші лікарські засоби становлять 15% [103].   

 Розподіл протимікробних засобів для системного застосування за 

лікарськими формами показано на  рис. 1.1.  Також встановлено, що у реєстрі  

лікарських засобів переважну більшість займають генеричні препарати. 
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Таблиця 1.1 

Номенклатура лікарських засобів, які застосовуються для лікування 

інфекційних захворювань за АТС класифікацією 

J Протимікробні засоби для системного застосування 

 J01 Антибактеріальні засоби для системного застосування 

 J01A Тетрацикліни 

 Вібраміцин® Д, Доксициклін, Доксициклін-Дарниця, 

Доксициклін-Тева, Доксицикліну гідрохлорид, 

Тетрацикліну гідрохлорид, Тигацил, Юнідокс Солютаб® 

 J01B Амфеніколи 

 Левомицетин, Левоміцетин-Дарниця  

 J01C Бета-лактамні антибіотики, пеніциліни  

 Абиклав®, Амоксиклав®, Амоксиклав® 2S, Амоксиклав® 

2X, Амоксиклав® Квіктаб, Амоксикомб,  Амоксил®, 

Амоксил® ДТ, Амоксил-К, Амоксил-К 1000, Амоксил-К 

625, Амоксицилін – Клавуланат, Амоксицилін+клавуланова 

кислота-Фармекс, Амоксицилін-Астрафарм, Амоксіплюс 

Фармюніон, Ампісульбін®, Ампіцилін, 

Ампіцилін+сульбактам-Фармекс, Аугментин™, 

Аугментин™ (BD), Аугментин™ ES, Аугментин™ SR, 

Ауротаз-P, Бактоклав, Бензилпеніцилін, Бетаклав®, 

Біцилін®-3, Біцилін®-5, Зоперцин®, Клавам, Клавуксицин, 

Коакт, Медоклав, Нео Амоксиклав, Оспамокс, Оспамокс 

ДТ, Оспамокс®, Пеніцилін G Натрієва Сіль Сандоз®, 

Перота, Піперацилін-Тазобактам-Тева, Рапіклав, Ревотаз 

4.5, Ретарпен, Тазпен, Тиментин, Трифамокс ІБЛ, Уназин®,  

Флемоклав Солютаб®, Флемоксин Солютаб®, Хіконцил 

 J01D Інші бета-лактамні антибіотики 

 Абипим®, Абітракс, Абіцеф Фармюніон, Аксетин, Аксеф®, 

Алвобак, Алвопенем, Альцизон, Ауроксетил Ауроксон, 

Ауромітаз, Ауроподокс, Ауроцеф, Бактолокс, Белцеф, 

Біотум, Біофуроксим, Бліцеф, Бресек, Гепацеф Комбі, 

Гепацеф®, Демопенем®, Денізид, Деніпім, Деніцеф, 

Діапенем, Діацеф, Діацеф 1000, Діацеф 2000, Докцеф, 

Дорипур, Дорібакс, Ексипенем, Ексипім, Екстенцеф, 

Емзид®, Емсеф®, Емсеф® 1000, Еспім, Ефіпім®, Ефмерин, 

Ефмерин, Єврозидим, Євроксим, Європенем, Зацеф, Зедан, 

Зербакса®, Зинацеф™, Зіннат™, Зоцеф, Йокель, Ікзим,  

Іміпенем/циластатин – Віста, Іміпенем+циластатин- 
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 кредофарм, Інванз®, Інемплюс, Квадроцеф®, Кефпім, 

Кімацеф®, Ластінем, Лексин® 125, Лексин® 250. Лексин® 

500, Лопракс, Лоразидим, Лораксим, Лораксон, Макпенем, 

Макроцеф, Максон, Медаксон, Медопенем, Медоцеф, 

Мепенам, Мерексид, Меробоцид, Мерограм, Меронем, 

Меропенем, Меропенем – Віста, Меропенем Сандоз® 

Меропенем Сандоз®, Норфепім, Орзид®, Оспексин®, 

Позинег, Потентокс, Промоцеф®, Роксипім, Роменем, 

Ротацеф, Роцефін®, Румід Фармюніон, Руміксон 

Фармюніон, Септіпім, Синерпен, Сорцеф®, Спізеф®, 

Сульбактомакс, Сульперазон®, Сульцеф, 

Супракс®Солютаб®, Супранем, Такстам®, Терцеф®, 

Тіактам, Тієнам®, Тримек, Тулізид, Фагоцеф, Файтобакт 1Г, 

Файтобакт 2Г, Фоксеро®, Фортум™, Фуроцеф, Цебанекс®, 

Цебопім, Цедоксим®, Цепім, Цеподем, Цетил, Цефазолін, 

Цефазолін-БХФЗ, Цефазолін-Дарниця, Цефаксон, 

Цефалексин, Цефалексин Алкалоїд®, Цефантрал, Цефепім, 

Цефепім Ауробіндо, Цефепім-Астрафарм, Цефікад 1000, 

Цефікс, Цефімек, Цефма, Цефобід®, Цефобоцид, 

Цефограм®, Цефодокс, Цефоктам®, Цефопектам, 

Цефоперазон Плюс, Цефоперазон-Сульбактам, 

Цефосульбін®, Цефотаксим, Цефотаксим-БХФЗ,  

Цефотаксим-Дарниця, Цефотрин, Цефпотек® 200, 

Цефтазидим, Цефтазидим Кабі, Цефтаридем, Цефтрактам, 

Цефтриаксон, Цефтриаксон – Фармекс, Цефтриаксон Кабі, 

Цефтриаксон-Дарниця, Цефтримакс, Цефтріаксон-БХФЗ, 

Цефтум®, Цефур, Цефуроксим, Цефуроксим Кабі, 

Цефуроксим Сандоз®, Цефуроксим-БХФЗ, Цефуроксим-

МІП 1500 мг Цефуроксим-МІП 750 мг, Цефутил®  

 J01E Сульфаніламіди і триметоприм 

 Бактисептол-Здоров'я, Бактрим®, Бі-септ-Фармак®, Бі-тол, 

Бісептол, Бісептол 480, Бісептол®, Солюсептол®, 

Стрептоцид, Стрептоцид-Дарниця, Сульфадиметоксин, 

Сульфадиметоксин-Дарниця, Сульфадиметоксин-Здоров'я, 

Суметролім®, Трисептол  

 J01F Макроліди, лінкозаміди і стрептограміни 

 Азакс®, Азибіот®, Азиклар 250, Азиклар 500, Азимед®, 

Азипол, Азитро Сандоз®, Азитрозид, Азитрокс® 500, 

Азитром, Азитромакс, Азитроміцин, Азитроміцин 1000, 

Азитроміцин 250, Азитроміцин 500, Азитроміцин Гріндекс, 

Азитроміцин-Астрафарм, Азитроміцин-БХФЗ, 

Азитроміцин-Здоров'я, Азитроміцин-КР, Азитроміцин- 
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 Фармекс, Азицин®, Азо, Вільпрафен Солютаб, 

Вільпрафен®, Далацин Ц, Далацин Ц Фосфат, Еритроміцин, 

Затрин 250, Затрин 500, Зетамакс®, Зибакс, Зиоміцин®, 

Зиромин, Зитрокс, Зитроцин, Клабакс, Клабакс ОD, 

Клабел® 500, Кларанта 500, Кларимакс, Кларитроміцин, 

Кларитроміцин Гріндекс, Кларитроміцин Сандоз®, 

Кларитроміцин-Астрафарм, Кларитроміцин-Дарниця, 

Кларитроміцин-Здоров'я, Клацид В.В., Клацид®, 

Клацид®СР, Клеримед 500, Кліндаміцин - МІП 150 мг/мл, 

Кліндаміцин-М, Кліндаміцин-МІП 300 мг, Кліндаміцин-

МІП 600 мг, Лінкоміцин, Лінкоміцин-Дарниця, Лінкоміцин-

Здоров'я, Лінкоміцину гідрохлорид, Лінкоцин, Макропен®, 

Меристат-Сановель, Меристат-Сановель Лонг, Ормакс, 

Пулксипрон, Роваміцин®, Роксилід®, Сумамед®, 

Сумамед® Форте, Фромілід ® Уно, Фромілід®, 

Хемоміцин® 

 J01G Аміноглікозиди 

 Амікацид, Амікацину сульфат, Аміцил®, Браксон, 

Брамітоб, Гентаміцин-Здоров'я, Гентаміцину сульфат, 

Гентаміцину сульфат-Дарниця, Зотеон Подхайлер, Канамак-

1000, Канаміцин, Лорікацин, Стрептоміцин, Флекселіт 

 J01M Антибактеріальні засоби групи хінолонів 

 Абактал®, Абифлокс®, Авелокс®, Бігафлон®, Гатилин, 

Гатилин-200, Гатилин-400, Гатимак, Гатицин-Н, Глево, 

Глево В/В, Заноцин OD, Золев® Інфузії, Золев-250, Золев-

500, Золев-750, Зофлокс-200, Зофлокс-400, Іфіципро®, 

Ламін 500, Ламін 750, Лебел, Леваксела®, Левасепт, 

Левінор, Лево, Левоаар В/В, Левобакт, Левогрін, Левокацин, 

Левокілз, Левокс-500, Левокс-750, Левокса, Левоксимед, 

Леволет, Левомак, Левомак 750, Левомак В/В, Левоник®, 

Левопро, Левостад®, Левотор, Лево-ФК, Левофлокс, 

Левофлокс Інфузія, Левофлоксацин, Левофлоксацин 250, 

Левофлоксацин 500, Левофлоксацин 750, Левофлоксацин 

Ауробіндо, Левофлоксацин-Астрафарм, Левофлоксацин-

Дарниця, Левофлоксацин-Здоров'я, Левофлоксацин-

Кредофарм, Левофлоксацин-Тева, Левофлоцин 250, 

Левофлоцин 500, Левоцел, Левоцин-Н, Лефлок, Лефлокад,  

Лефлок-Дарниця, Лефлоцин®, Локсоф, Ломадей®, 

Ломфлокс, Люфі-500, Медоциприн, Моксетеро, Моксивар, 

Моксимак, Моксин, Моксифлоксацин, Моксифлоксацин-

Тева, Моксофт 400, Мофлакса®, Мофлоксин Люпін, 

Новокс®-500, Новокс®-750, Ноліцин, Норбактин, 
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 Норфлоксацин-Здоров'я, Озерлік®, Офлоксацин, 

Офлоксацин -200, Офлоксацин-Дарниця, Офлоксацин-

Кредофарм, Офлоксин® 200, Офлоксин® Інф, Палін®, 

Ремедія, Тайгерон®, Тебрис, Тевалокс, Уросепт, Фактив, 

Флапрокс, Флоксіум®, Ципринол®, Ципробай®, 

Ципробел®, Ципролет®, Ципрофлоксацин, 

Ципрофлоксацин-Дарниця, Ципрофлоксацин-Кредофарм, 

Ципрофлоксацин-Новофарм, Ципроцин-Н, Цитерал®, 

Цифлокс, Цифран, Цифран OD, Юніфлоксин 

 J01R Комбіновані антибактеріальні засоби 

 Грандазол®, Зоксан-ТЗ, Норзидим, Орципол, Офор®, 

Полімік®, Стіллат, Тифлокс Ципролет® А 

 J01X Інші антибактеріальні засоби 

 5-нок®, Бактеріофаг Стафілококовий Рідкий, Берні, 

Ванкадіцин, Ванкоміцин - МІП 1000 мг, Ванкоміцин - МІП 

500 мг, Ванкоміцин-Вокате, Ванкоміцин-Тева, Ванкоміцин-

Фармекс, Глітейк, Діоксидин, Діоксизоль®-Дарниця, 

Едицин®, Еспа-фоцин, Ефлоран, Зивокс, Інтестіфаг®, 

Кірин, Колістин Алвоген, Коломіцин Ін'єкція, Кубіцин, 

Лаен®, Лізолід-600, Лізомак 600, Лікованум, Лінезід, 

Лінезолід Алвоген, Лінезолід КРКА, Лінезолідин, 

Лінезолід-Тева, Лінезолф, Лінелід, Лінемакс, Лінетеро, 

Лінозид, Мератин, Метресса, Метрогіл®, Метронідазол, 

Метронідазол-Дарниця, Метронідазол-Здоров'я, 

Метронідазол-Новофарм, Монурал, Нітроксолін, 

Нітроксолін Форте, Орзол, Орнігіл®, Орнідазол, Орнізол®, 

Піофаг®, Таргоцид®, Тариган, Тейкопланін-Фармекс, 

Тинідазол, Трикасайд, Трихопол®, Уреацид®, Уроксолін, 

Урофосцин®, Урофурагін, Фазижин®, Фортераз, Фосміцин, 

Фосмурал, Фосфорал, Фосфоцин, Фурагін, Фурадонін,….. 

Фурамаг®, Хлорофіліпт, Цисторал 

 J02 Протигрибкові засоби для системного застосування  

 J04 Засоби, які діють на мікобактерії 

 J04A Протитуберкульозні засоби 

 Акурит-4, Бітуб®, Екокс 400, Етамбутол, Етомід, Ізоніазид, 

Ізоніазид-Дарниця, Інбутол®, Капоцин, Капреоміцин, 

Коксерин, Макокс 150, Макокс 300, Макрозид 500, Натрію 

аміносаліцилат, Пайзина, Пас, Пас Натрію Гранули 60 %, 

Пас-Ізо, Паск натрієва сіль, Пасконат®, Піразинамід, 

Піразинамід-Дарниця, Протех, Протомід, Рифабутин, 
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 Акурит-4, Бітуб®, Екокс 400, Етамбутол, Етомід, Ізоніазид, 

Ізоніазид-Дарниця, Інбутол®, Капоцин, Капреоміцин, 

Коксерин, Макокс 150, Макокс 300, Макрозид 500, Натрію 

аміносаліцилат, Пайзина, Пас, Пас Натрію Гранули 60 %, 

Пас-Ізо, Паск натрієва сіль, Пасконат®, Піразинамід, 

Піразинамід-Дарниця, Протех, Протомід, Рифабутин, 

Рифабутин 150, Рифампін, Рифампіцин, Рифампіцин 150 мг 

/Ізоніазид 75 мг, Рифампіцин 150 мг/ Ізоніазид 75 мг / 

Піразинамід 400 мг / Етамбутолу гідрохлорид 275 мг, 

Рифампіцин/ізоніазид , Рифампіцин+Ізоніазид 

Рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етамбутолу 

гідрохлорид, Р-цин, Теризидон, Теріз, Фарбутин, Форекокс, 

Трек, Хелпосерін, Циклорин, Циклосерин, Циклосерин 

капсули Ph. Int. 250 мг 

 J05 Противірусні засоби для системного застосування  

 J06 Лікувальні сироватки та імуноглобуліни 

 J07 Вакцини  

D Дерматологічні засоби 

 D01 Протигрибкові препарати для застосування у дерматології  

 D02 Препарати з пом’якшувальною і захисною дією 

 D03 Засоби для лікування ран і виразкових уражень 

 D03A Препарати, які сприяють загоюванню (рубцюванню) ран  

 Аекол, Альтанова мазь, Ацербін, Бепантен®, Вінілін® 

(бальзам Шостаковського), Вулнузан®, Вундехіл, 

Календули мазь, Календули настойка, Контрактубекс, 

Левомеколь, мазь тіотриазоліну, Метилурацил з 

мірамістином, Мефенат, Олазоль®, Пантекрем®, Пантексол 

Ядран, Пантенол, Пантенол аерозоль, Пантенол спрей, 

Пантенол-Тева, Пантестин-Дарниця®, Прополісу настойка, 

Солкосерил, Фемхіл, Хепідерм Плюс, Хепідерм Форте 

Аерозоль, Хепідерм-Здоров'я, Хепідерм-Здоров'я Аерозоль, 

Шавлії настойка, Шипшини олія 

 D04 Протисвербіжні препарати (включаючи антигістамінні, 

місцевоанестезуючі та інші засоби) 

 D05 Антипсоріатичні засоби 

 D06 Антибіотики і хіміотерапевтичні препарати для застосування в 

дерматології 
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 D06A Антибіотики для місцевого застосування 

 Альтарго™, Бактробан™, Банеоцин, Бондерм, 

Левоміцетину розчин спиртовий 0,25 %, Левоміцетину 

розчин спиртовий 1 %, Неоміцин, Синтоміцин, Тетрациклін, 

Тирозур, Фузідерм®, Фузікутан 

 D06B Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування 

 Агерп, Алдара, Аргедин Босналек, Аргосульфан®, 

Афлубін® Пенцикловір, Афлубін® Пенцикловір 

тонувальний, Ацик®, Ацикловір Белупо, Ацикловір-Вішфа, 

Ациклостад®, Віролекс, Вратизолін, Герпевір®, Герпестіл, 

Дермазин, Зіклара, Зовіракс®, Зовіракс® Дуо, Кераворт, 

Ліпстер, Метрогіл®, Офлокаїн-Дарниця®, Пенцикловір-

Фітофарм, Приора, Розамет®, Стрептоцид, Стрептоцидова 

мазь 10 %, Стрептоцидова мазь 5 %, Сульфаргин® 

 D06C Антибіотики в комбінації з хіміотерапевтичними засобами  

 Гентасепт, Інфларакс, Левосин, Метролавін, Фастин 

 D07 Кортикостероїди для застосування в дерматології 

 D08 Антисептичні та дезинфікуючі засоби 

 D08A Антисептичні та дезинфікуючі засоби 

 Антисептол Н, АХД 2000, Бальзамічний Лінімент (за 

Вишневським), Бепантен® Плюс, Бетадин®, Бетадине®, 

Бетайод-Здоров'я, Біосепт, Біосепт 70, Борна кислота, Борна 

мазь 5 %, Борної кислоти розчин спиртовий, Борної кислоти 

розчин спиртовий 2 %, Борної кислоти розчин спиртовий 

3%, Брильянтовий зелений, Віротек Інтим, Віротек Клінік, 

Вітасепт, Водню пероксид, Горостен®, Декасан®, 

Декасан®-цитоклін, Ектерицид®, Елекасол, Елекафіт-Віола 

Етанол 70, Етанол 70 %, Етанол 96, Етилосепт 70, 

Етилосепт 96, Етіл, Етіл 70 %, Етоній, Євраетил 70 %, 

Євраетил 96 %, Йод, Йод Печаєвський, Йоддицерин®, Йоду 

розчин спиртовий 5 %, Ілон®, Іхтіол, Іхтіолова мазь, 

Іхтіолова мазь 10 %, Калію перманганат, Ксероформ, 

Лінімент Бальзамічний (за О.В.Вишневським), Мегасепт - 

МВК 70, Мегасепт - МВК 96, Медасепт 70, Медасепт 96, 

Мірамідез®, Мірамістин®, Мірамістин®-Дарниця, Натрію 

тетраборату розчин 20 % у гліцерині, Октенісепт, Перекис 

водню, Перекис водню 3 %, Перекису водню розчин 3 %, 

Пероксигель, Повідон-йод, Раностоп®, Рятівник®, 

Сангвірітрин, Септавіол 70 %, Септавіол 96 %, Септил, 
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 Септил Плюс, Септол, Септостерил 70, Септостерил 96, 

Софори японської настойка, Спирт етиловий 70 %, Спирт 

етиловий 96 %, Спирт медичний 70, Спирт Медичний 70-

екстра, Спирт медичний 96, Спирт медичний 96-екстра, 

Спиртол, Стерилліум®, Фармасепт, Фукорцин, Фурацилін, 

Фурацилін®, Хлоргексидин, Хлоргексидин-Віола, 

Хлоргексидин-Здоров'я, Хлоргексидин-КР, Хлоргексидину 

біглюконат, Хлорофіліпт, Хлорофіліпт®, Хоспісепт, 

Целіста®, Цитеал 

 D10 Препарати для лікування акне 

 D10A Місцеві засоби для лікування акне 

 D10A F Протимікробні препарати для лікування акне 

 Дуак, Зеркалін®, Зинерит®  

 D11 Інші дерматологічні препарати 

 Тверді лікарські засоби, зокрема таблетки, займають вагоме місце в 

номенклатурі лікарських засобів для лікування інфекційних захворювань, 

оскільки забезпечують зручність застосування та системну дію на збудників 

захворювань [103]. 

 

Рис. 1.1. Розподіл протимікробних засобів для системного 

застосування за лікарськими формами 

У даний час у клінічній практиці  серед таблетованих засобів 

антимікробної дії популярними є нові форми таблеток із повільним 
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вивільненням, котрі характеризуються покращеним фармакодинамічним 

профілем по відношенню до патогенних мікроорганізмів. Повільне вивільнення 

лікарської речовини із таблетованої форми сприяє більш тривалому 

підтриманню терапевтичних концентрацій препарату у крові та тканинах, що 

принципово важливо для макролідних антибіотиків, ефект котрих у значній 

мірі визначається тривалістю сироваткових концентрацій. Це також дозволяє 

застосовувати препарати із більш тривалим інтервалом між прийомами (кожні 

24 год), що підвищує комплаєнтність лікування [359]. 

На фармацевтичному ринку представлена спеціальна форма у вигляді 

диспергованих таблеток, що забезпечує низку переваг: простота використання 

(таблетки можна розсмоктувати у ротовій порожнинні або розчинити в ½ 

cклянки води і вжити у вигляді суспензії); відсутність травматизації слизової 

оболонки шлунково-кишкового тракту; швидке всмоктування (поліпшення 

абсорбційних властивостей) [103]. Доведено, що дисперговані таблетки значно 

зменшують тривалість перебування діючої речовни у просвіті кишечника і 

підвищують рівень усмоктування, тому достовірно рідше викликають побічні 

ефекти (15 проти 31%), зокрема діарею (6 проти 17%), порівняно зі звичайною 

таблетованою формою [359]. 

Для лікування дітей в амбулаторних умовах антибактеріальну терапію 

також доцільно здійснювати перорально для запобігання невиправданому 

стресу і болю у дітей. Подрібнення таблеток і капсул робить їх непридатними 

для лікування, тому велике значення має застосування спеціальних форм для 

дітей [359].  

Найчастіше на даний час таблетовані антимікробні засоби 

використовуються у лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів.  

 Аналіз протитуберкульозних засобів за лікарськими формами показав, що 

81 % досліджуваних препаратів - тверді лікарські форми (43 % - таблетки, 28 % 

- капсули, 10 % - гранули). Щодо рідких лікарських засобів для орального 

застосування, то на даний час у Державному реєстрі лікарських засобів є лише 

один препарат у формі сиропу для лікування туберкульозу [103].  
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У номенклатурі дерматологічних лікарських засобів, які застосовуються 

для лікування інфекційних та гнійно-запальних захворювань шкіри найбільшу 

частину засобів становлять РЛЗ для нашкірного застосування (47%),  а також 

вагоме місце займають м’які лікарські засоби (34,5%), оскільки забезпечують 

безпосередній вплив лікарського засобу на збудників захворювання.  Проте, на 

фармацевтичному ринку відзначається незначна частка м’яких лікарських 

засобів у формі гелів [103]. Розподіл дерматологічних протимікробних засобів 

за лікарськими формами показано на  рис. 1.2. 

   

 

Рис. 1.2. Розподіл дерматологічних протимікробних засобів  

за лікарськими формами 

Завдяки нижчому ризику системної побічної дії дерматологічних засобів 

у порівнянні з парентеральними та оральними лікарськими засобами, місцеве 

лікування даних захворювань є особливо перспективним.  

 

1.3  Антибіотикорезистентність та cучасні підходи до застосування 

антимікробних лікарських засобів 

Розвиток набутої стійкості мікроорганізмів – одне із складних питань 

сучасної антибіотикотерапії [233]. Необхідність боротьби з явищем 
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резистентності мікроорганізмів до протимікробних препаратів у світі є 

надзвичайно актуальною; дану проблему називають глобальною катастрофою 

одночасно в охороні здоров’я та екології [244, 246, 248].  

За даними ВООЗ розвиток резистентності до протимікробних препаратів 

пов’язаний значною мірою із зловживанням антибіотиками. Особливе 

занепокоєння резистентність викликає у країнах, де антибіотики знаходяться у 

вільному відпуску. Можливість самопризначення сучасних антибактеріальних 

препаратів, їх неправильне або надмірне застосування призводить також до 

збільшення кількості побічних реакцій. Поряд із застосуванням антибіотиків 

для симптоматичного лікування, ще однією важливою проблемою є 

застосування протимікробних засобів в агрохарчовій промисловості – 

тваринництві, птахівництві тощо [294].  

Питання боротьби зі стійкістю мікроорганізмів до протимікробних 

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

виносилися на розгляд засідання Генеральної Асамблеї ООН. При цьому на 

попередніх засіданнях обговорювались лише неінфекційні захворювання. 

Світові лідери заявили про необхідність об’єднання зусиль у боротьбі з цією 

проблемою та вжиття масштабних і скоординованих заходів для боротьби 

з причинами розвитку стійкості до антибіотиків відразу в декількох секторах, 

зокрема у сферах охорони здоров’я, ветеринарії та сільському господарстві. 

Члени ООН у спільній заяві взяли на себе зобов’язання розробити національні 

плани з протидії стійкості мікроорганізмів до антимікробних препаратів 

на основі глобального плану, представленого ВООЗ у 2015 р. (Global Action 

Plan to tackle antimicrobial resistance), зокрема посилення моніторингу 

за інфекціями, стійкими до антибіотиків, і контролю застосування антибіотиків 

у медицині, ветеринарії й сільському господарстві, а також зростання 

міжнародного співробітництва та фінансування [367].  

На сьогодні проблема антибіотикорезистентності виходить за рамки суто 

медичної та має важливе соціально-економічне значення [397]. Антибіотики 

дають тваринам не як лікарські засоби, а як стимулятори росту чи кормові 
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добавки. Резистентні до протимікробних препаратів бактерії, що виникають 

у результаті сільськогосподарської діяльності, потрапляють до людини через 

їжу та до навколишнього середовища взагалі, створюючи тим самим 

можливість для антибіотикорезистентних бактерій перетинати національні 

кордони  [14, 296].  Деякі розвинені країни світу розглядають це питання як 

загрозу національній безпеці [168, 308].  

У доповіді ВООЗ «Antimicrobial resistance — Global report on surveillance 

2014» представлено оцінку економічного навантаження на бюджети країн, що 

несе антибіотикорезистентність. Тільки в ЄС вартість лікування резистентних 

патогенів оцінюється приблизно в 1,5 млрд євро на рік. Управління з оцінки 

технологій (Office of Technology Assessment) США підрахувало, що витрати 

на управління резистентністю до антибіотиків у Сполучених Штатах 

становлять 0,1–10 млрд дол. США на рік [325].  

6 жовтня 2016 р. за ініціативою Комітету Верховної Ради з питань 

охорони здоров’я відбувся круглий стіл «Антибіотикорезистентність та 

інфекційний контроль». Особливої уваги заслуговує питання розповсюдженості 

в Україні мультирезистентного туберкульозу [274, 275]. Ця проблема є однією 

з пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і 

соціального розвитку [69, 215]. Україна, за даними 2014 р., увійшла до 5 країн 

світу з найбільшим тягарем мультирезистентного туберкульозу [71, 190]. 

Туберкульоз, не зважаючи на зусилля лікарів та науковців, залишається 

серйозною проблемою [139, 140]. Однією з причин поширення епідемії є 

несистематичне лікування хворих на туберкульоз препаратами I та II ряду у 

минулому, що призвело до епідемії хіміорезистентного туберкульозу [66, 139, 

160, 290]. В Україні спостерігається тенденція до зростання мульти- та 

полірезистентних МБТ, стійких до антимікобактеріальних препаратів, зокрема 

до ізоніазиду, рифампіцину та їх комбінацій, а також до препаратів II ряду [21, 

86, 140, 313].  

Варіантів виходу із ситуації з антибіотикорезистентністю, що склалася, 

на даний час визначено кілька:  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf
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- інтенсифікувати розробку й впровадження нових антимікробних 

препаратів,  

- розробляти нові лікарські засоби абсолютно іншої структури; 

- знаходити методи контролю розповсюдження резистентності 

мікроорганізмів до ліків, що вже існують і використовуються [190]. 

ВООЗ на своєму офіційному сайті опублікувала список із 10 глобальних 

загроз для здоров’я людей у світі на 2019 рік, однією з яких є  

антибіотикорезистентність [438, 426]. 

1.3.1 Антибіотикорезистентність, механізми виникнення та шляхи 

подолання 

Під резистентністю (стійкістю) мікроорганізмів (МО) розуміють зданість 

МО переносити значно вищі концентрації препарату, ніж інші МО даного 

штаму (виду) або розвиватись при концентаціях вищих, ніж ті, які можна 

досягнути в макрооганізмі при застосуванні антибіотиків у терапевтичних 

дозах  [14, 233]. 

Резистентні штамми МО виникають при зміні геному бактеріальної 

клітини в результаті спонтанних мутацій [82]. Набута резистентність 

передається по спадковості наступним генераціям бактерій [216, 217]. 

Швидкість розвитку і ступінь вираженості резистентності пов’язані з видом і 

навіть штамом МО [82]. Найшвидше і найчастіше резистентність до 

антибактеріальних препаратів виникає у стафілококів, ешерихій, мікоплазм, 

протея та синегнійної палички [70, 152].  

Найчастіше генетичною основою резистентності є наявність у бактеріях 

позахромосомних факторів стійкості до лікарських засобів – плазмід і 

транспозонів [291]. 

Бактеріальні плазміди або так звані R-фактори пов’язані з переносом 

маркерів лікарської стійкості в процесі коньюгації клітин. Плазмідна передача 

стійкості до лікарських засобів є найбільш важливим механізмом виникнення 

резистентності в бактерійній популяції. Циркуляція плазмід від тварин до 
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тварин, від тварин до людини і від людини до тварин сприяє швидкому 

поширеню лікарської резистентності у всьому світі [233]. 

Транспозонні елементи – це фрагменти ДНК, які вільно переміщуються 

від одного реплікона до іншого. Транспозони визначають різні фенотипічі 

ознаки бактерійної клітини, в т.ч. антибіотикорезистентність, і сприяють 

переносу детермінант стійкості до антибіотиків між хромосомою, плазмідами і 

фагами. Траспозони можуть переміщатися в межах одного виду, а також 

потрапляти у нові види і роди мікрооганізмів [233]. 

Стійкість мікроорганізмів до антимікробних препаратів у випадку як 

плазмідної, так і хромосомної локалізації детермінант резистентності може 

бути зумовлена декількома механізмами, наведеними нижче [291].  

Найчастіше резистентність пов’язана зі здатністю МО виробляти 

ферменти, які інактивують антибактеріальні препарати. Характерним 

прикладом стійкості даного типу є здатність β-лактамаз (пеніциліназ) бактерій 

гідролізувати β-лактамні кільця пеніцилінів і цефалоспоринів, у результаті чого 

антибіотики втрачають свою специфічну активність по відношенню до 

мікроорганізмів [111]. 

Інший важливий механізм полягає у порушенні проникності мікробних 

клітин для антибіотика. Так, зміна у стафілококів і синегнійої палички 

ліпідного шару клітинної стінки або поява неспецифічних білків у зовнійній 

мембрані кишкової палички попереджують проникнення антибіотиків у 

мікробну клітину.    

Модифікація чутливих до антибіотика ділянок також приводить до 

розвитку резистентності мікроорганізмів. Так, зміна структури білка, який 

входить до складу рибосом, зменшує зв’язування аміноглікозидів і макролідів з 

рибосомами, що попереджує інгібуючу дію антибіотиків на синтез білка. 

Також розвиток резистентності можливий шляхом синтезу речовин, які не 

інактивуються під дією антимікробних засобів. Так, стійкість до 

сульфаніламідів і триметоприму пов’язана з продукуванням МО нечутливих до 

дії цих препаратів дигідроптероатсинтетази і дигідрофолатредуктази. 
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Використання антимікробих засобів у занижених дозах, збільшення 

інтервалів між введенням препарату приводять до створення в організмі 

субтерапевтичних концентрацій антибактеріальних засобів і, як наслідок, до 

селекції резистентних форм МО [84, 233].    

Застосування антибіотиків, призначених для етіотропної терапії, з метою 

підвищення продуктивності тварин привело до селекції мікрофлори, 

резистентної до лікарських засобів. У результаті широкого застосування у 

тваринництві тетрациклінових антибіотиків у якості кормової добавки 

більшість штамів сальмонел  та ешерихій набули резистентності до препаратів 

даної групи [291]. 

З метою подалання резистентності МО застосовують різні способи [233, 

273]. 

Одним із можливих способів подолання резистентності є хімічна 

трансформація молекул антимікробних речовин шляхом синтезу нових 

речовин або поєднання існуючих з неконкурентними інгібіторами β-лактамаз. 

Однак, через деякий час після початку використання нового препарату 

спостерігається поширення детермінант резистентності до препарату в 

плазмідах і транспозонах. У зв’язку з цим ефективність препарату починає 

зменшуватись, що зумовлює необхідність синтезу все нових антимікробних 

препаратів [232]. 

Іншим способом вирішення проблеми резистентності є використання 

речовин, які забезпечують елімінацію плазмід з резистентних МО та діють на 

детерміанти стійкості. Так, акрихін та акрифлавін викликають елімінацію R-

факторів із сальмонел, шигел та ешерихій і пригнічують розвиток 

атибіотикостійких штамів бактерій до пеніциліну, ампіциліну, неоміцину, 

рифампіцину і стрептоміцину. 

  В Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України вивчено 

характер взаємодії R-плазмід (на прикладі рекомбінантних плазмід pUC19 та 

pBR322) з наночастинками золота і срібла та запропоновано застосовувати такі 

наночастинки як агенти елімінації плазмід антибіотикорезистентності [122]. З 



67 

 

метою подолання антибіотикорезистентності мікроорганізмів - збудників 

інфекційно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки запропоновано 

застосовувати спосіб, який включає виявлення у мікроорганізмів, які 

викликають дані захворювання, плазмідної ДНК та елімінацію R-плазмід [78, 

259]. Методом обробки плазмідовмісних бактерій розчином наночастинок 

золота та срібла з наступною їх контрcелекцією за ознакою чутливості до 

антибіотиків було встановлено, що наночастинки золота розміром 30 нм в 

концентрації 9,65 мкг/мл та наночастинки срібла розміром 30 нм в концентрації 

40 та 20 мкг/мл є ефективними агентами елімінації R-плазмід у патогенних 

бактерій, що є перспективним у напрямку подолання антибіотико-

резистентності в клінічній практиці. Дослідження, проведене  в Інституті 

біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, засвідчило здатність 

грам-позитивних, грам-негативних штамів мікроорганізмів та грибів Candida 

активно акумулювати наночастинки як на поверхні, так і всередині клітин. 

Наслідком такої активної контактної взаємодії і акумуляції наночастинок є 

порушення цілісності клітинної оболонки патогенних мікроорганізмів та 

інгібування ферментів енергетичного метаболізму. Подальшим вивченням 

чутливості до антибіотиків, яке було проведено за допомогою дисків з 

антибіотиками:  стрептоміцином 30 мкг, еритроміцином  15 мкг, цефтазидимом 

30 мкг, лінкоміцином 15 мкг, ампіциліном 10 мкг, гентаміцином 10 мкг, 

тетрацикліном  30 мкг та  канаміцином  30 мкг, було встановлено, що у S.aureus 

плазмідоасоційованою була стійкість до ампіциліну, гентаміцину та 

тетрацикліну; у випадку елімінації R-плазмід з клітин Klebsiella pneumonie 

спостерігали втрату антибіотикорезистентності до цефтазидому, а у  випадку 

Haemophilus influensae підтверджено плазмідну локалізацію генів  

антибіотикорезистентності до таких антибіотиків, як цефтазидом та 

тетрациклін; при обробці бактерій Enterococcus faecalis наночастинками срібла 
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антибіотикорезистентність втрачалася до антибіотиків тетрацикліну та 

канаміцину [259]. 

Найпоширенішим способом боротьби з резистентністю, який 

застосовується на даному етапі, є використання комбінацій різних 

антимікробних препаратів [311].  

Широке поширення резистентних МО вимагає розробки комплексу 

заходів, які повинні бути направлені на попередження формування 

резистентних популяцій, обмеження їх циркуляції і поширення та пригнічення 

вже сформованих популяцій [64, 190].        

Щодо розробки нових антимікробних засобів, на нашу думку, доцільно 

розробляти і впроваджувати у практику, в першу чергу, ті антимікробні засоби, 

які будуть запобігати розвитку антибіотикорезистентності. Найбільш 

перспективними виступають розробки щодо  використання в якості активних 

фармацевтичних інгредієнтів речовин, які забезпечують ефективну елімінацію 

детермінант антибіотикорезистентності [317].  

1.3.2 Застосування антимікробних засобів в умовах резистентності 

Наявність у пацієнтів значної резистентності до антибіотиків викликає 

необхідність проводити терапію більш потужними антимікробними 

препаратами у вищій дозі, що, окрім усього іншого, тягне за собою ще й 

збільшення кількості побічних реакцій від прийому ліків та ускладнень [159]. 

За оцінками Експертної комісії з боротьби з антибіотикостійкими бактеріями 

(Advisory Council on Combating Antibiotic-Resistant Bacteria) у світі щорічно 

використовується близько 73 млрд разових доз або 300 тис. тонн антибіотиків 

[325]. 

З метою подолання явища резистентності мікроорганізмів до існуючих 

лікарських засобів впроваджуються антимікробні засоби нових хімічних груп 

та застосовуються комбіновані препарати [294, 296, 309]. Однак стійкість 

мікроорганізмів росте у багато разів швидше, ніж створюються нові 

антимікробні засоби. На фоні значного росту набутої бактеріальної стійкості за 

останні роки суттєво знизилась активність фармацевтичних компаній щодо 
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розробки та дослідження нових антибіотиків.  З початку XXI століття у світі 

створено не більше 5 нових антибіотиків, що є дуже сумною статистикою, 

враховуючи темпи розвитку резистентності мікроорганізмів до них [137]. 

Враховуючи масштабність проблеми, ВООЗ розробила документ під 

назвою «Глобальна стратегія ВООЗ зі стримування антибіотикорезистентності» 

(WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance) [436]. 

Надмірне та нераціональне застосування антибіотиків вважається однією з 

основних причин поширення резистентності до протимікробних препаратів. 

За ініціативою ВООЗ Всесвітній тиждень правильного застосування 

антибіотиків проводиться у листопаді починаючи з 2015 р. Акція спрямована 

на підвищення обізнаності із зазначеної проблеми та на пропаганду 

правильного застосування таких препаратів [438]. 

ВООЗ у 2017 році опублікувала нову класифікацію антибіотиків та 

рекомендації щодо умов їх призначення [438]. Відповідно до цієї класифікації 

антибіотики поділяються на три категорії: антибіотики групи доступу, групи 

спостереження та резерву (таблиця 1.2).  

Таблиця 1.2 

                                   Класифікація антибіотиків ВООЗ 

Антибіотики групи доступу 

Бета-лактамні антибіотики Інші антибактеріальні препарати 
Амоксицилін Амікацин 
Амоксицилін+клавуланова кислота Азитроміцин* 
Ампіцилін Хлорамфенікол 
Бензатину бензилпеніцилін Ципрофлоксацин* 
Бензилпеніцилін Кларитроміцин 
Цефалексин Кліндаміцин 
Цефазолін Доксициклін 
Цефіксим* Гентаміцин 
Цефотаксим* Метронідазол 
Цефтриаксон* Нітрофурантоїн 
Клоксацилін Спектиноміцин (лише для дорослих) 
Феноксиметилпеніцилін Сульфаметоксазол+триметоприм 
Піперацилін+тазобактам* Ванкоміцин (перорально)* 
Прокаїну бензилпеніцилін Ванкоміцин (парентерально)* 
Меропенем*  
* групові антибіотики, що включені до Переліку основних лікарських засобів і мають 
специфічні обмежені показання до застосування  
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продовження таблиці 1.2 

Антибіотики групи спостереження 

Групи антибіотиків Препарати 
Хінолони і фторхінолони Ципрофлоксацин, левофлоксацин, 

моксифлоксацин, норфлоксацин 
Цефалоспорини III покоління (з або 
без інгібітора бета-лактамази) 

Цефіксим, цефтріаксон, цефотаксим, 
цефтазидим 

Макроліди Азитроміцин, кларитроміцин, 
еритроміцин 

Глікопептиди Тейкопланін, ванкоміцин 
Антисиньогнійні пеніциліни з 
інгібітором бета-лактамази 

Піперацилін+тазобактам 

Карбапенеми Меропенем, іміпенем+циластатин 
Пенеми Феропенем 

Антибіотики групи резерву 

Групи антибіотиків Препарати 
Оксазолідинони 
Наприклад: лінезолід 

Фосфоміцин 

Цефалоспорини IV покоління 
Наприклад: цефепім 

Азтреонам 

Цефалоспорини V покоління 
Наприклад: цефтаролін 

Тігециклін 

Поліміксини 
Наприклад: поліміксин В, колістин 

Даптоміцин 

Така категоризація антибіотиків повинна сприяти правильному їх вибору 

для лікування інфекцій та покращити результати терапії і сповільнити розвиток 

бактерій, стійких до лікарських засобів.  

ВООЗ рекомендує забезпечити наявність антибіотиків групи доступу в 

будь-який час для лікування широкого кола інфекцій.  

До групи спостереження ВООЗ відносить антибіотики, рекомендовані як 

препарати першого і другого вибору для лікування обмеженої кількості 

інфекцій. 

До групи резерву входять антибіотики, котрі слід розглядати як лікарські 

засоби «останньої надії» і використовувати тільки в найтяжчих випадках, коли 

інші можливості вичерпані, зокрема для лікування небезпечних для життя 

інфекцій, спричинених бактеріями з множинною лікарською стійкістю [438]. 

Запропонована класифікація антибіотиків і рекомендації щодо їх 

застосування узгоджуються з «Глобальною стратегією ВООЗ зі стримування 
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антибіотикорезистентності», метою якої є боротьба з резистентністю МО до 

лікарських засобів за рахунок забезпечення оптимального використання 

антибіотиків [436]. 

Провізори (фармацевти) часто є першою контактною точкою пацієнта 

з працівниками охорони здоров’я, і вони відіграють значущу роль 

у консультуванні хворих із незначними недугами, скеровуючи їх в разі потреби 

до лікаря. Така ситуація дає провізорам (фармацевтам) унікальну можливість 

запропонувати ефективне управління лікарською терапією та консультування 

з питань правильного застосування лікарських засобів, а також залучати 

пацієнтів до належного, ефективного, безпечного і відповідального 

застосування антибіотиків і за рахунок співпраці з лікарями забезпечити 

оптимальне й відповідальне застосування антибіотиків. 

Саме з метою допомоги у всесвітній боротьбі 

з антибіотикорезистентністю Міжнародною фармацевтичною федерацією 

(International Pharmaceutical Federation — FIP) розроблено довідник «Fighting 

antimicrobial resistance: the contribution of pharmacists» (Боротьба 

з антибіотикорезистентністю: внесок фармацевтів), в якому висвітлено 

поширення антибіотикорезистентності у різних країнах, обсяги застосування 

протимікробних засобів, програми щодо боротьби з нею,  здобутки та досвід 

різних країн світу у цьому питанні [365].  

Роль фармацевтів у сфері імунізації та вакцинації значно відрізняється 

в усьому світі. У деяких країнах фармацевти в основному приймають участь 

у забезпеченні надійного зберігання та відпуску вакцин, тоді як в інших країнах 

вони відіграють більш вагому та активну роль, оскільки є юридично 

уповноваженими організовувати та реалізовувати національні програми 

щеплення. Стратегічне та інтегроване партнерство між працівниками охорони 

здоров’я стає все більш поширеним, і роль фармацевтів в якості просвітян, 

координаторів набуває більшої популярності. Кілька країн санкціонували 

вакцинацію в аптеках (наприклад Аргентина, Австралія, Філіппіни, ПАР, 

Великобританія і США). Цю практику розпочали в більшості випадків із  

https://www.fip.org/files/fip/publications/2015-11-Fighting-antimicrobial-resistance.pdf
https://www.fip.org/files/fip/publications/2015-11-Fighting-antimicrobial-resistance.pdf
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вакцинації проти грипу, а потім розширили за рахунок імунізації від інших 

хвороб. Звичайно, це супроводжується спеціальними вимогами до навчання 

фармацевта, ведення звітності щодо вакцинації, специфікації на приміщення, 

обладнання та поводження з відходами [365]. 

1.3.3 Роль срібла у лікуванні інфекційних захворювань та подоланні 

резистентності мікроорганізмів 

Вже понад століття у клінічний практиці срібло застосовується як 

антимікробний засіб завдяки його ефективності проти широкого ряду аеробних, 

анаеробних, грампозитивних та грамнегативних бактерій, дріжджових, 

нитчастих грибів та вірусів [303, 304, 341]. Срібло вперше одержало схвалення 

для застосування як  антимікробний засіб у 1920-х роках, але його 

використання  зменшилось із початком застосування антибіотиків для 

лікування бактерійних інфекцій, починаючи з 1940-х років. Останнім часом 

срібло знову набуло  популярності, особливо у лікуванні відкритих ран із  

поширенням метицилін-резистентного золотистого стафілококу [237, 341]. 

Серед всіх металів срібло володіє найбільш вираженою бактерицидною, 

противірусною, фунгіцидною та імуномоделюючою дією, залишаючись при 

цьому малотоксичним. Срібло представляє інтерес тому, що його дія 

специфічна не по виду мікроорганізму, як у антибіотиків, а по клітинній 

структурі. Срібло діє на клітини бактерій, вірусів та інші організми без 

клітинної стінки. Клітини ссавців мають інший, більш щільний тип мембрани, і 

срібло по відношенню до них не є активним [304]. 

Препарати срібла включені у протоколи провізора (фармацевта) при 

відпуску безрецептурних лікарських засобів для симптоматичного лікування 

опіків та поверхневих ран, затверджені наказом МОЗ України № 875 від 

11.10.2013 р. Вказані протоколи рекомендують при наданні допомоги із 

самолікування при опіках та поверхневих ранах відпускати без рецепта лікаря 

антибактеріальні засоби для топічного застосування, що містять сульфадіазин 

срібла [169].  
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Срібло належить до мікроелементів, які в організмі людини беруть участь у 

регуляції обміну речовин, функції деяких ферментів, вітамінів і гормонів [180, 

237].  Тривала робота із сполуками срібла може призводити до відкладення 

срібла в шкірі і зміни її забарвлення - аргірії ("колір загару"), яка є наслідком 

фотохімічного відновлення іонів срібла. У людей з явищами аргірії не 

спостерігаються зміни у функціональному стані органів і систем, а також у 

біохімічних процесах, що відбуваються в організмі. Крім того, у людей з 

ознаками аргірії спостерігається резистентність до більшості вірусних і 

бактерійних інфекцій [180]. Срібло є потужним імуномодулятором; залежно від 

дози, може як стимулювати, так і пригнічувати фагоцитоз [304]. Крім цього, 

срібло виявляє протизапальні властивості, що підтверджується зменшенням 

почервоніння хронічних ран, лікованих колоїдним сріблом [341]. 

Для того, щоб срібло було біологічно активним, воно повинно бути у 

розчинній формі у вигляді Ag+  або кластеру  Ag0. Ag0 є металічною формою 

срібла, яке знаходиться в кристалічних, включаючи нанокристалічні, 

структурах срібла. Активність срібла залежить також від розчинника; у 

фосфатному буфері срібло активніше в нижчих концентраціях, ніж в 

органічних розчинниках [341, 355]. 

У 1960-х роках препарати срібла почали використовувати для лікування 

опіків (спочатку 0,5 % розчин срібла нітрату, а пізніше  1% крем сульфадіазину 

срібла) [301, 304]. Однак тривале  застосування  0,5% розчину срібла нітрату 

може спричинити втрату електролітів. Ця побічна дія, пов’язана з доброю 

розчинністю срібла нітрату, відбувається у результаті реакції з фізіологічними 

рідинами. Іони срібла можуть проникати в кров, з’єднуватись з хлоридами, 

викликаючи їх зниження та дефіцит. Утворений нерозчинний AgCl в організмі 

може бути причиною побічних реакцій. Також у літературі описані випадки 

метгемоглобінемії, яка є серйозним ускладненням застосування нітрату срібла 

[304].  

Сульфадіазин срібла має низький ступінь розчинності, в результаті чого 

при місцевому застосуванні концентрація препарату у рані зберігається на 
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постійному рівні.  Срібла нітрат і сульфадіазин срібла вимагають високої 

частоти аплікації та інактивуються рановою рідиною, а у випадку 

сульфадіазину срібла спостерігається утворення псевдо-струпу, який повинен 

бути усунутий перед повторним нанесенням крему. При лікуванні опіків 

препарати із сульфадіазином срібла переважно застосовуються двічі на день, а з 

срібла нітратом - до 12 разів на день, що приводить до механічного 

травмування рани та виникнення дискомфорту у пацієнта [341, 355]. Вказані 

недоліки використання даних препаратів срібла, з появою на фармацевтичному 

ринку антибіотиків та інших антимікробних речовин, призвели до зменшення їх 

застосування. З активним застосуванням антибіотиків (із 1940-х років минулого 

століття) спостерігається також зменшення наукового дослідження препаратів 

срібла. 

В останні роки інтерес до застосування срібла як антимікробного агента 

суттєво зріс, активно досліджуються препарати на його основі, особливо для 

лікування ран різної етіології [2, 286, 301, 304, 375, 415]. 

Аналіз ринку готових лікарських засобів показав, що в Україні  станом на  

2017 рік є зареєстрованими препарати срібла, які містять як активні 

фармацевтичні інгредієнти солі сульфонамідів, зокрема: сульфадіазин срібла 

(Аргедин Босналек, 1% крем, "Босналек д.д." (Боснія і Герцеговина), 

Сульфаргін, 1% мазь, Таллінський фармацевтичний завод (Естонія),  Дермазин, 

1% крем, «Салютас Фарма ГмбХ», підприємство компанії Сандоз (Німеччина) 

та Ебермін, 1 % мазь, яка містить, крім сульфадіазину срібла, також 

епідермальний фактор росту людський рекомбінантний (рлЕФР), Центр Генної 

Інженерії і Біотехнології (Республіка Куба); сульфатіазол срібла (Аргосульфан, 

2% крем, "Єльфа" (Польща) [103]. Вказані лікарські засоби відносяться до 

групи сульфаніламідних засобів; відповідно до інструкцій для медичного 

застосування дані препарати мають широкий спектр антибактеріальної 

активності, що включає майже всі види мікроорганізмів, які спричиняють 

інфікування ранової поверхні шкіри; активні щодо грампозитивних і 

грамнегативних бактерій, грибів роду Candida і дерматофітів.  Бактерицидні 
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властивості даних препаратів обумовлені активністю іонів срібла, які діють на 

мембрани та клітинні стінки бактерій.  Іони срібла вивільняються у рані 

поступово в результаті дисоціації сульфадіазину або сульфатіазолу срібла, 

забезпечуючи постійну протимікробну дію. Бактерицидна активність іонів 

срібла доповнюється бактеріостатичним ефектом сульфадіазину або 

сульфатіазолу, що також вивільняються в процесі дисоціації [341]. Вітчняні 

лікарські засоби подібного складу на ринку України відсутні [103]. 

Нами також проаналізовані екстемпоральні прописи, до складу яких 

входить срібло, зокрема срібла нітрат, коларгол або протаргол.  Серед 

екстемпоральної рецептури є чимало прописів м’яких лікарських засобів, до 

яких входять вказані активні інгредієнти.  Eкстемпоральні прописи м’яких 

лікарських засобів наведені у табл. 1.3 [1 , 271]. 

Станом на 2019 рік субстанція срібла нітрату в Україні не зареєстрована, 

що унеможливлює виготовлення екстемпоральних лікарських засобів [103]. 

Відповідно до Державного реєстру лікарських засобів України, із 

субстанцій срібла в Україні зареєстровані субстанції срібла колоїдного 

(коларгол) та срібла протеїнату (протаргол), виробництва "Laboratorios Argenol 

S.L." (Іспанія). Вказані лікарські засоби використовуються як субстанції для 

виготовлення стерильних та нестерильних лікарських форм [103]. 

Таблиця 1.3 

Екстемпоральні м’які лікарські засоби, які вміщують срібло 

1. Микулича мазь 

Склад: Срібла нітрату                   1,0 

             Бальзаму перувіанського  10,0 

             Ланоліну                             10,0 

             Вазеліну               до         100,0            

2. Мазь типу Микулича 

Склад: Срібла нітрату                    0,25 

            Бальзаму Шостаковського   1,0 

            Вазеліну                                30,0 

3. Мазь коларголова типу Микулича 

Склад: Коларголу                             3,0 

             Води очищеної                    1,0 

             Ланоліну                              2,0 

             Свинячого жиру                 15,0 

4. Мазь від нежитю 

Склад:  Протарголу                           0,5 

              Води очищеної                    1,0 

              Ментолу                               0,1   

              Ланоліну                     

              Вазеліну      по                     5,0   
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Протаргол і коларгол належать до захищених колоїдів і являють собою 

колоїдний оксид срібла, захищений продуктами гідролізу білка. Завдяки 

захисту гідрофобних колоїдів макромолекулами, вони мають цінні технологічні 

властивості, зокрема спонтанність розчинення. У коларголі і протарголі срібло 

знаходиться в неіонізованому стані, тому вони не викликають подразнення 

тканин, яке виникає внаслідок хімічної взаємодії іонів важкого металу з 

тканинними білками. Дані препарати володіють більше бактеріостатичною, ніж 

бактерицидною дією. Оскільки розмір частинок захищених колоїдів такий, що 

вони не проходять через фізіологічні мембрани, вони не можуть всмоктуватись, 

і їх препарати проявляють тільки місцеву дію [271].    

   

1.4 Перспективи створення лікарських засобів методами 

нанотехнології 

Досягнення нанотехнології позначились на всіх напрямках науки, в тому 

числі на розвитку медицини і фармації, де наноматеріали знаходять своє 

широке застосування в лікуванні та діагностиці різних захворювань [25, 93, 

192, 199, 252, 361, 358].   

Нанотехнології у фармації – це  перш за все створення лікарських засобів 

з нанорозмірними матеріалами, у складі яких наноматеріали виконують функції 

активних фармацевтичних інгредієнтів, допоміжних речовин або матеріалів для 

упакування. Одним з пріоритетних напрямків нанотехнології є створення 

наноматеріалів та дослідження їх в якості активних фармацевтичних 

інгредієнтів у складі лікарських засобів [36, 44, 344].   

У світовій медичній практиці вже понад 250 нанопрепаратів та  

діагностичних маркерів на основі нанотехнологій  є затверджені або 

знаходяться на різних стадіях клінічних досліджень [429].  Європейське 

агенство з лікарських засобів повідомляє про 11 маркетингових програм для 

наноліків і приблизно 50 препаратів, які знаходяться на стадії клінічних 

досліджень [392, 429]. США є найбільш успішним регіоном щодо 
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впровадження нанопрепаратів [390, 429]. Так, для попадання лікарських засобів 

безпосередньо в місце запалення або інший патологічний процесс застосовують 

нанокапсули (до 100 нм) з нанопорами, які мають властивість проникати 

безпосередньо в ділянку пошкоджених клітин, зокрема, препарат Doxil із 

вмістом доксорубіцину для лікування саркоми Капоші, пухлин печінки, 

передміхурової, грудної залози та препарати на основі амфотерицину В. З 

метою діагностики використовують такі наноструктури, як наночастинки 

золота та магнітні нанокристали, які є носіями флуоресцентних маркерів [429]. 

Нанокапсули широко використовуються також у косметології. Косметична 

компанія «Lancome» випускає крем, що містить нанокапсули з церамідами.  

У фармацевтичній технології під терміном «матеріал» розуміють загальне 

поняття, що означає сировину (вихідна сировина, реактиви, розчинники), 

допоміжні речовини, проміжну продукцію, активні фармацевтичні інгредієнти 

та матеріали для пакування і маркування [189]. 

Пакувальна галузь, у тому числі для пакування лікарських засобів, має 

особливо великий потенціал для розвитку нанотехнологій [132]. Добавки 

наночастинок срібла, цинку, міді до полімерів, паперу, картону або нанесення 

на матеріал паковання антимікробного нанопокриття захищають запакований 

засіб від мікробного забруднення. Крім покращення бар'єрних властиностей 

полімерні нанокомпозити здатні покращувати такі фізико-механічні 

характеристики паковання як міцність на розрив, прокол, удар тощо. До 

найновішого покоління паковань належать так звані «інтелектуальні» 

паковання, які містять сенсори, вироблені за допомогою нанотехнологій, що 

здатні виявляти хімічні та біологічні домішки навіть у мінімальних дозах або 

фіксувати порушення необхідного температурного режиму під час зберігання 

засобу [132]. 

Нанорозмірами є величини від 1 до 100 нм; такі розміри мають молекули 

амінокислот, медіатори, вітаміни, інсулін, гемоглобін, антитіла та інші, які в 

живому організмі проявляють найбільш виражену фізіологічну та біохімічну 

активність. Це дає можливість стверджувати, що перебіг фізіологічних та 
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біохімічних процесів на рівні капілярів, мембран, клітин та їх органел, дії 

медіаторів, функції іонних каналів відбуваються із залученням наномеханізмів 

існуючих в організмі наночастинок [79, 97, 117, 304].  

За номенклатурою IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry 

– Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії) наночастинки – це 

частинки, розміри яких не перевищують 100 нм і містять 106 або меншу 

кількість атомів.  

Наночастинки існують у сфері, проміжній між квантовою та Ньютоновою 

шкалами вимірів. Наночастинки можна отримати з різних матеріалів у різних 

формах (кульки, палички, нитки, трубки тощо). За матеріалом наночастинки 

можна класифікувати на: металеві, напівпровідникові та полімерні.  

За структурою наноматеріали класифікують на наступні групи [25, 181, 

304]:  

- нанопористі структури; 

- нанотрубки, нановолокна; 

- нанодисперсії (колоїди); 

- наноструктуровані поверхні і плівки; 

- нанокристали і нанокластери. 

На даний час відома велика кількість методів одержання нанооб’єктів та 

наноструктур. Відповідно до механізмів синтезу всі методи класифікують на: 

фізичні (кріоподрібнення, електродугове розпилення, конденсація, піроліз, 

атомна зборка, розпилювальна сушка, аерозольні методи, маніпуляція атомами 

і молекулами та ін.); фізико-хімічні (самозборка, кристалізація, виділення нової 

фази із гомогенного середовища та ін.); хімічні (осадження в рідкому 

середовищі, реакції в рідкій і газовій фазі, кріохімічний синтез, золь-гель метод 

та ін.); біосинтез; генна інженерія клітин тварин, рослин та мікроорганізмів 

[175].  

Частинки нанорозмірів мають інші фізичні, фізико-хімічні, біологічні та 

фармакологічні властивості, ніж частинки мікророзмірів. Із зменшенням 

розміру частинки поверхнева енергія збільшується, велика поверхня 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiogLuw3q7dAhXnl4sKHaBICugQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fiupac.org%2F&usg=AOvVaw3M8dj-vR8FPCRmfQ8wbPeN
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наночастинок і тим самим поверхнева енергія таких структур робить суттєвий 

внесок у їх різнобічні властивості. Перехід від мікророзмірів до наночастинок 

супроводжується також зміною міжатомних відстаней, що зумовлює 

виникнення своєрідних властивостей наноструктур [181]. Маленький розмір 

наночастинок означає, що більшість атомів знаходиться на поверхні і, таким 

чином, поведінка цих поверхневих атомів змінює їх фізичні, хімічні, фізико-

хімічні, біологічні та фармакологічні властивості. Наночастинки можуть легше 

проникати у людський організм і бути більш біологічно активними через їх 

велику площу поверхні на одиницю маси в порівнянні з мікророзмірними 

частинками [389, 391]. Так, завдяки великій питомій поверхні наночастинок 

срібла збільшується область контакту срібла із збудниками інфекційних 

захворювань, значно підвищуючи його бактерицидні властивості [181, 304].  

Якщо розміри частинок зменшуються до 20 нм і менше, то на таких 

відстанях у будь-яких електричних реакціях з’являється квантова складова, а 

значить, поведінка маленьких електричних провідників стає непередбачуваною. 

У 1900 році німецький фізик Макс Планк припустив, що на малих відстанях  

зміна енергії проходить не неперервно, як у макроскопічному світі, а стрибками 

або порціями, і цю частинку енергії, на яку зменшується або збільшується її 

поточне значення, назвав квантом [181]. 

Початок досліджень з нанотехнології відбувся у 2-й половині XX 

століття, коли були розроблені методики одержання перших нанооб'єктів. Так, 

ліпосоми були вперше одержані у 1960-х, дендримери синтезовані у 1970-х, а 

фулерени – у 1980-х роках. У 1982 році був створений перший скануючий 

тунельний мікроскоп, який став одним із основних інструментів 

нанотехнологів. Цей прилад дозволив виводити зображення одиночних молекул 

і атомів на екран комп’ютерного монітору, а також із його допомогою стало 

можливим не тільки бачити атом, але і «доторкнутися» до нього, і навіть із 

допомогою спеціальної голки переміщувати його. Голка тунельного мікроскопу 

є настільки тонкою, що здатна доторкатися тільки до одного атома. Працюючи 



80 

 

з тунельним мікроскопом можна, укладаючи атом за атомом, побудувати 

молекули будь-якої структури, як існуючі в природі, так і нові [181].  

У 1991 році були відкриті нанотрубки – трубки з вуглецю діаметром від 

декількох нанометрів до десятків нанометрів, а довжина нанотрубки може бути 

до декількох мікрон. Формуються вони з листочків графіту, які скручуються 

самовільно. Нанотрубки є дуже міцними, мають властивості провідників або 

напівпровідників і відрізняються доброю теплопровідністю. Електронів у 

нанотрубці багато, а довжина її в тисячі раз перевищує діаметр, тому 

електричний струм циркулює за класичним правилом: виконується закон Ома 

[117]. 

Таким чином, нанотехнологія по своїй суті є способом збереження 

матеріальних ресурсів. Однак переважно використовується термін 

«нанотехнології» і цей термін у множині об’єднує не тільки вміння 

маніпулювати матерією, але і всі інші прийоми, які дозволяють створювати 

об'єкти з точністю, яка вимірюється нанометрами [117]. 

Медицина і фармація стали важливими прикладними напрямками 

реалізації досягнень нанотехнології [121, 272, 283]. Наноматеріали, які 

застосовуються із фармацевтичною метою, - нанопорошки, наноструктуровані 

матеріали, наноплівки, матеріали з наноутвореннями на поверхні. З’явився 

термін “фармацевтична нанотехнологія» під яким розуміють сукупність знань 

про властивості лікарських речовин нанометрових розмірів, а також методи їх 

одержання і модифікації, включаючи маніпуляцію атомами і молекулами [181].  

Фармацевтична нанотехнологія характеризується специфікою виробництва 

лікарських засобів, вимагає розробки достовірних аналітичних методів оцінки 

нанооб’єктів, а також розробки нормативів їх якості та безпечності, вивчення 

токсичності, кумулятивних властивостей, екологічної безпеки та розробки 

методів утилізації продуктів нанотехнології [94, 101, 181].  

Фармацевтична нанотехнологія є міждисциплінарною наукою, у якій 

поєднуються особливості різних наукових напрямків [53]. Дослідження в 

області фармацевтичної нанотехнології вимагають інтегрованих знань багатьох 
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наукових напрямків, які в значній мірі є незалежними [94]. Так, закони фізики 

управляють міжатомними та міжмолекулярними взаємодіями, в тому числі і 

квантовими ефектами, які проявляються на нанорівні; законам хімії 

підпорядковується взаємодія молекул. Стандартизація та оцінка якості 

нанопродуктів, технологічного процесу неможлива без знання фармацевтичної 

та аналітичної хімії [53].  

Сфери застосування нанотехнології у медицині – одержання лікарських 

субстанцій, допоміжних речовин, наноносіїв як засобів доставки ліків і готових 

лікарських форм [101, 181, 221, 381, 382]. Часто саме способи доставки ліків 

вважають основною сферою застосування нанотехнологій у фармацевтичній 

технології. Засоби доставки ліків, які вимірюються нанометрами, сьогодні 

популярні та різноманітні за структурою – це ліпосоми, дендримери, 

наносфери, нанокапсули, фуллерени. Ці наноструктуровані системи також 

називають наночастинками або наносистемами [179, 181]. 

До наночастинок науковці відносять як частинки власне лікарської 

речовини, так і більш складні структури, які можуть містити поряд з молекулою 

лікарської речовини і допоміжні компоненти, які приймають участь у 

структуроутворенні: високомолекулярні сполуки, поверхнево-активні речовини 

та інші [77, 166].  

Наночастинки створюють з допомогою штучних або природних полімерів 

[431]. Використовують біосумісні та біодеградабельні полімери. Найбільш 

поширеними видами полімерів є полі(алкілціаноакрилатні), полістеринові, 

поліакролеїнові, полі(вінілпіридинові), поліглутаральдегідні, білкові, 

желатинові, полісахаридні та інші [185, 418]. Вивільнення лікарської речовини 

з наночастинок (наносистем) може проходити як шляхом десорбції з поверхні, 

дифузії з матриці наночастинки, ерозії матриці, поєднання ерозії і дифузії [176]. 

Таким чином, системи доставки ліків містять значну кількість 

структуроутворювача, який далеко не завжди характеризується 

фармакологічною індиферентністю і доброю біосумісністю. Залишаються 

невирішеними проблеми безпечності, пов’язані з наявністю таких допоміжних 
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речовин, як полімери, які захоплюються клітинами ретикулоендотеліальної 

системи, або поверхнево-активні речовини, здатні негативно впливати на 

біологічні мембрани, що у результаті може призводити до нагромадження 

наноносіїв у печінці та селезінці; утворення капсул і гранульом у місцях 

введення; гемолізу клітин під впливом наноносіїв та ін. [146, 305, 420].  

Найбільш безпечними є фосфоліпідні частинки, оскільки фосфоліпіди не 

тільки біосумісні, але і необхідні для нормального функціонування клітин 

організму, тому ці засоби доставки – ліпосоми та наносоми - мають не тільки 

наукове, але і практичне значення [176, 363].    

Нанотехнології ставлять перед науковцями також і тривожні питання, 

наприклад, чи не будуть наноматеріали забруднювати оточуюче середовище, 

тому не можна говорити лише про переваги або недоліки, а доцільно говорити 

про баланс між вигодами і проблемами досягнень нанотехнології [135, 196].   

 Нанотехнологія почала активно розвиватись у 1980-і роки, оскільки тоді 

стало очевидно, що час закінчувати з марнотратством – надто багато енергії і 

речовин витрачалось на створення різних механізмів та приладів. На цей час від 

нанотехнології чекали, що вона позбавить промисловість від надмірного 

поглинання природної сировини та інших матеріалів і виведе цивілізацію в еру 

стійкого розвитку. На початку зародження нанотехнологія була заняттям 

потайним, і навіть засекреченим. У 1955 році маніпуляціями на атомному рівні 

займались тільки 5 колективів: три у США, один у Європі та один в Японії. 

Ситуація змінилась у середині 1990-х років, і цей процес був швидше 

політичним, ніж науково-дослідним. У цей час у США була розроблена 

програма «Національна нанотехнологічна ініціатива” (NNI), яка офіційно була 

задекларована у 1999 році [394]. У цей час японці вже асигнували великі суми 

на дослідження маніпуляцій з одиночними атомами, в ході яких повинні були 

забезпечити майбутнє своїй мікроелектронній промисловості. Таким чином, у 

середині 1990-х років в умовах конкуренції досліджень у різних країнах 

змінився напрям нанотехнології від досліджень, які будуть сприяти 

бережливому відношенню до оточуючого середовища, на стратегічні 



83 

 

дослідження для промислового розвитку США. Початковий бюджет NNI у 2000 

році становив 300 млн доларів, у 2005 році - 970 млн доларів, а у 2008 р. вже 

зріс до 1,447 млрд доларів [117].   

У цей час європейські лабораторії мікроелектроніки або мікротехнології, 

турбуючись про своє майбутнє, розуміючи, що джерела фінансування можуть 

закінчитись, оголошували себе європейськими центрами нанотехнології. 

Європейська комісія розробила свою програму під назвою «Нанотехнології, 

матеріали і процеси» (NMP), яка розпочала діяти у 2002 році [117]. У 

Європейському Союзі були ініційовані Шоста та Сьома рамкові програми (FP6  

та FP7), які переросли у програму Горизонт 2020 [251, 289]. 

Засновником нанотехнології вважається Річард Фейнман, фізик, якому 

належать слова «На дні місця багато: запрошення у нову область фізики», хоча 

він не передбачив прихід нанотехнології, як це йому приписують [175, 176]. 

Останнім часом активно розвиваються дослідження, у яких автори 

аналізують механізми взаємодії клітин мікроорганізмів із нанорозмірними 

частинками [174, 178, 250, 318, 351]. У дослідженнях показано, що взаємодія 

наночастинок із клітинами відбувається за допомогою двох типів механізмів: 1) 

колоїдно-хімічних, які зумовлені формуванням подвійного електричного шару 

клітини й відповідно зарядом її поверхні та електрокінетичними явищами, а 

саме – транспортуванням частинок у дифузійному шарі клітини; 2) 

енергозалежних біохімічних процесів, що відбуваються в клітині. Напрямок 

руху частинок у дифузійному шарі клітини визначають величина і знак заряду 

частинок [106].   

 Основною структурою клітини, яка відповідає за процеси взаємодії з 

колоїдною частинкою, є плазматична мембрана. Наночастинки можуть бути 

просто абсорбовані на поверхні клітинних мембран, метаболізувати в клітинах і 

деградувати, що призводить до цитотоксичного ефекту [3, 203]. Деякі 

наночастинки можуть глибоко проникати в шкіру [373, 384]. Відмінності у 

поглинанні залежать від величини та поверхневих властивостей частинок [417], 

а також від точок контакту в шлунку, кишківнику та на шкірі. Після 
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проникнення частинок в організм їх розподіл залежить значною мірою від їх 

поверхневих характеристик [134, 135, 374].    

Методом ядерно-магнітного резонансу доведено, що рельєф поверхні 

наночастинок впливає на кінетичну активність в реакціях обміну; наприклад, 

ділянки наночастинок золота, які мають вершини і хребти, є суттєво 

активнішими, ніж ділянки у формі терас [181].  

Перед ученими різних спеціальностей стоять важливі завдання 

грунтовного вивчення позитивних властивостей продуктів нанотехнології – 

наночастинок, а також їх можливої негативної дії як на організм людини, так і 

на зовнішнє середовище з метою попередження таких впливів [29, 120, 123, 

127, 138, 339]. Особливо важливим є дослідження особливостей проникнення 

наночастинок через біологічні мембрани і накопичення їх в паренхіматозних 

органах (печінці, серці, нирках, легенях та ін.) та встановлення особливостей 

впливу наночастинок на шкіру, легені, кишковий тракт при різних шляхах 

введення [134-136, 374, 377, 437].   

 Ряд досліджень вказують на шкідливий вплив наночастинок на здоров’я 

людей та навколишнє середовище [4, 10, 393]. Наночастинки можуть діяти як 

важливий чинник ризику з боку довкілля, який викликає смертність від кардіо-

пульмонологічних захворювань. Підвищений ризик таких захворювань при 

використанні наноматеріалів потребує специфічних досліджень, які необхідно 

проводити щодо кожної з новостворених наночастинок [267, 277]. Відходи 

виробництва таких наночастинок можуть спричиняти їх надмірне 

концентрування в об'єктах довкілля. Виходячи з поширеної практики 

відведення відходів виробництва із стічними водами, можливе потрапляння 

наноматеріалів у довкілля саме таким способом. Існує значна вірогідність того, 

що людина зазнає дії наночастинок унаслідок потрапляння їх в організм через 

органи дихання, травлення або шкірний покрив [22, 398]. Тому, хоч 

наноматеріали можуть створити безліч нових можливостей для виробничих 

компаній та позитивно вплинути на їх позиції на ринку, вони також можуть 

представляти велечезні бізнес-ризики [4].  
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1.4.1 Наночастинки металів як перспективні об’єкти досліджень з 

метою створення антимікробних засобів 

З активним розвитком нанотехнологій оптимістичні прогнози зі створення 

нових ефективних антимікробних засобів пов’язують з наночастинками металів 

[16, 26, 30, 39, 230, 231, 235, 261, 266, 324, 343, 400]. 

Металеві наночастинки займають особливе місце серед наноматеріалів. 

Це передусім частинки срібла, міді, золота і магнітних матеріалів (залізо, 

нікель, кобальт) і сплави, виготовлені з магнітних металів [2, 15, 47, 49, 72, 73]. 

Їх розміри коливаються в межах 0,8 – 250 нм. Практичне застосування 

нанорозмірних частинок металів у медицині пов’язане з їх оптичними, 

антимікробними та магнітними властивостями, які безпосередньо залежать від 

розміру [421, 425, 427]. Для підвищення біосумісності поверхню частинок 

вкривають біомолекулами або поверхнево-активними речовинами (ПАР) [9]. 

У сучасній зарубіжній науковій літературі є багато інформації про 

дослідження щодо кращої ефективності металічного чи іонного срібла [412, 

421, 428, 433]. Дослідження доводять, що у дослідах іn vitro іонне срібло 

призупиняє ріст й розмноження бактерій на одну або дві хвилини швидше ніж 

металічне, але виявляється набагато менш ефективним у дослідженнях у 

живому організмі. Це пов’язано з тим, що потрапляючи в організм, іонне срібло 

забирає електрони від інших клітин і швидко нейтралізується при проходженні 

через печінку. Зокрема, у ранах ефективність іонного срібла є дуже коротка. 

Металічні наночастинки не нейтралізуються при першому проходженні через 

печінку, а продовжують свою дію до того часу, поки вони не вимиються з 

системи, що може становити близько 2 днів  [355, 356].  

Нанопокриття на основі частинок срібла з розмірами 10-30 нм проявляє 

бактерицидну активність проти 150 видів бактерій.  Антибактеріальна  дія  

триває декілька днів. Механізм антимікробної дії наносрібла пов’язують з тим, 

що наночастинки срібла адсорбуються на поверхні мікробної мембрани; 

руйнують молекули ліпополісахариду, також проникають усередину мембрани, 

підвищуючи її проникність. Проникаючи всередину клітини, наночастинки 
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срібла зв’язуються з цитохромами і блокують дихальний ланцюг; зв’язуються з 

компонентами електрон-транспортного ланцюга, а також ДНК, пригнічуючи 

його; зв’язуються з білками, особливо багатими на сульфгідрильні групи, 

пригнічуючи активність ферментів [262, 304].  

1.4.2 Міжнародний досвід дослідження та застосування  

антимікробних засобів на основі наночастинок металів 

З активним розвитком нанотехнологій і впровадженням їх результатів у 

медицину науковці у різних країнах займаються розробкою лікарських засобів 

на їх основі [141, 315, 320, 321, 322, 331, 332, 353]. Дані дослідження доводять, 

що наночастинки металів, зокрема срібла переважно підсилюють дію 

антибіотиків та протигрибкових засобів [423, 424].  Так, наночастинки срібла 

виявляють синергізм при поєднанні з поліміксином В по відношенню до всіх 

грамнегативних бактерій [413]. У комбінації з гентаміцином, стрептоміцином, 

канаміцином та сульфаніламідами наночастинки срібла також виявляють 

сильніший антимікробний ефект [412, 413]. Щодо антагонізму наночастинок 

срібла та антибіотиків, такі результати були одержані лише при комбінації з 

хлорамфеніколом (левоміцетином) [413].     

Цікавим є те, що дослідження свідчать про підсилення наночастинками 

срібла антимікробної дії антибіотиків не лише при введенні наночастинок у 

молекули вказаних речовин, але і при одночасному комбінованому 

застосуванні антибіотиків та наночастинок у іншій лікарській формі, 

наприклад, розчині. Так, у дослідженнях, проведених з 19 антибітиками  

шляхом їх комбінованого застосування з розчином Silver-Water Dispersion, який 

є продуктом нанотехнології, було підтверджено синергізм або адитивний ефект 

використаних антибіотиків по відношенню до метицилін-резистентних штамів 

організмів [419].   

У зарубіжній літературі є інформація про застосування нанокристалічного 

срібла в концентрації 1% у складі крему для лікування алергічного контактного 

дерматиту [333]. Дослідження з вивчення активності наночастинок срібла на 
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моделі контактного дерматиту у свиней показують, що наночастинки срібла, 

крім бактерицидної дії, мають і протизапальну дію [331].   

Американською компанією ABL (American Biotech Lab) на основі 

наносрібла розроблено лікарський засіб  Silver Biotics у формі розчину та спрею 

[429]. Проведено дослідження оптимального розміру наночастинок срібла, який 

впливає на їх ефективність у лікарських формах. Встановлено, що найменший 

розмір частинок не є бажаним, оскільки дуже малі частинки можуть втрачати 

стабільність і/або взаємодіяти між собою, що негативно впливає на 

ефективність лікарського засобу. Оптимальним є розмір наночастинок срібла не 

менше  5-7 нанометрів, при якому наночастинки збираються у кластери 

(асоціати), в яких частинки не доторкаються одна до одної, а знаходяться на 

відстані 2-3 нанометри одна від одної.  Важливе значення має також унікальне 

покриття наночастинок. Кожна частинка наносрібла покрита тонкою плівкою 

срібла оксиду, яка є бар’єром для електричного заряду [429].    

Європейською опіковою асоціацією (European Burns Association) 

підтверджено високу ефективність перев’язувального матеріалу ActicoatTM, 

який містить наносрібло, при лікуванні опіків;  проведені дослідження також 

доводять відсутність виникнення резистентності та цитотоксичності до 

нанокристалічного срібла [355]. Перев’язувальний матеріал ActicoatTM з 

нанокристалічним сріблом забезпечує вивільнення Ag0, яке повільніше 

інактивується хлоридами та органічними речовинами, ніж іонне срібло. Через 

30 хв після застосування ActicoatTM нанокристалічне срібло знижує кількість 

життєздатних бактерій до рівня 102 КУО/мл. ActicoatTM пригнічує ріст Ps. 

aeruginosa та S. аureus принаймні на 9 днів. ActicoatTM забезпечує постійний 

антимікробний рівень срібла протягом 7 днів, що у свою чергу не спричиняє 

травмування рани, турбування пацієнта і зберігає час медичного персоналу 

[355].    

У Росії зареєстровані препарати наносрібла, виробництва НПЦ «Вектор-

Віта» м. Новосибірськ, у різних лікарських формах – гель, крем, пудра, які 

містять як діючу речовину Арговіт, що представляє собою наночастинки 



88 

 

срібла, стабілізовані  низькомолекулярним полівінілпіролідоном. Вміст срібла в 

Арговіті становить 5-7%. Вміст арговіту у лікарських засобах є наступним:        

2,5 % у гелі, 2 % - у кремі [194]. Нанозасоби серії «Велт» на основі 

наноструктурованої антимікробної субстанції Велтон розроблені для потреб 

ветеринарії [116]. 

1.4.3 Стан наукових досліджень зі створення лікарських засобів на 

основі наночастинок металів в Україні 

В Україні створенням потенційних наноматеріалів для потреб медицини 

займаються ряд науково-дослідних установ НАН та НАМН, закладів вищої 

освіти різного профілю тощо [175, 205, 298]. 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 інші [175, 

255, 256]. Останніми роками активно проводяться дослідження фізичних, 

фізико-хімічних, квантово-хімічних властивостей одержаних наноматеріалів, 

що сприятиме активнішому впровадженню продуктів нанотехнології у 

практичну діяльність людини в тому числі медицину та фармацію [41, 46, 51]. 

Однак порівняно з високо розвиненими країнами обсяги фінансування 

досліджень з нанотехнології в Україні та їх подальше впровадження у 

промисловість знаходяться на дуже низькому рівні. Досить складною 

процедурою для українських науковців залишається одержання міжнародних 

патентів, зокрема через високу вартість внеску за одержання патенту та 

недостатність досвіду в оформленні міжнародних патентів [289].   

Якщо в інших галузях вже спостерігається перехід від фундаментальної 

нанонауки до комерційного продукту, то в медицині та фармації зроблені лише 

перші кроки створення інноваційних лікарських засобів з нанорозмірними 

діючими речовинами та впровадження їх у медичну практику: розроблено 

лікарський засіб сорбційно-детоксикаційної дії «Силікс» на основі 

нанокремнезему [88, 242], лікарський засіб антигіпоксичної дії «Ліпін» на 

основі нанокапсул фосфатидилхоліну та ін. [103]. Однак все частіше 
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розробники лікарських засобів розглядають, як об’єкти досліджень, речовини, 

одержані методами нанотехнології [67, 68, 98, 113, 118, 124, 125, 265].  

На сучасному етапі розвиток нанотехнологій у Україні ототожнюють з 

інноваціями та високими технологіями, оскільки Закон України «Про 

інноваційну діяльність» визначає головною метою державної інноваційної 

політики створення соціально-економічних, організаційно-правових умов для 

ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного 

потенціалу країни, забезпеченння впровадження сучасних екологічно-чистих, 

безпечних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництво та реалізація 

нових видів конкурентноспроможної продукції  [83, 167].  

Зацікавленість у створенні нових лікарських засобів на основі 

нанотехнологій зросла із прийняттям в Україні Державної цільової науково-

технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки, 

затвердженої Постановою КМУ № 1231 від 28 жовтня 2009 р. [219], а також 

концепції Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв 

в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому 

числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2011 – 2021 роки, яка 

має на меті сприяння  науковим дослідженням із розробки та створення 

лікарських засобів на основі оригінальних фармацевтичних субстанцій 

вітчизняного виробництва. На рівні НАН України проводиться виконання 

цільової комплексної програми фундаментальних досліджень «Фундаментальні 

проблеми створення нових наноматеріалів та нанотехнологій» на 2015-2019 

роки. Аналіз діяльності наукових інститутів НАН України, залучених до цієї 

програми, показав, що найвищий потенціал знаходиться у сферах нанофізики, 

нанобіотехнології та нанохімії [289].  При  визначенні напрямку розвитку 

нанотехнологій в Україні необхідно взяти до уваги досвід тих країн, де 

нанотехнології розвиваються вже тривалий час. У всіх моделях, що 

використовуються в цих країнах, не залежно від політичного та економічного 

устрою, участь держави зі своєю законодавчою ініціативою є обов’язкова [167].    
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  Щодо перспектив застосування наноматеріалів у медицині, то 

дослідженню наночастинок металів присвячено ряд робіт вітчизняних 

науковців, у яких автори аналізують механізми взаємодії клітин 

мікроорганізмів із нанорозмірними частинками, визначають можливості 

використання наноматеріалів як носіїв для доставки ліків до різних органів, 

обґрунтовують перспективи застосування наноматеріалів для цільової терапії 

[124, 125, 129, 143, 151, 163, 224, 257, 258, 260].   

У НМУ імені О.О. Богомольця проводяться дослідження протимікробної 

дії колоїдних розчинів наночастинок срібла та міді, одержаних в Інституті 

біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України [222, 223, 249, 300].  

Наночастинки срібла досліджувались по відношенню до музейних тест-штамів 

наступних мікроорганізмів: Salmonella typhimurium 144, Staphylococcus aureus 

209P, Shigella sonnei, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans, 

Proteus vulgaris HX 19 №222, Proteus mirabilis ГICK 160208, SS/F-403.  

Дослідження протимікробної активності показало, що колоїдний розчин 

наночастинок срібла здатен інгібувати ріст колоній всіх досліджуваних штамів 

мікроорганізмів при концентрації наночастинок вище за 21,6 мкг/мл. Найбільш 

чутливими до дії наносрібла виявились  Shigella sonnei та Candida albicans, 

100% інгібування їх росту спостерігалось при концентрації 10,8 мкг/мл. 

Найменш чутливим виявився штам Proteus mirabilis ГICK 160208, SS/F-403 

[222].   Протимікробну активність колоїдного розчину міді вивчали по 

відношенню до тест-штамів Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300, 

Staphylococcus aureus 209P, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia 

coli ATCC 2592, Shigella sonnei, Salmonella typhimurium 144 та клінічних 

мультирезистентних ізолятів, виділених від хворих хірургічного профілю. 

Встановлено, що колоїдний розчин наночастинок міді  ефективно пригнічує 

ріст патогенних тест-штамів і мультирезистентних клінічних ізолятів [249]. 

Також у НМУ імені О.О. Богомольця проводяться дослідження 

фармакологічних властивостей наночастинок магнію, які мають здатність 

відновлювати фізіологічний рівень магнію в організмі при стресах, емоційному 
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напруженні та інших захворюваннях, при яких застосовують препарати іонного 

магнію [214], та дослідження з пошуку ефективних протианемічних засобів, у 

яких як активний фармацевтичний інгредієнт досліджують колоїдний розчин 

наночастинок заліза, модифікованих аскорбіновою кислотою, отриманий в 

Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України [214].  

У НФаУ проводяться дослідження ранозагоювальної дії гелю з 

наночастинками срібла та глюкозаміном [114, 130]. До складу гелю входять 

наночастинки  срібла, стабілізовані полівінілпіролідоном, одержані в Інституті 

електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України. Встановлено, що при 

лікуванні лінійної різаної та площинної асептичної рани досліджуваний гель 

сприяє підвищенню міцності рубцевої тканини, ліквідації процесів запалення, 

скороченню площі ранового дефекту [114].      

У НУ «Львівська політехніка» досліджуються пористі композиційні 

гідрогелеві матеріали на основі кополімерів метакрилових естерів з 

полівінілпіролідоном з наночастинками срібла у їх структурі як нові 

остеопластичні матеріали, які здатні ефективно стимулювати регенерацію 

кіскової тканини, зокрема, в ортопедії та щелепно-лицевій хірургії [119], а 

також водорозчинні поверхнево-активні полімерні носії, які можуть 

зв’язуватись за різними механізмами з протипухлинними препаратами та 

утворювати з ними нано- та мікророзмірні водні системи доставки [241].      

Подальший розвиток таких досліджень пов’язаний з низкою проблем, 

серед яких низький рівень державного фінансування досліджень, застаріле 

обладнання та недостатнє матеріальне забезпечення. Впровадження наукових 

розробок у виробництво багато в чому залежить від того, наскільки існуючі 

компанії та представники індустрії зможуть визначити перспективні 

застосування продуктів нанотехнології, тобто від комерціалізації наукових 

розробок [289].    
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1.4.4 Аналіз доказової інформації про лікарські засоби на основі 

наночастинок металів 

 З метою вивчення доказової інформації про наночастинки металів як 

антимікробних засобів нами проаналізовано три доказові бази даних: Cochrane  

(http: //www.cochrane.org/), Medlineplus (http: //www.medlineplus.gov/) та Drugs  

(http: //www.drugs.com/) станом на 01.01.2018 р. [342, 354, 434]. Пошук 

проведено за ключовим словом «nanoparticles» [59].  

Встановлено, що у базі Cochrane є лише 4 повідомлення про 

наночастинки, з них 2 про наночастинки  срібла як антимікробні засоби при 

лікуванні опіків, які застосовуються у вигляді перев’язочного матеріалу під 

торговою назвою Acticoat®.  Інформація про доведену ефективність 

наночастинок срібла при опіках подається наступним чином: Acticoat® у 

порівнянні з іншими доступними срібловмісними засобами контролює більшу 

кількість бактеріального навантаження та біль, зменшує частоту обробки рани 

та час лікування, має меншу кількість несприятливих ефектів і його клінічна 

ефективність є більшою. Хоча порівняльний аналіз показує явні результати 

щодо ефективності та економічної доступності нанокристалічного срібла в 

порівнянні з сульфадіазином срібла або нітратом срібла як при клінічному 

поводженні з опіковою раною, так і відносно його вартості та переваг, є ще 

недостатньо досліджень, які б категорично стверджували про повну 

ефективність застосування зазначеного нанокристалічного срібла, який 

реалізується під брендом Acticoat®. Тому необхідно провести добре розроблені 

рандомізовані контрольовані клінічні випробування, щоб підтвердити таку 

ефективність та прийняти обґрунтовані клінічні рішення [342]. 

У базі Medlineplus, яка містить інформацію з Національної бібліотеки 

медицини США,  є 14 повідомлень щодо наночастинок, проте всі вони 

стосуються протиракової активності, а також 1 повідомлення щодо 

сонцезахисних засобів [434]. 

База даних Drugs містить 16 повідомлень щодо наночастинок, у тому 

числі наночастинок металів, зокрема титану диоксиду як сонцезахисного 
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засобу, а також наночастинок золота, які використовуються у тест-смужках для 

виявлення вірусу Зіка. FDA схвалив безпеку діоксиду титану для використання 

в якості барвника в їжі, ліках і косметиці, включаючи сонцезахисні засоби. 

Проте існують суперечності щодо безпеки наночастинок діоксиду титану, що 

використовуються в косметичній промисловості, наприклад, у сонцезахисних 

кремах. Останні дослідження показують, що наночастинки діоксиду титану 

можуть бути токсичними, хоча у повідомленнях бази даних вказується, що 

необхідні додаткові дослідження   [354]. 

Таким чином, спостерігається наявність доказових даних про лікарські 

засоби  на основі наночастинок у спеціалізованих базах даних. Аналіз та 

моніторинг міжнародних доказових баз є важливим на етапі фармацевтичної 

розробки лікарських засобів на основі наноматеріалів.  

 

Висновки до розділу 1: 

1. В Україні та світі спостерігається погіршення епідемічної ситуації, яке в 

значній мірі  зумовлене  зростанням стійкості мікроорганізмів до існуючих 

антимікробних лікарських засобів. Додаткове навантаження на бюджети 

країн, пов’язане з резистентністю, у Європі становить 1,5 млрд євро, у США 

за різними даними – від 0,1 до 10 млрд дол. США. На фоні зростання 

інфекційних захворювань та значного росту набутої бактеріальної 

резистентності в клінічну практику у всьому світі за останні десятиліття була 

введена дуже обмежена кількість нових антибактеріальних препаратів. 

2. Подолання проблеми резистентності лежить у площині інтенсифікації 

досліджень й впровадження нових антимікробних лікарських засобів, 

розробки лікарських засобів іншої структури, запровадження методів 

контролю розповсюдження резистентності  мікроорганізмів до лікарських 

засобів, що використовуються.   

3. На основі узагальнення даних літератури, аналізу зареєстрованих в Україні  

готових лікарських засобів та екстемпоральних прописів, до складу яких 

входить срібло, можна стверджувати про перспективи застосування 
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бактерицидних властивостей наносрібла як ефективного антимікробного 

засобу щодо ряду хвороботворних бактерій.  

4. В Україні відбувається активний процес створення потенційних 

наноматеріалів для потреб медицини. Однак, створювані речовини не мають 

достатнього дослідження, зокрема на предмет біосумісності з живим 

організмом та наявності у них  необхідних  фармако-технологічних 

властивостей, необхідних для введення їх до складу лікарських засобів, тому 

вимагають всестороннього вивчення. 

5. Доказові бази даних, зокрема Сochrane, Medlineplus та Drugs містять  

доказову інформацію про ефективність наночастинок металів як 

антимікробних агентів, хоч вказують на недостатність досліджень та 

необхідність проведення добре спланованих рандомізованих клінічних 

випробування з метою підтвердження такої ефективності, а також прийняття 

обґрунтованих клінічних рішень. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ, ОБ’ЄКТІВ  

ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Вибір загальної методології досліджень 

Методологічний підхід до проведення досліджень полягає в аналізі та 

узагальненні літературних джерел із зазначеного напрямку, проведенні 

досліджень з фармацевтичної розробки лікарських засобів, розробці проектів 

технологічних регламентів та методів контролю якості розроблених засобів.  

2.1.1 Обгрунтування загальних вимог до фармацевтичної розробки 

лікарських засобів на основі наноматеріалів 

Першим етапом створення лікарського засобу є фармацевтична розробка –  

комплексне дослідження щодо розробки готового лікарського засобу, яке 

повинно демонструвати, що вибрана лікарська форма, запропонований склад, 

технологія виробництва та первинне упакування забезпечують створення 

якісного лікарського засобу [187, 338]. Фармацевтична розробка є тим етапом 

створення лікарського засобу, на якому закладаються не лише основи якості, 

але і ефективності та безпечності його застосування [20, 319].   

Вимоги до організації та проведення досліджень з фармацевтичної 

розробки лікарських засобів в Україні регулюються настановами 42-3.1:2004 

«Настанови з якості. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка» та 42-3.0:2011 

«Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8)» [186, 187]. Однак з 

огляду на велику різноманітність діючих речовин та лікарських форм ці 

настанови надають рекомендації щодо загальних принципів проведення 

досліджень та підготовки модуля 3 «Якість» реєстраційного досьє на 

лікарський засіб у форматі CTD [172] та стосуються, в основному, лікарських 

засобів, які містять діючі речовини, одержані шляхом хімічного синтезу. Щодо 

специфічних видів лікарських засобів, зокрема з діючими речовинами, 

одержаними методами нанотехнології, то важливим аспектом їх 

фармацевтичної розробки є розуміння розробником особливостей 
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нанорозмірних діючих речовин, що пов’язано з новими невідомими до цього 

часу процесами.  

2.1.2 Розробка алгоритму проведення досліджень з фармацевтичної 

розробки лікарських засобів на основі наноматеріалів 

Наночастинки володіють іншими властивостями порівняно з 

мікрооб’єктами, тому фармацевтична розробка лікарських засобів з ними є 

нерозривно зв’язана з доклінічними дослідженнями. До фармацевтичної 

розробки лікарських засобів з нанорозмірними активними фармацевтичними 

інгредієнтами необхідно підходити методологічно з урахуванням медико-

біологічних вимог до лікарського засобу, фізико-хімічних властивостей 

активного фармацевтичного інгредієнта, а також особливостей їх проникнення 

через біологічні мембрани, накопичення в паренхіматозних органах, способу 

виведення з організму, токсикологічних властивостей тощо, які 

встановлюються на етапі доклінічного вивчення [52, 54, 55].  

Проведення досліджень із фармацевтичної розробки лікарських засобів з 

нанорозмірними речовинами вимагає інтегрованих знань не лише з фахових 

фармацевтичних дисциплін, але й інших наукових напрямів, зокрема фізики, 

яка вивчає міжатомні та міжмолекулярні взаємодії, квантові ефекти тощо [181]. 

Необхідні також знання з екологічної безпеки, зокрема для розробки методів 

утилізації продуктів нанотехнології та дослідження можливого потенційно 

негативного впливу наночастинок на навколишнє середовище [161, 177].  

Нами запропоновано алгоритм фармацевтичної розробки лікарських 

засобів з нанорозмірними активними фармацевтичними інгредієнтами, який 

базується на проведенні комплексу теоретичних, фізико-хімічних, 

технологічних, біофармацевтичних та доклінічних досліджень, що забезпечить 

одержання якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів. Алгоритм 

досліджень включає чотири основні етапи: інформаційно-пошуковий, 

технологічний, стандартизаційний та доклінічний (рис. 2.1).  
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Рис 2.1.   Алгоритм досліджень з фармацевтичної розробки лікарських засобів  

               з нанорозмірними активними  фармацевтичними інгредієнтами  
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Дослідження, які проводяться на етапі фармацевтичної розробки 

лікарського засобу, вимагають наявності сучасного високоточного обладнання 

для визначення наночастинок у лікарському засобі [95, 96]. 

Об’єктами досліджень з фармацевтичної розробки є компоненти 

лікарського засобу – АФІ та допоміжні речовини, лікарська форма, 

технологічний процес та пакувальні матеріали, мікробіологічні властивості 

лікарського засобу та сумісність компонентів (рис. 2.2). 

Активні фармацевтичні інгредієнти. Відповідно до Настанови 42-

3.1:2004 «Настанови з якості. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка», 

вибір активних фармацевтичних інгредієнтів та їх концентрації необхідно 

обґрунтувати експериментально або шляхом посилань на відповідні наукові 

джерела літератури. Зокрема, експериментально доцільно визначати 

концентрацію речовин, які мають антимікробну дію. Враховуючи, що  

нанорозмірні активні фармацевтичні інгредієнти є новими не лише в Україні, 

але і у світовій фармації,  а також різноманітність методів одержання 

нанорозмірних речовин, вибір компонентів при фармацевтичній розробці 

повинен базуватись, у першу чергу, на експериментальних дослідженнях. Так, 

за даними літератури при вивченні чутливості мікроорганізмів до наночастинок 

срібла автори встановлюють різні результати  -  мінімальна інгібуюча 

концентрація срібла по відношенню до S. аureus знаходиться в межах від 8 до 

80 мг/л, по відношенню до P. aeruginosa – в межах від 8 до 70 мг/л [341]. 

Різниця у результатах досліджень спостерігається через відсутність 

стандартизованих методів для вивчення антимікробної дії срібла, а також 

пояснюється використанням наночастинок, одержаних різними методами, тому 

у кожному окремому випадку фармацевтичної розробки лікарського засобу 

необхідні експериментальні дослідження. 

Для проведення досліджень з фармацевтичної розробки необхідна повна 

інформація про фізико-хімічні та біологічні властивості активного 

фармацевтичного інгредієнта, які можуть вплинути на функціональні 

характеристики лікарського засобу. 



 
 

Рис 2.2.  Блок-схема фармацевтичної розробки лікарських засобів з нанорозмірними АФІ 
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Відповідно до Державної фармакопеї України (ДФУ) та Європейської 

фармакопеї для активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин, 

які застосовуються для розробки готових лікарських засобів, повинні бути 

встановлені всі показники якості, які регламентуються вимогами  загальної 

монографії ДФУ «Субстанції для фармацевтичного застосування» (табл. 2.1) 

[102, 362], та розроблені   методи контролю якості (МКЯ), затверджені 

уповноваженим органом. Тому на даному етапі  одним з першочергових 

завдань для розробників наноматеріалів для медицини є розробка МКЯ на 

субстанції, що дасть можливість активізувати дослідження із створення 

лікарських засобів на їх основі. Без розробки МКЯ на субстанцію 

нанорозмірних речовин, зокрема таких показників, як методи ідентифікації, 

кількісного визначення активного фармацевтичного інгредієнта у субстанції не 

можна дослідити стабільність досліджуваних лікарських засобів протягом 

зберігання. Для встановлення терміну придатності лікарського засобу дуже 

важливою є інформація про термін придатності субстанції нанорозмірної 

речовини та необхідні умови для її зберігання. Без повної інформації про такі 

фізико-хімічні властивості активного компонента як здатність до розкладу, 

окиснення/відновлення та інші неможливо правильно підібрати допоміжні 

речовини, технологічні прийоми, оптимальне упакування [370].  

У випадку наноматеріалів важливими показниками є розчинність, розмір 

частинок, а також проникність через біологічні мембрани. Ці властивості 

можуть бути взаємопов’язані, тому необхідно їх досліджувати у поєднанні. Так, 

розчинність нанорозмірної речовини буде впливати на вибір складу лікарського 

засобу та вибір аналітичного методу дослідження. Розмір частинок також 

повинен бути оптимальним, зменшення величини частинок має свої межі не 

тільки з точки зору технології, але і з точки зору біодоступності та безпечності.  

Не можна вважати оправданим бажання отримати якомога менший розмір 

частинок речовини, оскільки зменшення розміру частинок може викликати 

інактивацію речовини, швидке виведення з організму або прояв небажаної дії 

на організм [181].  



Таблиця 2.1 

Показники якості активних фармацевтичних інгредієнтів 

(вимоги Державної фармакопеї України) 

 

Опис Неорганічні аніони (хлориди, сульфати, нітрати і т.д.) 

Розчинність Неорганічні катіони (залізо та ін.) 

Ідентифікація Важкі метали 

Температура плавлення Арсен 

Температура кипіння або 

температурні межі перегонки 

Втрата в масі при висушуванні або вода 

Температура тверднення Загальна зола або сульфатна зола 

Відносна густина (густина) Мікробіологічна чистота (або стерильність) 

Питоме оптичне обертання 

(оптичне обертання) 

Пірогени (або бактеріальні ендотоксини) 

 

Питомий показник поглинання Кількісне визначення 

Показник заломлення Активність 

В’язкість Пакування 

Показники якості розчину: 

-   прозорість; 

-   кольоровість; 

-   кислотність (лужність) або рН 

Маркування 

Механічні включення Транспортування 

Супровідні домішки Зберігання 

Залишкові кількості органічних 

розчинників 

Термін придатності 

Речовини, що легко 

обвуглюються 

Основна фармакологічна дія 
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Допоміжні речовини. До складу лікарської форми, крім активного 

фармацевтичного інгредієнта – основного носія лікувального ефекту,  входить 

велика кількість допоміжних речовин, які в комбінації створюють якісний, 

ефективний і безпечний лікарський засіб. У деяких випадках провести чітку 

межу між активними та допоміжними речовинами є дуже важко, особливо без 

урахування мети їх використання, технології виробництва, наявності взаємодії 

між компонентами системи та іншими чинниками, що впливають на 

формування терапевтичної ефективності лікарського засобу [108].  Тому 

необхідно також проводити дослідження сумісності нанорозмірних речовини з 

допоміжними, а у разі створення комбінованих лікарських засобів дослідити 

сумісність активних фармацевтичних інгредієнтів між собою. Для всіх 

використаних допоміжних речовин важливо довести необхідність присутності у 

лікарській формі для забезпечення їх передбачуваної функції (антиоксидантів, 

підсилювачів проникності, дезінтегрантів, речовин для управління 

вивільненням тощо). Так, при створенні таблетованих лікарських засобів з 

нанорозмірними активними фармацевтичними інгредієнтами різні групи 

допоміжних речовин по різному впливають на розпадання таблеток через 

агрегацію наночастинок. 

У деяких лікарських формах, зокрема мазях, кремах, гелях, супозиторіях 

роль допоміжних речовин настільки велика, що вони є визначальними 

компонентами  лікарського засобу та входять до його складу у кількості 90 % і 

вище [288]. Тому, при фармацевтичній розробці таких засобів необхідно 

досліджувати різні основи, які можуть мати різний вплив на вивільнення 

нанорозмірних активних фармацевтичних інгредієнтів, та разом з тим абсорбція 

лікарських речовин не завжди може корелювати з їх вивільненням з основи. До 

важливих допоміжних компонентів, введення яких до складу лікарського 

засобу вимагає досліджень, належать антимікробні консерванти, 

антиоксиданти, поверхнево-активні речовини, розчинники, 

комплексоутворювачі, речовини, що підвищують проникність, модифікатори 

вивільнення тощо [360, 435]. 



104 

 

Численні дослідження останніх років підтверджують, що терапевтичну 

ефективність та безпечність лікарських засобів слід оцінювати не за складом 

активних фармацевтичних інгредієнтів, а за сукупними властивостями 

одержаного за певною технологією готового лікарського засобу (у певному 

упакуванні, з визначеним терміном придатності та рекомендаціями щодо 

застосування) [108]. 

Лікарська форма. Фармацевтична розробка лікарських засобів з 

нанорозмірними речовинами повинна бути спрямована на створення лікарської 

форми, яка забезпечить оптимальний терапевтичний ефект активного 

фармацевтичного інгредієнта при мінімумі побічної дії, а також 

фармакологічну раціональність, зручність при зберіганні та застосуванні. Вид 

лікарської форми, який визначається компонентним складом допоміжних 

речовин, є також важливим біофармацевтичним та економічним чинником при 

створенні лікарських форм. У випадку м’яких лікарських засобів лікарська 

форма може впливати і на терапевтичні функції лікарського засобу. Залежно 

від виду патології та ділянки застосування (на неушкоджену шкіру, рану чи 

слизову) основа може сприяти видаленню ексудату, компенсувати гіпофункцію 

потових або сальних залоз тощо [288].  

Встановлення критеріїв якості досліджуваних лікарських форм з 

нанорозмірними речовинами та дослідження їх стабільності в процесі 

зберігання вимагає розробки достовірних методів визначення нанорозмірних 

речовин та їх валідації. 

Виробничий процес. Застосування різних технологічних прийомів при 

виготовленні лікарського засобу (розчинення, диспергування, гомогенізація 

тощо) визначається фармако-технологічними властивостями нанорозмірних 

речовин. Спосіб приготування (порядок змішування компонентів, спосіб 

введення нанорозмірної речовини) можуть впливати на ефективність 

лікарського засобу, зокрема на швидкість вивільнення активного компонента з 

твердих лікарських форм і, як наслідок, на інтенсивність і повноту 

всмоктування; на кількість бактеріальних ендотоксинів при виробництві 
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парентеральних лікарських засобів; мікробіологічну чистоту нестерильних 

лікарських засобів. Тому при розробці твердих лікарських форм, гетерогенних 

рідких лікарських форм для орального застосування, м’яких лікарських засобів 

для зовнішнього застосування, ректальних форм системної дії особлива увага 

повинна зосереджуватись на створенні оптимальних умов для процесів 

вивільнення і наступної абсорбції активного фармацевтичного інгредієнта з 

лікарської форми [316, 327].  Для лікарських засобів, які мають бути 

стерильними, важливо підібрати оптимальний метод стерилізації [359].  

Нанорозмірні речовини на сьогодні не мають достатнього дослідження 

щодо наявності у них відповідних фармако-технологічних властивостей, 

необхідних для введення їх до складу лікарських засобів, тому вимагають 

всесторонніх вивчень. Завдання дослідження фармако-технологічних 

властивостей наноматеріалів вимагає комплексного науково-обгрунтованого 

підходу [34]. 

Пакувальні матеріали. Принцип підбору пакувальних матеріалів є 

загальним для всіх лікарських форм. Мають бути ретельно вибрані матеріал та 

розміри упакувань. Розмір упакування повинен відповідати передбачуваній 

меті й частоті застосування лікарського засобу.  Особливе значення при 

створенні лікарського засобу надається вибору первинного упакування, 

матеріал якого безпосередньо контактує з лікарською формою [343].  

Таким чином, одержати бажану ефективність лікарського засобу можна 

лише при всебічному його вивченні на етапі фармацевтичної розробки.  

2.1.3 Обґрунтування загальних підходів до доклінічних досліджень 

лікарських засобів з наноструктурованими компонентами 

Доклінічне вивчення лікарського засобу включає дослідження в 

лабораторних умовах та досліди на лабораторних тваринах з метою вивчення 

специфічної активності та безпечності лікарського засобу. Порядок проведення 

доклінічного вивчення лікарських засобів регулюється наказом МОЗ № 944 від 

14.12.2009 р. «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення 

лікарських засобів та експертизи матеріалів до клінічного вивчення лікарських 
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засобів» [170]. Доклінічне вивчення лікарських засобів включає проведення 

трьох груп досліджень: встановлення фармакологічної ефективності, вивчення 

фармакокінетики та токсикологічні дослідження. Основним завданням 

доклінічних досліджень є гарантування максимальної безпечності застосування 

лікарського засобу при проведенні клінічних досліджень та подальшого його 

застосування у медичній практиці. Дослідження проводяться відповідно до 

методичних рекомендацій, затверджених Державним експертним центром МОЗ 

України [107].     

Враховуючи, що  нанорозмірні активні фармацевтичні інгредієнти 

належать до нових лікарських засобів та не мають достатнього підтвердження 

їх ефективності та безпечності у наукових джерелах літератури, а також 

різноманітність методів одержання нанорозмірних речовин (методи, які не 

мають аналогів у світі), то їх доклінічне вивчення повинно включати повний 

обсяг досліджень, зокрема: токсичність при одноразовому та повторних 

введеннях, репродуктивна токсичність, канцерогенність та інші [54, 55]. Об’єм 

досліджень з доклінічного вивчення створюваного лікарського засобу залежить 

від передбачуваного способу його застосування. Нами узагальнено інформацію 

щодо доклінічних досліджень нових активних фармацевтичних інгредієнтів і 

лікарських засобів з ними та їх обсяг представлено у табл. 2.2. 

До наночастинок розробники відносять як частинки власне активного 

інгредієнта, так і більш складні структури, які можуть містити поряд з 

молекулою діючої речовини і допоміжні компоненти, які приймають участь у 

структуроутворенні: високомолекулярні сполуки, поверхнево-активні речовини 

та інші. Тому актуальними є проблеми безпечності, пов’язані з наявністю таких 

допоміжних речовин, як полімери, які захоплюються клітинами 

ретикулоендотеліальної системи, або поверхнево-активні речовини, здатні 

негативно впливати на біологічні мембрани, що у результаті може призводити 

до нагромадження наноносіїв у печінці та селезінці; утворення капсул і 

гранульом у місцях введення; гемолізу клітин під впливом наноносіїв та ін.  [8, 

81, 85]. 



      Таблиця 2.2 

Обсяг доклінічних досліджень нових активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів 
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Об’єкти дослідження  

 

Метод вивчення 
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фармакологічної дії 

(кількісні показники 

доза-ефект, доза-час) та 

порівняльні показники 

з референт-зразком 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Залежно від виду 

патології вивчення 

проводиться з 

використанням кількох 

адекватних моделей 

патології 

Залежно від 

виду патології та 

передбачуваного 

застосування 

лікарського 

засобу людиною 

Фармакологія 

безпечності 

Наявність побічних 

реакцій (вплив на 

життєво важливі 

функції організму 

лабораторних тварин: 
серцево-судинну*, 

дихальну**,  центральну 

нервову системи***) 
Лікарська 

залежність****  
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Визначається шляхом 
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клінічному застосуванні 
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повторних уведень 
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 продовження таблиці 2.2 
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Всмоктування 

 

 

 

Інформація про всі 

процеси, що 

відбуваються з 

лікарським засобом в 

організмі 

 

+ 
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- 
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Визначається шляхом 
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ся використовувати при 

клінічному застосуванні 

при одноразовому та 

повторних уведеннях.  

Однак, при всіх шляхах 

введення рекомендується 

також вивчення при 

внутрішньосудинному 

введенні 

Визначається 

часом виявлення 

речовини у 

досліджуваному 

біоматеріалі, але 

у всіх випадках 

повинен бути не 

меншим 3-5 

величин періоду 
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Розподіл  
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реакцій, що можуть 

виникнути внаслідок 

одноразового введення  
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+ 

Не менше двох різних 

способів введення, один з 

яких ідентичний або 

подібний до того, що 

рекомендується для 

введення, а інший – 

забезпечує системну дію 

 

 

 
14 днів 

Токсичність при 

введенні 

повторних доз 

(підгостра та 

хронічна 

токсичність) 

Виявлення 

фізіологічних і 

морфологічних змін, 

спричинених 

повторним уведенням 

лікарського засобу, та 

визначення залежності 

цих змін від дози 
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абсорбції  
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застосування 
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продовження таблиці 2.2 
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Репродуктивна 
токсичність 

Виявлення побічної дії 
лікарського засобу на 
статеву функцію і 
фертильність дорослих 
самців і самок 
лабораторних тварин, а 
також токсичного 
впливу на розвиток 
потомства 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+/− 

 

 

Спосіб введення, який  

забезпечує системну дію 

Визначається 

тривалістю 

основних 

фізіологічних 

періодів, які 

характеризують 

репродуктивну 

функцію різних 

гризунів 
Ембріо-
токсичність та 
тератогенність 

Виявлення токсичного 
впливу на ембріон та 
плід за умови введення 
його самкам 
лабораторних тварин у 
період вагітності 

 

 

+ 

 

 

+/−* 

 

 

 

+/−* 

 

 

 

+/−* 

 

Визначається шляхом 

введення, який 

планується 

використовувати при 

клінічному застосуванні  

Визначається 

тривалістю 

вагітності та 

постнатального 

періоду різних 

досліджуваних 

тварин  
Мутагенний 
потенціал 
(генотоксична 
дія) 

Виявлення змін у 
генетичному матеріалі 
під впливом 
досліджуваного 
лікарського засобу, 
здатних призвести до 
стійких спадкових змін. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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Застосовують набір 

тестів «in vivo» та «іn 

vitro» ***** 
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методу 

дослідження 

Канцерогенний 
потенціал 
 

Виявлення можливої 
канцерогенної дії 

 

+** 
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+** 

 

+** 

Визначається шляхом 

введення, який 

планується при 

клінічному застосуванні 

2 роки 

Місцевопод-
разнювальна дія, 
ульцерогенна дія 
(для лікарських 
засобів для 
орального 
застосування)   

Визначення впливу 
досліджуваного 
лікарського засобу на 
тканини організму в 
ділянках, що можуть з 
ним контактувати 
унаслідок уведення. 

      

           +  

 

+*** 

 

 

+*** 

 

 

+ 

Визначається шляхом 

введення, який 

планується 

використовувати при 

клінічному застосуванні  

Залежно від 

передбачуваного 

застосування 

лікарського 

засобу людиною 
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Примітки: 

 

*        - досліджують скоротливість міокарду, тиск крові у великому колі кровообігу, хвилинний об'єм крові, загальний переферичний опір судин, 

тривалість інтервалу QT кардіограми; 

**       -  досліджують частоту дихальних рухів, дихальний об'єм, насичення крові киснем і вуглекислим газом, кислотно-основний баланс крові; 

***     - досліджують реакції поведінки; 

****   - дослідження проводяться для лікарських засобів, близьких за структурою та властивостями до лікарських засобів, що мають наркозалежну 

дію;  

***** - набір тестів для дослідження генотоксичної дії: тест генних мутацій у бактерій; цитогенетична оцінка хромосомних порушень у клітинах 

ссавців «іn vitro», аналіз генних мутацій у клітинах лімфоми миші «іn vitro», тест «іn vivo» хромосомних порушень в клітинах гематопоезу 

гризунів.    

+         - дослідження є обов'язковими; 

−         - дослідження не проводяться; 

+/−      - дослідження проводяться за умови наявності системної абсорбції, не проводяться за умови доведення відсутності системної абсорбції; 

+*        - системна адсорбція досліджується з урахуванням вірогідності застосування засобу на ушкоджених ділянках шкіри; 

+/−*    - дослідження може не проводитись, якщо лікарський засіб не буде призначатись жінкам дітородного віку; 

+**    - дослідження проводиться, якщо досліджуваний лікарський засіб подібний за хімічною будовою до відомих канцерогенів; при проведенні 

довготривалих токсикологічних досліджень тест-зразок спричинив підозрілі зміни; виявлено мутагенну дію тест-зразка; лікарський засіб 

планується для застосування протягом тривалого періоду життя;  

+***    дослідження проводяться, якщо лікарський засіб планується застосовувати в режимі повторних введень. 
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2.2 Об’єкти дослідження 

Об’єктами наших досліджень є наночастинки металів, зокрема срібла, 

золота і міді та композиції даних наночастинок з антимікробними засобами, 

одержані двома методами: 

1) методом електронно-променевих нанотехнологій, розроблені в 

лабораторії „Електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів 

для медицини” Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України 

(рис. 2.3-2.9);  

2) методом колоїдно-хімічного синтезу, розроблені в Інституті 

біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України (рис. 2.10-2.15). 

За фізико-хімічними властивостями досліджувані наноматеріали являють 

собою наноструктуровані порошки та колоїдні розчини.  

В процесі фармацевтичної розробки лікарських засобів як допоміжні 

компоненти нами використані речовини, дозволені до медичного застосування.   

2.2.1 Характеристика активних фармацевтичних інгредієнтів 

Наночастинки срібла, осаджені методом електронно-променевих 

технологій на поверхні неорганічих (NaCl) та органічих (метронідазол, 

левофлоксаци) речовин (Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Схема електронно-променевого випаровування  

та осадження металічних наночастинок у вигляді дискретних 

покриттів на порошках неорганічних та органічних речовин. 

Паровий потік 

Мікророзмірні порошки, стабільні у 

вакуумі 

Електронно-

променевий 

випарник 
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Рис. 2.4. Схема композиційних структур з металевими 

наночастинками у вигляді дискретних покриттів на порошках 

неорганічних та органічних речовин. 

 

Наночастинки срібла на поверхні NaCl (NaCl-Ag) 

Кристалічний порошок темно бежевого кольору. Помірно розчинний у 

воді, розчиний в макроголі 400 та пропіленгліколі. Концентрація Ag становить 

25%. 

 

   

     а     б 

Рис. 2.5. Дискретна структура наночастинок Ag на поверхні NaCl 

(а – час експозиції 3 хв., б – час експозиції – 10 хв.) 

 

- наночастинки Ag 
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Рис. 2.6. Розподіл частинок Ag на на поверхні NaCl 

за розмірами 

Наночастинки срібла на поверхні метронідазолу 

Кристалічний порошок бежевого кольору. Помірно розчинний у воді.  

 

Рис. 2.7. Дискретна структура наночастинок Ag на поверхні 

метронідазолу (час експозиції 3 хв.) 

 

 

 

Рис. 2.8. Розподіл частинок Ag на на поверхні метронідазолу 

за розмірами 

 

 

%
  

Розмір, нм 

% 

Розмір, нм 
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Наночастинки срібла на поверхні левофлоксацину 

Жовтувато-бежевого кольору кристалічний порошок або кристали. Легко 

розчинний у воді при pH 0,6–6,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Структура наночастинок Ag на поверхні левофлоксацину та 

елементний аналіз  

 

Наночастинки срібла, водна дисперсія (Інститут біоколоїдної хімії імені 

Ф.Д.Овчаренка, НАН України) [162]. 

Скорочена назва: AgNP. Середній розмір: 30 нм. 

Концентрація: 8 мг/мл за металом.  

Форма частинок: сферична.  

Колір: коричнево-зелений. 

 

 

 

Спектр В стат. C N O F Ag Итог  

         

Спектр 1 Да 70.39 15.34 10.45 2.89 0.94 100.00  
         

Среднее  70.39 15.34 10.45 2.89 0.94 100.00  

Станд. отклонение  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Макс.  70.39 15.34 10.45 2.89 0.94   
Мин.  70.39 15.34 10.45 2.89 0.94   

 

 



115 

 

Реагенти, використані для синтезу: нітрат срібла  (AgNO3), (BioXtra, >99% 

(titration, Sigma-Aldrich); карбонат калію (K2CO3) (99.995% trace metals basis, 

Sigma-Aldrich); танін (ACS reagent, Sigma-Aldrich). 

 

Рис. 2.10. Структура наночастинок Ag у водній дисперсії 
 

 

Рис. 2.11. Розподіл частинок Ag у водній дисперсії 

 

Наночастинки золота, водна дисперсія (Інститут біоколоїдної хімії імені 

Ф.Д.Овчаренка, НАН України) [162]. 

Скорочена назва: AuNP. 

Середній розмір: 30 нм.  

Концентрація: 77,2 мкг/мл за металом 

Форма частинок: сферична.  

Колір: червоно-винний.  
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Реагенти, використані для синтезу: золотохлористоводнева кислота 

(HAuCl4 · 3H2O) (≥99.9% trace metals basis, Sigma-Aldrich); карбонат калію 

(K2CO3) (99.995% trace metals basis, Sigma-Aldrich); цитрат натрію (ACS reagent, 

≥99.0%, Sigma-Aldrich). 

 
 

Рис. 2.12. Структура наночастинок Au у водній дисперсії 

 

Рис. 2.13. Розподіл частинок Au у водній дисперсії 

 

Наночастинки міді, водна дисперсія (Інститут біоколоїдної хімії імені 

Ф.Д.Овчаренка, НАН України) [162]. 

Скорочена назва: СuNP. 

Середній розмір: 20 нм. 

Концентрація: 64,0 мг/мл за металом 

Форма частинок: сферична. 

Колір: золотисто-рожевий.                



117 

 

Реагенти, використані для синтезу: сульфат міді (CuSO4·5H2O), борогідрид 

натрію (~98%, Sigma), декстран (Mr 30 000; Mr 40 000; Sigma), хлорид натрію 

(BioXtra, ≥99,5%,  Sigma- Aldrich). 

 

 

Рис. 2.14. Структура наночастинок Сu у водній дисперсії 

 

 

Рис. 2.15. Рентгеноструктурний мікроаналіз хімічного складу 

наночастинок міді 

 

Натрію хлорид (ДФУ, друге вид., 2 том, С. 490) 

NaCl.  

Молекулярна маса 58,44. 

Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні 

кристали, або крупинки білого або майже білого кольору. Легко розчинний у 

воді, практично не розчинний в етанолі. 
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Ізоніазид (ДФУ, друге вид., 2 том, С. 254) 

 

Брутто- формула: C6H7N3O. 

Молекулярна маса 137,1. 

Хімічна назва: піридин-4-карбогідразид. 

Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні 

кристали. Легко розчинний у воді, помірно розчиний в етанолі. 

Протитуберкульозний препарат, гідразид ізонікотинової кислоти (ГІНК). 

Показаний для лікування туберкульозу всіх форм локалізації. 

Метронідазол (ДФУ, друге вид., 2 том, С. 452) 

 

Брутто- формула: C6H9N3O3. 

Молекулярна маса 171,2. 

Хімічна назва: 2-(2-Метил-5-нітро-1Н-імідазол-1-іл)етанол. 

Кристалічний порошок білого або жовтавого кольору. Мало розчинний у 

воді, ацетоні, етанолі і метиленхлориді.   

Нітроімідазольний антибіотик, використовується для лікування інфекцій, 

викликаних анаеробними бактеріями та протозоями (гострого та хронічного 

трихоманозу, лямбліозу, амебіазу, гнійної анаеробної ранової інфекції, 

анаеробної інфекції органів дихання, сечових шляхів, шлунково-кишкового 

тракту та інших).  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7


119 

 

Левофлоксацин (Ph Eur) 

 

Брутто- формула: C18H20FN3O4. 

Молекулярна маса 370,38. 

Хімічна назва: (-)-(S)-9-Фтор-2,3-дигідро-3-метил-10-(4-метил-1-

піперазиніл)-7-оксо-7H-піридо[1,2,3-de]1,4-бензоксазин-6-карбонова кислота 

гемігідрат. 

Світлий, від жовтувато-білого до жовто-білого кольору кристалічний 

порошок або кристали. Легко розчинний у воді при pH 0,6–6,7. 

Антибіотик з групи фторхінолонів. Лівоповертаючий активний ізомер 

офлоксацину. Завдяки лівоповертаючій формулі має вищу ефективність ніж 

офлоксацин. Має широкий спектр бактерицидної дії. Механізм діє полягає у 

блокаді ДНК-гірази мікробної клітини. 

2.2.2 Характеристика допоміжних речовин 

При розроюбці складу та технології лікарських засобів з наноматеріалами 

використовували допоміжні речовини, наведені у табл. 2.3 

Таблиця 2.3 

Характеристика допоміжних речовин 

Назва речовини, НТД Фізико-хімічні властивості Функціональне 

призначення 

М’які лікарські засоби 

Метилцелюлоза,  

ДФУ, друге вид., 2 том,         

С. 447 

Порошок білого, жовтаво-

білого або сірувато-білого 

кольору або гранули. 

Гігроскопічна після 

висушування. Практично 

нерозчинна у гарячій воді, 

ацетоні, етанолі і толуолі. 

Розчиняється у холодній 

воді з утворенням 

колоїдного розчину. 

Гелеутворювач 
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продовження таблиці 2.3 

Макрогол 400,  

ДФУ, друге вид., 2 том,           

С. 424 

Прозора, в’язка, безбарвна 

або майже безбарвна, 

гігроскопічна рідина. 

Змішується з водою, дуже 

легко розчинний в ацетоні, 

етанолі і метиленхлориді, 

практично не розчинний у 

жирних оліях і мінеральних 

маслах. 

Компонент мазевої 

основи 

Макрогол 1500 

ДФУ, друге вид., 2 том,        

С. 424 

Прозора, в’язка, безбарвна 

або майже безбарвна, 

гігроскопічна рідина. 

Змішується з водою, дуже 

легко розчинний в ацетоні, 

етанолі і метиленхлориді, 

практично не розчинний у 

жирних оліях і мінеральних 

маслах. 

Компонент мазевої 

основи 

Пропіленгліколь, 

ДФУ, друге вид., 2 том,     

С. 563 

В’язка, прозора, безбарвна 

рідина. Гігроскопічний. 

Змішується з водою та 

етанолом. 

Розчинник 

Гліцерин, 

ДФУ, друге вид., 2 том,      

С. 164 

Сироподібна, масляниста 

на дотик, безбарвна або 

майже безбарвна, прозора 

рідина. Дуже 

гігроскопічний. Змішується 

з водою і етанолом, мало 

розчинний в ацетоні, 

практично не розчинний у 

жирних і ефірних оліях. 

Розчинник 

Олія кукурудзяна, 

Ph Eur 

 

Прозора масляниста рідина 

світло-жовтого кольору зі 

слабким характерним 

запахом, м’яким, 

пікантним та злегка 

солодким смаком.  

Змішується з бензином, 

хлороформом, 

дихлорметаном, етером та 

гексаном; практично не 

розчиняється у спирті 

(95%) та воді. 

Розчинник, емолент 
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продовження таблиці 2.3 

ОС-20  

(суміш 

поліоксиетиленгліколевих 

ефірів вищих жирних 

кислот) 

Воскоподібна тверда маса 

від жовтого до світло-

коричневого кольору. 

Добре розчинний у бензолі, 

етанолі, в м’якій та твердій 

воді при температурі 80-90 

⁰С; погано розчинний у 

чотирихлористому вуглеці,  

діетиловому ефірі. 

Емульгатор, 

співемульгатор 

Спирти високомолекулярні 

(цетиловий 70% та 

стеариловий 30%) 

 

Біла або забарвлена у 

кремовий колір маса. Має 

слабкий характерний запах. 

При нагріванні плавиться і 

стає прозорою,безбарвною 

або забарвленою у блідо-

жовтий колір рідиною, 

вільною від зависі. 

Розчинний в етанолі (95%), 

етері та олії; практично не 

розчиняється у воді. 

Емульгатор, 

співемульгатор 

Срібла нітрат, 

ДФУ, друге вид., 2 том,        

С. 594 

Кристалічний порошок 

білого або майже білого 

кольору або прозорі, 

безбарвні кристали. Дуже 

легко розчинний у воді, 

розчинний в етанолі. 

Антимікробний 

засіб 

Віск жовтий, 

Ph Eur 

 

Світло-жовта, однорідна за 

кольором, нежирна на 

дотик тверда маса. 

Розчинний у хлороформі, 

етері, бензині, жирних і 

ефірних оліях, 

нерозчинний у воді, 

частково у 95% та 

гарячому спирті. Добре 

сплавляється із жирами, 

вуглеводнями, іншими 

восками.    

Стабілізатор, 

загущувач 

Ланолін безводний, 

Ph Eur 

 

Густа , в’язка маса 

коричнево-жовтого 

кольору зі специфічним 

Емульгатор 
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 запахом, практично 

нерозчинна у воді, 95% 

етиловому спирті, добре 

розчиняється в ацетоні, 

хлороформі, бензині. Може 

адсорбувати значну 

кількість води (180-200%), 

гліцерину (140%) і 40% 

етанолу 70%. 

 

Вазелін, 

ДФУ, друге вид., 2 том,           

С. 109 

Напівпрозора, м’яка на 

дотик маса білого або 

майже білого кольору, у 

розплавленому стані злегка 

флуоресціююча при 

денному світлі. Практично 

не розчинний у воді, мало 

розчинний у 

метиленхлориді, практично 

не розчинний в етанолі і 

гліцерині. 

Мазева основа 

Вода очищена, 

ДФУ, друге вид., 2 том,      

С. 129 

Прозора, безбарвна рідина, 

без смаку та запаху. 

Змішується з усіма 

полярними розчинниками. 

Розчинник 

Сиропи 

Сахарин, 

Ph Eur 

  

Білі кристали або білий 

кристалічний порошок без 

запаху, з дуже солодким 

смаком та металевим 

присмаком. Легко 

розчинний у розведеному 

розчині амоніаку, розчинах 

лужних гідроксидів або 

лужних карбонатів, 

розчинний в ацетоні, 95% 

спирті етиловому, 

гліцерині, воді, мало 

розчинний у хлороформі та 

етері. 

Підсолоджувач 

Сорбіт, 

Ph Eur 

 

Порошок без запаху, білого 

кольору або майже 

безбарвний, кристалічний 

або аморфний, 

Підсолоджувач 
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 гігроскопічний. Практично 

не розчиняється у 

хлороформі та етері, 

розчиняється у  спирті. 

 

Ніпагін 

(метилпарагідроксибензоат), 

ДФУ, друге вид., 2 том,          

С. 444 

Кристалічний порошок 

білого кольору або 

безбарвний, без запаху. 

Розчинний у рослинних 

оліях, ізопропілміристаті, 

ланоліні, етанолі, етері, 

гліцерині, пропіленгліколі, 

воді, практично не 

розчиняється у 

мінеральних оліях. 

Консервант 

Таблетки 

Лактоза моногідрат, 

ДФУ, друге вид., 2 том,           

С. 387 

Кристалічний порошок 

білого або майже білого 

кольору. Легко, але 

повільно розчинний у воді, 

практично не розчинний в 

етанолі. 

Наповнювач 

Магній карбонат важкий, 

ДФУ, друге вид., 2 том,      

С. 417 

Порошок білого або майже 

білого кольору. Практично 

не розчинний у воді, 

розчиняється у розведених 

кислотах із бурхливим 

вивільненням бульбашок 

газу. 

Наповнювач 

Кальцій гідрофосфат 

безводний, 

Ph Eur 

 

Білий порошок або 

кристали без запаху та 

смаку. Практично не 

розчиняється в етері, 

етанолі та воді, 

розчиняється в розведених 

кислотах, добре 

розчиняється у водних 

розчинах лимоннокислого 

амонію. 

Наповнювач 

Мікрокристалічна целюлоза 

102 (МКЦ 12), 

Ph Eur 

 

Білий, без смаку і запаху 

кристалічний порошок, що 

складається з пористих 

частинок. Малорозчинна у 

5% розчині натрію 

Наповнювач 
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продовження таблиці 2.3 

 гідроксиду, практично не 

розчиняється у воді, 

розведених кислотах і в 

більшості органічних 

розчинників. 

 

Мікрокристалічна целюлоза 

12 (МКЦ 12), 

Ph Eur 

 

Білий, без смаку і запаху 

кристалічний порошок, що 

складається з пористих 

частинок. Малорозчинна у 

5% розчині натрію 

гідроксиду, практично не 

розчиняється у воді, 

розведених кислотах і в 

більшості органічних 

розчинників. 

Наповнювач 

Просолв 90 (целюлоза 

силікатизована 

мікрокристалічна - суміш 

МКЦ і кремнію діоксиду   

колоїдного) 

Ph Eur 

Білий без запаху 

гігроскопічний порошок. 

Практично не розчиняється 

у воді, розведених кислотах 

та більшості органічних 

розчинників. 

Наповнювач, 

зв’язуючий 

компонент при 

прямому 

пресуванні 

Натрій кроскармелоза, 

Ph Eur 

 

Порошок без запаху, білого 

або білого з сіруватим 

відтінком кольору. 

Нерозчинна у воді, але при 

контакті з водою швидко 

набухає (збільшується в 4-6 

разів), практично не 

розчинна в ацетоні, етанолі 

й толуолі. 

Розпушувач 

Натрій крохмальгліколят, 

Ph Eur 

 

 

Білий вільноплинний 

порошок без запаху та 

смаку. Помірно розчинний 

в етанолі, практично не 

розчиняється у воді. 

Розпушувач 

Колідон ХЛ (кополімер 1-

етенілпіролідин-2-он і 

етеніл ацетат у масовому 

співвідношенні 3:2 ), 

Ph Eur 

 

Аморфний порошок білого 

кольору, з кремуватим 

відтінком. Більш ніж 10% 

розчияється у 1,4-

бутандіолі, гліцерині, 

бутанолі, хлороформі, 

дихлорметані, етиловому 

спирті (95%), метанолі, 

Розпушувач 
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продовження таблиці 2.3 

 поліетиленгліколі 400, 

пропанолі, пропіленгліколі 

та воді 

 

Очні краплі 

Натрій хлорид, 

ДФУ, друге вид., 2 том,       

С. 490 

Кристалічний порошок 

білого або майже білого 

кольору або безбарвні 
кристали, або крупинки 

білого або майже білого 
кольору. 

Легко розчинний у воді, 

практично не розчинний в 
етанолі. 

Ізотонуюча добавка 

Хлористоводнева кислота   1 

М  (HCl 1 М) 

Прозора, безбарвна, 

димляча рідина з гострим 

запахом. Розчиняється у 
діетиловому етері, етанолі 

та метанолі. Змішується з 
водою, несумісна з лугами. 

Регулятор рН 

Декстран, 
ДФУ, друге вид., 2 том,       

С. 186 

Порошок білого або майже 
білого кольору. Дуже легко 

розчинний у воді, дуже мало 
розчинний в етанолі. 

Пролонгатор 

ЕДТА (етилендіамін тетра-
оцтова кислота, трилон В),   

ДФУ, друге вид., 2 том,       
С. 202 

Білий дрібнокристалічний 
порошок, малорозчинний у 

воді, нерозчинний у 
більшості органічних 

розчинників, розчинний у 

лугах, з катіонами металів 
утворює солі 

етилендіамінтетраацетати.  

Комплексоутворювач 

Розчин для промивання ран  

Полісорбат 80 

ДФУ, друге вид., 2 том,       
С. 551 

 

Масляниста рідина жовтого 

кольору, прозора або злегка 
опалесцію-вальна. 

Розчинний у воді, практично 

не розчинний у жирних 
оліях і вазеліновому маслі. 

Солюбілізатор 

Динатрію фосфат 

ДФУ, друге вид., 2 том,       

С. 202 

Порошок білого або майже 

білого кольору або 

безбарвні кристали. 
Розчинний у воді, практично 

не розчинний в етанолі. 

Регулятор рН 
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2.3 Методи дослідження 

При виконанні роботи були використані фізичні, фізико-хімічні, фармако-

технологічні, біологічні та фармакологічні методи досліджень. Дослідження 

виконувались відповідно до вимог загальних статей на лікарські форми ДФУ: 

м’які лікарські засоби для нашкірного застосування (ДФУ, друге вид., том 1, С. 

1098), очні лікарські засоби (ДФУ, друге вид., том 1, С. 1108), рідкі лікарські 

засоби для орального застосування (ДФУ, друге вид., том 1, С. 1118) та 

таблетки (ДФУ, друге вид., том 1, С. 1121). 

2.3.1 Фізичні та фізико-хімічні методи досліджень.  

Фізичні та фізико-хімічні дослідження виконувались відповідно до вимог 

ДФУ (ДФУ, друге вид., том 1, С. 47) 

Потенціометричне визначеня рН проводили відповідно до ДФУ другого 

вид., том. 1, п. 2.2.3, з допомогою рН-метра, градуйованого в одиницях рН, з 

чутливістю 0,05 одиниць рН. Всі вимірювання проводили при температурі 20 -

25 0С.  Прилад калібрували за допомогою стандартних буферних розчинів.  

В’язкість визначали методом ротаційної віскозиметрії відповідно до ДФУ 

другого вид., том. 1, п. 2.2.10.  

Потенціометричне титрування проводили відповідно до ДФУ другого 

вид., том. 1, п. 2.2.20.  

Атомно-абсорбційну спектрометрію проводили відповідно до ДФУ 

другого вид., том. 1, п. 2.2.23.  

Абсорбційну спектрофотометрію в ультрафіолетовій і видимій областях 

проводили відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 2.2.25.  

Атомно-емісійну спектрометрію з індуктивно-зв’язаною плазмою 

проводили відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 2.2.57.  

2.3.2 Фармако-технологічні випробування 

Розпадання таблеток визначали відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 

2.9.1, тест А, з допомогою приладу з кошиком. 

Лікарський засіб витримує випробування, якщо всі 6 таблеток розпалися. 
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Однорідність маси для одиниці дозованого лікарського засобу досліджували 

відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 2.9.5.  

Критерії прийнятності (відповідно до ДФУ табл. 2.9.5.-1) 

Лікарська форма Середня маса Припустиме відхилення, % 

Таблетки (без оболонки 

і покриті плівковою 

оболонкою) 

80 мг і менше 10 

Більше 80 мг, але менше 

250 мг 

7,5 

250 мг і більше 5 

Стираність таблеток без оболонки досліджували відповідно до ДФУ 

другого вид., том. 1, п. 2.9.7. 

Критерії прийнятності: Максимальна втрата в масі таблеток, одержана з 

одиничного випробування, або середня з 3 випробувань не має перевищувати 

1.0 %.   

Стійкість таблеток до роздавлювання досліджували відповідно до ДФУ 

другого вид., том. 1, п. 2.9.8. N з допомогою приладу з затискачами, що можуть 

переміщуватися зі сталою швидкістю у напрямі один до одного. 

Критерії прийнятності (відповідно до ДФУ табл. 2.9.8.-1) 

Діаметр таблетки, мм Стійкість до роздавлювання, Н 

6 10 

7 20 

8 25 

9 30 

10 30 

11 40 

12 50 

13 50 

Визначення розміру частинок проводили методом електронної мікроскопії 

відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 2.9.31. 

Дослідження проводились у Центрі колективного користування 

електронними мікроскопами (ЦККЕМ) НАН України на базі Інституту ботаніки 
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ім. М. Г. Холодного НАН України під керівництвом к.б.н. Климчука Д. О. та в  

Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України на базі 

підприємства «НаноМедТех» під керівництвом д.хім.н. Скорика М. А.   

Насипну густину та густину після усадки порошків визначали  відповідно 

до ДФУ другого вид., том. 1, п. 2.9.34 методом 1. Вимірювання в 

градуйованому циліндрі.  

Текучість порошків визначали відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 

2.9.36 методом визначення кута природного укосу. 

Текучість порошка і відповідний кут укосу 

(відповідно до ДФУ табл. 2.9.36.-1 ) 

Текучість Кут укосу 

(у градусах) 

Робоча характеристикаN 

Дуже хороша 25-30 Матеріал не зависає. Допоміжне 

обладнання не потрібне 

Хороша 31-35 Матеріал не зависає. Допоміжне 

обладнання не потрібне 

Задовільна (допомога не 

потрібна) 

36-40 Зависання виникають за 

особливих умов. Допоміжне 

обладнання звичайно не потрібне 

Допустима (може 

зависати) 

41-45 Матеріал може зависати. Іноді 

потрібне допоміжне обладнання 

Незадовільна (слід 

струшувати, 

перемішувати) 

46-55 Необхідні допоміжне обладнання, 

вібрація 

Погана 56-65 Необхідне потужніше допоміжне 

обладнання 

Дуже погана >66 Потрібне спеціальне обладнання 

для примусового руху або 

конденціонування матеріалу 

Критерії прийнятності: коли кут укосу перевищує 500, текучість рідко 

прийнятна у виробничих цілях. 

2.3.3 Біологічні випробування 

Мікробіологічну чистоту розроблених нестерильних лікарських засобів 

визначали відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 5.1.4 Мікробіологічна 

чистота нестерильних лікарських засобів та субстанцій для фармацевтичного 
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застосування, п. 2.6.12 Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських 

засобів: визначення числа мікроорганізмів та п. 2.6.13 Мікробіологічна чистота 

нестерильних лікарських засобів: випробування на окремі види 

мікроорганізмів.  

Критерії прийнятності (відповідно до ДФУ табл. 5.1.4.-1) 

Шлях введення ТАМС 

КУО/г або 

КУО/мл 

ТУМС 

КУО/г або 

КУО/мл 

Окремі види 

мікрорганізмів 

Неводні 

лікарські засоби 

для орального 

застосування 

103 102 Відсутність Escherichia 

coli в  1 г або 1 мл 

Водні лікарські 

засоби для 

орального 

застосування 

102 101 Відсутність Escherichia 

coli в  1 г або 1 мл 

Для нашкірного 

застосування 

102 101 Відсутність 

Staphylococcus aureus  в  

1 г або 1 мл 

Відсутність 

Pseudomonas aeruginosa 

в  1 г або 1 мл 

Ефективність антимікробних консервантів розроблених лікарських 

засобів визначали відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 5.1.3 Ефективність 

антимікробних консервантів. 

Критерії прийнятності ефективності антимікробних консервантів   

для очних лікарських засобів 

(відповідно до ДФУ табл. 5.1.3.-1) 

 Lg зменшення  

 6 год 24 год 7 діб 14 діб 28 діб 

Бактерії А 2 3 - - НВ 

В - - 3 - НЗ 

Гриби А - - 2 - НЗ 

В - -  1 НЗ 

   НЗ – не спостерігається збільшення числа МО у порівнянні з кількістю 

життєздатних МО у попередній контрольній точці.  

   НВ – мікроорганізмів не виявлено. 
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Критерії прийнятності ефективності антимікробних консервантів для 

лікарських засобів для нашкірного застосування  

(відповідно до ДФУ табл. 5.1.3.-2) 

 Lg зменшення 

 2 доби 7 діб 14 діб 28 діб 

Бактерії А 2 3 - НВ 

В - - 3 НЗ 

Гриби А - - 2 НЗ 

В - - 1 НЗ 

   Критерії прийнятності ефективності антимікробних консервантів для 

лікарських засобів для орального застосування 

(відповідно до ДФУ табл. 5.1.3.-3) 

 Lg зменшення 

 14 діб 28 діб 

Бактерії 3 НЗ 

Гриби 1 НЗ 

   Вивчення специфічної (антимікробної) дії наночастинок срібла та їх 

композицій з антимікробними препаратами метронідазолом і левофлоксацином 

та відповідних лікарських засобів проводились в Інституті епідеміології та 

інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського під керівництвом ст.наук.співр. 

Н. М. Рубан.  

Вивчення специфічної (антимікробної) дії наночастинок срібла, золота, міді 

та їх кон’югату з ізоніазидом та доклінічне вивчення їх ефективності та безпеки 

проводили в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка під керівництвом 

ст.наук.співр. Л. С. Рєзніченко та ст.наук.співр. С. М. Дибкової.  

2.3.4 Методи математичного планування експерименту та статистики 

При фармацевтичній розробці лікарського засобу важливим є не лише 

кінцевий результат – розробити ефективний та безпечний лікарський засіб,  але 

важливо створити лікарський засіб за короткий термін і раціонально, без 

надмірних затрат, провести необхідні дослідження і звести до мімімуму 

дороговартісні експериментальні дослідження [158].  

При фармацевтичній розробці лікарських засобів значних часових затрат 

вимагають порівняльні дослідження з вибору допоміжних речовин. 
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Математичне планування експерименту дозволяє вивчити значну кількість 

допоміжних речовин (факторів). Однак, математичному плануванню має 

передувати вивчення літератури і її узагальнення з метою звуження груп 

факторів, тобто деякі групи допоміжних речовин мають бути відкинуті ще до 

початку експерименту та вибрані потенційно найкращі групи.    

Математичне планування експерименту методом трьохфакторного аналізу з 

допомогою латинського квадрата 3х3 застосовували при розробці таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла [158].  

Отримані експериментальні дані кожної серії таблеток піддавали 

дисперсійному аналізу. З цією метою використовували комп’ютерну програму 

Microsoft Excel,  яка забезпечувала обчислення значення вивчених показників 

для досліджуваних груп, кожної допоміжної речовини та похибку 

експерименту. 

Для вибору оптимальних допоміжних речовин використовували 

узагальнений показник якості – функцію бажаності [158]. 

Статистичний аналіз результатів біологічних випробувань та результатів 

хімічного експерименту проводили відповідно до ДФУ другого вид., том. 1, п. 

5.3 та 5.3.N.1 [102]. Статистична обробка отриманих даних проводилась з 

використанням MS Excel. Дані наведені як середнє значення ± похибка 

середнього значення. 

 

Висновки до розділу 2: 

1. Обгрунтовано методичні підходи до досліджень основних об’єктів 

фармацевтичної розробки - активних фармацевтичних інгредієнтів, 

допоміжних речовин, лікарської форми, виробничого процесу та 

пакувальних матеріалів. Враховуючи  різноманітність методів одержання 

нанорозмірних речовин, можливість використання природних, 

напівсинтетичних або синтетичних речовини для їх структуроутворення, 

при розробці лікарських засобів з наноматеріалами слід приділяти особливу 

увагу способу отримання наноматеріалу, його розміру та складу. 
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2. Розроблено алгоритм фармацевтичної розробки лікарських засобів з 

нанорозмірними активними фармацевтичними інгредієнтами, який 

базується на тісному взаємозв’язку технологічних досліджень з вивченням 

фізико-хімічних властивостей наноматеріалів і проведенням доклінічного 

вивчення лікарського засобу та включає чотири основні етапи: 

інформаційно-пошуковий, технологічний, стандартизаційний та 

доклінічний. 

3. Обгрунтовано вимоги до об’єму досліджень з доклінічного вивчення 

нанорозмірних активних фармацевтичних інгредієнтів та відповідних 

лікарських засобів залежно від передбачуваного способу застосування. 

Враховуючи, що  нанорозмірні активні фармацевтичні інгредієнти належать 

до нових лікарських засобів та не мають достатнього підтвердження їх 

ефективності та безпечності у наукових джерелах літератури, а також 

різноманітність методів одержання нанорозмірних речовин, то їх доклінічне 

вивчення повинно включати повний обсяг досліджень. 

4. Охарактеризовано об’єкти дослідження – активні фармацевтичні 

інгредієнти та допоміжєні речовини, використані при проведені досліджень 

з розробки лікарських засобів антимікробної дії. Наведено їх фізико-хімічні 

властивості, які визначають спосіб їх введеня до лікарських форм. 

5. Визначено обсяг методів досліджень, необхідних для створення лікарських 

засобів на основі наноматеріалів, які включають фізико-хімічні, фармако-

технологічні та біологічні випробування.  

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Білоус С. Б., Калинюк Т. Г., Гудзь Н. І. Особливості фармацевтичної 

розробки лікарських засобів з діючими речовинами, одержаними методами 

нанотехнології. Фармація України. Погляд у майбутнє: матер. VII Націонал. 

з’їзду фармацевтів України, Харків: Вид-во НфаУ, 2010. С. 443. 
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2. Білоус С. Б., Калинюк Т. Г., Гудзь Н. І. Від нанорозмірних речовин до 

інноваційних лікарських засобів. Нанотехнології у фармації та медицині: 

матер. Міжн. наук. – практ. конф., Харків, 2011. С. 35-36. 

3. Білоус С. Б., Калинюк Т. Г., Гудзь Н. І. Створення лікарських засобів з 

нанорозмірними діючими речовинами як міждисциплінарний процес. 

Підготовка спеціалістів фармації у вищих навчальних закладах: здобутки 

та перспективи майбутнього: матер. навч. – метод. конф., Луганськ, 2011. 

С.8-9. 

4. Білоус С. Б. Фармацевтичні основи розробки нанопрепаратів. Нанонаука, 

нанобіологія, нанофармація. Монографія / І. С. Чекман, З. Р. Ульберг, В. О. 

Маланчук та ін.  Київ, 2012. С. 228 - 239. 

5. Білоус С. Б., Калинюк Т. Г. Розробка та дослідження лікарських засобів 

антимікробної дії з наночастинками металів. Клінічна фармація: 20 років в 

Україні: матер. націон. конгресу, Харків, 2013. С. 28 – 29. 

6. Білоус С. Б., Калинюк Т. Г., Чекман І. С. Методологічні підходи до 

досліджень із фармацевтичної розробки лікарських засобів з 

нанорозмірними інгредієнтами. Клінічна фармація, фармакотерапія та 

медична стандартизація. 2012. № 1-2 (14-15). С. 95 – 101. 

7. Білоус С. Б., Калинюк Т. Г., Чекман І. С. Загальні підходи до 

фармацевтичної розробки та до клінічних  досліджень лікарських засобів з 

нанорозмірними активними фармацевтичними інгредієнтами. Клінічна 

фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2012. № 3 (16). С. 

67 – 73. 

8. Білоус С. Б., Калинюк Т. Г. Актуальні питання фармацевтичної розробки 

лікарських засобів на основі наноматеріалів. Фармація XXI століття. 

Тенденції та перспективи: матер. VIII Націонал. з’їзду фармацевтів 

України,  Харків: Вид-во НфаУ, 2016. Том 1. С. 231. 

9. Actual approaches to development of new antimicrobial medicines in the 

conditions of extension of antibiotic resistance / S. Bilous, S. Dybkova,                       

O. Liutko et al. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2018. № 1 (11). P. 12-15. 
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РОЗДІЛ 3 

НОРМАТИВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА  

ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ 

НАНОМАТЕРІАЛІВ 

3.1 Узагальнення міжнародного досвіду щодо стандартів 

нанотехнології 

Нормативно-правова база ЄС щодо нанотехнологій та наноматеріалів 

розвивається вже понад 10 років, хоч у нормативних документах є ряд 

регуляторних невизначеностей [396]. На даний час затверджено декілька 

Регламентів ЄС, які стосуються хімічних речовин, косметичних засобів та 

продуктів харчування, які регулюють застосування наноматеріалів [402-406, 

407].  

Міжнародна організація зі стандартизації (International organization for 

Standartization (ISO) у 2005 р. створила «Технічний комітет 229 – 

нанотехнології» (ІSO/TC 229) з метою розробки міжнародних стандартів щодо 

термінології, номенклатури, метрології, специфікації, методології тестування, в 

т.ч. для галузей охорони здоров’я та безпеки навколишнього середовища. 

Станом на травень 2017 р. учасниками ІSO/TC 229 є 37 країн та 14 країн мають 

статус спостерігачів; Україна є членом ІSO, але не є членом цього технічного 

комітету. На даний час організацією розроблено і опубліковано 55 стандартів, 

які стосуються нанотехнологій та наноматеріалів, ще 42 стандарти знаходяться 

на етапі розробки [378]. Серед опублікованих стандартів є ті, які стосуються 

медицини. 

У стандартах ІSO/TC 229 термін «нанотехнологія» не означає окрему 

технологію або наукову дисципліну, а являє собою мультидисциплінарне 

об’єднання фізичних, хімічних, біологічних та інших технологій, для яких 

характерною особливістю є одиниця виміру [208]. Такий підхід доводить, що 

нанотехнологія як самостійна область не виникла спонтанно, а є продовженням 

досліджень, які виконувались протягом другої половини минулого століття. Ще 

задовго до появи самого терміну «нанотехнологія» в ряді наук, зокрема у хімії 
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та біології, використовувались основні нанотехнологічні підходи. Наприклад, у 

хімії частинки з нанометричними параметрами відомі давно, ними займаються 

спеціалісти з колоїдної хімії. Використання колоїдів можна вважати одним з 

перших застосувань наноматеріалів [181]. 

Основною метою нормативно-правових документів, що регулюють 

виробництво, реалізацію лікарських засобів та користування ними, має бути 

гарантування здоров’я пацієнтів. На сьогодні у країнах ЄС таким нормативним 

документом, що стосується лікарських препаратів, відповідно до регуляторних 

вимог Європейського агенства з лікарських засообів (EMA), є Директива 

2001/83/ЄС від 6 листопада 2001 року про Кодекс спільноти відносно 

лікарських препаратів, призначених для споживання людьми [352]. Ця 

директива застосовується до лікарських препаратів, які приготовані 

промисловим способом, і не застосовується до лікарських засобів, 

виготовлених в аптеці, та препаратів, призначених для випробувань на етапах 

дослідження та розробки. Враховуючи особливості окремих видів лікарських 

засобів, зокрема високотехнологічних, які стосуються нових технологій та 

методів лікування – регенеративної медицини, більш персоніфікованих методів 

лікування, а також наноліків, було затверджено Регламент ЄС № 1394/2007 

Європейського Парламенту та Ради від 13 листопада 2007 щодо сучасних 

терапевтичних лікарських засобів і внесено зміни до Директиви 2001/83/ЄС 

[405].  

Директива 2001/83/ЄС визначає структуру документів (досьє у формі 

CTD (Загального Технічного Документу (ЗТД)), які подаються із заявою про 

дозвіл для допуску на ринок, і які включають два основних блоки інформації: 

про активну речовину і готовий лікарський препарат. Щодо активної речовини, 

то, якщо речовина не описана у Європейській фармакопеї, вимагається 

докладний опис виробничого процесу, інформація про контроль за якістю під 

час виготовлення та валідацію процесу, які подаються в окремому документі у 

вигляді Майстер-файла на активну речовину. Відповідно до Директиви 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiwr7XxsdbVAhVNb5oKHfcpDDIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ema.europa.eu%2F&usg=AFQjCNGg7IVdO5j_Jjv5CtIKTIxdXkwZQQ
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2001/83/ЄС інформація про активну речовину, яка подається у модулі 3 досьє, 

повинна мати наступний план: 

– загальна інформація (назва, структура, загальні властивості); 

– процес виробництва АФІ (виробник(и), опис виробничого процесу та 

його контролю, контроль матеріалів, контроль критичних стадій та проміжних 

продуктів, валідація процесу та/або його оцінка, розробка виробничого 

процесу); 

– опис характеристик (доказ структури та інші характеристики, домішки); 

– контроль АФІ (специфікація, аналітичні методики, валідація 

аналітичних методик, аналізи серій, обґрунтування специфікації); 

– стандартні зразки або препарати, система контейнер/закупорювальний 

засіб, стабільність (резюме щодо стабільності та висновки, протокол 

післяреєстраційного вивчення стабільності та зобов’язання щодо стабільності, 

дані про стабільність) [352].  

Дослідження безпечності активної речовини у країнах ЄС визначається 

регламентом REACH 1907/2006 (англ. Registration, Evaluation and Authorisation 

of Chemicals - реєстрація, оцінка та погодження матеріалів хімічніх речовин) 

про хімічні речовини та їх безпечне використання, який регулює виробництво і 

обіг усіх хімічних речовин, в тому числі тих, які використовуються для 

виготовлення ліків [406]. REACH спрямований на поліпшення захисту здоров'я 

людей і навколишнього середовища за рахунок кращого і більш раннього 

виявлення справжніх властивостей хімічних речовин. Це досягається за 

допомогою чотирьох напрямів REACH, а саме реєстрації, оцінки, дозволу і 

обмеження хімічних речовин. REACH також спрямований на підвищення 

інноваційної діяльності та конкурентоспроможності хімічної промисловості 

ЄС. "Немає даних – немає ринку" – регламент REACH покладає 

відповідальність на виробників за управління ризиками від хімічних речовин, а 

також надання інформації про безпеку речовин. Виробники та імпортери 

зобов'язані збирати інформацію про властивості хімічних речовин, що 

дозволить їх безпечне використання, а також реєструвати інформацію в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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центральній базі даних Європейського хімічного агентства (European Chemicals 

Agency (ECHA) в Гельсінкі. Агентство є центральним пунктом в системі 

REACH; воно керує базами даних, необхідними для роботи системи, координує 

поглиблену оцінку підозрілих хімічніх речовини і створення бази даних 

загального доступу, в якій споживачі і фахівці можуть знайти інформацію про 

можливу небезпеку. Регламент спонукає до прогресивної заміни найбільш 

небезпечних хімічних речовини (іменованих як "Речовини підвищеної уваги» 

"substances of very high concern"), якщо виявлені відповідні альтернативи. 

REACH також пропагує альтернативні методи оцінки безпеки речовин з метою 

зменшення кількості випробувань на тваринах [406].  

В якості моделей in vitro використовуються системи різної біологічної 

організації – безхребетні тварини, гідробіонти, мікроорганізми, рослини, 

культури клітин людини та тварин, безклітиннні фізико-хімічні тест системи 

(білки, ферменти). Вони є досить точними, простими і швидкими у проведенні, 

селективними та економічно рентабельними. Перспективність тестів   in vitro 

підсилюється також зростаючою увагою до ролі етичних факторів при виборі 

об’єктів досліджень та зростанням зацікавленості науковців і широкої 

громадськості у гуманному ставленні до тварин [115, 328].  

Директива 2001/83/ЄС також визначає вимоги до документації, яка 

подається із заявою про дозвіл для допуску на ринок препаратів у виняткових 

обставинах. До цієї групи препаратів можна віднести і препарати на основі 

наноматеріалів. Відповідно до директиви, якщо заявник може довести, що він 

не може надати повні дані про ефективність та безпечність за нормальних умов 

користування, то дозвіл для випуску на ринок препарату може бути наданий за 

умови виконання певних наукових зобов’язань. Причини неможливості надати 

повну інформацію про ефективність і безпечність можуть полягати у тому, що 

у теперішньому стані наукового знання достатня кількість інформації не може 

бути надана або збирання такої інформації суперечить загальноприйнятим 

принципам медичної етики. Наукові зобов’язання, які повинні бути виконані у 

випадку виняткових обставин, можуть включати зобов’язання про те, що 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Duk%26u%3Dhttp://echa.europa.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Den%26tl%3Duk%26u%3Dhttp://echa.europa.eu/
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заявник буде здійснювати встановлену програму вивчень протягом часового 

періоду, встановленого компетентним органом, результати якої формують 

основу для перегляду профілю користь/ризик. У таких випадках у листку-

вкладиші та у будь-якій медичній інформації про препарат звертається увага 

лікаря на той факт, що дані, наявні про лікарський препарат, що розглядається, 

на даний момент є недостатніми у певних визначених відношеннях [352]. 

Незважаючи на те, що нормативно-правова база ЄС щодо нанопрепаратів  

розвивається вже тривалий час, у нормативних документах є  багато 

невизначеностей для розробників даної продукції та у нормативних вимогах до 

інформації, яка повинна подаватись на різних етапах затвердження 

нанопрепарату [340].   

У Технічному звіті Європейської комісії та Об'єднаного дослідницького 

центру - Інституту з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів EUR 

28224 EN «Визначення регуляторних потреб для наноліків» від 2016 року 

наведено результати опитування регуляторних органів різних країн світу 

(всього 18 регуляторних органів) щодо проблем у регулюванні наноліків, яке 

було проведено у рамках Міжнародного фармацевтичного форуму регуляторів 

[379]. Опитування проводилось за допомогою інструменту управління 

Європейської комісії “EUSurvey”. Отримана в результаті опитування 

інформація була розділена на три категорії: 1) досвід з регулювання наноліків, 

2) потреба регуляторів в інформації щодо характеристики наноматеріалів, 3) 

подальші кроки, які можуть підтримати прийняття в охороні здоров’я продуктів 

на основі нанотехнологій [340].  

Дослідження показало значні регіональні відмінності у регулюванні 

нанопрепаратів. Респонденти дослідження підтвердили необхідність 

гармонізації вимог до інформації про нано-специфічні властивості препаратів. 

Щодо специфічних фізико-хімічних властивостей нанопрепаратів, які повинні 

бути встановлені на етапі доклінічних досліджень і, які не застосовуються по 

відношенню до інших класів фармацевтичної продукції, регуляторні органи 

віднесли наступні властивості: хімічна реакційна здатність, розчинність і 
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розподільчі властивості, окислювально-відновний потенціал, стабільність, 

поверхневий заряд, фізична форма, розмір і розподіл розмірів та інші. 

Результати проведеного дослідження засвідчили, що деякі продукти на основі 

нанотехнологій класифікуються як медичні вироби в Європі і як лікарські 

засоби в інших регіонах (і навпаки). Деякі регулюючі органи також вказали на 

необхідність додаткових токсикологічних випробувань. Результати опитування 

також продемонстрували зацікавленість регулюючих органів у незалежній 

випробувальній лабораторії, яка могла б надавати підтримку регуляторам щодо 

оцінки ефективності нанопрепаратів та нових методів випробувань в області 

наномедицини [340].  

Таким чином, на міжнародному рівні спостерігається тенденція 

об’єднання зусиль з метою розробки комплексної системи методів 

ідентифікації і характеристики наноматеріалів та їх виявлення в об’єктах 

оточуючого середовища. 

 

3.2 Узагальнення вимог нормативних документів, які регулюють 

виробництво та дослідження наноматеріалів і лікарських засобів на їх 

основі в Україні 

В Україні питаннями стандартизації в області наноматеріалів і 

нанотехнологій займається робоча група «Нанотехнології» в Технічному 

комітеті стандартизації «Порошкова металургія» (РГ ТК 54), створена в 2010 

році при Інституті проблем матеріалознавства НАН України [208]. 

Щодо медицини та фармації, то у вітчизняних нормативно-правових 

документах, які стосуються даного напрямку, є дуже обмежена інформація про 

нанотехнології та лікарські засоби на основі наноматеріалів.  

За визначенням Фармацевтичної енциклопедії до наноматеріалів 

відносяться об’єкти з розміром менше 100 нм, хоча б в одному вимірюванні 

[285]. Тобто наноматеріали можна розглядати як колоїді системи з чітко 

визначеними розмірами частинок і вважати, що в Україні є досвід 

багаторічного ефективного та безпечного застосування препаратів наносрібла, 
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до яких належать «Коларгол» і «Протаргол», та ліпосомних препаратів 

(«Ессенціалє Н» та ін.) [103].  

ДФУ II вид. подає визначення колоїдним системам, відповідно до якого 

колоїдна дисперсія – система, в якій частинки колоїдного розміру (приблизно 

від 1 нм до 500 нм) будь-якої природи (тверді, рідкі або гази) дисперговані в 

безперервній фазі різного складу і/або стану [102]. 

До ДФУ II видання включено національну фармакопейну статтю 

«Ліпосомальні лікарські засоби», в якій наводяться основні визначення, 

загальні вимоги з розробки, виробництва, контролю якості та маркування 

ліпосомальних препаратів [102]. Ліпосомальні лікарські засоби мають 

витримувати необхідні випробування на діючі і допоміжні речовини, 

випробування, характерні для даної конкретної дозованої форми, а також 

випробування, специфічні для ліпосом [68]. Такими специфічними 

випробуваннями ліпосом, характерними і для наночастинок, є визначення 

форми, розміру частинок і їх розподілу. 

На сьогодні Наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р. «Про 

затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на 

лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а 

також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів 

протягом дії реєстраційного посвідчення», зі змінами і доповненнями, 

гармонізований з вимогами даної директиви [172]. Однак, питання Maйстер-

файлу на наноструктуровані субстанції, у якому була б вся необхідна 

інформація для розробки ліків, напевно, одне з найскладніших на сьогодні, 

оскільки розробники наноматеріалів переважно не можуть представити 

технологам цей документ у повному обсязі. 

Відповідно до Директиви 2001/83/ЄС та наказу МОЗ України № 426 від 

26.08.2005 р. результати токсикологічних досліджень лікарського препарату, 

які подаються у модулі 4 досьє, повинні бути представлені за наступним 

планом: 
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– токсикологія (токсичність при одноразовому введенні, токсичність при 

повторних введеннях, генотоксичність (іn vitro, іn vivo (включаючи додаткову 

оцінку токсикокінетики); 

– канцерогенність (довгострокові дослідження, короткострокові 

дослідження або дослідження середньої тривалості); 

– репродуктивна токсичність та токсичний вплив на розвиток потомства 

(вплив на фертильність і ранній ембріональний розвиток, ембріотоксичність, 

пренатальна і постнатальна токсичність, дослідження, при яких препарат 

уводиться потомству (нестатевозрілим тваринам) та/або оцінюється віддалена 

дія, місцева переносимість та додаткові дослідження токсичності (антигенність, 

імунотоксичність, дослідження механізмів дії, лікарська залежність, 

токсичність метаболітів, токсичність домішок та ін.) [172, 352].  

Рекомендується проводити доклінічні дослідження лікарських засобів 

використовуючи визнані та затверджені дослідження, як іn vivo, так і іn vitro. 

Нові експериментальні методики мають бути описані настільки докладно, щоб 

їх можна було відтворити. Вивчення на тваринах може бути замінено на 

затверджені вивчення іn vitro за умови, що результати цих вивчень мають гідні 

порівняння якість та користь для потреб оцінки безпечності [65]. Дослідження 

генотоксичності мають бути обов’язковими для будь-якої нової речовини [405]. 

У напрямку вирішення питання токсикологічних досліджень 

наноматеріалів та лікарських засобів на їх основі в Україні є затверджені 

інформаційні листи МОЗ України «Метод оцінки гострої токсичності 

наночастинок металів на моделі культур клітин in vitro» (№ 48–2011, 2011 р.) та 

«Метод оцінки гострої токсичності наночастинок металів різних розмірів на 

моделі культур клітин А-549» (№ 49 – 2011, 2011 рр.) [157] та методичні 

рекомендації «Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів», розроблені 

колективом науковців Інституту біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН 

України, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» та Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця, та затверджені на засіданні 

Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України 



142 

 

(Протокол № 8 від 26.09.2013 р.) [162, 280]. Методичні рекомендації 

пропонуються для визначення безпечності (відсутності потенційних ризиків 

використання) лікарських нанопрепаратів на етапі їх створення та 

нанотоксикологічної експертизи на території України. Для оцінки потенційного 

ризику використання лікарських нанопрепаратів пропонується застосування 

модельних біологічних тест-систем: культур пробіотичних та умовно 

патогенних мікроорганізмів, компонентів еукаріотичних клітин, культур клітин 

людини та тварин, організмів лабораторних тварин. Методичні рекомендації 

призначені для спеціалістів науково-дослідних організацій гігієнічного та 

токсикологічного профілю, медичних навчальних закладів і організацій, які 

займаються питаннями безпечності лікарських нанопрепаратів. Викладений у 

методичних рекомендаціях підхід до оцінки безпеки лікарських нанопрепаратів 

орієнтований перш за все на експрес-скринінг наноматеріалів з метою 

виявлення наявності потенційних ризиків їх застосування з подальшим 

необхідним об’ємом токсикологічних досліджень згідно з чинними 

нормативними документами, які регулюють доклінічні випробування 

лікарських засобів [162].  

З метою оцінки безпечності лікарських нанопрепаратів Методичні 

рекомендації пропонують застосовувати наступні ключові дослідження:  

- оцінка цитотоксичної дії,  

- оцінка безпеки за біохімічними маркерами,  

- оцінка генотоксичності,  

- оцінка мутагенності, 

- дослідження впливу на стан мікрофлори шлунково-кишкового тракту.  

Для вивчення цитотоксичної дії нанопрепаратів вказаний документ 

рекомендує проводити дослідження  на первинних культурах клітин і тканин, 

виділених з організму людини або тварини та перещеплюваних або постійних, 

отриманих з окремих видів пухлин: лімфоцитів крові, фібробластів, 

гепатоцитів, макрофагів гризунів, клітин китайського хом’ячка, мишачої 

лімфоми, гепатокарциноми людини, нормальних кератиноцитів людини, 
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недрібноклітинного раку легель та інших. Вибір клітин-мішеней залежить від 

очікуваних біологічних ефектів нанопрепарату.  

Цитотоксичну дію препаратів пропонується досліджувати шляхом 

визначенням життєздатності клітин після дії на них нанопрепаратом у певному 

діапазоні концентрацій за наступними методами: за включенням вітального 

барвника трипанового синього, за поглинанням барвника нейтрального 

червоного (оцінка інтенсивності процесів активного мембранного перенесення), 

в МТТ-тесті (визначення активності дихальних ферментів), за кисень 

активуючою (бактерицидною) активністю клітин в НСТ-тесті [162].  

За допомогою включення барвника трипанового синього у мертві клітини 

визначають концентрацію мертвих клітин та співвідношення живих і мертвих 

клітин.  

Метод оцінки життєздатності клітин за адсорбцією ними барвника 

нейтрального червоного грунтується на здатності живих клітин поглинати та 

накопичувати суправітальний барвник нейтральний червоний в лізосомах. 

Пошкодження лізосом призводить до зниження накопичення барвника. 

  Принцип МТТ-тесту базується на здатності ферменту 

сукцинатдегідрогенази мітохондріальної мембрани клітин відновлювати жовту 

сіль 3-[4,5-диметилтіазол-2-іл]-2,5-дифенілтетразолія бромід (МТТ) до 

кристалів формазану фіолетового кольору, що накопичується в результаті цієї 

реакції в цитоплазмі живих клітин. За інтенсивністю накопичення кристалів 

формазану в цитоплазмі можна судити про рівень мітохондріального дихання 

клітини, що є показником її життєздатності. Кількість утвореного формазану у 

клітинному моношарі пропорційна наявній кількості живих клітин.  

НСТ-тест базується на піноцитозі фагоцитами світло-жовтого розчину 

нітросинього тетразолію (НСТ), який відновлюється в цитоплазмі клітин до 

нерозчинної форми – гранул диформазану темносинього кольору. Метод 

дозволяє визначити частку клітин, що утворюють активні форми кисню, з 

метою оцінки здатності фагоцитуючих клітин до утворення активних форм 

кисню «окисний вибух».  
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Оцінку безпеки лікарських нанопрепаратів за біохімічними маркерами 

Методичні рекомендації пропонують проводити наступними методами:  

тестуванням Н+-АТР-азної активності мембранної фракції прокаріотичних 

клітин (бактерій), тестуванням β-лактамазної активності штамів-пробіонтів 

E. Coli, тестуванням Na+/K+-ATP-азної та Mg2+-ATP-азної активності 

мембранної фракції еукаріотичних клітин та тестуванням 

лактатдегідрогеназної активності мембранної фракції еукаріотичних клітин 

[162].  

Мембранна Н+-АТР-аза є основним генератором трансмембранного 

потенціалу бактеріальної клітини, який забезпечує трансмембранне 

перенесення протонів за умов наявності енергетичних субстратів у середовищі 

інкубації. Зважаючи на ключову роль цього ферменту у життєдіяльності 

бактеріальної клітини, вивчення його активності за умов впливу наноматеріалів 

є інформативним показником їх біобезпечності.  

При дослідженні Н+-АТР-азної активності в ролі тестових 

мікроорганізмів пропонується застосовувати стандартні чисті культури 

мікроорганізмів-пробіонтів E. coli M-17. 

 Величину питомої Н+-АТР-азної активності мембранної фракції 

бактеріальних клітин реєструють за накопиченням неорганічного фосфору, 

концентрацію якого в середовищі визначають методом Фіске-Суббароу та 

виражають у відносних одиницях [162]. 

β-лактамазна активність характеризує групу генетично та функціонально 

різноманітних ферментів, які здатні руйнувати β-лактамні антибіотики. Зміни 

β-лактамазної активності у бактерій під впливом нанопрепаратів можуть 

виступати високоінформативним показником їх потенційної небезпеки. 

При дослідженні β-лактамазної активності в ролі тестових 

мікроорганізмів також пропонується застосовувати стандартні чисті культури 

мікроорганізмів-пробіонтів E. coli M-17. 

β-лактамазну активність штамів-пробіонтів E. coli визначають за 

йодометричним тестом. 
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Na+/K+-ATP-аза та Mg2+-ATP-аза є метаболічно важливими  

мембранозв’язаними ферментами, тому вивчення їх активності за умов впливу 

нанопрепарату є інформативним показником їх безпечності.  

Відповідно до Методичних рекомендацій Na+/K+-ATP-азну та Mg2+-ATP-

азну активності рекомендується проводити на наступних лініях культур клітин: 

лімфоцитах крові, фібробластах людини, гепатоцитах гризунів, макрофагів 

гризунів, клітинах китайського хом’ячка, мишачої лімфоми та інших. 

Величину вказаної ферментної активності визначають за накопиченням 

неорганічного фосфору, концентрацію якого в середовищі визначають методом 

Фіске-Суббароу та виражають у відносних одиницях [162]. 

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) є стабільним цитозольним ферментом, 

чутливим до дії хімічних речовин. При пошкодженні клітинної мембрани 

(клітинний лізис або некроз) ЛДГ вивільняється в позаклітинний простір, в 

результаті чого можна судити про кількість загиблих клітин. Принцип методу 

визначення ЛДГ заснований на здатності ЛДГ відновлювати лактат в піруват, 

перетворюючи при цьому НАД+ (нікотинамідаденіндинуклеотид) у НАДН/Н+ .  

Дослідження лактатдегідрогеназної активності рекомендується 

проводити на наступних лініях культур клітин: лімфоцитах крові, фібробластах 

людини, гепатоцитах гризунів, макрофагів гризунів, клітинах китайського 

хом’ячка, мишачої лімфоми та інших. 

ЛДГ-азну активність цитозозольної фракції еукаріотичних клітин 

оцінюють спектрофотометрично за швидкістю окислення НАДН при довжині 

хвилі 340 нм. 

Генотоксичну дію препаратів вивчають шляхом визначення пошкоджень 

ДНК клітин. Як найбільш високопрогностичний та інформативний метод 

Методичні рекомендації пропонують кометний метод. 

Суть кометного аналізу або методу “ДНК-комет” полягає у реєстрації 

відмінностей в електрофоретичній рухливості ДНК і фрагментів ДНК лізованих 

клітин у постійному електричному полі. За наявності розривів ДНК, 

порушується структурна організація хроматину та втрачається 
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суперспіралізація ДНК. Це призводить до релаксації біомакромолекули ДНК та 

формування її фрагментів. Лужна обробка препаратів лізованих клітин 

викликає розплетення дуплекса ДНК та дозволяє окремим ниткам незалежно 

мігрувати в електричному полі. При цьому ДНК мігрує  до аноду, формуючи 

електрофоретичний слід, що нагадує «хвіст комети», параметри якого залежать 

від рівня пошкодження ДНК [162]. 

При проведенні кометного аналізу можливі варіанти in vitro з 

використанням культур клітин в якості тест-систем та in vivo на  ізольованих 

клітинах з органів та тканин лабораторних тварин, яким вводили 

досліджуваний препарат. 

Аналіз “ДНК-комет” можна проводити візуально або за допомогою 

спеціального програмно-апаратного комплексу, який включає з’єднану з 

мікроскопом CCD-камеру і спеціалізоване програмне забезпечення. 

Мутагенність як один з найважливіших показників, які характеризують 

біобезпечність наноматеріалів Методичні рекомендації пропонують визначати  

за допомогою наступних методів: тесту Еймса з використанням гістидинових 

ауксотрофів Salmonella typhimurium, які мають мутації у системі структурних 

генів біосинтезу гістидину по типу зсуву рамки зчитування або по типу заміни 

пар основ, «Allium» - тесту (виявлення хромосомних аберацій),  а також  

мікроядерного тесту [162]. 

Суть тесту Еймса базується на властивості тест-штамів  Salmonella 

typhimurium під дією мутагенів відновлювати вихідні біологічні властивості, 

тобто повертатися від ауксотрофності по гістидину до прототрофного стану. 

Однак, використання тесту Еймса  при оцінці мутагенності наноматеріалів має 

певні обмеження.  Так, результати тесту Еймса  при оцінці мутагенності 

наноматеріалів з вираженими антимікробними властивостями  не є 

достовірними, тому для таких матеріалів слід застосовувати методи оцінки  

мутагенності з використанням  таких тест-чутливих елементів, які виключають 

наявність нативних бактеріальних клітин. 
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Критерієм позитивного результату при тестуванні мутагенності   

наноматеріалів з використанням  тесту Еймса є  статистично достовірне (< 10%) 

та відтворюване двократне збільшення гістидинових ревертантів тестових 

сальмонел при дозі тестованого наноматеріалу не менше   1 мг порівняно з 

кількістю спонтанних зворотніх мутацій у негативному контролі.  

Біотест «Allium test» розроблений А. Леваном ще в 1938 році і вперше 

запропонований Шведською Королівською Академією наук як стандартний 

тест-об’єкт для тестування мутагенності.  Цей метод не потребує знання 

каріотипу та ідентифікації типів пошкоджень хромосом, він є надзвичайно 

простим, дешевим, високоінформативним та досить чутливим для визначення 

по типу «мутаген» - «не мутаген». «Allium test» рекомендований експертами 

ВООЗ як стандарт при цитогенетичному моніторингу навколишнього 

середовища та є достойною альтернативою тестам in vivo [162].  

Анафазний метод підрахунку хромосомних аберацій в клітинах 

апікальної меристеми  цибулі  Allium cepa дозволяє реєструвати мутації типу 

делецій та транслокацій, наслідком яких є утворення мостів та фрагментів у 

ана- та телофазі.   

Для проведення тестування мутагенності препаратів з допомогою цього 

тесту використовують  насінини цибулі Allium cepa, які  зберігають в  

кімнатних умовах за сезонних коливань вологості і температури. Для 

отримання апікальних меристем такі насінини пророщують в чашках Петрі на 

вологому фільтрувальному папері  при температурі 24 ºС в термостаті до 

розміру корінця 1 см в довжину.   Кожна експериментальна та контрольна 

група має становити не менше ніж 5 рослин.  

Критерієм позитивного результату при тестуванні мутагенності   

наноматеріалів з використанням  анафазного методу  підрахунку хромосомних 

аберацій в клітинах апікальної меристеми Allium cepa є  статистично достовірне 

(< 10%) та відтворюване збільшення частоти виникнення хромосомних 

аберацій в тестових рослинних меристемах в порівняні з негативним 

контролем. 
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В основі мікроядерного тесту лежить мікроскопічна реєстрація клітин з 

мікроядрами. Утворення мікроядер є свідченням потенційної цитогенетичної 

активності тестованих речовин.  Мікроядра -  це невеликі утворення  ДНК, які 

складаються з ацентричних фрагментів хромосом чи хромосом, які відстали на 

стадії ана-телофази. Мікроядерний тест рекомендується проводити з 

використанням  поліхроматофільних еритроцитів кісткового мозку тварин.  

Експерименти мікроядерного тесту рекомендується проводити на дрібних 

лабораторних гризунах - мишах або щурах статевозрілих самцях або самках. Не 

виключене застосування і інших видів тварин. Обов’язковою умовою є 

генетична однорідність тварин, відхилення по масі тіла та віку яких на момент 

експерименту не повинно перевищувати ±10%. 

Оцінка мутагенності мікроядерним тестом на поліхроматофільних 

еритроцитах кісткового мозку може бути проведена при парентеральному, 

внутрішньом’язовому, внутрівенному введенні, а також при введенні з кормом 

або питною водою. Максимальний одночасний об’єм розчину, що вводиться, 

залежить від маси тіла тварини і визначається з розрахунку не більше ніж 20 

мл/кг при пероральному та парентеральному введеннях, та не більше ніж 10 

мл/кг при внутрішньом’язовому і підшкірному введенні.  

Критерієм позитивного результату при тестуванні мутагенності   

наноматеріалів з використанням  мікроядерного тесту у поліхроматофільних 

еритроцитах кісткового мозку лабораторних тварин є статистично достовірне( < 

10%)  та відтворюване збільшення частоти виникнення мікроядер в клітинах 

поліхроматофільних еритроцитів (ПХЕ) кісткового мозку лабораторних тварин. 

Спонтанна частота виникнення мікроядер в ПХЕ не перевищує 0,1-0,2% [162].      

Підходи, викладені у зазначених методичних рекомендаціях, адаптовані 

та апробовані при оцінці безпеки наночастинок металів та їх оксидів з метою 

подальшого медико-біологічного застосування. 

Таким чином, в Україні наразі відсутні чинні загальнодержавні 

нормативно-правові акти, які регламентують виробництво та застосування 

лікарських засобів на основі наноматеріалів, проте в останні роки питання 
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створення та впровадження нормативно-правової та методичної документації 

щодо наноматеріалів привертає все більше уваги і набуває загальнодержавного 

значення [38, 48]. 

У зв’язку з неврегульованістю нормативної бази, наноматеріали на даний 

час активно запроваджуються у медицину не в якості лікарських засобів, а в 

якості виробів медичного призначення, дієтичних добавок та косметичних 

продуктів [90, 104, 105, 142, 144, 145, 197, 201, 202, 253, 254], так як для них не 

вимагається проведення якісного та кількісного аналізу компонентів, а лише 

проведення санітарно-гігієнічної експертизи. 

 

3.3 Розробка проекту національної фармакопейної статті ДФУ 

«Лікарські засоби з наночастинками металів» 

Створення лікарських засобів на основі наноматеріалів відбувається на 

стику наук і технологій, які ще до недавна вважались незалежними 

(інформаційні технології, електронна техніка, біохімія, атомна мікроскопія, 

фізика, медицина, біологія і т.д.), у зв’язку з цим серйозною проблемою є 

неузгодженість термінології, визначень та методів дослідження. 

Для одержання наноматеріалів можуть бути використані природні, 

напівсинтетичні або синтетичні речовини. До них можуть бути додані 

емульгатори, антиоксиданти, стабілізатори та інші допоміжні речовини. 

Більшість наноматеріалів включають два або більше компоненти і носять назву 

«нанокомпозити». Тому при розробці лікарських засобів з наноматеріалами 

слід приділяти особливу увагу способу отримання наноматеріалу та його 

складу.  

Якщо при розробці лікарського засобу як АФІ застосовується  

наноматеріал, що містить один активний компонент, описаний у ДФУ  [102] і 

який застосовується у виробництві лікарських засобів, то можна вважати, що 

використання цієї активної  речовини у формі наноматеріалу не веде до 

виникнення нової речовини, а відбувається зміна фармацевтичного чинника – 

фізичного стану речовини, під яким з біофармацевтичної точки зору розуміють: 
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поліморфізм, ступінь дисперсності (величину частинок), агрегатний стан, 

форму кристалів, електрофізичні, оптичні та інші характеристики. Ці показники 

зумовлюють поверхневі властивості вихідних речовин та можуть бути 

причиною терапевтичної нееквівалентності лікарських препаратів або їх 

побічної дії. Дисперсність (розмір частинок) у значній мірі визначає повноту 

абсорбції лікарських речовин, особливо важкорозчинних сполук, де процес 

всмоктування зростає по мірі зменшення розміру частинок. Ступінь 

подрібнення речовини може також мати вплив і на побічну дію. Це зумовило 

потребу чіткої регламентації розміру частинок речовини при розробці 

нормативно-технологічної документації на окремі лікарські препарати. Зміна 

біологічної доступності мазей залежно від дисперсності діючої речовини 

послужила причиною введення методики визначення величини частинок 

дисперсної фаз з допомогою мікроскопа [288].  

При переході до нанометрового діапазону властивості речовин і 

матеріалів змінюються суттєво. Це стосується таких важливих характеристик 

як електропровідність, коефіцієнт оптичного заломлення, магнітні властивості, 

міцність, термостійкість та ін. Частинки наноматеріалів можуть складатись 

всього з десятків атомів і містити суттєво більшу частину атомів на поверхні, у 

той час як матеріали з розміром частинок у мікрометрах на поверхні містять 

незначну кількість атомів. Ця особливість наноструктурних матеріалів впливає 

на хімічні і фізичні властивості. Унікальні властивості наноматеріалів з 

фізичної точки зору зумовлені проявами ефектів міжмолекулярних взаємодій 

(сили Ван-дер-Ваальса) [181]. 

У металах із зменшенням розмірів частинок змінюються параметри 

кристалічної гратки, температури плавлення, електронна структура та інші 

властивості [304]. Властивості лікарських засобів з наночастинками металів 

можуть залежати не лише від розміру, але і форми наночастинок, тому 

необхідно проводити визначення розміру і форми наночастинок металів при їх 

фармацевтичній розробці та з метою контролю якості. 
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Якщо активний фармацевтичний інгредієнт являє собою композицію 

наночастинок металів з іншими активними фармацевтичними інгредієнтами, то 

першим етапом випробування має бути підтвердження структури 

наноматеріалу. Для дослідження структури можна застосовувати метод 

ренгеноструктурного аналізу, який дозволяє зробити висновок про включення 

наночастинок металів у структуру вихідної субстанції чи перебування на 

поверхні зерен кристалів відповідної субстанції. У випадку незмінності 

структури вихідних речовин, для ідентифікації та кількісного визначення їх 

композицій з наночастинками металів можна застосовувати фармакопейні 

методи аналізу для контролю якості вихідних АФІ, а також додаткові методи 

для ідентифікації і кількісного визначення наночастинок металів [422].  

З метою стандартизації лікарських засобів, які містять у своєму складі 

наночастинки металів, нами розроблено проект загальної фармакопейної статті  

«Лікарські засоби з наночастинками металів», який наведено нижче. 

ПРОЕКТ ФАРМАКОПЕЙНОЇ СТАТТІ  ДФУ 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ З НАНОЧАСТИНКАМИ МЕТАЛІВN 

Medicamenta cum nanoparticulis metallorum 

У даній статті наводяться основні визначення, загальні вимоги щодо 

розробки, виробництва і контролю якості лікарських засобів, які містять у 

своєму складі наночастинки металів. У конкретних випадках ці вимоги 

можуть бути неповними і можуть доповнюватися додатковими вимогами, 

наведеними в окремій фармакопейній статті або встановленими 

уповноваженим органом. 

ВИЗНАЧЕННЯ 

Лікарські засоби з наночастинками металів – це лікарські засоби, які містять 

наночастинки металів як самостійні активні фармацевтичні інгредієнти або 

композиції наночастинок металів (нанокомпозиції) з іншими активними 

фармацевтичними інгредієнтами, або наночастинки металів як допоміжні 

компоненти.   
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Наночастинки металів займають важливе місце серед усіх наноматеріалів, до 

яких належать об’єкти з розміром меншим 100 нм, хоча б в одному 

вимірюванні, завдяки, перш за все, ефективній антимікробній дії, оптичним 

властивостям та здатності ефективно розсіювати і поглинати світло. 

Для одержання наночастинок металів можуть бути використані різні методи: 

колоїдно-хімічний синтез, електронно-променеві технології, газовий і 

плазмохімічний синтез, термічне розкладання і відновлення та інші підхожі 

методи.  

Наночастинки металів, одержані різними методами, за структурою можуть 

суттєво відрізнятися. Для одержання наночастинок металів можуть бути 

використані природні, напівсинтетичні або синтетичні допоміжні речовини. Під 

терміном «наночастинка металу», наприклад срібла, слід розуміти складну 

структуру, яка може містити поряд з молекулою активного інгредієнту 

допоміжні компоненти, які приймають участь у структуроутворенні, і у  зв’язку 

з цим наночастинки одного металу, залежно від структури, можуть мати різну 

форму, розмір та відмінності у  фізико-хімічних, технологічних, 

фармакологічних та токсикологічних властивостях. Тому у кожному 

конкретному випадку при проведенні досліджень з фармацевтичної розробки 

лікарських засобів з наночастинками металів, одержаними різними методами, 

необхідні окремі дослідження як фармако-технологічні, так і фармакологічні та 

токсикологічні. 

Лікарські засоби з наночастинками металів можуть також містити інші 

допоміжні речовини, які є необхідними для забезпечення характеристик 

лікарського засобу. Вони можуть містити емульгатори, антиоксиданти, 

стабілізатори та інші допоміжні речовини. 

Профіль фармакокінетичного і /або тканинного розподілу лікарських засобів з 

наночастинками металів відрізняється від профілю аналогічних лікарських 

засобів без наночастинок. У лікарських засобах, які містять композиції 

наночастинок металів з іншими активними фармацевтичними інгредієнтами, 
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наночастинки металів змінюють терапевтичний ефект відповідних субстанцій 

для фармацевтичного застосування.  

ВИРОБНИЦТВО 

При фармацевтичній розробці лікарських засобів з наночастинками металів 

особливу увагу необхідно приділяти способу одержання наноматеріалу. Слід 

показати, що спосіб виробництва наноматеріалу дозволяє постійно отримувати 

серії, аналогічні серії з підтвердженою клінічною ефективністю і безпекою для 

людини.  

Субстанції і допоміжні речовини, які використовують при виробництві 

наночастинок металів і лікарських засобів з наночастинками металів, мають 

витримувати вимоги загальної монографії «Субстанції для фармацевтичного 

застосування», а також вимоги відповідних монографій Фармакопеї. Конкретні 

лікарські засоби з наночастинками металів, окрім вимог, наведених у даній  

статті, також мають витримувати вимоги відповідних загальних статей на дану 

лікарську форму.  

Фармакологічні й токсикологічні властивості наночастинок металів та 

композицій наночастинок металів з іншими фармацевтичними інгредієнтами 

залежно від способу одержання, форми і розміру наночастинок та допоміжних 

речовин  можуть суттєво відрізнятися. Властивості цих активних 

фармацевтичних  інгредієнтів можуть істотно змінюватися при зміні способу 

отримання, складу допоміжних речовин, розміру і форми наночастинок 

металів. Тому слід чітко специфікувати й обґрунтовувати склад нанокомпозиції 

і межі вмісту наночастинок. Ці межі мають бути, якщо можливо, максимально 

вузькими. 

ВИПРОБУВАННЯ 

Лікарські засоби з наночастинками металів мають витримувати необхідні 

випробування на активні фармацевтичні інгредієнти і допоміжні речовини, 

випробування, характерні для даної конкретної лікарської форми, а також 

випробування, специфічні для наночастинок металів.  
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Якщо активний фармацевтичний інгредієнт являє собою композицію 

наночастинок металів з іншими активними фармацевтичними інгредієнтами, то 

першим етапом випробування має бути підтвердження структури 

наноматеріалу. Для дослідження структури можна застосовувати метод 

ренгеноструктурного аналізу, який дозволяє зробити висновок про включення 

наночастинок металів у структуру вихідної субстанції чи перебування на 

поверхні зерен кристалів відповідної речовини. Дослідження можна провести 

на стадії розробки і при валідованому виробничому процесі не проводити при 

рутинному аналізі лікарських засобів. 

У випадку незмінності структури вихідних речовин, для ідентифікації та 

кількісного визначення їх композицій з наночастинками металів можна 

застосовувати фармакопейні методи аналізу для контролю якості вихідних 

субстанцій, а також додаткові методи для ідентифікації і кількісного 

визначення наночастинок металів.  

Визначення форми і розміру наночастинок, їх розподілу. Визначення 

розміру і форми наночастинок можна проводити методами оптичної 

мікроскопії (2.9.37), скануючої або трансмісійної електронної мікроскопії та ін. 

Електронна мікроскопія – найбільш точний метод визначення розміру 

частинок, що дозволяє розглянути кожну наночастинку й отримати точну 

інформацію про профіль розподілу за розміром і формами наночастинок. 

Дослідження можна провести на стадії розробки і при валідованому 

виробничому процесі не проводити при рутинному аналізі лікарських засобів. 

Допускається застосування інших підхожих валідованих фізико-хімічних 

методів, наприклад, методу лазерної дифракції (2.9.31).   

Розподіл наночастинок металів за розмірами доцільно подавати в графічному 

вигляді, але можливі й інші способи подання. Враховуючи, що властивості 

лікарських засобів з наночастинками металів можуть залежати від розміру і 

форми наночастинок, вимоги до параметрів розподілу мають бути обґрунтовані 

і встановлені для конкретного лікарського засобу. 
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

Кількісне визначення компонентів лікарського засобу з наночастинками 

металів проводять підхожими і валідованими методами. Для кількісного 

визначення наночастинок металів можна застосовувати атомно-абсорбційну 

спектрометрію, атомно-емісійну спектрометрію з індуктивно зв’язаною 

плазмою або інші підхожі методи. 

ЗБЕРІГАННЯ 

Як зазначено для вихідного наноматеріалу та конкретного лікарського засобу. 

МАРКУВАННЯ 

На етикетці зазначають: назву лікарського засобу; активні фармацевтичні 

інгредієнти і наявність наночастинок металів; дозу і спосіб застосування; 

застережні засоби. 

Проект фармакопейної статті прийнятий до розгляду ДП «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (інформаційне 

повідомлення № 11/587-5 від 17.05.2018 р.) 

 

Висновки до розділу 3:  

1. На основі узагальнення міжнародного досвіду у напрямку стандартизації 

нанотехнологій та наноматеріалів встановлено тенденцію до об’єднання 

міжнародних зусиль з метою розробки комплексної системи класифікації,  

методів ідентифікації та виявлення наноматеріалів в об’єктах оточуючого 

середовища. 

2. В Україні наразі відсутні чинні загальнодержавні нормативно-правові акти, 

які регламентують виробництво та застосування лікарських засобів на 

основі наноматеріалів, проте в останні роки питання створення та 

впровадження нормативно-правової та методичної документації щодо 

наноматеріалів привертає все більше уваги.  

3. У зв’язку з неврегульованістю нормативної бази, наноматеріали на даний 

час активно запроваджуються у медицину не в якості лікарських засобів, а в 

якості виробів медичного призначення та косметичних продуктів, так як для 
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них не вимагається проведення якісного та кількісного аналізу компонентів, 

а лише проведення санітарно-гігієнічної експертизи. 

4. З метою стандартизації лікарських засобів, які містять у своєму складі 

наночастинки металів, нами розроблено проект загальної фармакопейної 

статті  «Лікарські засоби з наночастинками металів». Структура розробленої 

фармакопейної статті включає: основні визначення, загальні вимоги до 

розробки, виробництва, контролю якості, зберігання та маркування 

лікарських засобів, які містять у своєму складі наночастинки металів.  

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Білоус С. Б. Актуальні питання розробки лікарських засобів з 

наночастинками металів. Технологічні та біофармацевтичні аспекти 

створення лікарських препаратів різної направленості дії: матер. I Міжнар. 

наук. – практ. інтернет-конф., Харків, 2014.  С. 28-29. 

2. Білоус С. Б. Розробка лікарських засобів з наночастинками металів: сучасний 

стан та перспективи розвитку. Науково-технічний прогрес і оптимізація 

технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. VI наук. – 

практ. конф. з міжнарожною участю, Тернопіль, 2016. С. 90-91. 

3. Білоус С. Б. Нормативне регулювання фармацевтичної розробки лікарських 

засобів на основі наноматеріалів в Україні. Інтегративна антропологія. 

2017. № 1. С. 78-79. 

4. Білоус С. Б., Калинюк Т. Г. Нормативне обгрунтування виробництва, 

контролю якості та безпечності лікарських засобів на основі наноматеріалів. 

ScienceRise: Pharmaceutical Science, 2017. № 4 (8). С. 36 – 40. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОЧАСТИНОК  СРІБЛА, МІДІ TА ЗОЛОТА  ЯК 

САМОСТІЙНИХ АНТИМІКРОБНИХ АГЕНТІВ   І РОЗРОБКА 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЇХ ОСНОВІ  

4.1  Обгрунтування вибору лікарських форм з наночастинками 

металів для застосування у дерматології та стоматології 

Альтернативою наявним на фармацевтичному ринку антимікробним 

засобам для лікування інфекційних та гнійно-запальних захворювань у 

дерматології та стоматології є створення нових препаратів на основі 

наночастинок срібла та золота, з огляду на їх високу біологічну активність [37, 

43, 410, 430]. 

Для розробки даних лікарських засобів використані наночастинки срібла 

та золота як самостійні активні фармацевтичні інгредієнти, що володіють 

антимікробною дією. Використані наночастинки срібла, одержані двома 

методами: електронно-променевих нанотехнологій та колоїдно-хімічного 

синтезу, наночастинки золота одержані методом колоїдно-хімічного синтезу.  

М’які лікарські засоби займають важливе місце в лікуванні інфекційних 

захворювань шкіри та слизових оболонок, оскільки забезпечують безпосередній 

вплив лікарського засобу на збудників захворювання [40, 50, 218]. Незважаючи 

на те, що на фармацевтичному ринку існує чимала кількість м’яких лікарських 

засобів з антимікробною дією, актуальним є пошук нових ефективних засобів 

для лікування інфекційних та гнійно-запальних захворювань у дерматології та 

стоматології. Це пов’язано, перш за все, з появою штамів мікроорганізмів, 

стійких до дії антибіотиків, пригніченням імунітету, ростом алергічних 

ускладнень та ін. [168, 341].  

У м’яких лікарських засобах ефективність активно діючої речовини 

регулюється складом основи, яка в свою чергу впливає на перебіг 

патологічного процесу [288]. Залежно від виду патології та ділянки 

застосування (на неушкоджену шкіру, рану чи слизову) основа може 
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виконувати і терапевтичні функції, наприклад, сприяти видаленню ексудату, 

компенсувати гіпофункцію потових або сальних залоз тощо [271, 359, 435].  

У першій (гнійно-некротичній) фазі ранового процесу рана 

характеризується високим мікробним обсіменінням та гідратацією як ранових, 

так і навколоранових тканинних структур зі змінами локальної 

мікроциркуляції, яка призводить до порушення обмінних процесів, больового 

синдрому з вираженою дегідратацією тканинних структур, елімінацією токси-

нів та медіаторів запального процесу.  Виходячи з патогенезу ранового процесу, 

в його І-й фазі слід застосовувати антимікробні, дегідратаційні та некролітичні 

препарати, які сприяють пригніченню мікрофлори і очищенню рани, 

створюють умови для подальшої репарації. У першій фазі ранового процесу 

раціональним є застосування мазей на поліетиленоксидних основах, оскільки 

вони мають дуже сильну дегідратуючу дію. Осмотична активність цих основ 

робить неможливим їх використання у другій та третій фазах, оскільки вони 

пригнічують ріст грануляційних тканин [359, 364, 435].  

У другій фазі ранового процесу (фаза грануляцій) рана характеризується 

порівняно низьким мікробним обсіменінням гнійно-некротичних виділень 

(менше 102 КУО/ мл), відсутністю перифокального набряку та гіперемії. 

Основним завданням лікування в другій фазі ранового процесу є захист 

грануляційної тканини від механічної травми і висихання, профілактика 

повторного інфікування і стимуляція регенеративно-репаративних процесів 

[364, 435].  

У третій фазі ранового процесу лікарські засоби повинні  забезпечувати 

реорганізацію грануляційної тканини та активацію фібробластів із 

формуванням колагенових волокон та м'яких еластичних сполучнотканинних 

рубців. На другій та третій стадіях доцільно застосовувати креми та гелі [435]. 

Однією з важливих проблем у дерматології є лікування термічних опіків, 

при яких також застосовуються м’які лікарські засоби.  Важкість лікування 

опіків пов’язана з тим, що термічні ураження шкіри ведуть за собою системні 

порушення. Відразу після термічного опіку рана є стерильною, проте  через 
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декілька годин пошкоджена поверхня шкіри, позбавлена своїх захисних 

функцій, колонізується різними мікроорганізмами. Опікова рана, вкрита 

коагульованим білком з пошкодженими кровоносними судинами, є добрим 

середовищем для розвитку бактерій, грибів, а також вірусів. Зараження рани 

може бути причиною тяжких наслідків як місцевих, так і загальних, у 

результаті дії бактерійних токсинів. Інфікування переважно викликається 

змішаною бактерійною флорою, особливо стафілококами і стрептококами. 

Найнебезпечнішими є умовно-патогенні грамнегативні бактерії, перш за все 

синьогнійна паличка (Ps. aeruginosa), яка виявляє  стійкість до більшості 

застосовуваних антибіотиків [23]. Ці мікроорганізми проникають через краї 

здорової тканини у лімфатичні судини. У результаті інфікування синьогнійною 

паличкою з’являються навколоваскулярні інфільтрати, які закривають просвіт 

кровоносних судин. Відсутність перфузії фізіологічними рідинами омертвілих 

тканин опікової рани та їх висихання сприяють посиленню некрозу і 

поширенню інфекції. Лікарські засоби місцевої дії для лікування опіків повинні 

не тільки проявляти високу антибактеріальну активність і широкий спектр дії, 

але і сприяти регенерації епідермісу і захищати тканини від висихання, повинні 

відповідати не тільки загальним (фармакопейним), але і спеціальним вимогам 

[364]. 

На сьогоднішній день актуальним є застосування  м’яких лікарських 

засобів і у стоматології, зокрема в практиці щелепно-лицевої хірургії та при 

лікуванні гінгівітів і пародонтитів, оскільки гнійно-запальні захворювання 

складають значний відсоток серед таких хворих. З кожним роком цей відсоток 

зростає в зв’язку із поширенням мультирезистентних до традиційних 

антибактеріальних засобів штамів мікроорганізмів і ослабленням імунного 

статусу пацієнтів [198, 411]. 

У комплексному лікуванні захворювань пародонту важливим є 

застосування саме місцевих засобів, які володіють здатністю гальмувати 

патологічний процес, дозволяють уникнути ускладнень за рахунок 
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протимікробних та протизапальних властивостей, а також здатні впливати на 

процеси репарації [236, 284, 310]. 

Для досягнення бажаного ефекту місцевої терапії слизової оболонки 

порожнини рота необхідно враховувати не лише фармакологічні властивості 

активних речовин, але і властивості допоміжних речовин, а саме основи 

лікарського засобу. При розробці таких лікарських засобів слід враховувати, що 

гідрофобні мазі мають оклюзійний ефект, важко змиваються водою і не 

змішуються з ексудатом; при застосуванні емульсійних засобів у стоматології 

швидко знижується концентрація діючих речовин через розбавлення їх слиною 

та проходить вимивання лікарських речови у нижні відділи шлунково-

кишкового тракту, що у випадку ранових процесів у II і III фазах та при 

запаленнях слизової оболонки є не прийнятним. Тому актуальною є розробка 

МЛЗ на гідрофільних основах, особливо у формі гелів,  які є найбільш 

придатним для створення ЛЗ, призначених для нанесення на ранову поверхню 

слизової оболонки ротової порожнини [326]. 

Таким чином, залежно від області застосування лікарського засобу та  

стану поверхні всмоктування, м’які лікарські засоби для застосування у 

дерматології є актуальними у різних лікарських формах – мазі, креми та гелі, а 

для застосування у стоматології – у формі гідрофільних мазей, гелів та розчинів 

для промивання ран. 

 

4.2 Дослідження з фармацевтичної розробки мазі, крему та гелю з 

наночастинками срібла для застосування у дерматології 

У складі досліджуваних м’яких лікарських засобів використано як 

активний фармацевтичний інгредієнт нанокомпозицію на основі срібла [287]. 

Нанокомпозиція розроблена лабораторією „Електронно-променевої 

нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини” Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Використана 

нанокомпозиція розроблена за допомогою електронно променевих  технологій 

[225, 385-388]. 
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4.2.1 Дослідження антимікробної активності нанокомпозиції срібла 

Одним із принципів раціональної антибактеріальної терапії є 

забезпечення введення хворому антимікробного засобу у відповідних дозах та 

часовому режимі, які сприяють створенню постійної терапевтичної 

протимікробної концентрації в крові або в органах та тканинах, де розвивається 

інфекційний процес [295, 309].  

З того часу, коли вперше було встановлено, що знищення патогенних 

мікроорганізмів припиняється, коли концентрація пеніциліну у плазмі падає 

нижче мінімальної інгібуючої концентрації (МІК), визначення 

фармакологічного індексу стало основним параметром при порівнянні 

антимікробних засобів і розробці оптимальних режимів дозування. МІК срібла 

активно вивчається у різних галузях його застосування, проте  отримані 

результати не є однозначними. Визначення МІК50 та МІК90, які найчастіше 

вивчаються при оцінці чутливості мікроорганізмів до антибіотиків, не 

адаптовані для вивчення дії срібловмісних засобів. Так, за даними літератури, 

МІК срібла по відношенню до S. аureus (близько 100 штамів) знаходиться в 

межах від 8 до 80 мг/л, по відношенню до P. aeruginosa (близько 100 штамів) – 

в межах 8 - 70 мг/л [341].  

Використана нами для фармацевтичної розробки лікарських засобів 

субстанція представляє собою композицію наночастинок срібла у матриці 

натрію хлориду з вмістом наночастинок срібла у кількості 25% (NaCl-Ag). 

   Враховуючи дані літератури щодо антимікробної концентрації 

наночастинок срібла нами досліджено дію нанокомпозиції срібла в різних 

концентраціях – 5,0; 10,0; 20,0; 50,0 мг/л [13]. Дослідження проведено у 

Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського під 

керівництвом ст.наук.співр. Рубан Н.М.  

Вивчення антимікробної активності нанокомпозиції проводили по 

відношенню до тест-штаму S. aureus ATCC 10832 та свіжовиділеного 

полірезистентного до антибіотиків штаму P. aeruginosa 35, отриманого з Музею 
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патогенних для людини мікроорганізмів ДУ «Інституту епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ». 

       Культивування посівів тест-штамів проводили при струшуванні на апараті 

“Plate shake PS 4” при  температурі  37 ºС.  Тест-штами  золотистого 

стафілокока та синьогнійної палички  інкубували  протягом 18-96 год у рідкому 

та на твердому поживних  середовищах. У роботі використовували бактеріальні  

суспензії обох штамів у концентрації 3·104 - 3·108    КУО/см3. у фізіологічному 

розчині.                    

Результати дослідження антибактеріальної дії нанокомпозиції срібла в 

різних концентраціях  у рідкому поживному середовищі на штам S. aureus 

ATCC 10832 наведені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Антибактеріальна активність нанокомпозиції срібла щодо штаму 

S. aureus ATCC 10832 

Експозиція, 

 год 

Наявність росту S. aureus  в рідкому поживному середовищі 

Концентрація нанокомпозиції, мг/л  Бактеріальна суспензія 

(контроль)         5,0       10,0              20,0 

24 год + + + + + - - - - - - - - - - + +  

48 год + + + + + - - - - - - - - - - + +  

72 год + + + + + - - - - - - - - - - + +  

96 год + + + + + - - - - - - - - - - + +  

Примітка: +  наявність росту бактерій у  дослідженій  пробі; 

                    - відсутність росту бактерій у  дослідженій пробі. 

Як видно з табл. 4.1,  дія нанокомпозиції в концентрації 5,0 мг/л не 

забезпечує знешкодження штаму, і через 96 год експозиції препарату в посівах 

виявляється ріст мікроорганізмів. Антимікробна бактерицидна дія препарату 

щодо досліджуваного штаму стафілокока виявляється при концентрації 10,0 

мг/л і 20,0 мг/л уже через 24 год і зберігається упродовж 96 год спостереження. 
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При цьому в контролі бактеріальної суспензії  стафілокока в усіх посівах 

відзначався активний ріст  впродовж 96 годин. 

Таким чином, для штаму S. aureus ATCC 10832 найменшою 

бактерицидною концентрацією нанокомпозиції срібла є 10,0 мг/л. 

У зв’язку з одержаними даними вивчено динаміку  відмирання дослідного 

штаму стафілокока під впливом  нанокомпозиції срібла в різних  концентраціях 

упродовж 4 год. Для  дослідження динаміки  відмирання штаму S. aureus ATCC 

10832 через 1, 2, 3 та 4 год були зроблені висіви 0,1 мл бактеріальної суспензії 

на тверде поживне середовище. Результати проведених досліджень наведені в 

табл. 4.2 та представлені на рис. 4.1.   

Таблиця 4.2  

Динаміка  відмирання   штаму S. aureus ATCC 10832 під впливом 

різних концентрацій  нанокомпозиції срібла 

Екс- 

пози 

ція,  

год 

Наявність росту  S. aureus  (показник в lg) 

 

Бактеріальна 

суспензія  

St. aureus 

Концентрація нанокомпозиції 

5 lg Сере- 

дній 

пока 

зник 

5,0 мг/л Сере- 

дній 

пока 

зник 

10,0 мг/л Сере 

дній 

пока 

зник 

20,0 мг/л Сере- 

дній 

пока 

зник 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2год 4,0 3,0 3,0 3,3 

 

>2,7 >2,7 >2,7 >2,7 0,0 0,81 0,95 0,55 0,0 0,0 0,0 0,0 

4год 4,0 4,0 3,0 3,66 >2,7 >2,7 >2,7 >2,7 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Примітка: середній  показник подано за результатами 3-х досліджень 

  Результати досліджень  показали, що при збільшенні концентрації 

нанокомпозиції срібла посилюється  бактерицидна дія та наростає динаміка 

відмирання стафілокока.  

       

 



164 

 

  lg 

         

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3

 дослід 5 мг/л

контроль

дослід 10 мг/л

дослід 20 мг/л

год. 

Рис.4.1 Динаміка відмирання S. aureus під впливом різних 

концентрацій нанокомпозиції срібла при експозиції 3 год. 

Аналіз  наведених даних (табл. 4.2, рис. 4.1) свідчить про виражену 

бактерицидну активність нанокомпозиції срібла в концентрації 10,0 та 20,0 

мг/л. Слід відзнасити, що при концентрації  20,0 мг/л бактерицидна дія 

проявляється уже через 2 год експозиції; при цьому знешкоджується  вся 

популяція  стафілокока в  рідкому поживному середовищі. У порівнянні з 

контрольним дослідом різниця в бактерійному обсіменінні складає 3,3 lg. 

При концентрації 10,0 мг/л через 2 год ця різниця складає 2,75 lg, а через   

4 год – 3,36 lg, тобто знешкоджується 83,6% та 97,3 КУО/мл відповідно, що 

свідчить про високу антибактеріальну активність препарату. 

Дія нанокомпозиції в концентрації 5 мг/л викликає незначне відмирання 

стафілокока, різниця в бактерійному обсіменінні посівів складає лише 0,6 lg 

при 2-х і 0,96 lg при 4-х год експозиції. Необхідно зазначити, що під впливом 

нанокомпозиції в концентрації 5,0 мг/л виявлялася затримка росту бактерій і 

помітне зменшення розмірів вирослих колоній на твердому поживному 

середовищі (спостереження через 18, 48 год) у порівнянні з контрольними. 

Бактерії відновлювали розміри та форму колоній у порівнянні з контрольними  

лише через  3 і більше діб інкубації на твердому середовищі. 
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Таким чином, встановлено, що при збільшенні концентрації 

нанокомпозиції срібла посилюється бактерицидна дія та наростає динаміка 

відмирання стафілокока.  

       Досліджено вплив нанокомпозиції срібла у робочій найменшій 

бактерицидній  концентрації 10,0 мг/л на зростаючі дози бактеріальної суспензії 

золотистого стафілокока. Результати наведені   в табл. 4.3.                  

Таблиця 4.3  

Вплив нанокомпозиції  срібла у концентрації 10,0 мг/л на зростаючі дози 

тест-штаму S. аureus АТСС 10832 

Експозиція,  

год. 

Концерн-

трація 

наноком-

позиції 

Наявність росту S. aureus у рідкому поживному 

середовищі 

Робоча концентрація S. aureus  (КУО/ мл)   

3·104 3·105 3·106 3·107 

24 год  

10 мг/л 

- - - - 

48 год - - - - 

72 год - - - - 

96 год - - - - 

         контроль + 

Примітка:  результати 3-х досліджень. 

Як видно з табл. 4.3, нанокомпозиція срібла у концентрації 10,0 мг/л при 

експозиції 24 - 96 год стабільно проявляє бактерицидну дію  на досліджуваний 

тест-штам незалежно від  дози стафілокока і терміну експозиції. 

Проведено дослідження впливу нанокомпозиції срібла на широко 

розповсюдженого збудника гнійно-некротичних та внутрішньо-лікарняних 

інфекцій – синьогнійну паличку P. aeruginosa 35. 

        Враховуючи, що бактерії синьогнійної палички  мають більш високу  

стійкість до антибактеріальних препаратів, для дослідження використовували 

концентрації нанокомпозиції, починаючи з 10,0 мг/л для бактеріальної суспензії 

3·107 КУО/см3. Результати вивчення впливу різних концентрацій 
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нанокомпозиції на штам P. aeruginosa 35 в рідкому середовищі представлені  в 

табл. 4.4.                                                                                                      Таблиця 4.4  

Антибактеріальна дія нанокомпозиції срібла в різних концентраціях на 

штам P. aeruginosa 35 

Досліджувана 

робоча 

концентрація 

бактеріальної 

суспензії 

(КУО/мл) 

 

 

Експозиція, 

год 

Наявність росту P. aeruginosa в рідкому 

поживному середовищі 

 

Концентрація нанокомпозиції, 

мг/л 

Бактеріальна 

суспензія 

(контроль) 

 

 

3·107 КУО/мл 

10,0 20,0 50,0 

24 год - - - + 

48 год - - - + 

72 год - - - + 

96 год - - - + 

Примітка: +  наявність росту бактерій у  3-х  пробах; 

- відсутність росту бактерій у  3-х пробах. 

Наведені в табл. 4.4 дані свідчать, що під дією нанокомпозиції срібла в 

концентраціях 10,0, 20,0 та 50,0 мг/л через 24 год експозиції  відбувалося повне 

знешкодження тест-штаму синьогнійної палички. Стерильність посівів 

зберігалася впродовж 4 діб (період спостереження). Найменшою 

досліджуваною бактерицидною концентрацією препарату  для даного штаму 

синьогнійної палички є концентрація 10,0 мг/л [13]. 

Отже, досліджувана нанокомпозиція виявляє високу антибактеріальну 

активність у розчині щодо тест-штамів S. aureus і P. аeruginosa у концентрації 

10 мг/л і вище. Ці результати були прийняті за основу при виготовленні МЛЗ.  

 4.2.2 Дослідження вивільнення наночастинок срібла з основ різних 

типів 

 У м’яких лікарських засобах ефективність активного фармацевтичного 

інгредієнта у значній мірі залежить від складу основи, яка впливає на його 

вивільнення. 
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 За ступенем вивільнення лікарських речовин основи розміщуються в такому 

порядку: гелі гідрофільних високомолекулярних сполук (ВМС)  емульсійні 

основи типу масло /вода   емульсійні основи типу вода/масло  абсорбційні 

основи  гідрофобні основи [271, 288]. 

На ступінь вивільнення лікарських речовин з мазей також впливає їх спо-

рідненість до води або масла (фільність) і природа носія. Речовини, не розчинні 

у воді, вивільняються краще з гідрофільних основ, ніж з гідрофобних і 

емульсійних типу в/м. Ступінь вивільнення зростає зі збільшенням 

гідрофільності основи. Речовини, розчинні у воді, також вивільняються краще 

із гідрофільних основ, ніж із гідрофобних і емульсійних типу в/м. На 

вивільнення і біологічну доступність лікарської речовини з емульсійних   

м’яких лікарських засобів впливає фаза локалізації лікарської речовини. Якщо 

діюча речовина локалізована у внутрішній фазі емульсії відповідно типу м/в і 

в/м, то для вивільнення лікарської речовини існує енергетичний бар’єр у 

вигляді дисперсійного середовища, у якому лікарська речовина  не розчинна 

[288]. 

 Для оцінки вивільнення наночастинок срібла з основ різних типів була 

вивчена антимікробна дія м’яких лікарських засобів різних видів (мазь, крем, 

гель) з однаковою концентрацією наночастинок срібла. Критерієм ступеню 

вивільнення наночастинок срібла була бактерицидна дія засобу на дослідні 

тест-штами мікроорганізмів – S.aureus та P.aeruginosa [195]. 

У табл. 4.5 наведені результати вивчення антимікробної дії м’яких 

лікарських засобів на різних основах з однаковою концентрацією наночастинок 

срібла. Для порівняння були використані основи без наночастинок срібла.  

Як видно з наведених у табл. 4.5  даних, у  проведених дослідах при 

застосуванні всіх видів м’яких лікарських засобів з однаковою кількістю 

наночастинок срібла відзначалося зменшення кількості утворених колоній на 

поверхні поживного середовища, тобто виявлялася антимікробна дія 

вивільнених наночастинок срібла у всіх досліджених зразків. 
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Таблиця  4.5 

Антимікробна дії 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  «--« 0,1 суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

3. Мазь з наночастинками 

срібла на основі 

вазеліну  

«--« 0,1 185 190 (без 

пігменту) 

4. Вазелін  «--« 0,1 суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

5. Гель з наночастинками 

срібла на основі 

метилцелюлози  

«--« 0,1 100 100 (без 

пігменту) 

6. Гель метилцелюлози  «--« 0,1 суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

7. Крем типу в/м з 

наночастинками срібла 

«--« 0,1 30 200 (без 

пігменту) 

8. Емульсійна основа типу 

в/м  

«--« 0,1 суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

9. Контроль росту робочої 

зависі тест-штамів 

«--« 0,1 суцільний 

ріст 

суцільний 

ріст 

Середня кількість колоній S.aureus знизилася із суцільного росту в 

контролі до 30-185 КУО/мл в досліді, а у P.aeruginosa з суцільного росту в 

контролі до 100-200 КУО/мл.  
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Таким чином, при використанні однакових концентрацій наночастинок 

найкраще вивільнення діючої речовини відбувається з гідрофільних мазей на 

основі макроголів, емульсійного крему, повільніше наночастинки срібла 

вивільняються з гелевої основи і найслабше - з вазелінової основи, що 

узгоджується з даними біофармацевтичних досліджень про здатність основ до 

вивільнення лікарських речовин і дає можливість стверджувати, що тип основи 

має вплив на вивільнення, а відповідно і ступінь місцевої біодоступності м’яких 

лікарських засобів не лише з лікарськими речовинами у формі мікро-, але і 

наночастинок [195].  

4.2.3 Вибір концентрації нанокомпозиції срібла у складі м’яких 

лікарських засобів  

У дослідженнях, наведених вище, було показано, що бактерицидна 

концентрація нанокомпозиції срібла у розчині щодо тест-штамів S. aureus і P. 

аeruginosa становила 10 мг/л і вище.  

Для вибору оптимальної концентрації нанокомпозиції у складі м’яких 

лікарських засобів 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 м’які лікарські форми 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%) [206]. 

Для порівняння антимікробної активності МЛЗ з наночастинками срібла 

та МЛЗ із сріблом іонним, виготовляли  м’які лікарські засоби на аналогічних 

основах зі срібла нітратом у наступних концентраціях: 0,014%, 0,14% та 0,4%, 

що становить  0,01%, 0,1% та 0,25% у перерахунку на срібло [206].  

Враховуючи особливості застосування МЛЗ залежно від патологічного 

стану шкіри та одержані результати  з вивчення вивільнення наночастинок з 

мазевих основ, для дослідження нами виготовлено гідрофільні мазі, гелі та  
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креми з нанокомпозицією срібла та срібла нітратом, склад яких наведено у 

табл.  4.6. 

Таблиця 4.6  

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 

Дослідження антимікробної дії зразків мазей, гелів та кремів  з 

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

АТСС 9027 було проведено відповідно до розробленої нами методики.  З 

добових культур тест-штамів S.aureus та P. aeruginosa  виготовляли робочу 

завись мікроорганізмів у фізіологічному розчині і доводили до 0,5 одиниць за 

стандартом мутності за McFarland. На чашки Петрі з МПА висівали по 0,1 мл 

зависі мікроорганізмів.  Зразки мазей, гелів, кремів з наночастинками срібла 

підігрівали на водяній бані до температури 40 0С. З кожного зразка брали по 0,5 

мл та рівномірно наносили на поверхню чашок з МПА з висівами 

мікроорганізмів, по 1 зразку на чашку. Контролем були чашки з посівами 
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культур тест-штамів S.aureus та P.aeruginosa без нанесених зразків лікарських 

засобів.  Інкубацію посівів проводили при 37 ºС упродовж 5 діб. 

Результати вивчення антимікробної дії зразків мазі, гелю та крему з 

нанокомпозицією срібла представлені у табл. 4.7. 

Таблиця 4.7  

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 

P. 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  

 

Як свідчать дані табл. 4.7, МЛЗ (гель, крем та мазь) 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 
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пігментоутворення. Ріст його на чашках з нанесеними зразками з 

наночастинками срібла був безпігментним у порівнянні з контролем культури.  

Результати вивчення антимікробної дії зразків мазі, гелю та крему  з 

вмістом іонізованого срібла представлені у табл. 4.8. 

Таблиця 4.8  

 Антимікробна дія гелів, мазей та кремів із срібла нітратом 

 

Зразок  

МЛЗ 

з іонним 

сріблом 

 

 

 

Вміст  срібла 

нітрату, % 

 

 

 

Концент

-рація по 

сріблу, 

% 

 

Кількість  бактерій, що виросли  на 

твердих поживних середовищах 

після експозиції МЛЗ зі срібла 

нітратом, КУО/мл 

Staphylococcus 

aureus 

ATCC 6538 

Pseudomonas 

aeruginosa  

АТСС 9027 

Мазь 

№ 1 0,014 0,01 200  200  

№ 2 0,14 0,1 100  150 (без пігменту) 

№ 3 0,4 0,25 40  100 (без пігменту) 

Гель 

№ 1 0,014 0,01 200 200 (без пігменту) 

№ 2 0,14 0,1 100  150 (без пігменту) 

№ 3 0,4 0,25 50  100 (без пігменту) 

Крем 

№ 1 0,014 0,01 200  200  

№ 2 0,14 0,1 100  200 (без пігменту) 

№ 3 0,4 0,25 30  80 (без пігменту) 

Контроль 

культури 

- - 200  200  

 

Як видно з табл. 4.8, гель, крем та мазь з концентрацією срібла нітрату 

0,4% діяли бактеріостатично на культури S. aureus і P. aeruginosa. Концентрація 

срібла нітрату 0,14% діє бактеріостатично тільки на культуру S. aureus і не діє 

на культуру P. aeruginosa, а концентрація 0,014% - не діє на обидві 

досліджувані культури.  



173 

 

Таким чином, порівняння антимікробної дії МЛЗ з нанокомпозицією 

срібла та 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 [206]. 

4.2.4 Обгрунтування складу і технології м’яких лікарських засобів з 

нанокомпозицією срібла 

Для розробки гідрофільної мазі з нанокомпозицією срібла нами 

використано традиційну макроголеву основу у співвідношенні 8:2 макрогол 400 

і макрогол 1500.  

Дана основа характеризується позитивними властивостями: низька 

токсичність, відсутність помітної побічної дії, мала чутливість до зміни рН, 

стійкість до мікробної контамінації. Макроголева основа має виражену 

осмотичну активність, що обумовлює їх широке застосування у виробництві 

гідрофільних мазей для лікування інфікованих ран, оскільки забезпечує 

осмотичну та дегідратаційну дію, що у свою чергу прискорює термін загоєння 

рани. Макроголи добре розчиняють велику кількість лікарських речовин, легко 

їх вивільняють, що сприяє абсорбції та активності [108].  

 Важливе значення має той факт, що в гнійній рані дегідратуюча дія 

макроголів поширюється не лише на тканини рани, але й на мікробні клітини; 

зневоднення призводить до істотного зниження їх біологічної активності й 

стійкості до дії лікарських речовин [288]. 

  Більш сприятливою за осмотичними властивостями вважається основа, до 

якої крім макроголів входить пропіленгліколь. Даний склад основи є осмотично 

активний, але не виявляє ушкоджувальної та пересушувальної дії на 

грануляційну тканину. Це відбувається за рахунок швидкої пенетрації у клітину 

осмотично активного пропіленгліколю, а потім макроголу 400. Між 

гідрофільною основою та живою тканиною встановлюється осмотична 

рівновага, внаслідок чого грануляційні тканини не будуть зневоднюватись [76]. 
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Тому з метою зменшення пересушувальної дії до сладу основи створюваної 

мазі вводили пропіленгліколь у концентрації 5%. 

При розробці крему як компоненти масляної фази можуть 

використовуватись різноманітні за хімічною структурою речовини: 

тригліцериди, жирні кислоти, воски, ефіри жирних спиртів і кислот, 

вуглеводневі сполуки тощо. Проте особливе значення мають натуральні жири 

та олії, які за складом і фізико-хімічними характеристиками близькі до 

шкірного жиру й здатні функціонально його заміщувати [271]. У складі крему 

нами використано олію кукурудзяну в концентрації 40%, яка містить значну 

кількість ненасичених жирних кислот.      

Як стабілізатори та загущувачі у складі крему використали емульгатор ОС-

20 (суміш поліоксиетиленгліколевих ефірів вищих жирних кислот) та спирти 

високомолекулярні – цетиловий (70%) та стеариловий (30%).  Крім 

емульгуючих та загущуючих властивостей, вищі жирні спирти мають 

пом’якшувальні властивості, обумовлені абсорбцією й затриманням спиртів у 

епідермісі, що є важливим на II та III стадіях ранового процесу. Відповідно до 

даних літератури раціональним є використання суміші цетилового та 

стеарилового спиртів (7:3) у концентрації 10%, а ОС-20 – 7% [108].    

При розробці гелю як гелеутворювач використано метилцелюлозу, яка 

широко застосовується у виробництві гелів антимікробної дії, оскільки має 

високу сорбційну здатність та є стійкою у широких межах рН. 5% гелі 

мелилцелюлози з додаванням гліцерину утворюють невисихаючу основу для 

м’яких лікарських засобів [271]. 

Склади мазі, гелю та крему з наночастинками срібла захищені патентами 

України на корисну модель: «Антимікробний засіб у формі мазі для лікування 

ранових та опікових поверхонь» № 69702 від 10.05.2012, Бюл. № 9,  

«Антимікробний засіб у формі крему для лікування ранових та опікових 

поверхонь» № 69703 від 10.05.2012, Бюл. № 9 та «Антимікробний засіб у формі 

гелю для лікування ранових та опікових поверхонь» № 69701 від 10.05.2012, 

Бюл. № 9 [17-19].  
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Технологічий процес виробництва МЛЗ значною мірою впливає на 

показники їх якості, зокрема стабільність, сенсорні властивості та у кінцевому 

результаті на їх терапевтичну активність. 

Виготовлення досліджуваних мазей, кремів та гелів проводили з 

урахуванням загальних правил виготовлення МЛЗ. 

Важливим етапом розробки технології МЛЗ було вивчення розчинності 

нанокомпозиції та вибору оптимального способу введення її до складу МЛЗ, 

оскільки найбільш прийнятним для зовнішнього застосування є МЛЗ, які 

містять активний фармацевтичний інгредієнт у розчиненому стані. 

Підтвердження доцільності вибору відповідного розчинника проводили за 

допомогою мікроскопічного аналізу форми та розміру частинок при збільшенні 

у 50 разів. Експериментальні зразки розчинів готували з допомогою різних 

розчинників – води очищеної, пропіленгліколю та макроголу 400.  

Натрію хлорид, який входить до складу нанокомпозиції є легкорозчиним 

у воді, проте при розчиненні нанокомпозиції срібла у матриці натрію хлориду у 

воді спостерігається агломерація наночастинок срібла, що може негативно 

вплинути на однорідність дозування та гомогенність МЛЗ.   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. 

М’які лікарські засоби потребують виготовлення у змішувачах, 

обладнаних мішалками різних конструкцій. У промислових умовах з метою 

досягнення однорідності МЛЗ проводять гомогенізацію засобу з допомогою 

різних апаратів: роторно-пульсаційної установки, мазетерки або вальцевих 

млинів [269, 270].  

Виготовлення дослідних зразків МЛЗ у лабораторих умовах нами 

проведено з використанням лабораторного гомогенізатора при швидкості 



176 

 

перемішування від 500 до 2000 об/хв. Візуально визначали вплив швидкості та 

часу емульгування на стабільність і однорідність МЛЗ. Дослідні зразки МЛЗ 

оцінювали за органолептичними (зовнішній вигляд, колів) та споживчими 

властивостями (легкість нанесення, липкість, швидкість всмоктування, відчуття 

і стан шкіри після нанесення МЛЗ). Проведені дослідження дозволили обрати 

оптимальну швидкість перемішування для мазі і гелю – 1000 об/хв, для крему – 

2000 об/хв і час гомогенізації – 15 хв. 

За результатами проведених досліджень розроблено технологічні схеми 

виробництва мазі, крему та гелю, які наведені на рис. 4.2 - 4.4 та включають 8 

стадій. 

Сировину для приготування МЛЗ після вхідного контролю відважують та 

передають на наступні стадії. Воду очищену відмірюють. 

При виготовленні мазі та гелю спочатку готують основи – сплав 

макроголів та гель метилцелюлози відповідно, до яких вводять розчин 

нанокомпозиції срібла. Першою стадією приготування основи гелю є 

набухання метилцелюлози у гарячій воді. 

При виготовленні крему з нанокомпозицією срібла спочатку 

виготовляють масляну фазу шляхом сплавлення вищих жирних спиртів та ОС-

20 та гомогенізації з олією кукурудзяною. Емульгування з водною фазою 

проводять з використанням високо/низько температурного режиму шляхом 

додавання до гарячої масляної фази холодної водної фази, що зменшує час 

охолодження крему та значно пришвидшує процес його приготування. 

Виготовлені МЛЗ фасують у скляні банки з темного скла або туби. 

Проводять контроль точності дозування та правильності маркування. МЛЗ у 

первинній упаковці з інструкцією до медичного застосування пакують у пачки. 

Контролюють комплектність упаковки. Пачки пакують у коробки. Серію 

готової продукції формують з розрахунку одного завантаження реактора-

гомогенізатора.    
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Рис. 4.2. Блок-схема виробництва мазі з нанокомпозицією срібла 
Примітка:  

Сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю в 

процесі виробництва. 

 

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення мазі 

Температурний режим, 

контроль повноти роз-

плавлення компонентів  

Стадія 1 

Виготовлення мазевої основи 

Макрогол 1500, 

макрогол 400 

Стадія 2 

Приготування розчину 

нанокомпозиції   

Пропіленгліколь, 

нанокомпозиція 

срібла  

Стадія 3 

Гомогенізація 

Стадія 4 

Охолодження  

Стадія 5 

Фасування мазі у скляні банки        

або туби  

Стадія 6 

 Нанесення етикеток на банки  

 або туби 

Стадія 7 

 Пакування банок або туб 

 у пачки  

Готова продукція 

Мазь зі стадії 4, 

банки або туби   

Контроль точності 

дозування, 

правильність 

маркування (серія, 

термін придатності), 

комплектності та 

цілісності упаковки 

Контроль якості 

готового продукту 

Етикетки, банки 

або туби 

зі стадії 5 

Банки або туби зі 

стадії 6, інструкції 

до медичного 

застосування, 

пачки   

Фази зі стадій 

 1 і 2  

Контроль повноти 

розчинення 

нанокомпозиції 

 

Контроль часу та 

швидкості 

перемішування, 

однорідності 

 
Мазь  

зі стадії 3  

Стадія 8 

Пакування пачок у коробки  Пачки з банками 

або тубами зі 

стадії 7, коробки  

Температура,  

час охолодження 
Пакування мазі 
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Рис. 4.3. Блок-схема виробництва крему з нанокомпозицією срібла 
Примітка:  

Сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю в 

процесі виробництва. 

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення крему 

Температурний режим, 

контроль повноти роз-

плавлення компонентів  

Стадія 1 

Виготовлення масляної фази 

Спирт цетиловий, 

спирт  стеариловий,  

ОС-20, олія 

кукурудзяна  

Стадія 2 

Виготовлення водної фази  

Пропіленгліколь:  

вода очищена (1:1), 

нанокомпозиція 

срібла, вода 

очищена 
Стадія 3 

Емульгування 

Стадія 4 

Охолодження  

Стадія 5 

Фасування крему у банки або туби  

Стадія 6 

Нанесення етикеток на банки,   

або туби 

Стадія 7 

Пакування банок або туб у пачки  

Готова продукція 

Крем зі стадії 4, 

банки або туби   

Контроль 

правильності 

маркування (серія, 

термін придатності) 

Контроль якості  

готової продукції 

Етикетки, банки 

або туби з кремом 

зі стадії 5 

Банки або туби з 

кремом зі  

стадії 6, інструкції 

до медичного 

застосування, 

пачки   

Фази зі стадій 

 1 і 2  

Контроль повноти 

розчинення 

нанокомпозиції  

 

Контроль швидкості 

обертання мішалки, 

часу перемішування, 

однорідності 

 

Крем  

зі стадії 3  

Стадія 8 

Пакування пачок у коробки  Пачки з банками 

або тубами зі 

стадії 7, коробки, 

групові етикетки   

Температура, швидкість 

обертання мішалки, час 

охолодження 

Пакування крему 

Контроль точності 

дозування, перевірка 

герметичності  

 

Контроль 

комплектності та 

цілісності упаковки 
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Рис. 4.4. Блок-схема виробництва гелю з нанокомпозицією срібла 
Примітка:  

Сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю в 

процесі виробництва.  

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення гелю 

Температурний режим, 

контроль повноти 

розчинення 

гелеутворювача  

Стадія 1 

Набухання гелеутворювача 
Метилцелюлоза, 

вода очищена 

Стадія 3 

Введення розчину нанокомпозиції  

до основи гелю  

 Пропіленгліколь:  

вода очищена 

(1:1), нано-

композиція срібла  

Стадія 4 

Введення гліцерину до складу гелю 

Стадія 5 

Фасування гелю у скляні банки     

або туби  

Стадія 6 

Нанесення етикеток на банки або  

туби 

Стадія 7 

Пакування банок або туб 

у пачки  

Готова продукція 

Гель зі стадії 4, 

банки або туби   

Контроль точності 

дозування, 

правильність 

маркування (серія, 

термін придатності), 

комплектності та 

цілісності упаковки 

Контроль якості  

готової продукції 

Етикетки, банки 

або туби зі стадії 5 

Банки або туби 

зі стадії 6, 

інструкції для 

медичного 

застосування, 

пачки   

Фаза зі стадії 2, 

гліцерин  

Контроль повноти 

розчинення 

нанокомпозиції  

 

Контроль часу 

перемішування, 

однорідності 

 

Фаза  

зі стадії 1  

Стадія 8 

Пакування пачок у коробки  Пачки з банками 

або тубами зі 

стадії 7, коробки  

Контроль часу 

перемішування, 

однорідності 

 

 

Пакування гелю 

Стадія 2 

Гомогенізація основи гелю 
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Критичні операції: відважування сировини, розплавлення компонентів 

основи та емульгаторів, розчинення нанокомпозиції, емульгування, 

охолодження. 

Критичні параметри: кількість сировини, температура плавлення, повнота 

розчинення нанокомпозиції, час та швидкість перемішування.  

4.2.5 Дослідження мікробіологічної чистоти м’яких лікарських засобів 

з нанокомпозицією срібла 

Дослідження мікробіологічної чистоти зразків гелів, мазей та кремів з 

наночастинками срібла проведені  відповідно до вимог статей 2.6.12 

Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських засобів: визначення числа 

мікроорганізмів та 2.6.13 Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських 

засобів: випробування на окремі види мікроорганізмів ДФУ [102]. 

Для дослідження мікробіологічної чистоти МЛЗ використовували метод 

поверхневого висівання на чашки з твердим  живильним середовищем для 

бактерій та грибів відповідно до рекомендацій ДФУ. Ростові властивості 

живильних середовищ перевіряли з допомогою відповідних тест-штамів. При 

випробуванні використовували по 2 чашки з кожним живильним середовищем, 

кінцевий  результат визначали як середнє арифметичне значення числа колоній, 

що виросли на паралельних чашках. Інкубацію посівів проводили впродовж  5 

діб при 30-35 оС для бактерій та при 20-25 оС для грибів. 

Підготовку  зразків МЛЗ проводили відповідно до вимог ДФУ залежно 

від виду лікарської форми [102]. Гелі та гідрофільні мазі були розбавлені 

буферним розчином з натрію хлоридом та пептоном (рН 7,0) у співвідношенні 

1:10,  з допомогою того ж розчину були приготовані наступні десятикратні 

розведення. Креми, що містять жири, змішували з мінімальною кількістю 

стерильного полісорбату-80 при 40 оС, додавали заздалегідь підігрітий 

буферний розчин з натрію хлоридом та пептоном (рН 7,0) до отримання 

розведення 1:10, готували наступні десятикратні розведення. 

До підготовлених зразків та до контрольного зразка (що не містив 

лікарського засобу) додавали суспензію тест-мікроорганізму, яка містила не 
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більше 100 КУО/мл. Об’єм  інокуляту становив 1,0% об’єму підготовленого 

зразка. 

Результати дослідження мікробіологічної чистоти МЛЗ наведені у табл. 

4.9. Ймовірне число бактерій  у 1 г або 1 мл лікарського засобу визначали 

відповідно до табл. 2.6.13-2 ДФУ 1.4 [102]. 

Таблиця 4.9   

Мікробіологічна чистота м’яких лікарських засобів  

з нанокомпозицією срібла та срібла нітратом 

 

Назва зразка, 

концентрація срібла 

нітрату або нано-

композиції срібла у 

ньому, % 

Кількість бактерій та грибів, що виросли  

на твердих поживних середовищах (КУО) 

Об’єм 

дослідженого 

зразка МЛЗ 

 

Об’єм 

дослідженого 

зразка МЛЗ 

Ймовірне число 

бактерій (грибів) 

 у 1 г або 1 мл 

випробуваного 

зразка 

 
0,1г 0,01г 0,1г 0,01г 

Гель № 3 

(AgNO3     0,4) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Гель № 2  

(AgNO3     0,14) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Гель № 1  

(AgNO3    0,014) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Гель № 3 

(нано Ag   1,0) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Гель № 2  

(нано Ag    0,4) 

0;0 0;0 1;0 0;0 <10 

Гель № 1 

(нано Ag   0,04) 

0;1 0;0 0;0 0;0 <10 

Крем № 3  

(AgNO3    0,4) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Крем № 2 

(AgNO3      0,14) 

0;1 0;0 0;0 0;0 <10 

Крем № 1 

(AgNO3     0,014) 

0;1 0;0 0;0 0;0 <10 

Крем № 3 

(нано Ag   1,0) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

 

Крем № 2 

(нано Ag    0,4) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Крем № 1 

(нано Ag   0,04) 

1;0 0;0 0;0 0;0 <10 
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продовження таблиці 4.9 

Мазь  № 3 

(AgNO3    0,4) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Мазь   № 2  

(AgNO3  0,14) 

1;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Мазь № 1   

(AgNO3  0,014)  

12;39 0;1 1;0 0;0 103 

Мазь № 3 

(нано Ag 1,0) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Мазь  № 2 

(нано Ag 0,4) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

Мазь  № 1 

(нано Ag 0,04) 

0;0 0;0 0;0 0;0 <10 

 Примітка: Визначення проводилось у 2-х дослідах. 

 

Дані табл. 4.9 свідчать, що нанокомпозиція срібла в концентраціях 0,04; 

0,4 та 1,0 % та срібла нітрат в концентрації 0,4 та 0,14 % забезпечують 

мікробіологічну чистоту всіх зразків МЛЗ, рівень якої відповідає вимогам ДФУ. 

Дослідження мікробіологічної чистоти  засобів на окремі види  

мікроорганізмів не виявило їх контамінації S.aureus та P.aeruginosa. 

Таким чином, встановлена відсутність мікробіологічного забруднення 

досліджуваних МЛЗ є наслідком бактерицидної дії активних фармацевтичних 

інгредієнтів - нанокомпозиції срібла та срібла нітрату. Одержані результати 

підтверджують можливість приготування 1% м’яких лікарських засобів з 

нанокомпзицією срібла без додаткового застосування консервантів, а також 

свідчать про можливість застосування низьких концентрацій нанокомпозиції як 

консерванту у МЛЗ та косметичних кремах [206].  

4.2.6 Дослідження консервуючої активності нанокомпозиції срібла  

У сучасній медицині та косметології, при створенні лікарських засобів для 

нашкірного застосування та косметичних кремів, спостерігається стійка 

тенденція до застосування у їх складі значного вмісту водної фази [435]. Такі 

засоби є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів, які можуть 

викликати побічні реакції та порушувати їх стабільність. 
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З метою захисту косметичних та лікарських засобів від мікробіологічного 

ураження застосовують консерванти. Більшість консервантів, які 

застосовуються у складі лікарських та косметичних засобів, є синтетичними 

поверхнево-активними речовинами, які можуть викликати побічні ефекти, 

зокрема алергічні реакції [276]. Також вони можуть змінювати проникність 

мембран клітин шкіри, адже всі поверхнево-активні речовини здатні видаляти з 

поверхні шкіри жироподібні продукти, зокрема тонку захисну плівку, яку 

продукують сальні та потові залози [435]. Тому актуальним є пошук нових 

консервантів. 

 Для дослідження консервуючої здатності нанокомпозиції срібла та 

порівняння активності з відомими консервантами вибрано емульсійні основи 

типу м/в та в/м, оскільки емульсійні форми становлять близько 90% усіх 

косметичних засобів та значну частину лікарських засобів для нашкірного 

застосування. Склади досліджуваних нами емульсій наведені у таблиці 4.10.  

Таблиця 4.10 

Склади досліджуваних емульсій 

Емульсія м/в Емульсія в/м 

Олія оливкова                     29,0 

Пропіленгліколь                 4,0 

Гліцерилмоностеарат         5,0 

Цетиловий спирт                2,0 

Вода очищена                     до 100,0 

Олія оливкова                    60,0 

Пропіленгліколь                4,0 

Гліцерилмоностеарат        2,0 

Цетиловий спирт               5,0 

Вода очищена                   до 100,0 

 Виготовлення емульсійних систем проводили із застосуванням 

технологічних правил і прийомів, які застосовуються при виготовленні м’яких 

лікарських засобів: плавлення речовин з різною температурою плавлення та 

введення до сплавів рідин [220, 269]. Емульсії виготовляли у лабораторному 

змішувачі. 

  Під час виготовлення емульсій слідкували за попаданням у масу повітря, 

що може мати місце при виготовленні невеликої кількості засобу або при 

гомогенізації. Для видалення повітря виготовлену емульсію залишали у спокої 

на кілька годин (вистоювання), потім обережно перемішували. 
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  Оцінку якості виготовлених емульсій проводили за такими показниками: 

однорідність, стабільність, консистенція, pH [102]. 

 Стабільність – один із основних показників, який характеризує якість 

емульсійних систем. У них не повинна відділятися олійна чи водна фаза 

упродовж терміну зберігання, а також при зміні температури навколишнього 

середовища в інтервалі від +5 до +25 оС [268]. 

  Для визначення pH в емульсійних системах застосовували 

потенціометричний метод. В емульсійних системах типу м/в pH встановлювали 

безпосередньо в досліджуваних зразках. В емульсіях типу в/м визначали pH 

водної витяжки. рН досліджуваних емульсій було у межах від 5,37 – до 5,62, що 

відповідає рН здорової шкіри. Виготовлені емульсії мають добру консистенцію, 

легко наносяться на шкіру та рівномірно розподіляються. 

   Беручи до уваги, що найчастіше у складі м’яких лікарських засобів для 

нашкірного застосування та косметичних засобів використовують: парабени 

(ніпагін та ніпазол), солі бензойної кислоти (натрію бензоат) та бензалконію 

хлорид, нами для порівняння консервуючої здатності нанокомпозиції срібла 

були вибрані саме ці консерванти [109]. Виготовлено по 4 склади емульсій 

кожного типу з різними консервантами. Склади досліджуваних емульсій з 

консервантами наведені у таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11 

Склади досліджуваних емульсій з різними консервантами 

  Типи емульсій Консервант Концентрація 

консерванту, % 

Емульсії 

типу 

масло/вода 

Склад № 1 Ніпагін:Ніпазол, 1:3 0,400 

Склад № 2 Натрію бензоат 0,250 

Склад № 3 Бензалконію хлорид 0,050 

Склад № 4 Натрію хлорид з 

наночастинками срібла 

0,500 

Емульсії 

типу 

вода/масло 

 

Склад № 1 Ніпагін:Ніпазол, 1:3 0,200 

Склад № 2 Натрію бензоат 0,125 

Склад № 3 Бензалконію хлорид 0,025 

Склад № 4 Композиція натрію 

хлориду з наночастинками 

срібла 

0,250 
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При виборі концентрації консервантів у складі досліджуваних емульсій 

враховували встановлені обмеження їх концентрацій у косметичних засобах 

[403]. У складі емульсій типу м/в консерванти застосовували у подвійній 

кількості в порівнянні з концентрацією консервантів у емульсіях типу в/м. 

Нанокомпозицію срібла в якості антимікробного консерванта застосовували у 

робочій концентрації 0,25% в емульсіях типу в/м та 0,5% в емульсіях типу м/в 

[109]. 

Антимікробні консерванти у складі лікарських та косметичних засобів повинні 

забезпечити їх відповідність вимогам мікробіологічної чистоти, які нормуються 

відповідними нормативними документами [102, 220, 268].  

Відповідно до ДФУ II видання для нестерильних лікарських засобів, 

зокрема засобів для нашкірного застосування встановлені наступні критерії 

прийнятності мікробіологічної чистоти, які наведені у табл. 4.12. Критерії 

базуються на загальному числі аеробних мікроорганізмів (TAMC) та 

загальному числі дріжджових та плісневих грибів (TYMC) в 1 г або 1 мл 

лікарського засобу. Критерії прийнятності ґрунтуються на середньому 

результаті декількох повторних випробувань [102]. 

Таблиця 4.12 

Критерії прийнятності мікробіологічної чистоти лікарських засобів для 

нашкірного застосування 

Шлях введення TAMC 

КУО/г або 

КУО/мл 

TYMC 

КУО/г або 

КУО/мл 

Окремі види 

мікроорганізмів 

Для нашкірного 

застосування 

102 101 Відсутність Staphylococcus 

aureus в 1 г або 1 мл. 

Відсутність Pseudomonas 

aeruginosa в 1 г або 1 мл 

 

   З метою дослідження можливості застосування нанокомпозиції срібла як 

консерванту в лікарських і косметичних засобах, який буде забезпечувати 

належну мікробіологічну чистоту, нами проведено визначення ефективності 
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антимікробних консервантів у виготовлених емульсійних засобах за методикою 

ДФУ II вид. [102].  

ДФУ встановлює критерії прийнятності ефективності антимікробних 

консервантів для лікарських засобів для нашкірного застосування у вигляді 

логарифма (lg) зменшення числа життєздатних мікроорганізмів (МО) по 

відношенню до визначеного вихідного числа МО. Для критерія прийнятності А 

через дві доби lg зменшення повинен становити не менше 2, через 7 діб – не 

менше 3, у подальшому  число життєздатних клітин бактерій не повинно 

збільшуватись. lg зменшення числа життєздатних клітин грибів через 14 діб 

повинен становити не менше 2, в подальшому число життєздатних клітин 

грибів не повинно збільшуватись. Критерій А відповідає рекомендованій 

ефективності. Якщо обгруновано, що критерій А не може бути досягнутий, 

лікарський засіб має задовольняти критерій В. У відповідності до вимог 

критерію В у препаратах для нашкірного застосування lg зниження кількості 

життєздатних клітин бактерій через 14 днів повинен становити не менше 3, у 

подальшому кількість життєздатних клітин бактерій не повинна збільшуватись. 

lg зниження кількості життєздатних клітин грибів через 14 днів повинен 

становити не менше 1, в подальшому кількість життєздатних клітин грибів не 

повинна збільшуватись (табл.4.13) [102]. 

Таблиця 4.13 

Критерії прийнятності ефективності антимікробних консервантів 

для лікарських засобів для нашкірного застосування 

 lg зменшення 

 2 доби 7 діб 14 діб 28 діб 

Бактерії А 2 3 - НЗ 

В - - 3 НЗ 

Гриби А - - 2 НЗ 

В - - 1 НЗ 

   НЗ – не спостерігається збільшення числа МО у порівнянні з кількістю життєздатних МО у 

попередній контрольній точці.  
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    Результати дослідження ефективності антимікробних консервантів у 

виготовлених емульсійних засобах з різними консервантами наведені у табл. 

4.14-4.15.  

Таблиця 4.14 

Результати дослідження ефективності антимікробних консервантів 

Доби 

інкубації 

Число КУО/мл (логарифм зниження числа життєздатних 

клітин) 

Staphylococcus 

aureus 

ATCC6538 

Pseudomonas 

aeruginosa  

ATCC 9027 

Candida 

albicans 

ATCC10231 

Aspergillus 

brasiliensis 

АТСС  16404 

 № 1 м/в 

Первинний 

посів 

9 ·106    (6,95) 7 ·106 (6,85) 6·105 (5,78) 4·106 (6,60) 

2 доби 2 ·103    (3,30) 

(різниця 1,35) 

НВ 2 ·105    (5,30) 

(різниця 0,48) 

5 ·103    (3,70) 

(різниця 2,90) 

7 діб НВ НВ НВ НВ 

14 діб НВ НВ НВ НВ 

28 діб НВ НВ НВ НВ 

№ 1 в/м 

Первинний 

посів 

9 ·106    (6,95) 7 ·106 (6,85) 6·105 (5,78) 4·106 (6,60) 

2 доби 2 ·105    (5,3) 

(різниця 1,65) 

3 ·105    (5,48) 

(різниця 1,37) 

НВ 8 ·103 (3,90)  

(різниця 2,69) 

7 діб НВ НВ НВ НВ 

14 діб НВ НВ НВ НВ 

28 діб НВ НВ НВ НВ 

 

№ 2 м/в 

Первинний 

посів 

9 ·106    (6,95) 7 ·106 (6,85) 6·105 (5,78) 4·106 (6,60) 

2 доби 1 ·106    (6,0) 

(різниця 0,95) 

3 ·106    (6,48) 

(різниця 0,37) 

6·105 (5,78) 7·104 (4,85) 

(різниця 1,75) 

7 діб 2 ·106    (6,30) 

(різниця 0,65) 

4 ·106    (6,60) 

(різниця 0,25) 

6·105 (5,78) 9 ·104 (4,95) 

(різниця 1,65) 

14 діб 4 ·106    (6,6) 

(різниця 0,35) 

4 ·106    (6,60) 

(різниця 0,25) 

6·105 (5,78) 8·104 (4,90) 

(різниця 1,70) 

28 діб 3 ·106    (6,48) 

(різниця 0,48) 

13 ·105    (6,11) 

(різниця 0,74) 

5·105 (5,70) 

(різниця 0,08) 

2 ·104 (4,30) 

(різниця 2,30) 
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продовження таблиці 4.14 

№ 2 в/м 

Первинний 

посів 

9 ·106    (6,95) 7 ·106 (6,85) 6·105 (5,78) 4·106 (6,60) 

2 доби 4 ·105    (5,60) 

(різниця 1,35) 

6 ·103    (3,78) 

(різниця 3,07) 

НВ 3 ·106    (6,48) 

(різниця 0,12) 

7 діб 2 ·103    (3,30) 

(різниця 3,65) 

НВ НВ 5 ·102    (2,70) 

(різниця 3,9) 

14 діб 3 ·102    (2,48) 

(різниця 4,47) 

НВ НВ 2 ·102    (2,30) 

(різниця 4,3) 

28 діб НВ НВ НВ 1 ·102    (2,0) 

(різниця 4,6) 

№ 3 м/в 

Первинний 

посів 

9 ·106    (6,95) 7 ·106 (6,85) 6·105 (5,78) 4·106 (6,60) 

2 доби 1 ·104    (4,0) 

(різниця 2,95) 

4 ·105    (5,60) 

(різниця 1,25) 

2 ·104    (4,30) 

(різниця 1,48) 

4 ·105    (5,60) 

(різниця 1) 

7 діб 9 ·103   (3,95) 

(різниця 3) 

5 ·105    (5,7) 

(різниця 1,15) 

НВ 7 ·104    (4,85) 

(різниця 1,75) 

14 діб 1 ·102    (2,0) 

(різниця 4,95) 

3 ·105    (5,48) 

(різниця 1,37) 

2 ·103    (3,3) 

(різниця 2,48) 

7 ·104    (4,85) 

(різниця 1,75) 

28 діб 2 ·102    (2,30) 

(різниця 4,65) 

5 ·105    (5,7) 

(різниця 1,15) 

9 ·102    (2,95) 

(різниця 2,83) 

7 ·104    (4,85) 

(різниця 1,75) 

№ 3 в/м 

Первинний 

посів 

9 ·106    (6,95) 7 ·106 (6,85) 6·105 (5,78) 4·106 (6,60) 

2 доби НВ 1 ·105    (5,0) 

(різниця 1,85) 

НВ НВ 

7 діб НВ НВ НВ НВ 

14 діб НВ НВ НВ НВ 

28 діб НВ НВ НВ НВ 

№ 4 м/в 

Первинний 

посів 

9 ·106    (6,95) 7 ·106 (6,85) 6·105 (5,78) 4·106 (6,60) 

2 доби 1 ·105    (5,00) 

(різниця 1,95) 

3 ·106    (6,48) 

(різниця 0,37) 

НВ 7 ·102  (2,85) 

(різниця 3,75) 

7 діб 2 ·105    (5,30) 

(різниця 1,65) 

7 ·105    (5,85) 

(різниця 1) 

НВ НВ 

14 діб 2 ·104    (4,30) 

(різниця 2,65) 

1 ·106    (6,00) 

(різниця 0,85) 

НВ НВ 

28 діб 9 ·105    (5,95) 

(різниця 1,0) 

9 ·105    (5,95) 

(різниця 0,9) 

НВ НВ 
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продовження таблиці 4.14 

№ 4 в/м 

Первинний 

посів 

9 ·106    (6,95) 7 ·106 (6,85) 6·105 (5,78) 4·106 (6,60) 

2 доби 2 ·105    (5,30) 

(різниця 1,65) 

1 ·105    (5,0) 

(різниця 1,85) 

НВ НВ 

7 діб НВ НВ НВ НВ 

14 діб НВ НВ НВ НВ 

28 діб НВ НВ НВ НВ 

Для порівняння проводились дослідження емульсій без консервантів. За 

результатами дослідження емульсії м/в і в/м без консервантів не відповідають 

ні критерію А, ні критерію В, тобто не можуть застосовуватись як основи 

косметичних або лікарських засобів, оскільки не будуть забезпечувати 

належної мікробіологічної чистоти під час виробництва, пакування, зберігання, 

дистрибуції та застосування. 

Таблиця 4.15 

Узагальнені результати  

дослідження ефективності антимікробних консервантів 

 

Досліджувані 

зразки 

Відповідність критерію (А/В) 

S. aureus  Р. aeruginosa C. albicans A. brasiliensis 

Емульсії 

типу 

масло/вода 

№ 1 В А В А 

№ 2 Не  

відповідає 

Не  

відповідає 

Не  

відповідає 

В 

№ 3 А Не  

відповідає 

А В 

№ 4 Не  

відповідає 

Не  

відповідає 

А А 

Емульсії 

типу 

вода/масло 

№ 1 В В А А 

№ 2 В А А А 

№ 3 А В А А 

№ 4 В В А А 

   З даних, представлених у табл. 4.14-4.15, видно, що ефективні на рівні 

критерію А, щодо  C. аlbicans та A. вrasiliensis, але менш ефективні щодо S. 

аureus  та Р. aeruginosa – на рівні критерію В є зразки: № 1 в/м 

(Ніпагін:Ніпазол, 1:3 - 0,200) та № 4 в/м (Натрію хлорид з наночастинками 

срібла - 0,250). Також ефективний на рівні критерію А щодо Р. aeruginosa, C. 

аlbicans та A. вrasiliensis, але на рівні критерію В до S. аureus  зразок № 2 в/м 
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(Натрію бензоат 0,125). Зразок № 1 м/в (Ніпагін:Ніпазол, 1:3 - 0,400) 

ефективний на рівні критерію А щодо Р. aeruginosa та A. вrasiliensis і на рівні 

критерію В щодо S. аureus  та C. аlbicans. Зразки № 2 м/в (Натрію бензоат 

0,205), № 3 м/в (Бензалконію хлорид 0,050), № 4 м/в (Натрію хлорид з 

наночастинками срібла 0,500) виявляли невідповідність критерію А та В щодо 

одного або декількох досліджуваних тест-штамів мікроорганізмів тому не 

можуть бути використані як ефективні антимікробні консерванти без 

додаткових досліджень. 

Як видно з табл. 4.14 та 4.15, 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, тобто пригнічує розвиток тест-

мікроорганізмів. Однак у концентрації 0,5 % при застосуванні у складі емульсій 

типу м/в її ефективність не є задовільною, тобто не відповідає фармакопейним 

критеріям прийнятності. У концентрації 0,25% нанокомпозиція срібла може 

бути використана як консервант у емульсіях типу в/м з незначним вмістом 

водної фази (до 30%) [109]. 

Результати вивчення консервуючої активності нанокомпозиції срібла 

доводять перспективність її подальшого дослідження як консерванта з метою 

впровадження у виробництво лікарських та косметичних засобів, що  буде 

сприяти розширенню номенклатури допоміжних речовин для засобів для 

нашкірного застосування, і у майбутньому замінити синтетичні консерванти, 

які досить часто є алергенними та токсичними. 

 

4.3 Дослідження з фармацевтичної розробки мазі, гелю та розчину для 

промивання ран  з колоїдними розчинами наночастинок золота та срібла для 

застосування у стоматології 

Для розробки лікарських засобів для стоматології використані колоїдні 

розчини наночастинок срібла (AgNP) та золота (AuNP) сферичної форми із 

середнім розміром частинок 30 нм та концентрацією наночастинок 8 мг/мл і 77,2 

мкг/мл відповідно, синтезовані в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка 
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методом хімічної конденсації у водному розчині за оригінальними протоколами 

[62].  

4.3.1 Дослідження антимікробної активності наночастинок срібла та 

золота  

З метою вибору оптимальної концентрації наночастинок срібла та золота у 

створюваних засобах для стоматології першим етапом досліджень було  

вивчення їх антимікробної активності, яке було проведено в Інституті 

біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка під керівництвом ст.наук.співр. 

Рєзніченко Л.С. та Грузіної Т.Г.  

Антимікробну активність колоїдних розчинів наночастинок срібла і золота 

визначали в дослідженнях in vitro відповідно до стандартного протоколу для 

методу серійних розведень в агарі. В якості патогенних тест-культур в роботі 

використовували штами мікроорганізмів ATCC колекції Staphylococcus aureus 

MRSA ATCC 43300, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli 

ATCC 2592, Bacillus subtilis ATCC6633 та колекції Державного науково-

контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (м. Київ) 

Staphylococcus aureus 209P, Enterococcus faecalis Г35№4-410, Escherichia coli 

№25, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (F-51), Candida albicans, Proteus 

vulgaris HX 19 № 222, а також клінічні ізоляти патогенних штамів 

мікроорганізмів, виділених від хворих на гнійно-запальні захворювання 

щелепно-лицевої ділянки [432]. 

Враховуючи, що за даними літератури мінімальна інгібуюча концентрація 

срібла по відношенню до S. аureus знаходиться в межах від 8 до 80 мг/л, по 

відношенню до P. aeruginosa – в межах 8 - 70 мг/л [341], для дослідження 

використовували розчини з концентрацією наночастинок 0,08 мг/мл та 0,16 

мг/мл (розведення вихідного розчину 1:100 та 1:50 відповідно).   

Результати оцінки антимікробної активності наночастинок срібла відносно 

тестових штамів мікроорганізмів показали, що при концентрації наночастинок 

срібла 0,16 мг/мл у  середовищі визначення спостерігалось повне інгібування 

ростової активності усіх досліджених патогенних тест-штамів. Поодинокий ріст 
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колоній спостерігався лише для тест-штамів C. albicans та B. subtilis при засівній 

дозі клітин 105 КУО/см3 та концентрації наночастинок срібла 0,08 мг/мл за 

металом у середовищі визначення (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Антимікробна активність колоїдного розчину наночастинок срібла 

(AgNP) по відношенню до патогенних тест-штамів мікроорганізмів  

Тест-штам 

Засівна доза 

тестового 
штаму 

КУО/см3 

Кінцева концентрація AgNP у 
середовищі визначення, 

мг/мл за металом 

Контроль 

росту 
тест-

штаму 0,08 0,16 

Staphylococcus 

aureus MRSA 

ATCC 43300  

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 

27853 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Escherichia coli 

ATCC 2592 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Bacillus subtilis 

ATCC6633 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 + ріст відсутній ++++ 

Staphylococcus 
aureus 209P 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Enterococcus 

faecalis Г35 №4-
410 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Escherichia coli 

№25 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC27853 (F-
51) 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Candida albicans 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 + ріст відсутній ++++ 

Proteus vulgaris 

HX 19 №222 

103 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ріст відсутній ++++ 
Примітка: «++++»  - інтенсивний ріст тест-штаму; 

                  «+»         - ріст поодиноких колоній. 
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Оскільки за даними літератури відомості щодо антимікробної активності 

наночастинок золота є дуже суперечливими, при дослідженні ми виходили з 

доведеної безпечної концентрації даних наночастинок для клітин живого 

організму [234]. Для дослідження антимікробної активності використовували 

розчини наночастинок золота у концентраційному діапазоні 1,93 - 38,6 мкг/мл 

(розведення вихідного розчину 1:40, 1:25, 1:10, 1:4 та 1:2 відповідно). 

Наночастинки золота як самостійні антимікробні агенти в аналогічному 

дослідженні виявляли слабку антимікробну активність: спостерігалась 

відсутність вираженого пригнічення росту усіх тестових штамів 

мікроорганізмів у концентраційному діапазоні наночастинок у середовищі 

визначення 1,93 - 38,6 мкг/мл за металом. Дослідження ефективності 

антимікробної дії наночастинок золота при вищих концентраціях було визнано 

недоцільним з огляду на суттєве підвищення потенційної кінцевої вартості 

препарату на основі цих наночастинок. 

Порівняно із проявом антимікробної дії монодисперсії наночастинок 

срібла, де при концентрації наночастинок срібла 0,08 мг/мл за металом у 

середовищі визначення спостерігався ріст клітин деяких тест-штамів (табл. 

4.16), комбінація розчинів наночастинок срібла і золота (Ag/AuNP) при 

концентрації 0,08 мг/мл (Ag) та 1,93 мкг/мл (Au) у середовищі визначення 

виявила виражену бактерицидну дію відносно усіх досліджених тест-культур 

мікроорганізмів, тобто наночастинки золота, не проявляючи самостійно 

вираженої антимікробної дії, мають здатність підвищувати антимікробну 

активність наночастинок срібла. Однак, при збільшенні концентрації золота від 

1,93 мкг/мл до 19,3 мкг/мл не спостерігалось суттєвих відмінностей в 

антимікробній дії наночастинок.  

Таким чином, 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 виявляють високий рівень антимікробної активності відносно усіх 

досліджених музейних тест-культур.  
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На наступному етапі досліджень було визначено характер впливу 

наночастинок на клінічні ізоляти патогенних штамів мікроорганізмів, 

виділених від хворих на гнійно-запальні захворювання щелепно-лицевої 

ділянки. Результати оцінки антимікробної активності наночастинок срібла та їх 

комбінації з наночастинками золота відносно клінічних ізолятів 

мікроорганізмів наведені в табл. 4.17. 

Таблиця 4.17 

Антимікробна активність наночастинок срібла та комбінації 

наночастинок срібла і золота по відношенню до клінічних ізолятів 

мікроорганізмів 

Клінічні ізоляти 

Ріст штамів в 

присутності AgNP в 

середовищі 

визначення у 

концентрації 

0,08 мг/мл за 

металом 

Ріст штамів в 

присутності Ag/AuNP в 

середовищі визначення 

у концентрації 

0,08 мг/мл за Ag 

1,93 мкг/мл за Au 

Контроль

ний ріст 

штаму 

Staphylococcus 

aureus 
ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Micrococcus ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Escherichia coli ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Pseudomonas 

aeruginosa 
ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Гриби роду 

Candida albicans 
ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Дріжджоподібні 

гриби 
ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Staphylococcus 

epidermidis 
ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Enterobacter 

aerogenes 
ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Staphylococcus 

haemolyticus 
ріст відсутній ріст відсутній 

 

++++ 

 

Haemophilus 

influenzae 
ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Klebsiella spp. ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Enterococcus 

faecalis 
ріст відсутній ріст відсутній ++++ 

Примітка: «++++» - інтенсивний ріст тест-штаму. 
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Повне пригнічення росту всього дослідженого спектру клінічних ізолятів 

мікроорганізмів спостерігалось при наявності в середовищі визначення 

досліджених розчинів наночастинок срібла з концентрацією 0,08 мг/мл та їх 

комбінації з наночастинками золота у концентрації 1,93 мкг/мл за металом. 

Висновки щодо можливості підсилення терапевтичної дії за рахунок   

наночастинок золота знаходять підтвердження у науковій літературі, зокрема 

щодо наявності у наночастинок золота антимікробної дії, вираженого 

протизапального ефекту та здатності стимулювати регенерацію тканин [368, 

369, 380]. 

Вперше в офіційній медицині ауротерапія (лікування золотом) була 

застосована ще в 1929 році для лікування ревматоїдного артриту і поліартриту. 

Ауротерапія і у теперішній час залишається одним з ефективних методів 

лікування даної патології поряд із застосуванням нестероїдних протизапальних 

засобів [302].   

Оскільки при лікуванні інфекційних та гнійно-запальних захворювань у 

стоматології і хірургії є важливим не лише антимікробний ефект лікарських 

препаратів, але і їх протизапальна дія, для розробки лікарських засобів для 

стоматології і хірургії було використано комбінацію наночастинок срібла і 

золота, виходячи з встановлених активних концентрацій.   

4.3.2 Розробка складу і технології розчину для промивання ран у 

стоматології 

Для розробки розчину для промивання ран у стоматології було 

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

концентраціях у порівнянні з встановленими активними концентраціями 

наночастинок, з урахуванням можливсті розбавлення розчину слиною та 

вимивання лікарських речовин у нижні відділи шлунково-кишкового тракту 

при застосуванні розчину, тобто концентрація  наночастинок срібла у розчині 

для промивання ран становила 0,8 мг/мл, а наночастинок золота – 19,3 мкг/мл 

за металом. Було також досліджено розчин для промивання ран з 

концентрацією наночастинок срібла 0,8 мг/мл та золота 30 мкг/мл з метою 
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використання одного вихідного розчину для приготування розчину для 

промивання ран і для приготування МЛЗ (результати досліджень з розробки 

МЛЗ з наночастинками срібла і золота наведено у п. 4.3.3). 

Технологічний процес виготовлення розчину складається з підготовки 

виробництва, розчинення активних та допоміжних компонентів, фільтрації 

розчину, наповнення та герметизація первинного пакування  та стерилізації. 

Технологічна схема виробництва розчину наведена на рис. 4.5. 

Нейтральне рН є терапевтично прийнятним з точки зору застосування 

розроблюваного препарату, тому експериментально підбирали буферний агент 

(динатрію фосфат) (табл. 4.18). 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 лікарських засобів.   

Таблиця 4.18 

Склади розчину для промивання ран 

з наночастинками срібла та золота 

Назва компонента Кількість 

Розчину наночастинок срібла  
(СAg =8,0 мг/мл)                                                               

10 мл 

 

Розчину наночастинок золота  

(САu = 77,2 мкг/мл)                                             

   25 мл 

 

або 

Розчину наночастинок срібла та 

золота (СAg =4,0 мг/мл, САu = 0,15 мг/мл) 

20 мл 

Полісорбат 80 0,5 

Динатрію фосфат                                     - 0,1 0,2 

Води очищеної    до                    100 мл 

Концентрація АФІ,  

в перерахунку на метали 

СAg 0,8 мг/мл  

САu 19,3 мкг/мл       або     САu 30 мкг/мл                                                                              

рН 5,76±0,05 6,83±0,03 7,93±0,05  

Розчини фасували по 10 мл у пеніцилінові флакони і закупорювали 

герметично. Відповідно до ДФУ, засоби, призначені для нанесення на рану 

мають бути стерильними, тому проводили стерилізацію розчину при 1210С 

протягом 8 хв. 



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Блок-схема виробництва розчину для промивання ран з 

наночастинками срібла та золота 
 

Примітка: Сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю в 

процесі виробництва. 

 

 

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення розчину 

Контроль повноти  

розчинення  
Стадія 1 

Приготування розчину допоміжних 

речовин 

Вода очищена, 

динатрію фосфат 

Стадія 2 

Приготування розчину наночастинок 

срібла і золота   

Колоїдний р-н 

наночастинок 

срібла,  колоїдний 

р-н наночастинок 

золота 

Стадія 3 

Приготування готового розчину 

Стадія 4 

Наповнення скляних флаконів  

Стадія 6 

 Маркування, пакування  

Готова продукція 
Контроль готової 

продукції 

Контроль часу і 

температури 

стерилізації 

Етикетки, 

інструкції до 

медичного 

застосування, 

пачки   

Фази зі стадій 

 1 і 2  

Контроль часу та 

швидкості 
перемішування 

 

Контроль часу та 

швидкості 

перемішування, 

однорідності 

 Пакування розчину 

Стадія 5 

Термічна стерилізація розчину 

Контроль точності 

дозування та якості 

закупорки флаконів 

 

Комплектність, 

правильність друку   

Розчин зі стадії 3, 

флакони, кришки   
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4.3.3 Обгрунтування вибору допоміжних речовин для м’яких 

лікарських засобів для стоматології 

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

вивільнення діючої речовини і відповідно вимагається застосування  вищих 

концентрацій АФІ, ніж встановлена мінімальна антимікробна концентрація у 

розчинах, при виготовленні м’яких лікарських засобів 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 м’яких лікарських засобів створює певні технологічні 

складності 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 під керівництвом ст.наук.співр. Рєзніченко Л.С. з 

використанням ліофільної сушарки ALPHA 1-4 LD-2 (Німеччина) з попереднім 

виморожуванням зразків протягом 12 год при -55 0С. Для виготовення м’яких 

лікарських засобів використовували колоїдний розчин наночастинок срібла і 

золота з концентрацією срібла 4 мг/мл та золота – 0,15 мг/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 (п. 4.2.2). Для зменшення 

пересушувальної дії до складу мазі вводили пропіленгліколь у концентрації 5%. 

При розробці гелю як гелеутворювач використано карбопол у концентрації 

0,3%, який дозволяє отримувати прозорі, не липкі гелі. При рН 5-8 розчин 

карбополу має структуру гелю [108]. У складі гелю цей компонент буде 

утворювати захисне покриття та сприяти пролонгованому вивільненню діючих 

компонентів.  Для підвищення в’язкості та осмотичної активності гелю до його 
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складу вводили макрогол 1500. Склади досліджуваних м’яких лікарських 

засобів наведені у табл. 4.19. 

Таблиця 4.19. 

Склади м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла та золота 

 

Назва компонента 

Кількість 

№ 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 

Макроголу 1500 30,0 30,0 30,0 30,0 

Пропіленгліколь   5,0 5,0 5,0 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 

активних речовин, у 

перерахунку на 

метали 

 
 СAg 0,2мг/мл 

САu 7,5 мкг/мл                                             

 

СAg 0,4мг/мл 

САu 15 мкг/мл                                             

 

СAg 0,8мг/мл 

САu 30 мкг/мл                                             

 

СAg 1,6мг/мл 

САu 60 мкг/мл                                             

 Технологічні дослідження показали, що введення 40 мл колоїдного 

розчину наночастинок до складу м’яких лікарських засобів (мазь № 4 та  гель 

№ 4) є проблематичним, одержати стабільну мазь і гель можна при введенні 

максимально 20% колоїдного розчину, тому для подальших досліджень були 

вибрані мазь та гель за складом № 3 з концентрацією наночастинок срібла 0,8 

мг/мл та золота 30 мкг/мл. 
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4.3.4 Розробка технології м’яких лікарських засобів з наночастинками 

металів 

При виготовленні досліджуваних мазей та гелів застосовували загальні 

правила виготовлення МЛЗ. 

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.  

Виготовлення дослідних зразків МЛЗ у лабораторних умовах нами 

проведено з використанням гомогенізатора при швидкості перемішування 3000 

об/хв (мазь) та 2000 об/хв (гель); час гомогенізації – 15 хв. За результатами 

проведених досліджень розроблено технологічні схеми виробництва мазі та 

гелю, які наведені на рис. 4.6 і 4.7. та включають 8 стадій. 

Візуально визначали вплив швидкості та часу емульгування на 

стабільність і однорідність МЛЗ. Дослідні зразки МЛЗ оцінювали за 

органолептичними (зовнішній вигляд, колір) та споживчими властивостями 

(легкість нанесення, липкість, швидкість всмоктування, відчуття і стан шкіри 

після нанесення МЛЗ).  

Сировину для приготування МЛЗ після вхідного контролю відважують та 

передають на наступні стадії. Воду очищену відмірюють. 

При виготовленні мазі та гелю спочатку готують основи – сплав 

макроголів та гель карбополу відповідно, до яких вводять неводні розчинники 

та колоїдний розчин наночастинок. Першою стадією приготування основи гелю 

є набухання карбополу у воді очищеній при кімнатній температурі. Оскільки у 

випадку застосування як гелеутворювача карбополу гелеутворення наступає 

після зміни рН розчину карбополу до нейтральної величини, основу гелю 

загущували розчином амонію гідроксиду 25% до рН 7,0.  

Виготовлені МЛЗ фасують у скляні банки з темного скла або туби. 

Проводять контроль точності дозування та правильність маркування. МЛЗ у 

первинній упаковці з інструкцією до медичного застосування пакують у пачки. 

Контролюють комплектність упаковки. Пачки пакують у коробки.  
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Рис. 4.6. Блок-схема виробництва мазі з наночастинками срібла та золота 
Примітки:  

Сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю в 

процесі виробництва. 

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення мазі 

Температурний режим, 

контроль повноти роз-

плавлення компонентів  

Стадія 1 

Виготовлення мазевої основи Макрогол 1500, 

макрогол 400 
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Змішування розчину наночастинок і 
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Пропіленгліколь, 
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срібла та золота 

Стадія 3 

Гомогенізація 

Стадія 4 

Охолодження  

Стадія 5 

Фасування мазі у скляні банки        

або туби  

Стадія 6 

 Нанесення етикеток на банки  

 або туби 

Стадія 7 

 Пакування банок або туб 

 у пачки  

Готова продукція 

Мазь зі стадії 4, 

банки або туби   

Контроль точності 

дозування, 

правильність 

маркування (серія, 

термін придатності), 

комплектності та 

цілісності упаковки 

Контроль якості 

готового продукту 

Етикетки, банки 

або туби 

зі стадії 5 

Банки або туби зі 

стадії 6, інструкції 

до медичного 

застосування, 

пачки   

Фази зі стадій 

 1 і 2  

Контроль часу та 
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перемішування, 

однорідності 
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зі стадії 3  

Стадія 8 
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Пакування мазі 
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Рис. 4.7. Блок-схема виробництва гелю з наночастинками срібла та золота 
Примітки:  

Сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю в 

процесі виробництва. 

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення гелю 

Температурний режим, 

контроль повноти 

розчинення 

гелеутворювача  

Стадія 1 

Набухання гелеутворювача 
Карбопол, 

вода очищена 

Стадія 3  

Змішування розчину наночастинок і 

гліцерину   

 

Розчин 

наночастинок 

срібла та золота,  

гліцерин  

Стадія 4 

Гомогенізація 

Стадія 5 

Фасування гелю у скляні банки     

або туби  

Стадія 6 

Нанесення етикеток на банки або  

туби 

Стадія 7 

Пакування банок або туб 

у пачки  

Готова продукція 

Гель зі стадії 4, 

банки або туби   

Контроль точності 

дозування, 

правильність 

маркування (серія, 

термін придатності), 

комплектності та 

цілісності упаковки 

Контроль якості  

готової продукції 

Етикетки, банки 

або туби зі стадії 5 

Банки або туби 

зі стадії 6, 

інструкції для 

медичного 

застосування, 

пачки   

Фази зі стадій 

2 і 3  

Контроль часу і 

швидкості 

перемішування, 

однорідності 

 

Фаза зі стадії 1, 

розчин амонію 

гідроксиду 

  

Стадія 8 

Пакування пачок у коробки  Пачки з банками 

або тубами зі 

стадії 7, коробки  

Контроль рН 

 

 

Пакування гелю 

Стадія 2 

Загущення основи гелю 
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4.4 Дослідження з фармацевтичної розробки сиропів з наночастинками 

металів для лікування туберкульозу 

Колоїдні розчини наночастинок срібла, золота і міді, розроблені в 

Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, використані 

нами як активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ) при розробці дитячих 

лікарських засобів у формі сиропів для лікування туберкульозу. 

4.4.1 Вивчення антимікробної активності наночастинок міді 

Особливої уваги заслуговують наночастинки міді. Мідь є одночасно 

необхідним для життєдіяльності мікроелементом та токсичним важким 

металом для багатьох живих клітин.  Однак, серед різних типів наночастинок 

металів особливу увагу останнім часом привертають дані наночастинки з 

огляду на їх потенційно високу бактерицидну і фунгіцидну активність.  

Активність наночастинок міді щодо тест-штамів мікроорганізмів 

визначали методом серійних розведень в агарі згідно з Методичними 

вказівками МУК 4.2.1890-04 «Визначення чутливості мікроорганізмів до 

антибактеріальних препаратів» в Інституті біоколоїдної хімії імені 

Ф.Д.Овчаренка під керівництвом ст.наук.співр. Дибкової С.М., Рєзніченко Л.С. 

та Грузіної Т.Г. Як тестові використовували  наступні штами мікроорганізмів: 

S. aureus MRSA ATCC 43300, E. coli ATCC 2592, P. aeruginosa ATCC 27853, S. 

aureus 209P, S. typhimurium 144, Shigella sonnei та C. albicans з колекції 

Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів 

мікроорганізмів (м. Київ). 

Кінцева засівна доза тестових мікроорганізмів на чашках становила 103, 

104 та 105 КУО/см3. Антимікробну активність наночастинок міді досліджували 

за їх кінцевою концентрацією в середовищі визначення (середовище Мюллера-

Хінтона) – 6,4 мг/мл у перерахунку на метал. Розчин наночастинок міді 

вносили в стерильне поживне середовище Мюллера-Хінтона, охолоджене до 

50°С, перемішували та розливали на чашки Петрі. Культивування 

мікроорганізмів здійснювали в термостаті за температури 37 °С протягом 

24год. 
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Бактерицидну та фунгіцидну активність CuNP було досліджено і на 

клінічних ізолятах збудників інфекційно-запальних процесів: бактеріях S. 

aureus, E. coli, Proteus mirabilis, K. pneumoniae, Enterobacter aerogenes, P. 

aeruginosa, грибах роду Candida – C. albicans, Candida non-albicans та інших 

мікроміцетах – Penicillium spp., Paecilomyces lilacinus, A. niger та A. flavus. 

Даний етап дослідження був проведений на твердому поживному 

середовищі методом дозованих крапель. На чашки Петрі з середовищем 

визначення (агар Мюллера-Хінтона для бактерій та агар Сабуро для грибів) 

засівали газоном мікроорганізми в дозі 107 КУО/см3. Суспензію 

мікроорганізмів готували на 0,9% NaCl. Після підсушування чашок з 

культурами мікроорганізмів протягом 30 хв на поверхню агару наносили у 

вигляді краплі дисперсію наночастинок міді: або вихідної концентрації (32,0 

мг/мл у перерахунку на метал), або у десятикратному розведенні (3,2 мг/мл у 

перерахунку на метал). 

Концентрація наночастинок міді у перерахунку на метал у краплі                

(V 12,5 мкл) на чашці становила, відповідно, 0,4 мг та 0,04 мг. Культивування 

бактерій здійснювали в термостаті за температури 37 °С протягом 24 год, 

грибів роду Candida – за температури 37 °С протягом 48 год, інших 

мікроміцетів – за температури 28 °С протягом 5 діб. Підрахунок результатів 

проводили шляхом вимірювання зон повної затримки росту культур. Всі 

дослідження були проведені у трьох паралельних визначеннях. 

У таблиці 4.20 наведені результати аналізу бактерицидної і фунгіцидної 

активності синтезованих наночастинок міді (CuNP) in vitro щодо патогенних 

тест-штамів мікроорганізмів: S. aureus MRSA ATCC 43300, E. coli ATCC 2592, 

P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus 209P, S. typhimurium 144, S. sonnei та C. 

albicans. Встановлено, що наночастинки міді володіють вираженою 

протимікробною та фунгіцидною активністю відносно всіх досліджених 

патогенних тест-культур: повне інгібування росту патогенних тест-штамів 

спостерігалось за кінцевих засівних доз мікроорганізмів на чашках від 103 до 

105 КУО/см3. 
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Таблиця 4.20  

Оцінка бактерицидної і фунгіцидної активності наночастинок міді 

(CuNP) щодо патогенних тест-штамів мікроорганізмів 

Тест-штам 
Засівна доза тест-

штаму (КУО/см3) 

Ріст тест-штаму в 

присутності 

CuNP 

Контрольний 

ріст тест-штаму 

S. aureus 

MRSA ATCC 43300 

103 ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ++++ 

E. coli ATCC 2592 

103 ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ++++ 

P. aeruginosa 

ATCC 27853 

103 ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ++++ 

S. aureus 209P 

103 ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ++++ 

S. typhimurium 144 

103 ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ++++ 

S. sonnei 

103 ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ++++ 

C. albicans 

103 ріст відсутній ++++ 

104 ріст відсутній ++++ 

105 ріст відсутній ++++ 

Примітка: ++++ – інтенсивний ріст тест-штаму; концентрація CuNP в середовищі 

визначення – 6,4 мг/мл за металом. 
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Досліджений розчин наночастинок міді також виявляв протимікробну та 

фунгіцидну дію щодо клінічних ізолятів збудників інфекційно-запальних 

процесів різної локалізації: бактерій S. aureus, E. coli, P. mirabilis, K. 

pneumoniae, E. aerogenes, P. aeruginosa, грибів роду Candida – C. albicans, C. 

non-albicans та інших мікроміцетів – Penicillium spp., P. lilacinus, A. niger та A. 

flavus (табл. 4.21). 

Таблиця 4.21 

Оцінка протимікробної та фунгіцидної активності наночастинок міді 

щодо клінічних ізолятів - збудників інфекційно-запальних процесів різної 

локалізації 

Клінічні ізоляти 

мікроорганізмів 

Діаметр зон затримки росту, мм 

0,04 мг CuNP  

у краплі 

0,4 мг CuNP  

у краплі 

Контрольні 

зразки (без 

нанесення 

CuNP) 

S. aureus 6 11 0 

E. coli 7 11 0 

P. mirabilis 7 11 0 

K. pneumoniae 7 11 0 

E. aerogenes 7 11 0 

P. aeruginosa 6 11 0 

C. albicans 6 8 0 

C. non-albicans 5 12 0 

Penicillium spp. 5 8 0 

P. lilacinus 6 8 0 

A. niger 5 10 0 

A. flavus 6 8 0 

Примітка: засівна доза мікроорганізмів становила 107 КУО/см3. 

Для досліджених культур S. aureus, E. coli, P. mirabilis, K. pneumoniae, E. 

aerogenes, P. aeruginosa, C. albicans, C. non-albicans, Penicillium spp., P. lilacinus, 

A. niger та A. flavus під впливом наночастинок міді у концентрації 0,04 мг та 0,4 
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мг за металом у краплі спостерігалось повне пригнічення росту при засівній 

дозі мікроорганізмів 107 КУО/см3.  

Таким чином, виражена протимікробна та фунгіцидна активність була 

виявлена для наночастинок міді як у вихідній концентрації (32,0 мг/мл за 

металом), так і для її десятикратного розведення (3,2 мг/мл у перерахунку на 

метал). 

Отже, наведені результати оцінки антимікробної активності in vitro 

свідчать, що наночастинки міді розміром 20 нм, характеризуються широким 

спектром протимікробної та фунгіцидної активності. 

4.4.2. Вивчення протитуберкульозної активності наночастинок срібла, 

золота та міді  

Вивчення протитуберкульозної активності наночастинок срібла, золота та 

міді проведено у рамках спільних досліджень Інституту  біоколоїдної хімії 

імені Ф. Д. Овчаренка з Державним науково-контрольним інститутом 

біотехнології і штамів мікроорганізмів, Територіальним медичним об'єднанням 

(ТМО) «Фтизіатрія» у місті Києві (дослідження in vitro)  та Державним 

підприємством «Сумська біологічна фабрика» (дослідження in vivo) у 

лабораторіях із відповідним рівнем акредитації для роботи з високо 

патогенними штамами. Відповідальний виконавець від Інституту  біоколоїдної 

хімії імені Ф. Д. Овчаренка с.н.с., канд.біол.наук Рєзніченко Л. С. 

В результаті досліджень встановлено, що комбінація наночастинок Ag і 

Cu у співвідношенні  1:8  або наночастинок Ag і Au у співвідношенні 1:26 є 

ефективною для лікування туберкульозу. Одержані результати були 

використані при виборі концентрації наночастинок металів у лікарській формі 

для лікування туберкульозу [349].  

Для приготування сиропів використали наступні розчини наночастинок: 

- колоїдний розчин наночастинок срібла і міді (Ag/CuNP ) (СAg 4,0 мг/мл за 

металом, СCu 32,0 мг/мл за металом); 

- колоїдний розчин наночастинок срібла і золота (Ag/AuNP) (СAg 4,0 мг/мл за 

металом, САu 0,15 мг/мл за металом). 
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Кінцеві концентрації діючих речовин у лікарських формах були наступними:  

СAg 0,9 мг/мл, СCu 7,27 мг/мл та СAg 0,9 мг/мл, САu 0,034 мг/мл. 

4.4.3 Обгрунтування вибору допоміжних речовин у сиропах 

Сиропи - рідкі лікарські засоби, що характеризуються солодким смаком і 

в’язкою консистенцією [102]. Якість, ефективність та безпечність сиропів як 

рідких лікарських засобів визначається не тільки фізико-хімічними та 

фармакологічними характеристиками активних речовин, але й наявністю 

допоміжних компонентів. 

Відповідно до Державної фармакопеї України, як допоміжні 

компоненти, сиропи можуть містити сахарозу в концентрації 45% (м/м). 

Сиропи як рідкі лікарські засоби для орального застосування можуть також 

містити антимікробні консерванти, антиоксиданти та інші допоміжні 

речовини, які забезпечують диспергування, суспендування, необхідне 

значення рН, змочування і розчинність, а також загусники, емульгатори, 

стабілізатори, ароматизатори, смакові добавки і барвники, дозволені до 

медичного застосування [102]. 

Завдяки сучасним біофармацевтичним дослідженням традиційне 

сприйняття допоміжних речовин як інертних наповнювачів змінилося на 

сприйняття їх як важливих компонентів рецептури, які забезпечують 

створення лікарського засобу у певній лікарській формі, доставку активної 

речовини до місця абсорбції, зберігання, а також надання певних 

органолептичних властивостей лікарському засобу (зовнішній вигляд, смак, 

запах) [108]. 

При розробці сиропів особливу увагу необхідно звернути на вибір і 

обґрунтування таких ключових допоміжних речовин як розчинники, коригенти 

смаку та запаху, антимікробні консерванти та барвники [99, 359]. 

Розчинники вибирають виходячи з природи активного фармацевтичного 

інгредієнта, його розчинності, передбачуваного місця абсорбції. Абсорбція 

лікарських речовин з сиропів проходить, в основному, у верхній частині 

тонкого кишківника. На абсорбцію лікарських речовин впливають природа 
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розчинника, значення в’язкості, концентрації поверхнево-активних речовин 

(ПАР) тощо [359].  Підвищення в’язкості є одним із способів пролонгування дії 

рідкого лікарського засобу, однак надто висока в’язкість є чинником, який 

сповільнює дифузію лікарської речовини через біологічну мембрану, що 

проявляється сповільненням абсорбції, тому в’язкість повинна бути 

оптимальною [288]. Вплив ПАР на абсорбцію проявляється в тому, що вони 

змінюють проникність біологічних мембран, покращують змочування поверхні, 

внаслідок чого впливають на розчинність, а також швидкість розчинення в 

біологічних рідинах [359]. Однак у випадку наночастинок металів, ПАР можуть 

фіксувати їх у своїх міцелах та робити важкодоступними для дифузії до місця 

абсорбції, тому введення ПАР у сиропи з нанорозмірними матеріалами 

потребує додаткових досліджень. 

Оскільки ізоніазид та розчини наночастинок срібла, міді та золота є 

розчинні у воді, то як розчинник була використана вода очищена, інші 

співрозчинники не використовувались. Вода є найбільш поширеним 

розчинником у сиропах, проте вода є одним з найбільш «проблематичних» 

розчинників, оскільки сприяє гідролізу та іншим хімічним реакціям, а також 

розвитку мікроорганізмів. Тому сиропи як рідкі лікарські засоби для орального 

застосування на основі водних розчинників завжди вимагають додавання інших 

допоміжних речовин.  

Коригенти смаку і запаху у сиропах -   це дозволені для медичного 

застосування допоміжні речовини, які додаються до їх складу для покращення  

органолептичних властивостей (зовнішній вигляд, смак, запах), оскільки 

активні фармацевтичні інгредієнти, гіркі або іншим чином неприємні на смак, 

можуть бути неприйнятними для медичного застосування, особливо у 

педіатричній практиці [108]. Солодкий смак сиропів може бути одержаний за 

допомогою використання цукру, поліспиртів (сорбіт, ксиліт) та інших 

підсолоджувачів (сахарин, глюкоза, фруктоза, мед натуральний) [75]. Цукор є 

добрим підсолоджувачем у лікарських формах для дітей, однак може 

спричиняти карієс. Сиропи з додаванням цукру протипоказані для пацієнтів з 
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цукровим діабетом, тому останнім часом спостерігається  витіснення цукру як 

допоміжної речовини з рідких лікарських засобів, не дивлячись на широке 

використання  його як харчової та кондитерської добавки. У розроблюваних 

нами сиропах як підсолоджувачі використані сахарин та сорбітол, який також є 

регулятором в’язкості.  Сахарин стабільний у межах рН від 2 до 7, його 

недоліком є присмак металу й гіркий післясмак, однак значна кількість сиропів, 

зареєстрованих в Україні, вміщує сахарин. Сорбітол є  добрим коригентом 

смаку і використовується як замінник цукру в оральних лікарських формах, 

проте у високих дозах сорбітол може викликати діарею й здуття [359].  

Для надання сиропам приємного запаху до їх складу можуть бути додані 

смакові фруктові есенції, ароматизатори або ефірні олії.  

У досліджуваних сиропах використані підсолоджувачі виконують також 

функцію регуляторів в’язкості, тому додаткові загущувачі не застосовувались.   

Антимікробні консерванти використовують для запобігання або 

пригнічення росту мікроорганізмів, які можуть створювати ризик інфікування 

людського організму та порушення стабільності лікарського засобу. 

Мікроорганізми можуть розмножуватися за нормальних умов зберігання чи 

застосування сиропу пацієнтом, оскільки сиропи належать до багатодозових 

лікарських засобів. У чинних нормативних документах немає інформації щодо 

максимальної концентрації консервантів, яка може застосовуватись у 

лікарських засобах.  Концентрація консервантів повинна бути обґрунтована 

експериментальними дослідженнями як щодо ефективності, так і безпеки таким 

чином, щоб використовувалася мінімальна кількість консервантів, яка 

забезпечує необхідний рівень ефективності [20]. Застосування консервантів 

вимагає особливої обережності й підвищеної уваги, оскільки вони можуть мати 

алергійну, канцерогенну, ембріотоксичну і мутагенну дію.  

Враховуючи, що використані нами АФІ володіють антимікробною дією, 

можна припускати, що до складу сиропу потрібно вводити низьку 

концентрацію консерванту; тому на етапі розробки сиропів у якості 

консерванта було використано ніпагін у концентрації 0,1%, який є добре 
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розчинний у воді.  При підборі концентрації консервантів необхідно 

враховувати їх максимально допустиму концентрацію. Так, для парабенів, до 

яких належить ніпагін, такою концентрацією є 0,05-0,2 %. Оскільки ніпагін за 

хімічною будовою є складним ефіром парагідроксибензойної кислоти, він у 

лужному середовищі гідролізує, і як результат втрачає антимікробну 

активність; ніпагін є найбільш активним при рН 4-7. Тому проводились 

визначення рН сиропів, у результаті чого було встановлено, що розроблені 

нами сиропи мають слабокисле рН, що дає можливість використання даного 

консерванту.  

Досліджувані склади сиропів наведені в табл. 4.22. 

Таблиця 4.22 

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 

Для надання певного забарвлення вмісту лікарської форми у сиропи 

вводять барвники. Барвники – це кольорові допоміжні речовини, що мають 

дрібнодисперсний стан і здатні рівномірно розподілятися у всьому об’ємі 

лікарського засобу, рівномірно його забарвлюючи [108]. При забарвленні 

фармацевтичної продукції вирішуються також завдання маскування 

неприємного кольору деяких АФІ, захист світлочутливих речовин від 

шкідливої руйнівної дії світла, що сприяє збільшенню їх терміну придатності. 

Оскільки використані нами АФІ мають забарвлення від світло-коричневого до 
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коричневого кольору, що є прийнятним для сиропів, то барвники у складі 

створюваних нами сиропів не використовувались.  

4.4.4 Розробка технології сиропів з наночастинками металів 

Технологічний процес отримання сиропів проводили з урахуванням 

фізико-хімічних властивостей компонентів. Технологічна схема виробництва 

сиропів включає 7 стадій: зважування  сировини та  отримання  основи сиропу,  

отримання  сиропу,  фільтрування сиропу, підготовка тари і пакувальних 

матеріалів та фасування сиропу в контейнери, маркування контейнерів, 

пакування (рис. 4.8).  

При виготовленні сиропів спочатку готують розчин цукрів. Відважують 

сорбіт і сахарин, змочують їх невеликою кількістю води, суміш  залишають на 

30 хв, що сприяє легшому їх розчиненню. Потім додають  решту води і 

нагрівають суміш до 60-70 °C при перемішуванні до повного розчинення 

інгредієнтів. У частині води розчиняють ніпагін та додають його до розчину 

цукрів при перемішуванні до утворення однорідної маси.  

Основу сиропу проціджують, після чого додають відповідний колоїдний 

розчин наночастинок металів і перемішують до однорідності. Відбирають 

проби сиропу та контролюють його якість відповідно до специфікації.  

Після отримання позитивних результатів аналізу сироп фасують у скляні 

флакони з темного скла.   

Під час технологічного процесу здійснюють контроль об’єму сиропу у 

одному флаконі, якість закупорювання контейнерів, кількості розфасованої 

продукції. На закупорені флакони з сиропом наклеюють етикетки, вкладають  у  

картонні пачки та коробки (групову тару), на які наклеюють групові етикетки. 

Сиропи зберігають у прохолодному захищеному від світла місці. 

На рис. 4.9-4.10 наведено електронно-мікроскопічне зображення 

комбінації наночастинок срібла і міді та срібла і золота у складі сиропів № 1 

(СAg 0,9 мг/мл, ССu 7,27 мг/мл) та № 2 (СAg 0,9 мг/мл, САu 0,034 мг/мл) 

відповідно. 
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Рис. 4.8. Блок-схема виробництва сиропів з наночастинками металів 

Примітка: Сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю в 

процесі виробництва. 
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Вода очищена 
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 Стадія 7 

Пакування  пачок у коробки 

Стіл для пакування 

 

 

Комплектність, 

правильність друку 

 

Кількість пачок у 

коробці, 

правильність друку 
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Дослідження проведено в Центрі колективного користування 

електронними мікроскопами НАН України при Інституті ботаніки ім. М. Г. 

Холодного під керівництвом к.б.н. Д. О. Климчука. Візуалізацію наночастинок 

у складі лікарських форм виконували методом трансмісійної електронної 

мікроскопії з використанням електронного мікроскопу JEM-1230, «JEOL», 

Японія. Препарати не контрастували. Для отримання зображень сиропи з 

наночастинками металів № 1 та № 2 попередньо розводили водою очищеною. 

 

Рис. 4.9. Електронно- мікроскопічне зображення комбінації наночастинок 

срібла і міді у складі сиропу № 1 (СAg 0,9 мг/мл, ССu 7,27 мг/мл) 

 

 

Рис. 4.10. Електронно- мікроскопічне зображення комбінації наночастинок 

срібла і золота у складі сиропу № 2 (СAg 0,9 мг/мл, САu 0,034 мг/мл) 

 

Відповідно до отриманих електронно-мікроскопічних зображень середній 

розмір наночастинок у складі сиропу № 1 становить 18±3 нм, а сиропу № 2 - 

22±5 нм. 
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4.5 Перспективи застосування наночастинок металів у складі 

лікарських косметичних засобів   

Враховуючи унікальні фізико-хімічні характеристики, високу біологічну 

активність наночастинок золота, срібла та міді [323, 366, 372, 399, 409], а також 

особливості вимог до впровадження на ринок косметичних засобів у порівнянні 

з лікарськими, зокрема відсутність обов’язкових вимог до проведення якісного 

та кількісного аналізу наночастинок у косметичному засобі, а лише 

необхідність проведення санітарно-гігієнічної експертизи, наночастинки 

металів мають значні перспективи як біологічно активні компоненти 

косметичних засобів [45, 345, 399], а також як безпечні консерванти [414]. 

4.5.1 Обгрунтування складу і технології присипки з антимікробною 

дією для лікування косметичних та дерматологічних захворювань шкіри 

На сьогодні присипки, як косметичні та лікарські косметичні засоби, 

втратили свої позиції у порівнянні з кремоподібними засобами. Їх застосування 

обмежується  використанням дитячих присипок, масок порошкоподібних та 

маскуючих пудр. Однак, при лікуванні ряду косметичних та дерматологічних  

захворювань шкіри, коли є небажаним надлишок жирів та необхідна висока 

адсорбуюча здатність, присипки залишаються препаратами вибору. 

Косметичний засіб у формі присипки дає можливість безболісного нанесення 

лікарських речовин на поверхню ушкодженої або запаленої шкіри, коли немає 

глибоких пошкоджень тканин, рівномірно розподіляючись по поверхні, 

забезпечуючи адсорбування надлишку вологи, ексудату і вивільнення діючих 

речовин [56, 220]. 

Асортимент присипок на сучасному фармацевтичному ринку є досить 

обмежений, вітчизняними виробниками випускається тільки присипка дитяча 

[103]. 

Основою розробки присипки є правильний вибір компонентів, які 

визначають ефективність косметичного засобу. 

Для забезпечення антимікробного ефекту при розробці складу присипки 

нами використано нанокомпозицію на основі срібла, розроблену за допомогою 
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електронно-променевих  технологій лабораторією „Електронно-променевої 

нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини” Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Оскільки використана 

нанокомпозиція, крім наночастинок срібла, містить натрію хлорид, це буде 

сприяти підсиленню осмотичної активності присипки.  

З метою вибору інших компонентів присипки нами проаналізовано склади 

присипок, масок та інших порошкоподібних засобів, які виготовляються 

екстемпорально за рецептами лікарів-дерматологів та косметологів. Склади 

проаналізованих засобів наведені у табл. 4.23 [1, 307]. 

До складу присипки для лікування та профілактики косметичних та 

дерматологічних  захворювань шкіри, крім антимікробних компонентів, 

повинні входити  також адсорбуючі та підсушуючі засоби - тальк, цинку оксид, 

глина біла, крохмаль пшеничний, рисовий, картопляний, лікоподій та інші. 

Таблиця 4.23 

Склади екстемпоральних порошкоподібних засобів 

Пудри для лікування вугрової 

хвороби 

Застосування 

1. Кислота борна 10,0 

    Сірка осаджена 10,0 

    Тальк 10,0 

 

Пудра для лікування рожевих вугрів. 

 

2. Іхтіол 0,5 

    Кислота молочна 1,0 

    Кислота борна 1,0 

    Сірка осаджена 10,0 

    Тальк 10,0 

    Цинку оксид 10,0 

 

Пудра для лікування рожевих вугрів. 

 

 

 

3. Сірка осаджена 10,0 

    Резорцин 10,0 

    Тальк 10,0 

 

Пудра для лікування рожевих вугрів. 

 

4. Цинку оксид 5,0 

    Тальк 40,0 

    Стрептоцид 5,0  

    Настойка прополісу 8,5 мл  

 

 

Наносити на ушкоджену поверхню 

шкіри. 
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продовження таблиці 4.23 

Маски при вугровій висипці Застосування 

1. Глина біла 34,0 

Крохмаль пшеничний 15,0 

Галуни алюмокалієві 1,0 

Розчин кислоти борної q.s. 

Змішати з розчином кислоти борної 

2% до консистенції  густої сметани. 

Наносити на обличчя  на 10 – 15 хв 

(Заспокійлива, в’яжуча дія). 

2. Магнію сульфат 50,0 

Тальк 10,0 

Крохмаль пшеничний 15,0 

Глина біла 15,0 

Камфора 2,5 

Кислота борна 1,5 

Галуни алюмокалієві 1,5 

Змішати з розчином кислоти борної 

2% до консистенції  густої сметани. 

Наносити на обличчя  на 10 – 15 хв 

(Заспокійлива, в’яжуча дія). 

3. Тальк 40,0 

Магнію сульфат 20,0 

Глина біла 35,0 

Натрію тетраборат 2,0 

Розчин водню пероксиду 3% q.s. 

Змішати з розчином водню пероксиду 

3% до консистенції  густої сметани. 

Наносити на обличчя  на 10 – 15 хв 

(Заспокійлива, в’яжуча дія). 

Враховуючи перебіг дерматологічних захворювань, при яких необхідна 

антимікробна та висока адсорбуюча дія, та принципи їх фармакотерапії, нами 

вибрані наступні допоміжні компоненти. Цинку оксид до складу присипки 

введено як речовину, що виявляє підсушуючу та в’яжучу дію. У складі 

присипок доцільно комбінувати мінеральні адсорбуючі речовини з 

органічними, оскільки перші краще адсорбують жири, а інші – воду [307], тому 

нами також використано крохмаль. Каолін (білу або китайську глину) введено 

до складу присипки завдяки наступним властивостям: очищає епідерміс, 

володіє антисептичною та регенеруючою поверхневою дією, насичує епідерміс 

мінералами; попереджає розповсюдження мікроорганізмів завдяки здатності 

поглинати токсини, володіє обволікаючою дією [307].  

У складі косметичних засобів широко застосовують також інші кольорові 

види глин, які крім фармакологічної активності виконують також роль 

барвників [435]. Враховуючи, що використана нами нанокомпозиція срібла має 

світло-коричневий колір, оптимальним для одержання присипки з добрими 

споживчими характеристиками є використання рожевої глини як барвника. 
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Рожева глина – це суміш червоної та білої глин у різноманітних пропорціях. 

Володіє дезинфікуючою і розгладжуючою дією. Оскільки рожева глина дуже 

м’ягка, вона рекомендується для делікатного догляду за епідермісом [435]. 

Оптимальний склад розробленої нами присипки є наступним [56]: 

Нанокомпозиція срібла                  1,0 

Цинку оксид                                    10,0 

Крохмаль                                         20,0 

Глина рожева                                  10,0 

Каолін                                       до   100.0 

Технологічний процес виробництва косметичних засобів у формі 

присипки включає наступні технологічні стадії: підготовчі роботи; 

подрібнення; просіювання та розділення на фракції; перемішування; оцінка 

якості; фасування, маркування, пакування. 

Технологічна схема виробництва присипки наведена на рис. 4.11. 

Підготовчі роботи включають підготовку приміщення, обладнання, персоналу, 

лікарських і допоміжних речовин. Технологічна стадія подрібнення включає 

правильний підбір  подрібнювальних приладів  з урахуванням фізико-хімічних 

властивостей інгредієнтів, розмірів вихідних речовин та кінцевого продукту, 

загальної кількості подрібнюваних речовин. Оптимальний ступінь дисперсності 

порошкоподібних речовин забезпечує необхідний косметичний ефект та 

фармакологічну дію. Частинки порошків у присипці мають бути невеликих 

розмірів, як правило, не більше 0,16 мм, щоб забезпечити покриття значної 

площі шкіри малою масою порошку та не подразнювати шкіру [268].  

Просіювання подрібнених порошків проводять за допомогою 

механізованих сит різної конструкції. 

Для фасування косметичних засобів у формі порошків застосовують 

спеціальні дозатори (в основному, шнекові і вакуумні), які працюють за 

об’ємним принципом. 
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Рис. 4.11. Технологічна схема виробництва присипки 
Примітки:  

1. Сірим кольором позначені критичні стадії та критичні контролі в процесі 

виробництва.  

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення порошку 

Контроль повноти та 

ступеня подрібнення 

Стадія 1 

Подрібнення компонентів 

Подрібнюючі машини (дробилки, 

млинки тощо) 

Інгредієнти 

порошку 

Пакування порошку 

Стадія 5 

Фасування порошку 

Дозатори (шнекові, вакуумні)  

Стадія 6 

Нанесення етикеток на упаковку 

Порошок зі стадії 

4, пакети, 

контейнери   Контроль точності 

дозування, 

комплектності та 

цілісності упаковки 
Етикетки, пакети 

(контейнери)  з 

порошком зі  

стадії 5 

Стадія 2 

Просіювання подрібненого порошку 

Механізовані сита  

Подрібнений 

порошок зі  

стадії 1  

Контроль відбору 

необхідних фракцій 

Стадія 3 

Перемішування (гомогенізація) 

Змішувачі 

Порошок зі  

стадії 2  

Контроль повноти 

перемішування 

Стадія 4 

Стандартизація  
Порошок зі  

стадії 3  

 

Однорідність 

порошкової маси 

Готова продукція 

Контроль якості 

(стандартизація) 

Стадія 7 

Пакування пакетів (контейнерів) у 

коробки  

Пакети 

(контейнери) зі 

стадії 6, коробки, 

групові етикетки   
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Оскільки компоненти запропонованої нами присипки добре змішуються 

між собою і є дрібнодисперсними порошками, які не вимагають попереднього 

подрібнення, то технологічний процес отримання присипки ґрунтується на 

дотриманні загальних правил приготування порошків. Компоненти присипки 

доцільно змішувати у наступному порядку: нанокомпозиція срібла, цинку 

оксид, крохмаль, глина рожева і глина біла.  

Пакують присипки у контейнери  з різних матеріалів (переважно, 

полімерних) з додатковою внутрішньою кришечкою, що має дрібні отвори.  

Матеріали упакування повинні бути хімічно інертними, герметичними, 

забезпечувати легке дозування засобу, зручне його транспортування, 

відповідати споживчим і естетичним показникам якості продукції.  

Розроблена присипка має приємний світлий рожево-бежевий колір, без 

характерного запаху. 

Присипка з наночастинками срібла буде сприяти доброму очищенню, 

підсушенню та обезжиренню шкіри  при ряді дерматологічних і косметичних 

захворювань шкіри. Завдяки слабкому світлому рожево-бежевому забарвленню 

буде мати помірний маскуючий ефект.                         

4.5.2 Обгрунтування складу і технології косметичного гелю для 

догляду за жирною шкірою 

Проблеми жирної шкіри та акне на даний час є дуже поширеними у 

косметології. Вони приносять багато переживань щодо зовнішності людям 

різної статі та віку, тому розробка нових інноваційних, ефективних та 

безпечних косметичних засобів для догляду за жирною шкірою є актуальною. 

Найоптимальнішою формою косметичного засобу для жирної шкіри є гелі, 

які мають добру очищувальну дію, нормалізують виділення шкірного сала та 

не пересушують шкіру. Гелі не залишають жирного блиску, утворюють тонку 

захисну плівку на поверхні шкіри і здатні пролонгувати дію лікарських 

речовин. Гелі є добрими носіями біологічно активних речовин різних груп. 

Мають гарний естетичний вигляд, добре наносяться і легко змиваються зі 
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шкіри. Гелі не можуть проникати крізь пори шкіри через велику молекулярну 

масу гелеутворюючих речовин [288]. 

Оскільки при виникненні акне особливу роль відіграє Propionibacterium 

acnes та стафілококи, до складу таких засобів обов’язково повинні входити 

компоненти, які володіють протимікробною дією [357]. Також добрий вплив на 

жирну та схильну до появи акне шкіру мають олії, що містять ненасичені жирні 

кислоти. 

При розробці косметичного засобу для догляду за жирною шкірою нами 

використано як активні компоненти розчини наночастинок срібла та міді у 

концентраціях 0,2 мг/мл та 0,32 мг/мл за металом відповідно, розроблені в 

Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, та олію 

амаранту [347].   

У складі олії амаранту переважають ненасичені жирні кислоти, більшу 

частину з яких складає лінолева кислота. Також олія амаранту містить у своєму 

складі сквален, який є важливим компонентом шкіри людини, підвищує її 

захисні властивості, має протизапальну, регенеруючу та живильну дії.  

Створення косметичного гелю передбачає використання комплексу 

допоміжних інгредієнтів, які забезпечують одержання косметичної форми, 

необхідні косметичні та споживчі властивості, фізичну, хімічну та 

мікробіологічну стабільність протягом терміну придатності. 

Найважливішими компонентами гелів, вибір яких потребує 

обгрунтування та експериментальних досліджень, є гелеутворювачі та 

стабілізатори емульсії. 

Виготовлено 6 складів гелів для догляду за жирною шкірою. Як 

гелеутворювачі були використані природні та синтетичні гелеутворювачі, 

зокрема  карбопол, полоксамер та камедь гуарова. Враховуючи антимікробну 

активність наночастинок срібла та міді, консерванти у складах гелів не 

застосовувались [211]. Склади досліджуваних гелів наведено у табл. 4.24. 
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Таблиця 4.24 

Склади гелів з наночастинками Ag та Cu та олією амаранту 

Компоненти гелю Склад 

№ 1 

Склад 

№ 2 

Склад 

№ 3 

Склад 

№ 4 

Склад 

№ 5 

Склад 

 № 6 

Розчин наносрібла 

(СAg=4мг /мл)  

5 мл 5 мл 5 мл - - - 

Розчин наноміді 

(ССu=32мг /мл)  

- - - 1 мл 1 мл 1 мл 

Олія амаранту 5,0  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Карбопол 0,2 - - 0,2 - - 

Полоксамер - 30,0 - - 30,0 - 

Камедь гуара - - 1,5 - - 1,5 

Гліцерин 5,0 - - 5,0 - - 

Розчин аміаку 25% до pH 

6.0 

- - до pH 

6.0 

- - 

Хостацерин 2,5 - - 2,5 - - 

Полісорбат 20 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 

 

Вода очищена 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

Технологія більшості гелевих основ передбачає розчинення 

гелеутворюючих речовин при нагріванні з наступним гелеутворенням при 

охолодженні [220, 268, 288]. Таким чином готували гелі на основі полоксамеру 

та камеді гуарової. Холодні гелі, одержані шляхом набухання гелеутворюючої 

речовини в розчиннику, готують на основі карбополу [220]. Приготування гелів 

карбополу є особливим, оскільки гелеутворення наступає після зміни рН 

розчину карбополу до нейтральної величини [220, 268]. При виготовленні 

гелевих основ особлива увага приділяється їх стабільності. Такі явища, як 

старіння гелів, коагуляційний розпад в значній мірі залежать від 

технологічного процесу.   Технологічна схема виробництва гелів наведена  на 

рис. 4.12. 
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Рис. 4.12. Технологічна схема виробництва косметичного гелю 
 

Примітка: Сірим кольором позначені критичні стадії та критичні контролі в процесі 

виробництва 

 

 

Підготовка виробництва 

Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення гелевого 

косметичного засобу 

Температурний режим, 

час набухання ВМС 
Стадія 1 

Приготування гелю 

Гелеутворювач, 

розчинник 

Стадія 2 

Введення БАР до складу гелю 

 

Стадія 3 

Фасування гелю у флакони або туби  

Стадія 4 

Нанесення етикеток на флакони або 

туби 

Стадія 5 

Пакування флаконів або туб у пачки  

Готова продукція 

Гель зі стадії 2, 

флакони або туби   

Контроль точності 

дозування, 

правильність 

маркування (серія, 

термін придатності), 

комплектності та 

цілісності упаковки 

Контроль якості 

(стандартизація) 

Етикетки, флакони 

або туби з гелем зі 

стадії 3 

Флакони або туби 

з гелем зі  

стадії 4, листки-

вкладиші, пачки   

Стадія 6 

Пакування пачок у коробки  Пачки з 

флаконами або 

тубами зі стадії 5, 

коробки, групові 

етикетки   

Гель зі стадії 1, 

БАР 
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У результаті досліджень органолептичних та фізико-хімічних показників 

гелів відповідно до Державного стандарту України «Креми косметичні» 

встановлено, що гелі з наночастинками срібла мають темний колір, за 

споживчими характеристиками не відповідають вимогам до косметичних 

засобів, які повинні мати білий або злегка забарвлений світлий колір.  

У гелях на основі карбополу під впливом наночастинок металів 

відбувається руйнування гелевої структури при  зберіганні. Гель на основі 

природнього гелеутворювача камеді гуарової виявився мікробіологічно не 

стабільним при зберіганні, що вказує на необхідність введення до його складу 

консерванту.  

Як перспективний косметичний засіб нами вибрано гель з 

наночастинками міді та олією амаранту на основі полоксамеру, який має 

приємний колір з легким голубим відтінком і є стабільним при зберіганні без 

введення консерванту [347]. 

Розробка гелю з наночастинками міді та олією амаранту буде сприяти 

розширенню номенклатури інноваційних косметичних засобів для догляду за 

жирною шкірою, які будуть проявляти антимікробну і протизапальну дії на 

жирну шкіру та підвищувати її захисні властивості. 

 4.5.3 Обгрунтування складу і технології косметичного крему з 

наночастинками золота 

Історія застосування золота у медицині та косметології є досить 

тривалою. Ще у середні віки вчені намагались створити «еліксир» із золота, 

який володів би здатністю повертати людині молодість і здоров’я.   

Ідею введення золота в медичну практику приписують Парацельсу, який 

свого часу проголосив, що "не перетворення металів в золото повинно бути 

метою хімії, а приготування ліків". Відомий алхімік і хімік Парацельс готував 

ліки із мінералів, які містили метали, включаючи золото [304].  

У сучасній медицині золото застосовується у препаратах для лікування 

артритів. Механізм дії базується на здатності сполук золота, введених в 

організм, пригнічувати макрофаги, гальмуючи тим самим розвиток подальших 
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патологічних імунних реакцій. За статистикою, сполуки золота викликають 

клінічне поліпшення приблизно у 70-80% хворих, які добре переносять 

ауротерапію. Тому такі препарати можуть вважатися препаратами вибору серед 

базисних антиревматичних засобів. При цьому вони сприяють зворотному 

розвитку деяких позасуглобових проявів ревматоїдного артриту, наприклад, 

ревматоїдних вузликів, анемії, схуднення. Важливою перевагою препаратів 

золота в порівнянні з іншими імунодепресантами є те, що їх можна призначати 

хворим з супутніми хронічними інфекціями або онкологічними 

захворюваннями [304].  

Крім того, деякі препарати золота виявляють антибактеріальну дію, 

зокрема, проти Helicobacter pylori, а також протигрибкову активність. 

Думки фахівців щодо таких препаратів неоднозначні. Очевидно, що ці 

препарати безумовно допомагають хворому, але, крім того, вони дають яскраво 

виражений побічний ефект [302]. 

У косметології золото застосовують з метою одержання ефекту 

омолодження. Для цього найтонші нитки з даного металу товщиною всього 

кілька мікронів за допомогою спеціального провідника вводяться під шкіру. 

Через кілька тижнів навколо кожної з них формується еластична колагенова 

тканина, яка стає «каркасом» для шкіри [210, 346]. 

Золоті нитки є біосумісними з тканинами організму і здатні викликати 

цілий ряд корисних реакцій у шкірі. Іони золота, які вивільняються при цьому, 

стимулюють мікроциркуляцію, збагачують клітини киснем. За рахунок 

поліпшення обмінних процесів у дермі починає вироблятися колаген та 

еластин, йде накопичення гіалуронової кислоти, яка відповідає за насичення 

шкіри вологою. Золото є потужним антиоксидантом, зв'язує і виводить вільні 

радикали, які з віком утворюється в шкірі і викликають старіння [210]. 

Розробка крему з наночастинками золота є важливою для косметології з 

метою одержання ефекту омолодження без травматичних хірургічних втручань. 

При розробці косметичного крему нами використано як активні 

компоненти розчин наночастинок золота з концентрацією 77,2 мкг/мл за 



226 

 

металом, розроблений в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН 

України.  

Нами досліджено 3 склади кремів з колоїдним розчином золота на 

емульсійних основах типу в/м. Досліджувані склади кремів наведені у таблиці 

4.25  

Таблиця 4.25  

Склади кремів з наночастинками золота 

 

Компоненти 

Кількість компонентів, г 

Склад № 1 Склад № 2 Склад № 3 

Спирт 

цетостериловий 

- 3,5 2,5 

Ланолін 

безводний 

5,0 2,5 2,5 

Вазелін 20,0 2,5 2,5 

Олія оливкова - 20,0 20,0 

Олія виноградних 

кісточок 

- 5,0 5,0 

Олія кукурудзяна 41,5 - - 

Твін-80 - 1,5 0,5 

Віск бджолиний 3,5 - - 

Р-н наночастинок 1,0 0,5 0,5 

Вода очищена до 100.0 до 100.0 до 100,0 

 

Створення косметичного крему  передбачає  використання цілого 

комплексу інгредієнтів, які забезпечують одержання косметичної форми, 

необхідних косметичних та споживчих властивостей, фізичну, хімічну та 

мікробіологічну стабільність протягом терміну їх придатності. Проте 

найважливішими компонентами емульсійного крему, вибір яких потребує 

обгрунтування та експериментальних досліджень, є емоленти та стабілізатори 

емульсії [435]. 

Технологічна схема виробництва крему, яка складається з 9 стадій, 

наведена  на рис.4.13 
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Рис. 4.13 Технологічна схема виробництва крему 
Примітки:  

1. Сірим кольором позначені критичні стадії та критичні контролі в процесі виробництва.  

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення крему 

Температурний режим, 

контроль повноти роз-

плавлення компонентів  

Стадія 1 

Виготовлення масляної фази 
Гідрофобні 

інгредієнти 

Стадія 2 

Виготовлення водної фази  

Гідрофільні 

інгредієнти  

Стадія 3 

Емульгування 

Стадія 4 

Охолодження  

Стадія 5 

Введення запашника 

 

Стадія 6 

Фасування крему у банки, флакони  

або туби  

Стадія 7 

Нанесення етикеток на банки,  

флакони або туби 

Стадія 8 

Пакування банок, флаконів або туб  

у пачки  

Готова продукція 

Крем зі стадії 5, 

флакони або туби   

Контроль точності 

дозування, 

правильність 

маркування (серія, 

термін придатності), 

комплектності та 

цілісності упаковки 

Контроль якості 

(стандартизація) 

Етикетки, флакони 

або туби з кремом 

зі стадії 6 

Флакони або туби 

з кремом зі  

стадії 7 листки-

вкладиші, пачки   

Фази зі стадій 

 1 і 2  

Контроль повноти 

розчинення компонентів  

 

Контроль частоти 

обертання мішалки, 

часу перемішування, 

однорідності 

 
Крем  

зі стадії 3  

Стадія 9 

Пакування пачок у коробки  
Пачки з 

флаконами або 

тубами зі стадії 8, 

коробки, групові 

етикетки   

Температура, швидкість 

обертання мішалки, час 

охолодження 

Пакування крему 
Крем зі стадії 4, 

термолабільні БАР 
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У складі кремів з наночастинками золота як емоленти нами використано 

олії оливкову, кукурудзяну та виноградних кісточок, вазелін, а також ланолін 

та спирт цетостериловий, які виконують функції емолента та стабілізатора. 

Виготовлення косметичного крему передбачає застосування 

технологічних правил і прийомів, які використовуються при виготовленні 

м’яких лікарських засобів [220]. 

У результаті досліджень органолептичних та фізико-хімічних показників 

кремів відповідно до Державного стандарту України «Креми косметичні» [110] 

встановлено, що оптимальним складом крему є склад № 2, який є стабільним за 

всіма досліджуваними показниками. Крем має білий колір, легко наноситься, 

рН крему знаходиться в межах рН здорової шкіри.  

Розробка крему з наночастинками золота буде сприяти розширенню 

номенклатури інноваційних косметичних засобів для догляду за старіючою 

шкірою. 

4.5.4 Обгрунтування складу і технології бальзаму для губ з 

наночастинками золота і срібла 

Проблема герпетичного ураження губ на даний час є дуже поширеною. 

Ця косметична проблема найчастіше зустрічається у дорослих, як чоловіків, так 

і жінок. За статистикою майже 90% населення світу інфіковані вірусом 

простого герпесу [97, 131, 133], тому розробка інноваційних засобів 

антигерпетичної дії для догляду за губами є актуальною. 

У косметичних засобах для профілактики герпесу досить ефективними є 

ефірні масла чайного дерева, розмарину, евкаліпта, ялівцю [133]. Наночастинки 

золота  та срібла також мають здатність інгібувати інфекцію простого герпесу 

[372, 376].  

При виготовленні косметичного засобу для догляду за губами була 

обрана форма бальзаму  у вигляді олівця. Дана форма косметичного засобу є 

інноваційною, так як протигерпетичні засоби на сучасному фармацевтичному 

ринку представлені, в основному, у вигляді антигерпетичних кремів та мазей. 

Бальзам для губ з антигерпетичною дією, окрім противірусної дії, буде володіти 
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також захисною та зволожуючою дією на шкіру губ, покращувати природній 

колір губ. 

Бальзам для губ, на відміну від мазей та кремів, не залишає слідів, тому 

при нанесенні виглядає більш естетично, що є дуже важливим для молодих 

людей працездатного віку, які  часто страждають герпетичними висипаннями 

на губах та мають відвідувати навчання чи ходити на роботу, що створює їм 

певний дискомфорт [131]. 

Перевагою бальзаму також є і те, що він утворює тонку захисну плівку на 

поверхні шкіри губ і здатний пролонгувати дію активних діючих компонентів. 

На відміну від крему чи мазі з антигерпетичною дією бальзам для губ 

можна нанести на усю поверхню шкіри губ з метою профілактики подальшого 

поширення герпетичних висипань.  

Форма бальзаму у вигляді олівця є більш гігієнічною в плані нанесення на 

губи та більш зручною для застосування. 

Колоїдний розчин наночастинок  срібла і золота з концентрацією  СAg 4,0 

мг/мл за металом та САu 0,15 мг/мл за металом, розроблений в інституті 

біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, використано нами як 

біологічно активний компонент при розробці бальзаму для губ. 

Незважаючи на велику номенклатуру сучасних косметичних інгредієнтів, 

основними компонентами, на яких базується склад косметичного засобу, у 

формі бальзаму для губ залишаються тверді жири і воски,  рослинні та ефірні 

олії. Завдяки твердим жирам і воскам губи отримують надійний захист, а також 

воски дозволяють вводити до складу бальзаму водні компоненти, оскільки 

мають емульгуючі властивості. Призначенням рослинної олії є зниження 

небезпеки появи тріщин. Зазвичай у бальзамах для губ застосовують тверді 

жирові основи та олію рослинну у співвідношенні 1:2 [268]. Ефірні олії 

надають бальзамам для губ лікувальних властивостей або підсилюють дію 

інших біологічно активних речовин. Нами як допоміжні компоненти у складі 

бальзаму вибрані віск бджолиний, парафін, гліцерину моностеарат, масло 

кокосове та масло какао, вазелін, олія оливкова та ефірні олії ялівцю і троянди.  
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Нами розроблено 3 склади бальзаму, які відрізняються концентрацією 

допоміжних компонентів. Склади досліджуваних бальзамів наведено у табл. 

4.26. 

Таблиця 4.26 

Склади досліджуваних бальзамів для губ 

Назва компонента Склад № 1 Склад № 2 Склад № 3 

Віск бджолиний 3,0   

Парафін   3,0 

Моностеарат гліцерину  3,0  

Олія оливкова 5,0 5,0 5,0 

Масло кокосове 1,0   

Масло какао   1,0 

Вазелін  1,0  

Олія ялівцева 5 крапель 5 крапель 5 крапель 

Олія трояндова 5 крапель 5 крапель 5 крапель 

Колоїдний розчин нано-

частинок срібла і золота 

1 мл 1 мл 1 мл 

 

У зв'язку з тим, що за  типом  дисперсних  систем розроблена  композиція 

належить до  емульсійних систем, технологія бальзаму передбачає стадію 

емульгування колоїдного розчину наночастинок.  

У жировій основі бальзаму відсутня  міжфазна  поверхня, тому 

приготування жирової основи передбачає приготування сплаву (віск 

бджолиний, масло кокосове, олія оливкова). 

Гідрофільну фазу (колоїдний розчин наночастинок срібла та золота) 

емульгують з жировою основою, суміш  охолоджують до 40-45 °С, а потім 

додають ефірні олії. Отриману масу добре перемішують та розливають у 

форми. Блок-схему технологічного процесу наведено на рис. 4.14. 
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Рис. 4.14. Технологічна схема виробництва бальзаму 
Примітки: Сірим кольором позначені критичні стадії та критичні контролі в процесі 

виробництва.  

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення бальзаму 

Температурний режим, 

контроль повноти роз-

плавлення компонентів  

Стадія 1 

Виготовлення жирової основи 
Гідрофобні 

інгредієнти 

Стадія 2 Введення колоїдного р-ну 

наночастинок у жирову  основу  

 

Колоїдний розчин 

наночастинок 

срібла і золота 

Стадія 3 

Гомогенізація 

Стадія 4 

Охолодження  

Стадія 5 

Введення ефірних олій 

 

Стадія 6 

Фасування бальзаму (виливання у 

форми)  

Стадія 7 

Нанесення етикеток на контейнери 

Стадія 8 

Пакування контейнерів з бальзамом  

у пачки  

Готова продукція 

Бальзам зі стадії 5, 

контейнери   

Контроль точності 

дозування, 

правильність 

маркування (серія, 

термін придатності), 

комплектності та 

цілісності упаковки 

Контроль якості 

(стандартизація) 

Етикетки, 

контейнери з баль-

замом зі стадії 6 

Контейнери з 

бальзамом зі  

стадії 7, листки-

вкладиші, пачки   

Фази зі стадій 

 1 і 2  

Контроль повноти 

емульгування  

 

Контроль швидкості 

перемішування, часу 

перемішування, 

однорідності 

 
Фаза  

зі стадії 3  

Стадія 9 

Пакування пачок у коробки  
Пачки з 

бальзамами зі 

стадії 8, коробки   

Температура, швидкість 

перемішування, час 

охолодження 

Пакування крему 
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Якість бальзамів для губ оцінювали за органолептичними та фізико-

хімічними  показниками відповідно до ДСТУ 4774:2007  «Вироби косметичні 

для макіяжу на жировосковій основі».  У результаті технологічних досліджень 

встановлено, що бальзам № 1 володіє кращими споживчими характеристиками 

за органолептичними показниками, тому цей склад був обраний для подальших 

досліджень. 

Розроблений бальзам буде сприяти розширенню номенклатури 

косметичних засобів для догляду за губами з герпетичним ураженням, буде 

проявляти антивірусну дію на шкіру губ та підвищувати її захисні властивості. 

 

Висновки до розділу 4: 

1. На основі вивчення особливостей перебігу патологічного процесу при 

інфекційних, гнійно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок 

ротової порожнини, а також опікових захворюваннях шкіри, обґрунтовано 

доцільність розробки м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла для 

застосування у дерматології у  різних лікарських формах - мазі, крему і гелю 

та для застосування у стоматології – у формі гідрофільної мазі, гелю та 

розчину для промивання ран. 

2. Досліджено антимікробну активність нанокомпозиції срібла, 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. Аureus і Ps. 

aeruginosa штамів. 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 досліджуваних штамів  

мікроорганізмів.  

3. Встановлено, що тип основи м’якого лікарського засобу впливає на 

вивільнення діючих речовин у формі наночастинок. Так при використанні 
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однакових концентрацій наночастинок найкраще вивільнення відбувається з 

гідрофільних мазей на основі макроголів, емульсійного крему, повільніше 

наночастинки срібла вивільняються з гелевої основи і найслабше - з 

вазелінової основи, що узгоджується із загальновідомими даними 

біофармацевтичних досліджень про здатність основ до вивільнення 

лікарських речовин і дає можливість стверджувати, що тип основи має вплив 

на вивільнення, а відповідно і ступінь місцевої біодоступності м’яких 

лікарських засобів не лише з лікарськими речовинами у формі мікророзмірів, 

але і наночастинок.  

4. На основі нанокомпозиції срібла розроблено м’які лікарські засоби – мазь, 

крем та гель, які виявляють антимікробну дію. Як оптимальну концентрацією 

нанокомпозиції срібла у м’яких лікарських засобах обрано 1%, що становить 

0,25% у перерахунку на срібло, яка діє бактерицидно на культуру тест-штаму 

S.aureus і бактеріостатично на культуру P.aeruginosa. Обгрунтовано вибір 

допоміжних речовин для м’яких лікаських засобів та розроблено їх 

технологію. М’які лікарські засоби з нанокомпозицією срібла виявляють 

більш виражену антимікробну дію в порівнянні з м’якими лікарськими 

засобами з іонізованим сріблом. Нанокомпозиція срібла у досліджених 

концентраціях 0,04; 0,4 та 1,0%  забезпечує мікробіологічну чистоту 

досліджуваних м’яких лікарських засобів, яка  відповідає вимогам, що 

доводить перспективність дослідження низьких концентрацій 

нанокомпозиції як нового консерванту у складі м’яких лікарських засобів. 

5. Дослідження консервуючої активності нанокомпозиції срібла у 2 робочих 

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

показало, що нанокомпозиція проявляє ефективність як консервант, тобто 

пригнічує розвиток тест-мікроорганізмів. 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 у емульсіях 

типу в/м з незначним вмістом водної фази (до 30%). 
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6. Вивчено антимікробну активність колоїдних розчинів наночастинок срібла та 

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

України та 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.  

7. Для розробки лікарських засобів для стоматології (мазь, гель та розчин для 

промивання ран) використано комбінацію наночастинок срібла і золота, 

виходячи з встановлених активних концентрацій, оскільки при лікуванні 

інфекційних та гнійно-запальних захворювань у стоматології є важливим не 

лише антимікробний ефект лікарських засобів, але і їх протизапальна дія, яку 

забезпечують наночастинки золота. Обгрунтовано вибір допоміжних речовин 

для лікаських засобів та розроблено їх технологію. 

8. На основі результатів вивчення протитуберкульозної активності 

наночастинок срібла, золота та міді, синтезованих в Інституті біоколоїдної 

хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України, 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 (ТМО) «Фтизіатрія» 

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

біологічна фабрика» (дослідження in vivo), обгрунтовано склад та розроблено 

технологію сиропів для лікування туберкульозу у дітей. Як активні  

концентрації наночастинок у сиропах використано поєднання наночастинок 

срібла і міді (СAg =0,9 мг/мл за металом, СCu =7,27 мг/мл за металом) та 

наночастинок срібла і золота (СAg =0,9 мг/мл за металом, САu = 0,034 мг/мл за 

металом). 

9. Враховуючи особливості вимог до впровадження на ринок косметичних 

засобів у порівнянні з лікарськими, зокрема відсутність обов’язкових вимог 

до проведення якісного та кількісного аналізу наночастинок у косметичному 
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засобі, а лише необхідність проведення санітарно-гігієнічної експертизи, 

визначено перспективи наночастинок металів як біологічно активних 

компонентів косметичних засобів, зокрема обгрунтовано склад і технологію 

присипки з наночастинками срібла, гелю для догляду за жирною шкірою, у 

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. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ 

НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ З АНТИМІКРОБНИМИ РЕЧОВИНАМИ   

Для розробки лікарських засобів на основі комбінації наночастинок 

металів з відомими антимікробними речовинами були використані 

антимікробні засоби - метронідазол, левофлоксацин та ізоніазид [334, 337]. 

5.1 Дослідження з фармацевтичної розробки таблеток метронідазолу з 

наночастинками срібла 

При розробці таблеток антимікробної дії як активний фармацевтичний 

інгредієнт нами використано метронідазол з наночастинками срібла, який 

розроблено лабораторією „Електронно-променевої нанотехнології 

неорганічних матеріалів для медицини” Інституту електрозварювання ім. Є.О. 

Патона НАН України [165].  

Субстанція має світло-бежевого кольору, частинки порошка мають плоскі 

грані по всій довжині. З допомогою РЕМ виявлено, що покриття на кристалах 

знаходиться у вигляді дискретної плівки. Концентрація срібла у 

нанокомпозиціях, визначена методом атомно-емісійної спектрометрії в 

Інституті медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАН України за допомогою 

методу атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою під 

керівництвом к. б. н. Андрусишиної І.М., становить 0,0034%.  

 5.1.1 Обґрунтування вибору концентрації метронідазолу з 

наночастинками срібла у складі таблеток 

   Результати мікробіологічних досліджень, які були проведені в Інституті 

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

під керівництвом ст.наук.співр. Рубан Н.М., наведені у табл. 5.1, показали, що 

наночастинки срібла підсилюють антимікробну дію метронідазолу, однак не 

спостерігається прямої залежності між концентрацією срібла та антимікробною 

дією. Із збільшенням концентрації срібла антимікробна дія не зростає, тому 

достатнім є нанесення до 0,01% срібла методом електронно-променевих 
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технологій на субстанцію метронідазолу, що дозволяє зменшити дозу 

активного фармацевтичного інгредієнта у 2-3 рази.   

Метронідазол (похідне імідазолу) виявляє протимікробну та 

протипротозойну дію, зокрема є активним по відношенню до облігатних 

анаеробів [314, 383]. Бактерицидні властивості метронідазолу з наночастинками 

срібла вивчали  по відношенню до тест-штаму S.aureus ATCC 6538. З метою 

вивчення можливого впливу наночастинок срібла на розширення спектру 

активності метронідазолу щодо нових видів мікроорганізмів досслідження 

проводили також по відношенню до тест-штамів E.coli ATCC 52922 та 

P.aeruginosa ATCC 15442. 

Таблиця 5.1 

Дослідження антимікробних властивостей метронідазолу з 

наночастинками срібла 

 

№ 

 

 

Склад досліджуваного 

зразка 

Зона затримки росту мікроорганізмів, мм 

(метод лунок) 

E.coli  

ATCC 52922 

S.aureus 

ATCC 6538 

P.aeruginosa 

ATCC 15442 

1. Р-н метронідазолу 0,5% 0 12 0 

2. Р-н метронідазолу-Аg 0,5% 

(СAg 0,0034 %)  

0 18 0 

3. Р-н метронідазолу-Аg 0,5%  

(СAg 0,0178 %)  

0 18 0 

4. Р-н метронідазолу-Аg 0,3%  

(СAg 0,0034 %) 

0 14 0 

5. Р-н метронідазолу-Аg 0,3%  

(СAg 0,0178 %) 

0 14 0 

6. Р-н метронідазолу-Аg 0,1%  

(СAg 0,0034 %) 

0 0 0 

7. Р-н метронідазолу-Аg 0,1%  

(СAg 0,0178 %) 

0 0 0 

8. Р-н метронідазолу 0,5%  

з ГЕК-Ag (Ag 0,01%)  

0 18 0 

9. Р-н метронідазолу 0,5%  

з ГЕК-Ag (Ag 0,02%)  

0 18 0 

У дослідженнях використано розчини метронідазолу, метронідазолу з 

наночастинками срібла у різних концентраціях (використано два зразки 
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субстанції з концентрацією срібла менше 0,01% та більше 0,01%), а також 

розчини метронідазолу з гідроксиетилкрохмалем з наночастинками срібла  

(срібло нанесено на субстанцію гідроксиетилкрохмалю, використано два зразки 

субстанції з концентрацією срібла 0,01% та більше 0,02%).  

Як видно з даних табл. 5.1, із нанесеням наночастинок срібла на 

субстацію  метронідазолу не відбувається розширення спектру активності щодо 

нових видів мікроорганізмів, а лише відбувається підсилення існуючої 

активності. 

При нанесенні наночастинок срібла зона затримки росту тест-штаму 

зростає від 12 мм (№1) до 18 мм (№№ 2 і 3), однак не спостерігається прямої 

залежності між концентрацією наночастинок та зоною затримки росту 

мікроорганізмів.  Нанесення срібла у концентрації менше 0,01% на субстанцію 

метронідазолу дає можливість зменшити дозу речовини вдвічі (№ 1 – 12 мм, № 

4 – 14 мм, при інтерполяції даних зона затримки росту мікроорганізмів при 

використанні розчину метронідазолу з наночастинками срібла 0,25% буде 

становити 13 мм.     

 Результати досліджень показують, що антимікробна дія метронідазолу 

зростає не лише при нанесені срібла на субстанцію метронідазолу, але і при 

додаванні до розчину метронідазолу наночастинок срібла, нанесених на  

гідроксиетилкрохмаль (№ 2 та № 8 дають однакові зони затримки росту 18 мм).  

Результат підсилення антимікробної активності метронідазолу з 

допомогою наночастинок срібла та можливість зменшення концентрації 

активного фармацевтичного інгредієнта у лікарській формі при застосуванні 

метронідазолу з наночастинками срібла було підтверджено у дослідженнях, які 

проводились спільно з кафедрою терапевтичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данала Галицького на штамах 

мікроорганізмів, виділених з пародонтальних кишень хворих на пародонтит, 

щодо яких метронідазол з наночастинками срібла був застосований у формі 

гелю [198]. 
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Вивчення антимікробного впливу розроблених зразків гелевих 

композицій на патогенну мікрофлору, виділену з пародонтальних кишень 28 

хворих на генералізований пародонтит II-III ступеня важкості, проводили за 

допомогою диско-дифузійного методу. Для цього стерильним інструментом 

брали вміст пародонтальних кишень, cуспендували у пробірки типу Eppendorf  

в 1 мл стерильного фізіологічного розчину та висівали на поживні середовища - 

м'ясо-пептонний агар і кров'яний агар. З фільтрувального паперу “Filtrac” 

(“Munktell&Filtrac”, Germany) виготовляли диски діаметром 6 мм, які 

просочували виготовленими зразками гелів, використовували також скляні 

циліндри з вмістом зразків та вносили їх на поверхні засіяних агаризованих 

середовищ. Чашки протягом двох годин витримували при кімнатній 

температурі, а наступні 18-20 год — у термостаті при температурі 37 0С. 

Результати оцінювали за величиною зон пригнічення росту досліджуваних 

мікробних асоціацій. Зони затримки росту мікроорганізмів, які чітко 

контрастували на поживних середовищах діаметром до 15 мм, відповідали 

малій чутливості (+), зони від 15 до 25 мм вказували на помірну чутливість 

(++), а зони більш як 25 мм свідчили про високу чутливість мікроорганізмів до 

досліджуваних зразків (+++). Відсутність зон затримки росту мікроорганізмів 

розцінювали як відсутність чутливості (0). 

Досліджувані зразки гелів виготовляли на основі гелеутворювача 

метилцелюлози. Як активні фармацевтичні інгредієнти застосовували 

метронідазол та метронідазол з наночастинками срібла в однакових 

концентраціях. Як допоміжні речовини у складі гелів застосовували сорбіт, 

сахарин, олію м’ятну, ніпагін, етанол 95%, пропіленгліколь та воду очищену. У 

порівняльних дослідженнях застосовували також зразок основи-носія, яка не 

містила активних фармацевтичних інгредієнтів. 

Вивчення впливу досліджуваних гелів на мікробні асоціації, отримані з 

пародонтальних кишень, що містили паличковидні, коковидні мікроорганізми 

та дріжджі,  дозволило отримати наступні результати, які узагальнені у табл. 5.2 

та показані на рис. 5.2 - 5.4.  
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Таблиця  5.2 

Чутливість мікроорганізмів до досліджуваних гелевих композицій 

Зразок Гелева 

основа-носій 

Гель  з 

метронідазолом 

Гель з метронідазолом 

і наночастинками 

срібла 

Чутливість 

мікроорганізмів 

0 + ++ 

При випробуванні зразка гелевої основи отримали відсутність зон 

затримки росту бактерій (0) (рис. 5.2). Зразок гелю з метронідазолом виявив 

незначне пригнічення росту бактерій - менше як 10 мм в діаметрі (+) (рис. 5.3). 

Зразок гелю з метронідазолом з наночастинками срібла демонстрував 

збільшення пригнічення росту бактерій приблизно у 2 рази у порівнянні із 

зразком гелю з метронідазолом (++) (рис. 5.4). 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Відсутність зон пригнічення росту мікробних асоціацій (0)    

     під впливом зразка гелевої основи.  

 

 

  

 

 

Рис. 5.3. Зони затримки росту мікробних асоціацій менше 10 мм (+)  

          під впливом зразка гелю з метронідазолом.  
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Рис. 5.4. Зони затримки росту мікробних асоціацій 10-15 мм (++)  

під впливом зразка гелю з метронідазолом з наночастинками срібла.  

Враховуючи, що таблетки метронідазолу випускаються фармацевтичною 

промисловістю у дозі 0,25 г, а введення наночастинок срібла підсилює 

антимікробну активність у 2-3 рази, нами використано для розробки таблеток 

0,1 г метронідазолу з наночастинками срібла на одну таблетку [57, 337].    

5.1.2 Вибір методу отримання таблеток та допоміжних речовин 

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, стійкості до дії чинників зовнішнього середовища та ін. Тому 

першим етапом розробки складу і технології таблеток було вивчення 

технологічних властивостей метронідазолу з наночастинками срібла у 

порівнянні з субстанцією метронідазолу, яка застосовується у 

фармацевтичному виробництві. Було визначено текучість порошка 

метронідазолу з наночастинками срібла шляхом встановлення кута природного 

укосу та швидкості течії через насадку, насипну густину до і після усадки 

порошка [102]. Визначення вказаних показників дозволяє прогнозувати метод 

приготування таблеток, типорозміри таблеток, а також правильно підібрати 

прес-інструмент (діаметр матриці і пуансонів), правильно вибрати величину 

тиску пресування для отримання таблеток [74]. Результати даних досліджень, 

наведені у табл. 5.3, показали, що субстанція метронідазолу з наночастинками 
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срібла має задовільні технологічні властивості і може застосовуватись для 

виготовлення таблеток методом прямого пресування.  

Таблиця 5.3 

Технологічні властивості активного фармацевтичного інгредієнта 

 

Субстанція 

 

Текучість 

  

Кут 

природ-

ного 

укосу, 

градуси 

Швидкість 

течії через 

насадку, г/с 

Насипна 

густина 

до 

усадки, 

г/см3 

Насипна 

густина 

після 

усадки, 

г/мл3 

Метронідазол з 

наночастинками 

срібла 

Хороша  

25±0,3 

 

2,47±0,02 

 

0,392 

 

0,500 

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

 

До складу таблеток, як і інших лікарських форм, крім активного 

фармацевтичного інгредієнта - основного носія лікувального ефекту,  входить 

велика кількість допоміжних речовин, які в комбінації з діючою створюють 

ефективний і безпечний засіб.  

Для вибору оптимального складу допоміжних речовин для таблеток нами 

використано математичне планування експерименту методом трифакторного 

аналізу з допомогою латинського квадрата 3х3 [158]. Перелік досліджуваних 

допоміжних речовин наведено у табл. 5.4. 

Математичне планування експерименту на основі латинського квадрата 

3х3 дозволяє скоротити число дослідів у 3 рази, тобто зменшити кількість 

досліджуваних серій до 9.  

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

наночастинками срібла - 0,1 г, що становить 50% маси таблетки. Концентрацію 

допоміжних речовин вибрано на основі даних літератури, зокрема 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%.   
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Таблиця 5.4  

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)    

 

Таблетування (пресування) є визначальною операцією при виготовленні 

таблеток. Процес таблетування залежить від технологічних властивостей 

порошкових сумішей для таблетування, тому у приготовлених порошкових 

сумішах для таблетування досліджували вільну насипну густину до (у1) і після 

усадки (у2) та кут природного укосу (у3). Виготовлені таблетки піддавались 

наступним дослідженням: оцінювання зовнішнього вигляду таблеток (у4), 

однорідність маси таблеток (у5), стійкість таблеток до роздавлювання (у6), 

стираність таблеток (у7) та розпадання таблеток (у8) [102, 150].  

План експерименту та результати дослідження порошкових сумішей для 

таблетування і таблеток метроднідазолу з наночастинками срібла наведені в 

табл. 5.5. 

Всі серії дослідів були реалізовані в двох повторностях. Результати 

досліджень підлягали дисперсійному аналізу.  

Результати дисперсійного аналізу показали, що вплив вивчених факторів 

на   насипну густину порошкових сумішей метронідазолу з наночастинками срібла 

до усадки  (у1 і у᾽1) можна розмістити в наступний ряд переваг: А ˃  res  ˃ С  ˃ В.  



246 

 

Таблиця 5.5 

 Трифакторний експеримент та результати досліджень порошкових сумішей для таблетування                       

і таблеток  метронідазолу з наночастинками срібла 

 

№ 

серії 

А В С у1 у᾽1 у2 у᾽2 у3 у᾽3 у4 у᾽4 у5 у᾽5 у6 у᾽6 у7 у᾽7 у8 у᾽8 D D' 

1 а1 b1 с1 0,482 0,489 0,700 0,706 22 24 5 5 2,57 3,43 16 20 1,26 1,86 1 1 0,43 0 

2 а1 b2 с2 0,583 0,588 0,777 0,783 27 26 3 4 1,20 1,83 15 19 0,26 0,36 1 1 0,66 0,86 

3 а1 b3 с3 0,583 0,586 0,736 0,739 25 27 4 5 1,64 2,24 32 35 0,36 0,44 2 2 0,90 0,93 

4 а2 b1 с2 0,608 0,612 0,736 0,741 25 27 5 5 1,67 1,34 28 33 0,34 0,44 1 1 0,93 0,94 

5 а2 b2 с3 0,538 0,543 0,777 0,781 28 26 4 5 4,27 3,74 39 42 0,07 0,12 1 1 0,81 0,90 

6 а2 b3 с1 0,560 0,569 0,700 0,707 24 25 4 5 2,87 3,07 16 18 4,90 5,40 1 1 0 0 

7 а3 b1 с3 0,667 0,671 0,875 0,879 23 24 3 3 3,66 2,02 25 30 0,65 0,58 2 2 0,71 0,72 

8 а3 b2 с1 0,700 0,708 0,875 0,882 25 24 3 3 3,50 3,85 40 43 0,94 1,15 1 1 0,58 0,37 

9 а3 b3 с2 0,636 0,642 0,777 0,784 22 23 3 3 2,10 3,70 24 28 2,11 2,63 1 1 0 0 

Примітка : у1 і у᾽1 – насипна густина порошкових сумішей до усадки першої і другої серії відповідно, г/см3;  

                   у2 і у᾽2 – насипна густина порошкових сумішей після усадки першої і другої серії відповідно, г/см3; 

                  у3 і у᾽3 – кут природного укосу  порошкових сумішей першої і другої серії відповідно, градусів; 

                 у4 і у᾽4 – зовнішній вигляд поверхні  таблеток  першої і другої серії відповідно, бали; 

                 у5 і у᾽5 – однорідність маси таблеток першої і другої серії відповідно, ±%; 

                у6 і у᾽6 – стійкість таблеток до роздавлювання першої і другої серії відповідно, Н; 

                   у7 і у᾽7 – стираність таблеток першої і другої серії відповідно,  %; 

                   у8 і у᾽8 – час розпадання таблеток  першої і другої серії відповідно, хв; 

                   D  і  D' -  функція  бажаності  першої і другої серії відповідно 
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Порівняння середніх значень рівнів факторів дозволило побудувати наступні 

ряди переваг: для фактора А - а3 ˃ а2 ˃ а1; для фактора С – с2 ˃ с3 ˃ с1 і для 

фактора В – b2 ˃  b3  ˃ b1.  Значущість    res   вказує, що між рівнями вивчених  

факторів існує  суттєва взаємодія.  

Вивчені фактори впливають на насипну густину порошкових сумішей 

метронідазолу з наночастинками срібла після усадки (у2 і у᾽2) в наступній 

послідовності: А ˃ В ˃  С  ˃  res. Ранжовані  ряди  переваг для рівнів вивчених 

факторів мають наступний вигляд: для фактора А - а3 ˃ а2 = а1;  для фактора В - b2 

˃  b1  ˃ b3;  для  фактора С - с3 ˃ с2 ˃ с1. 

При дослідженні кута природного укосу (у3 і у᾽3) порошкових сумішей 

метронідазолу з наночастинками срібла встановлена статистична значущість 

факторів А і В. Ранжовані ряди переваг для значущих  факторів мають наступний 

вигляд: для фактора А - а3 ˃ а1 ˃ а2  і   для  фактора В - b1 ˃  b3  ˃ b2. Кут 

природного укосу порошкових сумішей метронідазолу з наночастинками срібла  

у всіх 9-ти серіях дослідів був менше 30 градусів, що вказує на можливість 

отримання таблеток методом прямого пресування. 

При пресуванні таблеток метронідазолу з наночастинками срібла на 

лабораторній таблетковій машині встановлено, що в усіх 9-ти серіях дослідів 

заповнення матриці проходило рівномірно, однак якість поверхні отриманих 

таблеток була різною. Дисперсійний аналіз експериментальних даних оцінки 

зовнішнього вигляду поверхні таблеток (у4 і у᾽4) показав статистичну значущість 

лише фактора А: а2 ˃ а1 ˃ а3.  Статистична незначущість факторів В і С  вказує, 

що при використанні будь-якого наповнювача на основі МКЦ і розпушувача 

отримували близькі за значеннями результати зовнішнього вигляду таблеток. 

Отримані таблетки метронідазолу з наночастинками срібла досліджували на 

одноріднісь маси (у5 і у᾽5). Встановлено, що на цей показник статистично 

знамимо впливає лише фактор С: с2 ˃ с3 ˃ с1. Однорідність  маси  таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла була доброю і в первинних серіях дослідів 

не перевищувала  ±4,00%. 
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На стійкість таблеток метронідазолу з наночастинками срібла до 

роздалювання впливають вивчені лінійні фактори та взаємодія між  ними:  А ˃ С  

˃ В ˃ res.   Оскільки цей показник виявився одним із головних, який характеризує 

можливість отримання таблеток методом прямого пресування, розглянемо його за 

допомогогю стовпцевих діаграм.  Вплив наповнювачів (фактор А) на стійкість 

таблеток  метронідазолу з наночастинками срібла до роздавлювання зображено на  

рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5. Вплив наповнювачів (фактор А) на стійкість таблеток   

метронідазолу з наночастинками срібла до роздавлювання 

Як видно з рисунку, найбільш стійкі до роздавлювання таблетки  

метронідазолу з наночастинками срібла отримували при використанні в якості 

наповнювача кальцію гідрофосфату безводного (середнє значення 31,67 Н), який 

має перевагу над магнію карбонатом основним (29,33 Н) і лактозою (22,83 Н). 

Вплив розпушувачів (фактор С) на стійкість таблеток  метронідазолу з 

наночастинками срібла до роздавлювання  зображено на рис. 5.6. 

 

Рис. 5.6. Вплив розпушувачів (фактор С) на стійкість таблеток   

метронідазолу з наночастинками срібла до роздавлювання 
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Найбільш міцні таблетки метронідазолу з наночастинками срібла до 

роздавлювання  отримували при використанні колідону ХЛ 10 (33,83 Н), який має 

перевагу над натрію кроскармелозою (25,50 Н) та натрію крохмальгліколятом  

(24,5 Н). 

Вплив наповнювачів на основі МКЦ (фактор В) на стійкість таблеток  

метронідазолу з наночастинками срібла до роздавлювання   зображено на рис. 5.7. 

 

Рис 5.7. Вплив наповнювачів на основі МКЦ  (фактор В) на стійкість 

таблеток  метронідазолу з наночастинками срібла до роздавлювання 

При використанні МКЦ 12 отримували найбільш міцні до роздавлювання   

таблетки   метронідазолу з наночастинками срібла  (33,00 Н). Ця допоміжна 

речовина має переваги над просолвом (25,50 Н) та МКЦ 102 (25,33 Н).     

     Отримані таблетки  метронідазолу з наночастинками срібла мали різну 

стираність (у7 і у᾽7). На цей показник вивчені фактори впливають у наступній 

послідовності: В ˃ С ˃ res ˃ А.   

Вплив наповнювачів на основі МКЦ (фактор В) на странність таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла зображено на рис. 5.8. 

 

Рис. 5.8.  Вплив наповнювачів на основі МКЦ (фактор В) на стираність 

таблеток метронідазолу з наночастинками срібла 
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З рис. 5.8 видно, що найменша стираність таблеток метронідазолу з 

наночастинками срібла спостерігається при використанні МКЦ 12 (середнє 

значення 0,48%), яка має перевагу над МКЦ 102  (0,86%) і просолвом (2,64%). 

      Вплив розпушувачів (фактор С) на стираність таблеток метронідазолу з 

наночастинками срібла зображено на рис. 5.9. 

 

Рис. 5.9.  Вплив розпушувачів (фактор С) на стираність таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла 

Аналіз рис. 5.9 показав, що найменша стираність таблеток метронідазолу з 

наночастинками срібла спостерігається при використанні в якості розпушувача 

колідону ХЛ 10 (0,37%), який  має перевагу над натрій крохмальгліколятом 

(1,02%) та натрій кроскармелозою (2,59%). 

Вплив наповнювачів (фактор А)  на стираність таблеток метронідазолу з 

наночастинками срібла  зображено  на рис. 5.10. 

 

Рис. 5.10. Вплив наповнювачів (фактор А)  на стираність таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла 
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Найменшу стираність  таблеток метронідазолу з наночастинками срібла 

отримували при використанні  в якості наповнювача лактози моногідрату (0,76 %), 

яка має переваги над кальцію гідрофосфатом безводним (1,34%) та магнію 

карбонатом важким (1,88%). 

Час розпадання таблеток (у8 і у᾽8) метронідазолу з наночастинками срібла у 

всіх досліджуваних  серіях не перевершував 2 хв.  Вивчені допоміжні речовини 

мало різняться між собою за впливом на вказаний показник.  

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 (рис. 5.11). Для цього первинні результати за 

основними показниками – зовнішній вигляд таблеток (у4), однорідність маси 

таблеток (у5),  стійкість таблеток до роздавлювання (у6) та стираність таблеток (у7) 

переводили в безрозмірні величини за процедурою, описаною в роботі [153]. 

Результати переводу первинних результатів у безрозмірні величини наведені в 

табл. 5.5 (колонка D і D'). 

 

Рис. 5.11. Функція бажаності для переведення первинних результатів 

експерименту в безрозмірні величини 
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Дисперсійний аналіз результатів, отриманих за функцією бажаності, показав 

статистичну значущість факторів С і В. 

Вплив розпушуючих речовин (фактор С) на узагальнений показник 

якості таблеток метронідазолу з наночастинками срібла показано на рис. 5.12. 

 

Рис. 5.12. Вплив розпушуючих речовин  (фактор С) на узагальнений 

показник якості таблеток метронідазолу з наночастинками срібла 

Вплив наповнювачів на основі МКЦ (фактор В) на узагальнений 

показник якості таблеток метронідазолу з наночастинками срібла показано на 

рис. 5.13. 

 

Рис. 5.13. Вплив наповнювачів на основі МКЦ (фактор В) на узагальнений 

показник якості таблеток метронідазолу з наночастинками срібла 

За вимогами ДФУ таблетки без оболонки повинні розпадатись протягом 

15 хв, відхилення середньої маси таблетки від маси, зазначеної у складі не має 

перевищувати ± 5% [100]. 

Дисперсійний аналіз результатів дослідження виготовлених серій 

таблеток дав можливість вибрати оптимальний склад. Для подальших 

досліджень вибрано таблетки, які вміщують наступні допоміжні речовини: 
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магнію карбонат важкий; МКЦ 102; натрій крохмальгліколят і магнію стеарат. 

Склад таблеток наведено у табл. 5.6.  

Таблиця 5.6 

Склад таблеток метронідазолу з наночастинками срібла 

Стійкість таблеток до роздавлювання становить 28±1,5 Н, що відповідає 

вимогам ДФУ, оскільки  для таблеток діаметром 8 мм стійкість до 

роздавлювання має бути не менше 25. 

Стираність таблеток становить 0,34±0,6 %, відповідно ДФУ втрата в масі 

не повинна перевищувати  1%.  

Час розпадання таблеток 1-2 хв, за вимогами ДФУ таблетки без оболонки 

повинні розпадатись за 15 хв. 

Середня маса таблеток становить 0.203±0.005, відповідно ДФУ 

відхилення середньої маси таблетки від маси зазначеної у складі не має 

перевищувати ± 5%. 

5.1.3 Розробка технології таблеток метронідазолу з наночастинками 

срібла 

Одним із перспективних методів отримання таблеток є пряме пресування. 

Цей метод широко використовується, оскільки є економічно вигідним та 

постійно удосконалюється у зв’язку з розширенням фармацевтичного ринку 

допоміжних речовин та створенням нового обладнання [263, 371].  

 На основі проведених досліджень розроблено раціональну технологію 

препарату. Технологія отримання таблеток представлена у вигляді 

технологічної блок-схеми (рис. 5.14).  Технологічні параметри, що 

контролюються, визначено для кожної стадії. Найбільш критичними факторами 

Компоненти 
Маса речовини 

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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є тривалість і швидкість перемішування на стадії отримання маси для 

таблетування. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14. Блок-схема технологічного процесу одержання таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла 

На початку процесу проводять розрахунок кількості сировини на серію 

таблеток. На вагах зважують сировину та просіюють через сито в контейнер. 

Масу перемішують за допомогою змішувача. Відбирають пробу маси для 

таблетування та проводять контроль за специфікацією.  

Після одержання позитивного результату аналізу масу передають на 

таблетування. У процесі таблетування періодично контролюють масу, зовнішній 

вигляд і стійкість до роздавлювання таблеток. Проводять контроль на початку 

Вихідна сировина, 

проміжні продукти  

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Метронідазол з 

наночастинками срібла,  

магнію карбонат важкий, 

МКЦ 102, натрій 

крохмальгліколят 

Зважування та 

просіювання 

сировини  

Маса сировини 

Однорідність та чистота 

сировини 

Діаметр отворів сита 

Приготування маси 

для таблетування 
Швидкість обертання контей-

нера, тривалість перемішування 

Маса для таблетування, 

магнію стеарат 
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Заповнення чарунок 

таблетками, маркування 

(правильність та 

чіткість номера серії, 

терміну придатності), 

зовнішній вигляд 

блістеру 

Плівка ПВХ, фольга 

Пачки, інструкції для 

медичного застосування 
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таблетування та після закінчення таблетування всієї серії. Після одержання 

позитивного результату аналізу таблетки передають на фасування. 

Таблетки фасують у блістери, контролюючи заповнення чарунок 

таблетками, зовнішній вид блістера, правильність і чіткість нанесення номеру 

серії та терміну придатності на блістері.  

Блістери з інструкціями для медичного застосування (листками-

вкладишами) пакують у пачки. Пачки пакують в ящики. На ящики наклеюють 

групові етикетки.  

 

5.2 Дослідження з фармацевтичної розробки очних крапель 

левофлоксацину з наночастинками срібла 

При розробці очних крапель як активний фармацевтичний інгредієнт нами 

використано левофлоксацин з наночастинками срібла, який розроблено 

лабораторією „Електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів 

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

[165]. 

5.2.1 Обґрунтування вибору лікарської форми для застосування в 

офтальмології 

Серед хвороб очей найбільш розповсюдженими є інфекційні та запальні 

захворювання. Найчастіше зустрічаються кон'юнктивіти і блефарити, рідше - 

запальні ураження рогівки і внутрішніх оболонок ока, однак саме ці 

захворювання є частою причиною зниження зору та сліпоти  [24, 200]. Серед 

інфекційних захворювань найбільш важливе медико-соціальне значення мають 

рецидивуючі форми герпетичних кератитів, спалахи аденовірусних уражень 

очей, геморагічний кон'юнктивіт. Останнім часом спостерігається також 

підвищення частоти бактеріальних уражень рогівки у зв'язку з носінням 

контактних лінз та зростання частоти грибкових кератитів. Особливістю 

інфекційної патології ока стали нові захворювання, про які раніше не 

згадувалося: спалахи ентеровірусних увертів у дітей молодшого віку, що часто 

призводять до сліпоти; ураження очей при СНІДі, зокрема важкий 
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цитомегаловірусний ретиніт, некротичний ретиніт, новий синдром 

кератокон'юнктивіту, що викликають мікроспорії Encephalitozoon при СНІДі  

[24, 200]. 

Пацієнти з інфекційними та  запальними захворюваннями очей посідають 

перше місце серед тих, хто звертається до лікарів на амбулаторний прийом та 

серед  госпіталізованих хворих [12].  

Велика кількість інфекційних захворювань зумовлює необхідність 

постійного вдосконалення лікарських засобів, які застосовуються в 

офтальмології [24, 126]. В Україні вітчизняний ринок очних крапель 

антимікробної дії – це ринок генериків, тому розробка інноваційних лікарських 

засобів даної групи є актуальною. 

Для лікування інфекційних захворювань очей застосовують лікарські 

засоби у різних лікарських формах – краплі, мазі, гелі, плівки та інші [103].     

Значну частину наявних на ринку офтальмологічних препаратів становлять 

засоби для етіотропної терапії інфекційних захворювань очей.  

Очні краплі є найбільш розповсюдженою лікарською формою в 

офтальмології.  

На даний час в Україні зареєстровано понад 140 торгових назв очних 

крапель, з яких 74% є імпортними. Номенклатуру очних крапель на 

фармацевтичному ринку України сформовано за участі 18 країн. Обсяг 

вітчизняного виробництва очних крапель становить понад 25% [103].  

Таким чином, результати маркетингових досліджень та аналіз інформації 

Державного реєстру лікарських засобів показують необхідність розробки 

вітчизняних оригінальних лікарських засобів антимікробної дії у формі очних 

крапель. 

5.2.2 Обґрунтування вибору активного фармацевтичного інгредієнта 

та його концентрації у складі очних крапель 

Аналіз зареєстрованих  в Україні протимікробних засобів показав, що в 

даній групі близько 20% становлять  очні лікарські засоби, основна кількість з 

яких містить антибіотики-фторхінолони (ципрофлоксацин, норфлоксацин, 



257 

 

офлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, ломефлоксацин). Широко 

використовуються  аміноглікозиди (гентаміцин, тобраміцин, неоміцин). 

Застосовуються також  аміноглікозиди в комбінації з нестероїдними 

протизапальними засобами, антибіотиками різних груп (бацитрацин, 

поліміксин В сульфат, граміцидин) та монокомпонентні лікарські форми з 

левоміцетином [103]. 

Група антисептиків займає 3% від загальної кількості очних лікарських 

засобів і представлена пара-амінобензойною кислотою (ПАБК), мірамістином, 

декаметоксином,  цинк сульфатом, борною кислотою  [103]. 

Вибір антибіотика для профілактики та лікування інфекційного запалення 

повинен проводитися з урахуванням чутливості мікрофлори ока. Однак 

чутливість мікроорганізмів змінюється і, як наслідок, останнім часом 

спостерігається стійка тенденція до появи штамів, стійких до більшості 

антибіотиків, що застосовуються в офтальмологічній практиці (наприклад, 

неоспорину, норфлоксацину, тобраміцину). Внаслідок цього при виборі 

препарату необхідно враховувати резистентність збудників інфекційних 

захворювань очей до антибіотиків [28]. 

У дослідженнях з вивчення чутливості бактеріальних штамів, виділених з 

кон'юнктивального мішка, встановлено, що резистентність за останні 10 років 

суттєво зросла до хлорамфеніколу - від 30 до 61,1%, тетрацикліну - 31,7%, 

еритроміцину - 24,8%, гентаміцину - від 14,8 до 30%, тобраміцину - від 10,7 до 

32,8%, норфлоксацину - 26,8%, ломефлоксацину - 18%, ципрофлоксацину - 

37%, офлоксацину - 7,9%, левофлоксацину - 7,6% [329]. 

 При найнижчому рівні стійкості мікроорганізмів до левофлоксацину 

[243, 245], він зберігає сприятливий профіль чутливості основних збудників 

очних інфекцій протягом останніх десяти років [209, 292, 330]. Однак, 

резистентність мікроорганізмів вимагає від спеціалістів зміни підходів при 

створенні нових антимікробних засобів. Важливий інтерес у цьому напрямку 

представляють наночастинки металів, зокрема срібла, яке знижує 

резистентність мікроорганізмів до антибіотика, покращує ефективність дії 
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антибіотиків, дозволяє не використовувати консерванти [80, 182, 183]. Тому як 

АФІ у складі очних крапель нами використано левофлоксацин з 

наночастинками срібла у концентрації 0,5 %, яка вибрана на основі вивчення 

складу очних крапель з левофлоксацином, зареєстрованих в Україні. 

Концентрація срібла у нанокомпозиції левофлоксацину з наночастинками 

срібла, визначена методом атомно-емісійної спектрометрії в Інституті 

медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАН України за допомогою методу 

атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою під 

керівництвом к. б. н. Андрусишиної І.М., становить 0,00476%.  Для 

стандартизації вмісту срібла у нанокомпозиції запропоновано використовувати 

вміст срібла до 0,01%.   

5.2.3 Розробка складу та технології очних крапель левофлоксацину з 

наночастинками срібла 

При розробці складу і технології очних крапель важливим етапом наших 

досліджень було вивчення фармако-технологічних властивостей нової 

субстанції у порівнянні з субстанцією левофлоксацину, яка застосовується у 

фармацевтичному виробництві, зокрема вивчались розчинність, вплив 

потенційних допоміжних компонентів (ізотонуючих добавок, 

комплексоутворювачів, пролонгаторів), вплив зміни рН та температури 

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

очних крапель з різними допоміжними речовинами, наведених в таблиці 5.7. 

Дослідження проводились у порівнянні з субстанцією левофлоксацину [35]. 

Субстанція левофлоксацину-Ag,  як і субстанція левофлоксацину, добре 

розчинна у воді. Досліджуваний розчин на чорному фоні в розсіяному світлі не 

відрізнявся від води за прозорістю.  

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

приводить до видимих змін розчину. При виготовленні очних крапель 

левофлоксацину-Ag з допоміжними речовинами: натрію хлоридом (ізотонуюча 

добавка), 1 М кислотою хлористоводневою (регулятор рН для стійкості 

левофлоксацину при стерилізації), а також пролонгаторами 
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гідроксиетилкрохмалем та декстрином не порушується стабільність розчинів. 

Видимі зміни (зокрема зміна кольору в бік пожовтіння розчину) відбувається 

під впливом трилону В (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.   

Таблиця 5.7  

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 

Враховуючи, що фізіологічна область рН сльозової рідини, як і рН крові, 

складає 7,4, область терпимості охоплює рН від 7 до 9, а відхилення в кислий 

бік чутливіші для ока, причому розчини з рН нижче 5,5 і вище 11,5 в 99 % 

випадків викликають подразнення ока, та на основі одержаних результатів для 

подальших досліджень були відібрані  склади очних крапель № 7 та 8, які 

відрізняються лише використаними пролонгаторами. Оптимальний склад очних 

крапель наведено у табл. 5.8 
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На основі проведених досліджень розроблено раціональну технологію 

очних крапель. Технологія крапель представлена у вигляді технологічної блок-

схеми (рис. 5.15).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15. Блок-схема виробництва очних крапель левофлоксацину з 

наночастинками срібла  
 

Примітка: Сірим кольором позначені критичні операції та критичні параметри контролю в 

процесі виробництва. 

Стадія 5 

Термічна стерилізація крапель 

Контроль точності 

дозування та якості 

закупорки флаконів 

 

Комплектність, 

правильність друку   

Розчин зі стадії 3, 

флакони, 

крапельниці, 

кришки   

Підготовка виробництва Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

Контроль у процесі 

виробництва 

Виготовлення крапель 

Контроль повноти  

розчинення  
Стадія 1 

Приготування розчину лево-

флоксацину з наночастинками срібла 

Вода очищена, 

левофлоксацин-
Ag 

Стадія 2 

Приготування готового розчину 

 

Розчин зі стадії 1, 

натрію хлорид, 

гідроксиетил-

крохмаль або 

декстран, 1 М НСL 

 Стадія 3 

Фільтрування розчину 

Стадія 4 

Наповнення скляних флаконів  

Стадія 6 

 Маркування, пакування  

Готова продукція 
Контроль готової 

продукції 

Контроль часу і 

температури 

стерилізації 

Етикетки, 

інструкції до 

медичного 

застосування, 

пачки   

Розчин зі стаді 2  

Контроль часу та 

швидкості 
перемішування 

 

Контроль тривалості 

процесу фільтрації, 

цілісності фільтру до і 

після фільтрації 

 Пакування розчину 
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Таблиця 5.8 

Склад очних крапель лефофлоксацину з наночастинками срібла 

 

 

 

 

 

 

 

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 використовують воду очищену. Регулювання рН крапель 

проводять 1 М розчином НCL. Як ізотонуючу добавку використовують натрію 

хлорид.  Розчини фасують по 10 мл у скляні флакони і закупорюють 

герметично. Стерилізацію крапель проводять при 1210С протягом 8 хв. 

 

5.3 Дослідження з фармацевтичної розробки сиропу ізоніазиду з 

наночастинками металів 

Розчини кон’югатів наночастинок срібла, золота і міді з ізоніазидом, 

розроблених в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, 

використані нами як активні фармацевтичні інгредієнти при розробці дитячих 

лікарських засобів у формі сиропів для лікування туберкульозу [395]. 

5.3.1 Вивчення протитуберкульозної активності ізоніазиду з 

наночастинками срібла, золота та міді. 

Вивчення протитуберкульозної активності наночастинок срібла, міді та 

золота і їх поєднання з протитуберкульозним препаратом  ізоніазидом, який 

Компоненти 
Маса речовини, г  

(у 10 мл крапель) 

Левофлоксацин з 

наночастинками срібла 

0,05  

Натрію хлорид 0,09 

1 М НСL до рН 5,5 

Гідроксиетилкрохмаль 

або декстран 

0,2 

Вода очищена до 10 мл 
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застосовується як у комплексному комбінованому лікуванні хворих на 

туберкульоз, так і при хіміопрофілактиці, проведено у рамках спільних 

досліджень Інституту  біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка з Державним 

науково-контрольним інститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів, 

Територіальним медичним об'єднанням (ТМО) «Фтизіатрія» у місті Києві 

(дослідження in vitro)  та Державним підприємством «Сумська біологічна 

фабрика» (дослідження in vivo) у лабораторіях з відповідним рівнем акредитації 

для роботи з високопатогенними штамами. Відповідальний виконавець від 

Інституту  біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка с.н.с., канд.біол.наук 

Рєзніченко Л.С. 

 У результаті досліджень встановлено, що поєднання ізоніазиду з 

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

Ag/Au 1:0,09:0,0034 (концентрація ізоніазиду прийнята за одиницю) дає 

можливість зменшити  дозу ізоніазиду у 2 рази, в порівнянні із зареєстрованими 

в Україні препаратами ізоніазиду та, основне, що таке поєднання є ефективним 

для лікування резистентних форм туберкульозу. Одержані результати були 

використані при виборі концентрації кон’югату ізоніазиду і наночастинок 

металів у лікарській формі для лікування туберкульозу.  

 Для приготування сиропів використали наступні розчини наночастинок:  

  - колоїдний розчин кон’югату наночастинок срібла і міді з ізоніазидом 

(Ag/CuNP-ізоніазид) (СAg 4,0 мг/мл за металом, СCu 32,0 мг/мл за металом, 

Сізоніазиду  44 мг/мл); 

- колоїдний розчин кон’югату наночастинок срібла і золота з ізоніазидом 

(Ag/AuNP-ізоніазид) (СAg 4,0 мг/мл за металом, САu 0,15 мг/мл за металом, 

Сізоніазиду 44 мг/мл). 

Кінцеві концентрації діючих речовин у лікарських формах були 

наступними: СAg 0,9 мг/мл за металом, СCu 7,27 мг/мл за металом, Сізоніазиду           

10 мг/мл та  СAg 0,9 мг/мл за металом, САu 0,034 мг/мл за металом, Сізоніазиду           

10 мг/мл). 
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5.3.2 Розробка технології сиропів ізоніазиду з наночастинками 

металів 

Для виготовлення сиропів з кон’югатами ізоніазиду з наночастинками 

металів застосовували допоміжні речовини, вибір яких описано у п.4.4.3. 

Склади виготовлених сиропів наведені у табл. 5.9.  

Таблиця 5.9 

Склад сиропів ізоніазиду з наночастинки металів 

Склад Активні речовини, 

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 

 

 

Сиропи виготовляли відповідно до технологічної блок-схеми, наведеної у 

п. 4 4.4. 

На рис. 5.16-5.17 наведено електронно-мікроскопічне зображення 

комбінації наночастинок срібла і міді та срібла і золота у складі сиропів 

ізоніазиду з наночастинками металів № 1 та № 2 відповідно через 24 міс 

зберігання. 

Дослідження проведено в Центрі колективного користування 

електронними мікроскопами НАН України при Інституті ботаніки ім. М. Г. 

Холодного під керівництвом к.б.н. Д. О. Климчука. Візуалізацію наночастинок 



264 

 

у складі лікарських форм виконували методом трансмісійної електронної 

мікроскопії з використанням електронного мікроскопу JEM-1230, «JEOL», 

Японія. Препарати не контрастували. Для отримання зображень сиропи 

ізоніазиду з наночастинками металів № 1 та № 2 попередньо розводили водою 

очищеною. 

 

Рис. 5.16. Електронно- мікроскопічне зображення комбінації наночастинок 

срібла і міді у складі сиропу № 1  

(СAg 0,9 мг/мл, СCu 7,27 мг/мл, Сізоніазиду 10мг/мл) 

 

 

Рис. 5.17. Електронно- мікроскопічне зображення комбінації наночастинок 

срібла і золота у складі сиропу № 2  
(СAg 0,9 мг/мл САu 0,034 мг/мл, Сізоніазиду 10 мг/мл) 

 

Відповідно до отриманих електронно-мікроскопічних зображень середній 

розмір наночастинок у складі сиропу № 1 становить 47±5 нм, а сиропу № 2 - 

31±4 нм. 
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На основі результатів, отриманих при проведенні досліджень з розробки 

лікарських засобів, у яких як АФІ використані композиції антимікробних 

засобів метронідазолу, левофлоксацину та ізоніазиду з наночастинками металів, 

розроблено проекти технологічних регламентів на ЛЗ, які апробовано в умовах 

промислового виробництва АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» та ПАТ 

«Фармак».  Дана документація наведена у додатках. 

 

Висновки до розділу 5: 

1. На основі вивчення впливу наночастинок срібла на антимікробну активність 

метронідазолу обґрунтувано вибір концентрації метронідазолу з 

наночастинками срібла у складі таблеток. Для стандартизації вмісту срібла у 

нанокомпозиції запропоновано використовувати вміст срібла до 0,01%.  

Враховуючи, що таблетки метронідазолу випускаються фармацевтичною 

промисловістю у дозі 0,25 г, а нанесення наночастинок срібла у 

концентрації до 0,01% на поверхню метронідазолу методом електронно-

променевих технологій підсилює антимікробну активність метронізазолу у 

2-3 рази, для фармацевтичної розробки таблеток використано 0,1 г 

метронідазолу з наночастинками срібла на одну таблетку.    

2. Вивчено технологічні властивості метронідазолу з наночастинками срібла у 

порівнянні з субстанцією метронідазолу, яка застосовується у 

фармацевтичному виробництві, зокрема текучість порошка, насипну 

густину до і після усадки порошка. Результати досліджень показали, що 

субстанція метронідазолу з наночастинками срібла має задовільні 

технологічні властивості і може застосовуватись для виготовлення таблеток 

методом прямого пресування.  

3. Для вибору оптимального складу допоміжних речовин для таблеток 

використано математичне планування експерименту методом 

трифакторного аналізу з допомогою латинського квадрата 3х3. Вибрано 

оптимальний склад допоміжних речовин: магнію карбонат важкий, МКЦ 
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102, натрій крохмальгліколят і магнію стеарат та розроблено технологію 

таблеток методом прямого пресування.  

4. На основі вивчення особливостей перебігу інфекційних та  запальних 

захворювань очей та сучасних підходів до їх лікування, обґрунтовано вибір 

лікарської форми (очні краплі) для застосування в офтальмології та 

концентрацію левофлоксацину з наночастинками срібла (0,5%) як 

активного фармацевтичного інгредієнта.  

5.  Вивчено технологічні властивості левофлоксацину з наночастинками срібла 

та встановлено, що композиція левофлаксацину з наночастинками срібла 

володіє задовільними технологічними властивостями (добра розчинність, 

можливість стерилізації) і може застосовуватись для виготовлення очних 

крапель. Для стандартизації вмісту срібла у нанокомпозиції запропоновано 

використовувати вміст срібла до 0,01%.   

6. Вивчено вплив допоміжних речовин (ізотонуючої добавки, регулятора рН, 

пролонгаторів) на стабільність очних крапель, на основі чого вибрано 

оптимальний склад та розроблено технологію очних крапель антимікробної 

дії, які вміщують наступні компоненти: левофлоксацин з наночастинками 

срібла 0,5%, натрію хлорид 0,9%, декстран або гідроксиетилкрохмаль 0,2%, 

розчин кислоти хлористоводневої до рН 5,5 та воду очищену.              

7. На основі результатів досліджень протитуберкульозної активності 

кон’югатів ізоніазиду з наночастинками срібла, золота та міді, синтезованих 

в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України, які були 

проведені у рамках спільних розробок 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),  

обгрунтовано склад та розроблено технологію сиропів для лікування 

туберкульозу у дітей. Як активні концентрації кон’югатів у сиропах 

використано кон’югат наночастинок срібла-міді з ізоніазидом (СAg =0,9 
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мг/мл за металом, СCu =7,27 мг/мл за металом, Сізоніазиду – 10 мг/мл) та 

кон’югат наночастинок срібла і золота (СAg =0,9 мг/мл за металом, САu = 

0,034 мг/мл за металом, Сізоніазиду – 10 мг/мл). 

        

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Білоус С. Б., Мостецька Н. С. Обгрунтування складу, технології та 

дослідження таблеток метронідазолу з наночастинками срібла. Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 

лікарських препаратів: матер. 5-ї наук. – практ. конф. з міжнарожною 

участю, Тернопіль, 2013. С. 74-76.  

2. Bilous S. Pharmaceutical development of antimicrobial preparations with silver 

nanoparticles. Pharmacja – nauka- spoleczenstwo: streszczenia XXII naukow. 

Zjazdu polskiego towarzystwa farmaceutycznego, Bialystok, 2013. S. 254.    

3. Обгрунтування складу та доклінічні мікробіологічні дослідження гелевої 

композиції “Повіхондрогексизол” для лікування захворювань тканин 

пародонту / О. І. Годована, С. Б. Білоус, А. І. Мартовлос, М. С. Гоневич. 

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2014. № 

1-2 (22-23). С. 83-88. 

4. Білоус С. Б. Дослідження з фармацевтичної розробки очних крапель з 

нанокомпозицією срібла. Зб. наук. праць НМАПО імені П.Л.Шупика. 2016. 

Вип. 26. С. 132-138.   

5. New approach in development of drugs for multi-drug resistant tuberculosis 

treatment: metal nanoparticles effectiveness / L. S. Rieznichenko, S. M. Dybkova,       

S. B. Bilous, T. G. Gruzina. 4th International conference “Nanotechnologies”: 

Abstracts, Tbilisi, 2016. P. 179. 

6. Bilous S.B. Development of composition and technology of metronidazole with 

silver nanoparticles tablets. The Pharma Innovation. 2017. Vol. 6 (9). P. 231-236. 
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РОЗДІЛ 6 

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА 

ОСНОВІ НАНОМАТЕРІАЛІВ 

 

6.1 Узагальнення сучасних методичних підходів до аналітичного 

визначення наночастинок металів 

Дослідження з ФР лікарських засобів є нерозривно пов’язані з методами 

контролю якості (МКЯ). Без розробки МКЯ на субстанцію наноструктурованих 

речовин, зокрема таких показників, як методи ідентифікації та кількісного 

визначення, не можна дослідити стабільність лікарських засобів протягом 

зберігання та відповідно встановити термін їх придатності.  

Одним з першочергових завдань є розробка МКЯ на субстанції, що дасть 

можливість активізувати дослідження зі створення лікарських засобів на їх 

основі.  Складність розробки МКЯ наноструктурованих речовин пов’язана в 

першу чергу з тим, що створені різними розробниками з допомогою різних 

методів наноматеріали, в тому числі і  наночастинки металів, за структурою є 

надзвичайно різними; вони являють собою нанопористі структури, 

нанодисперсії (колоїди), наноструктуровані поверхні, нанокристали, 

нанокластери та інші.  

На сьогодні відсутній єдиний підхід до аналітичного визначення 

наночастинок металів. У більшості випадків результати аналітичних визначень 

важко порівняти між собою через застосування різних методичних підходів, 

методик пробопідготовки зразків, аналітичних приладів, умов відбору і 

зберігання проб тощо. Слід зазначити, що така ситуація спостерігається не 

лише з наночастинками металів, але і з визначенням макро- і мікроелемінтів у 

системі біологічного моніторингу та клінічних діагностичних дослідженнях 

[11].     

З метою визначення металів найчастіше використовуються спектральні 

методи  аналізу: атомно-абсорбційний, атомно-флуоресцентний, атомно-
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емісійний з індуктивно-зв’язаною плазмою і мас-спектрометричний з 

індуктивно-зв’язаною плазмою та інші. Методи атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії (ААС) та атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно 

зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) вважаються найбільш прийнятними. ААС – 

одноелементний метод аналізу, перевагами якого є: висока точність, 

селективність, гнучкість відносно діапазону концентрацій, що вимірюються, не 

тривала пробопідготовка, економічність, рентабельність тощо [5, 228]. АЕС-ІЗП 

– метод одночасного багатоелементного аналізу. Метод є простішим ніж ААС 

методично, собівартість визначення елементів нижча. Метод дозволяє 

одночасно визначати до 20-25 елементів, а іноді і 30-35 елементів без виділення 

і концентрування.   Використання цього методу потребує мінералізації проб, 

найчастіше за допомогою лише нітратної кислоти  [11].  Проте, найбільш 

доступним для широкого кола лабораторій на даний час є метод ААС. Сучасні 

спектрофотометри дають можливість визначати елементи як в області низьких, 

так і високих концентрацій [247]. Полум'яний варіант атомно-абсорбційного 

методу дає можливість вимірювати кількість золота і срібла в розчині в межах 

лінійності від 0,1 мг/л до 20 мг/л, срібла - від 0,01 мг/л до 10 мг/л. 

Враховуючи, що наночастинки металів як активні фармацевтичні 

інгредієнти застосовуються у складі лікарських засобів у концентраціях від 

сотих частин відсотка і нижче, необхідною є розробка та уніфікація сучасних 

методик визначення наночастинок металів.  

 

6.2 Розробка методів контролю якості наночастинок металів у 

колоїдних розчинах і наноструктурованих порошках 

Враховуючи, що властивості лікарських засобів з наночастинками металів 

можуть залежати від розміру і форми наночастинок, необхідно визначати 

розмір і форму наночастинок.  

Відповідно до даних електронно-мікроскопічних досліджень 

(трансмісійний електронний мікроскоп JEM-1230, «JEOL», Японія), проведених 

у Центрі колективного користування електронними мікроскопами (ЦККЕМ) 
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НАН України на базі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України під 

керівництвом к.б.н. Климчука Д. О., наночастинки срібла, золота і міді, 

одержані методом колоїдно-хімічного синтезу, мають сферичну форму. 

Середній розмір частинок золота і срібла становить 30 нм, міді – 20 нм.  

Відповідно до даних електронно-мікроскопічних досліджень з допомогою 

растрового електронного мікроскопа MIRA3 TEScan (Чехія), проведених у  

Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України на базі 

підприємства «НаноМедТех» під керівництвом д.хім.н. Скорика М.А.,  

наночастинки срібла на поверхні натрію хлориду, одержані методом 

електронно-променевої технології, мають сферичну форму з розміром частинок 

срібла від 20 до 50 нм. 

Для кількісного визначення наночастинок металів застосовували атомно-

абсорбційну спектрометрію відповідно до вимог ДФУ 2.0, том. 1, п. 2.2.23.  

Розробку методики кількісного визначення наночастинок срібла у 

нанокомпозиції проведено на базі відділу аналітичної хімії ім. А.Б. Бланка НТК 

"Інститут монокристалів" НАН України під керівництвом к.хім. н. Шеїни Т. В. 

Методика кількісного визначення срібла, золота, міді у колоїдних розчинах і 

наноструктурованих порошках 

Підготовка зразків для визначення срібла і міді у колоїдних розчинах 

Аліквотну частину аналізованої проби об'ємом 5 мл поміщали в скляний 

хімічний стакан, об'ємом 100 мл, додавали 10 мл концентрованої азотної 

кислоти. Зразки розчиняли при слабкому нагріванні не допускаючи сильного 

кипіння  розчинів. До охолоджених розчинів при ретельному перемішуванні 

додавали по 5 мл деіонізованої води і переводили в мірну колбу об'ємом 25 мл. 

До 1 мл отриманого розчину додавали 1 мл азотної кислоти і доводили об'єм 

розчину ультрачистою водою до 100 мл. 

Підготовка зразків для визначення золота у колоїдних розчинах 

Аліквотну частину аналізованої проби об'ємом 5 мл вихідного розчину 

поміщали в кварцовий стакан, об'ємом 100 мл, додавали 10 мл суміші (3:1) 

концентрованих хлороводневої та азотної кислот кваліфікації ос.ч. фірми 
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Merck. Зразки розчиняли при слабкому нагріванні не допускаючи сильного 

кипіння розчинів. До охолоджених розчинів при ретельному перемішуванні 

додавали по 5 мл деіонізованої води і переводили в мірну колбу об'ємом 25 мл. 

До 10 мл отриманого розчину додавали 1 мл розчину лантану (III) хлориду (100 

г/л) і доводили об'єм розчину ультрачистою водою до100 мл. 

Підготовка зразків для визначення срібла у наноструктурованих порошках 

Аліквотну частину аналізованої проби масою 0,50 г поміщали у скляний 

хімічний стакан, об'ємом 25 мл, додавали 5 мл концентрованої азотної 

кислоти. Зразки розчиняли при слабкому нагріванні не допускаючи сильного 

кипіння  розчинів. До охолоджених розчинів при ретельному перемішуванні 

додавали по 5 мл деіонізованої води і переводили в мірну колбу об'ємом 25 мл.  

Вимірювання проводили на спектрофотометрі iCE 3500 фирмы «Thermo 

Fisher Scientific Inc.» в абсорбційному режимі. В якості джерела збудження 

спектрів використовували полум'я газової суміші ацетилен-повітря. У табл. 6.1 

наведені оптимальні умови полум'яно-спектрометричних вимірювань срібла, 

золота, міді. 

Таблиця 6.1 

Оптимальні умови визначення срібла, золота, 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 2 5 0,5 80 Дейтерієва 

лампа 

Cu 324,8 3 6 0,5 75 Дейтерієва 

лампа 

Для визначення концентрації срібла, золота і міді використовували метод 

стандартних добавок. Концентрація Аg в градуювальних розчинах (мг/л): 2,0; 

4,0; 8,0, Au - 1,0; 2,0; 4,0, Cu - 4,0; 8,0; 16. У роботі використовували 

Міждержавні стандартні зразки (МСЗ) складу водного розчину Аg, Cu 1 мг/мл і 
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Au 0,1 мг/мл. Градуювальні і аналізовані розчини послідовно розпилювали в 

полум'я. Реєстрація сигналів, побудова градуювального графіка і розрахунок 

концентрації елементів в аналізованих розчинах здійснювалися програмним 

забезпеченням спектрометра. 

Вміст Аg, Au та Cu у колоїдних розчинах розраховували за формулою: 

Х (мг/мл) = С · V1 / V2 ·1000,    де 

С- концентрація елемента (мг/л) в досліджуваному розчині, знайдена за 

графіком; 

V1 - об'єм розчину, який аналізують, мл; 

V2 - обсяг аликвотної частини вихідного розчину, відібраної для аналізу, 

мл. 

Вміст Аg  у наноструктурованих порошках розраховували за формулою: 

Х (мкг/г) = С · 100/4 · m,    де 

С- концентрація елемента (мг/л) в досліджуваному розчині; 

m - наважка зразка, г 

 

6.3 Розробка методів контролю якості нанокомпозицій срібла з  

метронідазолом та левофлоксацином 

Для розробки методів контролю якості (МКЯ) металоорганічних 

нанокомпозицій нами опрацьовано алгоритм розробки методів контролю 

якості,  який включає, в першу чергу, дослідження структури наноматеріалу, 

наприклад,  методом ренгеноструктурного аналізу [336]. Подальший вибір 

методів контролю якості базується на результатах дослідження структури: у 

випадку, коли дифракційна картина вихідних субстанцій не змінюється після 

нанесення наночастинок металів, можна розглядати фармакопейні методи 

аналізу на вихідні субстанції як потенційні методи для  контролю якості 

нанокомпозицій вказаних речовин з наночастинками срібла; якщо 

наночастинки металів включаються у структуру вихідних речовин, необхідно 

розробляти нові методи контролю якості.  
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Для якісного та кількісного визначення наночастинок срібла у 

металоорганічних наноматеріалах потрібно застосовувати додаткові методи, 

наприклад атомно-абсорбційну спектрометрію або атомно-емісійну 

спектрометрію з індуктивно зв’язаною плазмою. 

6.3.1 Дослідження структури нанокомпозицій срібла з  метронідазолом 

та левофлоксацином 

Для дослідження структури нанокомпозицій срібла з  метронідазолом та 

левофлоксацином застосовували метод ренгеноструктурного аналізу на 

автоматичному порошковому дифрактометрі STOE STADI P (MoKα-

випромінювання, кроковий метод знімання, 2°  2  30°, крок сканування – 

0,02°, час сканування в одній точці – 5-10 с). Дослідження проведені у співпраці 

з кафедрою неорганічної хімії Львівського національного університету імені 

Івана Франка під керівництвом к. хім. н., доц. Дмитріва Г.С. [422]. 

У дослідженнях застосовували композиції метронідазолу та 

левофлоксацину  з різною концентрацією срібла: у композиції   метронідазолу з 

наночастинками срібла концентрація срібла становила 0,0034 % та 0,0178 %, а у 

композиції левофлоксацину  з наночастинками срібла - 0,00119% та 0,00476%. 

Концентрація срібла у нанокомпозиціях визначена методом атомно-емісійної 

спектрометрії в Інституті медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАН України за 

допомогою методу атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною 

плазмою під керівництвом к. б. н. Андрусишиної І.М. 

 У результаті проведення досліджень було встановлено, що введення до 

субстанції метронідазолу (дифрактограма метронідазолу зображена на рис. 

6.1а) різної кількості наночастинок срібла не змінює дифракційної картини 

(дифрактограми метронідазолу з наночастинками срібла у концентраціях  

0,0034 % та 0,0178 % зображені на рис. 6.1б та 6.1в відповідно); це свідчить про 

те, що структура вихідної субстанції метронідазолу не зазнає змін. 
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Рис. 6.1а. Дифрактограма метронідазолу 

 
Рис. 6.1б. Дифрактограма метронідазолу з наночастинками срібла 

 (0,0034 %) 
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Рис.6.1в. Дифрактограма метронідазолу з наночастинками срібла  

(0,0178 %) 

Аналогічна ситуація спостерігається і при порівнянні дифрактограм 

левофлоксацину (рис. 6.2а) та левофлоксацину з  наночастинками срібла у 

концентраціях 0,00119% та 0,00476% (дифрактограми на рис. 6.2б та 6.2в 

відповідно).  

 
Рис. 2.2а. Дифрактограма левофлоксацину 
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Рис. 6.2б. Дифрактограма левофлоксацину з наночастинками срібла 

(0,00119%) 

 
Рис.6.2в. Дифрактограма левофлоксацину з наночастинками срібла 

(0,00476%) 
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Одержані результати дозволяють зробити висновок про те, що нанесені 

наночастинки срібла на поверхню субстанцій метронідазолу та левофлоксацину 

методом електронно-променевих нанотехнологій не змінюють структури 

вихідних речовин, а, ймовірно, перебувають на поверхні зерен кристаликів 

відповідних субстанцій.  Це дає можливість розглядати фармакопейні методи 

аналізу для метронідазолу та левофлоксацину як потенційні методи для 

ідентифікації та кількісного визначення композицій вказаних речовин з 

наночастинками срібла.  

6.3.2 Ідентифікація та кількісне визначення нанокомпозиції срібла  з  

метронідазолом  

Одним із фармакопейних методів ідентифікації метронідазолу є 

абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій області, тому для 

ідентифікації метронідазолу у нанокомпозиції срібла з метронідазолом 

застосовували даний метод. 

На рис. 6.3 наведено ультрафіолетові спектри поглинання метронідазолу та 

метронідазолу з наночастинками срібла. 

 
Рис. 6.3. Ультрафіолетові спектри поглинання метронідазолу 

та метронідазолу з наночастинками срібла різної концентрації 
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Розчини метронідазолу та метронідазолу з наночастинками срібла було 

виготовлено відповідно до вимог ДФУ (тест В) та знято спектри поглинання в 

області від 230 нм до 350 нм. Ультрафіолетовий спектр поглинання 

досліджуваних розчинів має максимум  при довжині хвилі 277 нм і мінімум при 

довжині хвилі 240 нм. 

Розмір та форму наночастинок срібла у нанокомпозиції досліджували за 

допомогою растрового електронного мікроскопа MIRA3 TEScan (Чехія). 

Дослідження проведені в Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона на базі 

підприємства «НаноМедТех» під керівництвом д.хім.н. Скорика М.А.  Нанесені 

наночастинки срібла мають сферичну форму, яку вважають найменш 

токсичною для біологічних структур. Розмір частинок срібла від 20 до 50 нм. 

Для кількісного визначення метронідазолу ДФУ 2.0 рекомендує 

застосовувати метод потенціометричного титрування, тому визначення 

метронідазолу у нанокомпозиції проводили даним методом. 

Методика кількісного визначення метронідазолу у нанокомпозиції срібла з  

метронідазолом 

0,150 г субстанції розчиняли у 50 мл оцтової кислоти безводної Р і 

титрували 0,1 М розчином хлорної кислоти потенціометрично (2.2.20). 

1 мл 0,1 М розчину хлорної кислоти відповідає 17,12 мг C6H9N3O3. 

Для кількісного визначення наночастинок срібла у нанокомпозиції срібла з  

метронідазолом застосовували атомно-абсорбційну спектрометрію за 

методикою, описаною у п. 6.2 для наноструктурованих порошків.  

6.3.3 Ідентифікація та кількісне визначення нанокомпозиції срібла  з  

левофлоксацином 

Для ідентифікації левофлоксацину застосовували абсорбційну 

спектрофотометрію в ультрафіолетовій області. 

На рис. 6.4 а, б та в відповідно  наведено ультрафіолетові спектри 

поглинання левофлоксацину та левофлоксацину з наночастинками срібла різної 

концентрації, зняті в області від 220 до 310 нм. 
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Рис. 6.4 а. Ультрафіолетовий спектр поглинання левофлоксацину 
 

 
Рис.6.4б. Ультрафіолетовий спектр поглинання левофлоксацину 

                          з наночастинками срібла (0,00119%) 
 

 
             Рис. 6.4в. Ультрафіолетовий спектр поглинання левофлоксацину 

                          з наночастинками срібла (0,00476%) 
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Ультрафіолетовий спектр поглинання всіх досліджуваних розчинів має два 

максимуми  при довжині хвилі 293 нм та 226 нм  і мінімум при  довжині  хвилі 

263 нм.  

 Покриття левофлоксацину наночастинками срібла досліджували за 

допомогою растрового електронного мікроскопа MIRA3 TEScan (Чехія). 

Дослідження проведені в Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона на базі 

підприємства «НаноМедТех» під керівництвом д.хім.н. Скорика М.А.  Нанесені 

наночастинки срібла мають сферичну форму, яку вважають найменш 

токсичною для біологічних структур. Розмір частинок срібла від 20 до 50 нм. 

Для кількісного визначення левофлоксацину Eur. Ph рекомендує 

застосовувати метод рідинної хроматографії, тому визначення левофлоксацину 

у нанокомпозиції проводили даним методом. 

Методика кількісного визначення левофлоксацину у нанокомпозиції срібла з  

левофлоксацином 

Випробовуваний розчин. 25 мг нанокомпозиції розчиняють у воді і 

доводять водою Р до 50,0 мл. 

Розчин порівняння (а). 25 мг СЗ (ФСЗ ДФУ або РСЗ) левофлоксацину 

гемігідрату розчиняють в рухомій фазі, доводять об’єм розчину тим самим 

розчинником до 50,0 мл. 1,0 мл отриманого розчину доводять рухомою фазою 

до 100,0 мл, перемішують і фільтрують через фільтр з діаметром пор не більше 

0,45 мкм. 

Розчин порівняння (b). 25 мг СЗ (ФСЗ ДФУ або РСЗ) левофлоксацину гемі 

гідрату, 32 мг СЗ (ФСЗ ДФУ або РСЗ) данофлоксацину мезилату розчиняють в 

рухомій фазі, доводять об’єм розчину тим самим розчинником до 50,0 мл. 1,0 

мл отриманого розчину доводять рухомою фазою до 100,0 мл, перемішують і 

фільтрують через фільтр з діаметром пор не більше 0,45 мкм. 

Контрольний розчин.- Рухома фаза. 

Колонка: 

 розмір: 250 мм × 4,6 мм; 
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 нерухома фаза: октадецилсилильний силікагель для хроматографії 

(XTerra або інша) з розміром частинок 5 мкм; 

 температура: 30ºС. 

Рухома фаза: розчин 3 г/л тетрабутиламонію броміду Р, рН якого 

доведений кислотою оцтовою льодяною Р до 3,0: метанол Р (90:10); 

Швидкість рухомої фази: 1,0 мл/хв. 

Детектування: спектрофотометричне за довжини хвилі 280 нм. 

Об’єм інжекції: 10 мкл. 

Час хроматографування: 20 хв. 

Вміст левофлоксацину (в міліграмах)  в 1 г  нанокомпозиції розраховують 

за формулою: 
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S1 

 

- середнє значення площі піків левофлоксацину, розраховане з 

хроматограм випробовуваного розчину; 

S0 

 

- середнє значення площі піків левофлоксацину, розраховане з 

хроматограм розчину порівняння; 

m0 - наважка СЗ левофлоксацину, в міліграмах; 

P 

 

- вміст левофлоксацину в СЗ, вказаний в сертифікаті якості, у 

відсотках. 

Для кількісного визначення срібла у нанокомпозиції срібла з  

левофлоксацином застосовували атомно-абсорбційну спектрометрію за 

методикою, описаною у п. 6.2 для наноструктурованих порошків.  

 

6.4 Розробка методів контролю якості лікарських засобів з 

наночастинками металів 

 Для дослідження використано 12 лікарських форм, з них 5 – м’які 

лікарські форми: 3 на основі наночастинок срібла  - мазь, крем та гель, які 

можуть бути перспективними для застосування у дерматології, а також 2 
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лікарські форми на основі наночастинок срібла і золота для застосування у 

стоматології і хірургії з метою лікування інфекційних, гнійно-запальних 

захворювань шкіри та слизових оболонок ротової порожнини; таблетки 

метронідазолу з наночастинками срібла;  4 сиропи 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. 

Характеристика досліджуваних лікарських засобів з наночастинками 

металів наведена у табл. 6.2.   

Таблиця 6.2 

Досліджувані лікарські засоби 

№ з/п Характеристика лікарських форм 

М’які лікарські засоби 

№ 1 Мазь з наночастинками срібла 

№ 2 Крем з наночастинками срібла 

№ 3 Гель з наночастинками срібла 

№ 4 Мазь з наночастинками срібла та золота 

№ 5 Гель з наночастинками срібла та золота 

Таблетки 

№ 6 Таблетки метронідазолу з наночастинками срібла 

Сиропи 

№ 7 Сироп з наночастинками срібла і золота 

№ 8 Сироп з наночастинками срібла і міді 

№ 9 Сироп ізоніазиду з наночастинками срібла і міді 

№ 10 Сироп ізоніазиду з наночастинками срібла і золота 

Стерильні рідкі лікарські засоби 

№ 11 Розчин для промивання ран з наночастинками срібла та золота 

№ 12 Очні краплі левофлоксацину з наночастинками срібла 
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  Для контролю якості і стандартизації м’яких лікарських засобів з 

наночастинками металів використовували загальні вимоги ДФУ 2.0 до м’яких 

лікарських засобів для нашкірного застосування. Відповідно до даних вимог 

вивчали наступні показники: «Опис», «Однорідність», «рН», «Кількісне 

визначення», «Реологічні показники».  Досліджувані показники були внесені до 

проекту специфікацій (табл. 6.16 ). 

Таблетки метронідазолу з наночастинками срібла контролювали 

відповідно до загальних вимог ДФУ 2.0 до таблеток без оболонки. Відповідно 

до даних вимог вивчали фармако-технологічні показники, наведені у розділі 5, 

а також наступні показники: «Ідентифікація» та «Кількісне визначення».  

Досліджувані показники були внесені до проекту специфікації на таблетки 

(табл. 6.17). 

Для контролю якості і стандартизації сиропів з наночастинками металів 

використовували загальні вимоги ДФУ 2.0 до рідких лікарських засообів для 

орального застосування. Відповідно до даних вимог вивчали наступні 

показники: «Опис», «рН», «В’язкість», «Густина», «Ідентифікація» та 

«Кількісне визначення» та «Мікробіологічна чистота». Досліджувані показники 

були внесені до проекту специфікації на таблетки (табл. 6.18). 

Для контролю якості і стандартизації стерильних лікарських засобів з 

наночастинками металів: розчину для промивання ран та очних крапель 

левофлоксацину з наночастинками срібла використовували загальні вимоги 

ДФУ 2.0 до рідких лікарських засообів для нашкірного застосування та  вимоги 

ДФУ 2.0 до очних лікарських засообів. Відповідно до даних вимог вивчали 

фармако-технологічні показники, наведені у розділі 4 та 5 відповідно,  а також 

наступні показники: «Ідентифікація», «Кількісне визначення» та 

«Стерильність». Досліджувані показники були внесені до проекту специфікацій 

на дані лікарські засоби (табл. 6.19, табл. 6.20). 
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  6.4.1 Дослідження стабільності органолептичних показників та рН 

м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла і золота 

Для дослідження органолептичних показників використовували 

класичний метод визначення стабільності з періодичним контролем зразків 

лікарських форм [27, 228]. Дослідження було виконано на 3-х серіях лікарських 

засобів, які зберігались у банках з темного скла при двох температурних 

режимах: 8-15 0С (прохолодне місце) та 15-25 0С (кімнатна температура) у 

захищеному від світла місці. 

Протягом 27 міс зберігання кожні 6 міс проводили контроль зразків  

м’яких лікарських засобів за такими показниками: однорідність, запах, колір та 

рН.  Значення рН є важливим з огляду призначення МЛЗ, у нормі рН шкіри 

знаходиться у межах 4,0 - 6,5, а слизової оболонки порожнини рота – у межах 

5,6 – 7,4, тому засоби, призначені для нанесення на шкіру і слизову оболонку 

ротової порожнини доцільно контролювати за даним показником. Результати 

дослідження лікарських форм наведені у табл. 6.3. 

У результаті досліджень встановлено, що м’які лікарські засоби, які 

зберігались при температурі 8-15 0С, були стабільними за досліджуваними 

показниками якості. У зразках гелів, які зберігались при температурі 15-25 0С, 

після 12 – 18 міс зберігання спостерігалось розшарування та зрідження гелів. 

Дані результати свідчать про нестабільність гелів під час зберігання у таких 

умовах. 

6.4.2 Дослідження структурно-механічних показників м’яких 

лікарських засобів з наночастинками металів 

При розробці м’яких лікарських засобів значну увагу слід приділяти 

вивченню реологічних властивостей, оскільки проведення таких досліджень 

дозволяє управляти якістю лікарського засобу шляхом введення додаткових 

допоміжних речовин, зміни режимів і способів технологічного процесу [100, 

238]. 
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Таблиця 6.3 

Оцінка показників стабільності м’яких лікарських засобів 

 

№ 

з.п.  

 

 

Показники 

 

Вимоги 

МКЯ 

Термін спостереження, міс 

0 6 12 18 24 0 6 12 18 24 

Зберігання у прохолодному місці, 8-15 0С Зберігання при кімнатній температурі, 15-25 0С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

1 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна 

м’яка маса  

Однорідна 

м’яка маса  

+ + + + Однорідна 

м’яка маса 

 

+ + + + 

Колір Відповідати 

кольору ЛЗ 

 

Білий + + + + Білий + + + + 

Запах Відповідати 

запаху ЛЗ 

 

Без запаху + + + + Без запаху + + + + 

рН 5,5 - 7,5 6,7±0,2 6,9±0,5 6,9±0,3 6,8±0,2 6,9±0,4 6,7±0,2 6,9±0,1 6,9±0,3 6,8±0,5 6,8±0,4 

 

 

 

 

2 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна 

м’яка маса  

 

Однорідна 

м’яка маса  

+ + + + Однорідна 

м’яка маса  

+ + + + 

Колір Відповідати 

кольору ЛЗ 

 

Білий  + + + + Білий + + + + 

Запах Відповідати 

запаху ЛЗ 

Без запаху + + + + Без запаху + + + + 

рН 4,5 - 6,5 5,8±0,2 5,8±0,5 5,7±0,2 5,8±0,3 5,9±0,5 5,8±0,2 5,7±0,3 5,7±0,5 5,6±0,3 5,6±0,4 
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продовження таблиці 6.3 

 

 

 

3 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна 

м’яка маса  

Однорідна 

м’яка маса  

+ + + + Однорідна 

м’яка маса 

+ + - - 

Колір Відповідати 

кольору ЛЗ 

Білий 

опалес-

центний 

+ + + + Білий 

опалес-

центний 

+ + + - 

Запах Відповідати 

запаху ЛЗ 

Без запаху + + + + Без запаху + + + + 

рН 5,5 - 7,5 7,2±0,2 7,1±0,5 7,2±0,1 7,0±0,5 7,1±0,2 7,2±0,2 7,2±0,3 7,0±0,1 6,9±0,5 6,9±0,2 

 

 

 

 

4 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна 

м’яка маса  

Однорідна 

м’яка маса  

+ + + + Однорідна 

м’яка маса 

+ + + + 

Колір Відповідати 

кольору ЛЗ 

Світло 

коричневий 

+ + + + Світло 

коричневий 

+ + + + 

Запах Відповідати 

запаху ЛЗ 

Без  

запаху 

+ + + + Без  

запаху 

+ + + + 

рН 5,5 - 7,5 6,4±0,3 6,5±0,4 6,5±0,3 6,6±0,2 6,5±0,5 6,4±0,3 6,4±0,5 6,3±0,2 6,2±0,3 6,3±0,4 

 

 

 

 

5 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна 

м’яка маса  

Однорідна 

м’яка маса  

+ + + + Однорідна 

м’яка маса 

+ + + - 

Колір Відповідати 

кольору ЛЗ 

Коричневий + + + + Коричневий + + + + 

Запах Відповідати 

запаху ЛЗ 

Без  

запаху 

+ + + + Без  

запаху 

+ + + + 

рН 5,5 - 7,5 6,3±0,4 6,2±0,3 6,1±0,4 6,2±0,4 6,1±0,5 6,3±0,4 6,1±0,2 5,8±0,3 5,9±0,4 6,0±0,3 

 
Примітка: + – відсутні зміни під час зберігання; – – наявні зміни під час зберігання 



287 

 

Важливими структурно-механічними показниками м’яких лікарських 

засобів є гранична напруга зсуву (межа текучості) і структурна в’язкість [408]. З 

практичної точки зору важливе значення має вивчення таких властивостей, як 

намазуваність та екструзія з туб, що визначаються ступенем тиксотропності 

зразків [91].  

Вивчення реологічних характеристик м’яких лікарських засобів з 

наночастинками металів проводили після виготовлення лікарських форм та через 

24 міс зберігання на ротаційному віскозиметрі Myr VR 3000, виробництва Іспанія, 

з використанням системи коаксіальних циліндрів [335].  

Вивчення реологічних властивостей м’яких лікарських засобів проводили за 

методикою, яка полягала у наступному: наважку зразка поміщали в камеру і 

занурювали шпиндель TR-11; після цього змушували шпиндель до обертання, 

починаючи з малих швидкостей, та фіксували показники віскозиметра. Реологічні 

показники зразків м’яких лікарських засобів після виготовлення лікарських форм 

та через 24 міс практично не відрізнялись. Реограми плину м’яких лікарських 

засобів наведено на  рис. 6.5–6.8. 

Усі зразки є коагуляційними системами з псевдопластичним типом течії. 

Одержані реограми містять петлі гістерезису, які характеризують їх певний 

ступінь тиксотропності. Як видно з рисунків №№ 6.5–6.6, при збільшенні напруги 

зсуву у зразках № 1, № 4 спостерігається різка втрата структурно-механічних 

параметрів у порівнянні зі зразками № 2, № 3, № 5. Зразки гелів повільніше 

деформуються під впливом механічної дії з повним відновленням системи. На 

відміну від зразка №4, який має межу плину при 5 с-1, зразок № 5 потребує 

більшої дії зовнішніх сил і здатний до відновлення структури при їх припиненні. 

Зразки №№ 1–3, 5 мають щільнішу систему. Ступінь структурованості 

системи знижується у ряді № 2→№ 1→№ 3→№ 5, про що свідчать площі петель 

гістерезису. 
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                     а                                                                               б 

Рис. 6.5. Реограми плину м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла:       

а) після виготовлення; б) через 24 міс зберігання 

   

                     а                                                                               б 

Рис. 6.6. Реограми плину м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла 

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

   

                     а                                                                            б 

Рис. 6.7. Залежність динамічної в’язкості від напруги зсуву у зразках 

м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла: а) після виготовлення; б) 

через 24 міс зберігання 
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                     а                                                                            б 

Рис. 6.8. Залежність динамічної в’язкості від напруги зсуву у зразках м’яких 

лікарських засобів з наночастинками срібла та золота: а) після виготовлення; 

б) через 24 міс зберігання 

Як видно з рис. 6.7 та 6.8, у всіх досліджуваних зразках спостерігається 

зворотно пропорційна залежність значень динамічної в’язкості від значень 

швидкості зсуву в усьому інтервалі швидкостей. 

Початкова в’язкість значно відрізняється у зразках, залежить від їх складу і 

знижується у ряді № 1 →№ 4→№ 3→ № 2=№ 5. В’язкість відновленої структури  

практично усіх зразків незначно перевищує початкову, максимальне значення має 

зразок № 4 (майже в 1,5 рази). 

Також були розраховані показники механічної стабільності, як 

співвідношення величини межі міцності структури до руйнування (τ1) і величини 

межі міцності після руйнування (τ2) за формулою τ1/ τ2 (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Показники механічної стабільності зразків 

№1 №2 №3 №4 №5 

1,27 1,09 1,12 1,37 1,11 

Зразки м’яких лікарських засобів характеризуються однаковою здатністю до 

структуроутворення і мають показники механічної стабільності, що 

наближаються до 1. За реологічною поведінкою досліджувані зразки різняться 

один від одного залежно від їх складу. Наявність висхідних і нисхідних кривих на 

реограмах (петель гістерезису) вказує на те, що досліджувані м’які лікарські 
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засоби мають тиксотропні властивості, що характеризує добру здатність до 

намазування  на шкіру і здатність до екструзії з туб.   

6.4.3 Ідентифікації та кількісне визначення метронідазолу у таблетках 

метронідазолу з наночастинками срібла 

Для ідентифікації метронідазолу у таблетках метронідазолу з наночастинками 

срібла застосовували абсорбційну спектрофотометрію в ультрафіолетовій області.  

Методика ідентифікації метронідазолу у таблетках метронідазолу з 

наночастинками срібла 

До 80 мг порошку таблеток метронідазолу з наночастинками срібла додають 

50 мл 0,1 М розчину хлористоводневої кислоти, струшують протягом 15 хв, 

доводять об’єм розчину тим самим розчинником до 100 мл і фільтрують. 5 мл 

одержаного розчину доводять 0,1 М розчином хлористоводневої кислоти до 

об’єму 100 мл та знімають спектри поглинання в області від 230 нм до 350 нм.  

Ультрафіолетовий спектр поглинання досліджуваного розчину має максимум  

при довжині хвилі 277 нм і мінімум при довжині хвилі 240 нм. 

Методика кількісного визначення метронідазолу у таблетках метронідазолу з 

наночастинками срібла 

0,3 г таблеток розчиняють у 50 мл оцтової кислоти безводної Р і титрують 0,1 

М розчином хлорної кислоти потенціометрично (2.2.20).  

1 мл 0,1 М розчину хлорної кислоти відповідає 17,12 мг C6H9N3O3. 

Результати визначення кількісного вмісту метронідазолу у таблетках 

метронідазолу з наночастинками срібла за методикою 1 наведені у табл. 6.5. 

Таблиця 6.5 

Кількісний вміст метронідазолу у таблетках  

метронідазолу з наночастинками срібла 

m табл, г V, HClO4 КП, HClO4 Метронідазолу, г Метронідазолу, % 

0,31568 9,0287 1,005 0,155 48,96 

0,30971 9,2667   0,159 51,22 

0,32043 9,3193  0,160 49,93 

                               Х = 50,03          Sr=0,023        RSDх =1,31% 



291 

 

Враховуючи результати визначення метронідазолу, а також виходячи із 

допустимих меж ± 10 %, які рекомендовано застосовувати для активних 

фармацевтичних інгредієнтів, відповідно до Настанови з якості 42-3.2:2004 

Специфікації: контрольні дослідження і критерії прийнятності, запропоновано 

критерії вмісту метронідазолу від 0, 09 до 0,11 г у таблетці [350].  

6.4.4 Ідентифікація та кількісне визначення левофлоксацину  в очних 

краплях левофлоксацину з наночастинками срібла 

Для ідентифікації левофлоксацину в очних краплях левофлоксацину з 

наночастинками срібла застосовували метод рідинної хроматографії.  

Методика ідентифікації левофлоксацину в очних краплях левофлоксацину з 

наночастинками срібла 

Випробовуваний розчин. 1 мл лікарського засобу доводять водою Р до 50 мл. 

Розчин порівняння. 25 мг СЗ (ФСЗ ДФУ або РСЗ) левофлоксацину 

гемігідрату розчиняють в рухомій фазі, доводять об’єм розчину тим самим 

розчинником до 50,0 мл. 1,0 мл отриманого розчину доводять рухомою фазою до 

100,0 мл, перемішують і фільтрують через фільтр з діаметром пор не більше    

0,45 мкм. 

На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка 

має співпадати з часом утримування піка левофлоксацину на хроматограмі 

розчину порівняння. 

Методика кількісного визначення левофлоксацину в очних краплях 

левофлоксацину з наночастинками срібла 

Випробовуваний розчин. 1,0 мл лікарського засобу доводять водою Р до 50 мл. 

Розчин порівняння (а). 25 мг СЗ (ФСЗ ДФУ або РСЗ) левофлоксацину 

гемігідрату розчиняють в рухомій фазі, доводять об’єм розчину тим самим 

розчинником до 50,0 мл. 1,0 мл отриманого розчину доводять рухомою фазою до 

100,0 мл, перемішують і фільтрують через фільтр з діаметром пор не більше 0,45 

мкм. 

Розчин порівняння (b). 25 мг СЗ (ФСЗ ДФУ або РСЗ) левофлоксацину 

гемігідрату, 32 мг СЗ (ФСЗ ДФУ або РСЗ) данофлоксацину мезилату розчиняють 
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в рухомій фазі, доводять об’єм розчину тим самим розчинником до 50,0 мл. 1,0 мл 

отриманого розчину доводять рухомою фазою до 100,0 мл, перемішують і 

фільтрують через фільтр з діаметром пор не більше 0,45 мкм. 

Контрольний розчин.- Рухома фаза.  

Процедура послідовності хроматографування: 

№ Назва розчину Кількість інжекцій 

1 Контрольний розчин 1 

3 Розчин порівняння (b) 1 

4 Розчин порівняння (а) 2 

5 Випробовуваний розчин 2 

Колонка: 

 розмір: 250 мм × 4,6 мм; 

 нерухома фаза: октадецилсилильний силікагель для хроматографії (XTerra 

або інша) з розміром частинок 5 мкм; 

 температура: 30ºС. 

 Рухома фаза: розчин 3 г/л тетрабутиламонію броміду Р, рН якого 

доведений кислотою оцтовою льодяною Р до 3,0: метанол Р (90:10); 

Швидкість рухомої фази: 1,0 мл/хв. 

Детектування: спектрофотометричне за довжини хвилі 280 нм. 

Об’єм інжекції: 10 мкл. 

Час хроматографування: 20 хв. 

На рис. 6.9 показано типову хроматограму, одержану при кількісному 

визначенні левофлоксацину в очних краплях.  

Вміст левофлоксацину в 1 мл лікарського засобу, в міліграмах, 

розраховують за формулою: 
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X , де: 

S1 

 

- середнє значення площі піків левофлоксацину, розраховане з 

хроматограм випробовуваного розчину; 

S0 

 

- середнє значення площі піків левофлоксацину, розраховане з 

хроматограм розчину порівняння; 
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m0 - наважка СЗ левофлоксацину, в міліграмах; 

  P 

 

- вміст левофлоксацинув СЗ, вказаний в сертифікаті якості, у 

відсотках. 

 

Рис. 6.9. Типова хроматограма кількісного визначення левофлоксацину 

Результати визначення кількісного вмісту левофлоксацину в очних краплях 

левофлоксацину з наночастинками срібла наведені у табл. 6.7. 

Таблиця 6.7 

Кількісний вміст левофлоксацину в очних краплях  

левофлоксацину з наночастинками срібла 

Об’єм розчину 

(V), мл 

Наважка 

ФСЗ, мг 

Площа 

піку ФСЗ, 

S0 

Площа піку 

випробовуваного 

розчину, S1 

Визначено 

левофлоксацину, 

мг,мл 

1 

25,31 

 

46 

 

852,58 4,69 

1 900,96 4,96 

1 872,45 4,80 

                                    _ 

Х = 4,81          Sr=0,028        RSDх =1,62% 

Враховуючи результати визначення левофлоксацину, а також виходячи із 

допустимих меж ± 10 %, які рекомендовано застосовувати для активних 
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фармацевтичних інгредієнтів, відповідно до Настанови з якості 42-3.2:2004 

Специфікації: контрольні дослідження і критерії прийнятності, запропоновано 

критерії вмісту левофлоксацину від 4,5 до 5,5 мг у 1 мл крапель.  

6.4.5 Дослідження стабільності фізико-хімічних показників сиропів з 

наночастинками металів 

Для дослідження використовували класичний метод визначення 

стабільності з періодичним контролем зразків лікарських форм [27, 240]. 

Дослідження було виконано на 3-х серіях лікарських засобів, які зберігались при 

температурі 15-25 0С (кімнатна температура) у захищеному від світла місці. 

Протягом 27 міс зберігання кожні 6 міс проводили контроль зразків сиропів 

за такими показниками: опис та рН, також контролювали густину та в’язкість 

сиропів після виготовлення та через 24 міс зберігання.  Результати дослідження 

стабільності сиропів за вказаними показниками наведені у табл. 6.8. 

При оцінці «Опису» сиропів контролювали його зовнішній вигляд та 

органолептичні властивості. Сиропи є в’язкими рідинами від всітло-коричневого 

до коричневого кольору, золодкі на смак, без запаху. 

рН сиропів визначали потенціометрично за методикою ДФУ. рН сиропів 

має знаходитись в межах 4,0-6,0. 

В’язкість сиропів визначали за допомогою ротаційного віскозиметра за 

методикою ДФУ. Допустимі межі в’язкості становлять  170-210 мПа.c. 

Відносну густину визначали за допомогою пікнометра. Допустимі межі 

відносної густини сиропів становлять 1,05-1,09 г/см3. 

У результаті досліджень встановлено, що сиропи, які зберігались при 

температурі 15-25 0С, були стабільними за досліджуваними показниками якості 

під час зберігання у таких умовах. 
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Таблиця 6.8 

Оцінка показників стабільності сиропів з наночастинками металів 

 

Лікарська форма  

 

Показники 

 

Вимоги МКЯ 

Термін спостереження, міс 

0 6 12 18 24 27 

Зберігання при кімнатній температурі, 15-25 0С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Сироп з  

наночастинками 

срібла та золота 

Опис В’язка рідина 

коричневого 

кольору, солодка 

на смак, без 

запаху 

В’язка рідина 

коричневого 

кольору, 

солодка на смак, 

без запаху   

+ + + + + 

рН 5,0 - 8,0 5,47±0,3 5,59±0,5 5,62±0,3 5,68±0,4 5,91±0,4 5,90±0,5 

Густина, 

г/см3 

1,05-1,09 1,059±0,003 НВ НВ НВ 1,06±0,005 НВ 

В’язкість, 

мПа.С 

170-210 180±4,3 НВ НВ НВ 176,6±6,8 НВ 

 

 

 

Сироп з  

наночастинками 

срібла та міді 

 

Опис В’язка рідина 

світло-

коричневого 

кольору, солодка 

на смак, без 

запаху   

В’язка рідина 

світло-

коричневого 

кольору, 

солодка на смак, 

без запаху   

+ + + + + 

рН 5,0 - 8,0 5,8±0,2 5,8±0,5 5,87±0,2 5,83±0,3 5,9±0,5 5,89±0,2 

Густина, 

г/см3 

1,05-1,09 1,061±0,004 НВ НВ НВ 1,064±0,005 НВ 

В’язкість, 

мПа.С 

 

170-210 190,3±3,6 НВ НВ НВ 191,6±4,7 НВ 
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Примітка: + – відсутні зміни під час зберігання;  

        – – наявні зміни під час зберігання 

        НВ – показники не визначались 

продовження таблиці 6.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Сироп ізоніазиду 

з 

наночастинками 

срібла та міді 

 

Опис В’язка рідина 

світло-

коричневого 

кольору, солодка 

на смак, без 

запаху 

В’язка рідина 

коричневого 

кольору, 

солодка на смак, 

без запаху   

+ + + + + 

рН 

 

5,0 - 8,0 6,58±0,3 6,58±0,5 6,67±0,4 6,68±0,3 6,82±0,4 6,89±0,5 

Густина, 

г/см3 

1,05-1,09 1,082±0,006 НВ НВ НВ 1,079±0,004 НВ 

В’язкість, 

мПа.С 

 

170-210 195,6±4,1 НВ НВ НВ 193±4,3 НВ 

 

 

Сироп ізоніазиду  

з 

наночастинками 

срібла та золота 

 

Опис В’язка рідина 

коричневого 

кольору, солодка 

на смак, без 

запаху   

В’язка рідина 

світло-

коричневого 

кольору, 

солодка на смак, 

без запаху   

+ + + + + 

рН 5,0 - 8,0 6,17±0,3 6,19±0,2 6,23±0,3 6,28±0,5 6,41±0,4 6,40±0,5 

Густина, 

г/см3 

1,05-1,09 1,061±0,003 НВ НВ НВ 1,064±0,006 НВ 

В’язкість, 

мПа.С 

170-210 188±5,4 НВ НВ НВ 182,2±4,9 НВ 
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6.4.6 Ідентифікація та кількісне визначення ізоніазиду у сиропах з 

наночастинками металів 

Для ідентифікації ізоніазиду у сиропах з наночастинками металів доцільно 

застосовувати абсорбційну спектрометрію в інфрачервоній області.   

Інфрачервоний спектр досліджуваного розчину має відповідати спектру ФСЗ 

ізоніазиду. 

Для кількісного визначення ізоніазиду в  сиропах з наночастинками металів 

застосовували метод титрування. 

Методика кількісного визначення ізоніазиду у сиропах з наночастинками 

металів 

Розчин порівняння. 0,25 г субстанції розчиняють у воді Р і доводять об’єм 

розчину тим самим розчинником до 100,0 мл. До 20 мл одержаного розчину 

додають 100 мл води Р, 20 мл хлористоводневої кислоти Р, 0,2 г калію броміду Р, 

нагрівають до 40 °С перемішують протягом 10 хв. Титрують повільно краплями, 

при постійному перемішуванні 0,0167 М розчином калію бромату до зникнення 

червоного (рожевого) забарвлення (перехід в жовто-цегляний колір), 

використовуючи як індикатор 0,075 мл метилового червоного розчину Р ( або 

метилового оранжевого Р).  

1 мл 0,0167 М розчином калію бромату відповідає 3,429 мг C6H7N3O. 

Випробовуваний розчин. 5,0 мл сиропу ізоніазиду з наночастинками срібла та 

міді (попередньо збовтаного) додають 20 мл води Р, 20 мл хлористоводневої 

кислоти Р, 0,2 г калію броміду Р нагрівають до 40 °С перемішують протягом 10 

хв. Титрують повільно краплями, при постійному перемішуванні 0,0167 М 

розчином калію бромату до зникнення червоного (рожевого) забарвлення 

(перехід в жовто-цегляний колір), використовуючи як індикатор 0,075 мл 

метилового червоного розчину Р ( або метилового оранжевого Р). 

Результати визначення кількісного вмісту ізоніазиду у сиропі ізоніазиду з 

наночастинками срібла і золота наведені у табл. 6.9. 
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Таблиця 6.9 

Кількісний вміст ізоніазиду у сиропі  з наночастинками срібла і золота 

№ з.п. Vсироп, мл V, KBrO3 Ізоніазиду, мг Ізоніазиду, мг/мл 

1 2,5 8,52 29,22 11,69 

2 2,5 8,81 30,21 12,08 

3 2,0 6,90 23,66 11,83 

4 2,0 6,68 22,91 11,45 

                                     _ 

Х = 11,76          Sr=0,02        RSDх = 1,18% 

Результати визначення кількісного вмісту ізоніазиду у сиропі ізоніазиду з 

наночастинками срібла і міді наведені у табл. 6.10. 

Таблиця 6.10 

Кількісний вміст ізоніазиду у сиропі  з наночастинками срібла і міді 

№ з.п. Vсироп, мл V, KBrO3 Ізоніазиду, мг Ізоніазиду, мг/мл 

1 5,0 14,50 49,72 9,94 

2 5,0 14,80 50,75 10,15 

3 2,0 5,55 19,03 9,52 

                                     _ 

Х = 9,87          Sr=0,033        RSDх = 1,88% 

Враховуючи результати визначення ізоніазиду, а також виходячи із 

допустимих меж ± 10 %, які рекомендовано застосовувати для активних 

фармацевтичних інгредієнтів, відповідно до Настанови з якості 42-3.2:2004 

Специфікації: контрольні дослідження і критерії прийнятності, запропоновано 

критерії вмісту ізоніазиду від 9 мг до 11 мг у 1 мл сиропу.  

6.4.7 Кількісне визначення срібла, золота і міді у лікарських засобах з 

наночастинками металів 

Для кількісного визначення срібла, золота і міді в  лікарських засобах 

застосовували атомно-абсорбційну спектрометрію відповідно до вимог ДФУ 2.0, 

том. 1, п. 2.2.23. Розробку методик кількісного визначення наночастинок металів 
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проведено на базі відділу аналітичної хімії ім. А.Б. Бланка НТК "Інститут 

монокристалів" НАН України під керівництвом к.хім. н. Шеїни Т. В. [60] 

Методика визначення металів має особливості виконання залежно від виду 

лікарських форм. 

6.4.7.1 Кількісне визначення срібла та золота у м’яких лікарських 

засобах 

До складу всіх досліджуваних м’яких лікарських засобів  входить срібло, 

золото містять 2 лікарські форми (табл. 6.2).  

Методика кількісного визначення срібла і золота у м’яких лікарських 

засобах 

Підготовка зразків. Розчинення зразків проводили в закритих 

фторопластових посудинах у лабораторній мікрохвильовій печі MDS-2000 (CEM 

corporation, США). Мікрохвильова піч обладнана набором посудин, що працюють 

під тиском 120 psi і максимальній температурі 220 °С; потужність НВЧ-

випромінювання варіюється в інтервалі 0-630 Вт з кроком 50 Вт; вбудований 

комп'ютер дозволяє програмувати п'ятистадійний  процес обробки проб, кожна 

стадія якого не перевищує 60 хв роботи при максимальних значеннях тиску і 

температури. 

Наважку зразків масою 0,5 г (точна наважка) поміщали у фторопластову 

посудину, додавали 5 мл концентрованої азотної кислоти кваліфікації ос.ч. 

компанії Merck для визначення срібла або 5 мл суміші (3:1) концентрованих 

хлороводневої та азотної кислот для визначення золота. Розчинення проводили в 

мікрохвильовій печі за наступною 4-х стадійною програмою (табл. 6.11). 

Таблиця 6.11 

Параметри мікрохвильового розкладу зразків 

№ стадії 1 2 3 4 

Потужність печі в % від максимальної 50 50 50 50 

Тиск в посудині в % від максимального 20 40 60 70 

Час, хв 15 15 15 15 

Час витримування при заданому тиску, хв 10 10 10 10 
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Отримані розчини після охолодження до кімнатної температури переносили з 

фторопластової посудини в мірну колбу місткістю 25 мл і доводили 

ультрачистою водою до мітки. При визначенні золота додавали 0,25 мл розчину 

лантану (III) хлориду (100 г/л). 

Вимірювання проводили на спектрофотометрі iCE 3500 в абсорбційному 

режимі. Як джерело збудження спектрів використовували полум'я газової суміші 

ацетилен-повітря. Умови вимірювань наведені в табл. 6.1. 

Для визначення концентрації срібла і золота використовували метод 

стандартних добавок. Концентрація Аg в градуювальних розчинах (мг/л): 0.4, 0.8, 

1.6, Au – 1.0, 2.0, 4.0.  У роботі використовували Міждержавні стандартні зразки 

(МСЗ) складу водного розчину Аg 1 мг/мл і Au 0,1 мг/мл. Градуювальні і 

аналізовані розчини послідовно розпилювали в полум'я. Реєстрація сигналів, 

побудова градуювального графіка і розрахунок концентрації елементів в 

аналізованих розчинах здійснювалися програмним забезпеченням спектрометра. 

Градуювальний графік визначення золота у м’яких лікарських засобах 

наведено на рис. 6.10. Тип графіка: лінійний. Коефіцієнт кореляції 0,995. Рівняння 

калібрувальної кривої: Y=0,01849х-0,0015 

Вміст золота у зразках мазі та гелю розраховували за формулою: 

Х, (мкг/г) = С · 100/4 · m, де 

С- концентрація срібла (мг/л) в досліджуваному розчині; 

m - наважка зразка, мг 

 

 
 

Рис. 6.10. Градуювальний графік визначення золота  

у м’яких лікарських засобах 
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Результати визначення кількісного вмісту срібла і золота у м’яких лікарських 

засобах наведені у табл. 6.12 [348]. 

Таблиця 6.12 

Вміст срібла і золота в м’яких лікарських засобах 

№ 

зразка 

Лікарська  

форма 

Вміст срібла у 

лікарській формі, 

мг/г 

Вміст золота у 

лікарській формі, 

мкг/г 

№ 1 Мазь з 

наночастинками срібла 

2,3±0,1 

 
 

№ 2 Крем з 

наночастинками срібла 

2,0±0,1 

 
 

№ 3 Гель з наночастинками 

срібла 
2,7±0,09 

 

№ 4 Мазь з 

наночастинками срібла 

та золота 

 

0,84±0,5 

 

 

29,3±0,055 

№ 5 Гель з наночастинками 

срібла та золота 
0,83±0,3 

30,3±0,048 

 

6.4.7.2 Кількісне визначення срібла у таблетках 

Методика кількісного визначення срібла у таблетках метронідазолу з 

наночастинками срібла 

Таблетки розтирали у ступці до однорідної порошкової маси (10 таблеток). 

Точну наважку однорідної порошкової маси, що еквівалентна масі двох таблеток, 

поміщали у фторопластову посудину, додавали 5 мл концентрованої азотної 

кислоти кваліфікації ос.ч. компанії Merck. Розчинення проводили у лабораторній 

мікрохвильовій печі MDS-2000 (CEM corporation, США) за 4-ю стадійною 

програмою (табл. 6.11). Отримані розчини після охолодження до кімнатної 

температури переносили з фторопластової посудини в мірну колбу місткістю 25 

мл і доводили ультрачистою водою до мітки.  

Вимірювання проводили на спектрофотометрі iCE 3500 фирмы «Thermo Fisher 

Scientific Inc.» в абсорбційному режимі, аналогічно до методики визначення 

срібла у м’яких лікарських засобах. 
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Градуювальний графік визначення срібла у таблетках метронідазолу з 

наночастинками срібла наведено на рис. 6.11. Тип графіка: лінійний. Коефіцієнт 

кореляції 0,9996. Рівняння калібрувальної кривої: Y=0,07005х +0,0003 

 

 

 
 

Рис. 6.11. Градуювальний графік визначення срібла  

             у таблетках метронідазолу з наночастинками срібла 

 

Вміст срібла в 1 таблетці  розраховують за формулою: 

Х, (мкг/г) = С · 100 · b/ 2· m,   де 

С- концентрація срібла (мг/л) в досліджуваному розчині; 

m - наважка зразка, г 

b – середня маса однієї таблетки, г 

Результати кількісного визначення срібла у таблетках метронідазолу з 

наночастинками срібла наведені у табл. 6.13. 

Таблиця 6.13 

Вміст срібла в таблетках метронідазолу з наночастинками срібла 

№ 

зразка 

Лікарська  

форма 

Вміст срібла у лікарській 

формі, мкг/таблетку 

№ 6 Таблетки метронідазолу з 

наночастинками срібла 
3,26±0,0017 
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6.4.7.3 Кількісне визначення срібла, золота та міді у рідких лікарських 

засобах 

Методика кількісного визначення срібла, золота та міді у сиропах, розчині для 

промивання ран та очних краплях  

Підготовка зразків для визначення срібла і міді. Аліквотну частину 

аналізованої проби об'ємом 5 мл поміщали в скляний хімічний стакан, об'ємом 

100 мл, додавали 10 мл концентрованої азотної кислоти кваліфікації ос.ч., 

компанії Merck. Зразки розчиняли при слабкому нагріванні не допускаючи 

сильного кипіння  розчинів. До охолоджених розчинів при ретельному 

перемішуванні додавали по 5 мл деіонізованої води і переводили в мірну колбу 

об'ємом 25 мл. До 1 мл отриманого розчину додавали 1 мл азотної кислоти і 

доводили об'єм розчину ультрачистою водою до 100 мл. 

Підготовка зразків для визначення золота. Аліквотну частину аналізованої 

проби об'ємом 5 мл поміщали в кварцовий стакан, об'ємом 100 мл, додавали 10 мл 

суміші (3:1) концентрованих хлороводневої та азотної кислот кваліфікації ос.ч. 

фірми Merck. Зразки розчиняли при слабкому нагріванні не допускаючи сильного 

кипіння розчинів. До охолоджених розчинів при ретельному перемішуванні 

додавали по 5 мл деіонізованої води і переводили в мірну колбу об'ємом 25 мл. До 

10 мл отриманого розчину додавали 1 мл розчину лантану (III) хлориду (100 г/л) і 

доводили об'єм розчину ультрачистою водою до100 мл. 

Умови вимірювань приведені в табл.6.1. 

Вимірювання проводили на спектрофотометрі iCE 3500 фирмы «Thermo Fisher 

Scientific Inc.» в абсорбційному режимі, аналогічно до методики визначення 

металів у м’яких лікарських засобах. 

Для визначення концентрації срібла, золота та міді використовували метод 

стандартних добавок. Концентрація Аg в градуювальних розчинах (мг/л): 0.4, 0.8, 

1.6, Au – 1.0, 2.0, 4.0, Cu – 4.0, 8.0, 16. У роботі використовували Міждержавні 

стандартні зразки (МСЗ) складу водного розчину Аg і Cu 1 мг/мл і Au 0,1 мг/мл. 

Градуювальні і аналізовані розчини послідовно розпилювали в полум'я. 

Реєстрація сигналів, побудова градуювального графіка і розрахунок концентрації 
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елементів в аналізованих розчинах здійснювалися програмним забезпеченням 

спектрометра. 

Градуювальні графіки визначення золота і мілі у сиропах наведено на рис. 

6.12 та 6.13 відповідно. Тип графіків: лінійний.  

 

 
Коефіцієнт кореляції 0,995.  

Рівняння калібрувальної кривої: Y=0,01709х-0,0007 

Рис. 6.12.Градуювальний графік визначення золота у сиропах 

 

 

 
Коефіцієнт кореляції 0,995. 

Рівняння калібрувальної кривої: Y=0,07733х-0,0028 

Рис. 6.13.Градуювальний графік визначення міді у сиропах 

 

Концентрацію срібла, золота, міді у рідких лікарських формах розраховували 

за формулою: 

Х (мг/мл) = С · V1 / V2 ·1000,    де 

С- концентрація елемента (мг/л) в досліджуваному розчині, знайдена за 

графіком; 
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V1 - об'єм розчину, який аналізують, мл; 

V2 - обсяг аликвотної частини вихідного розчину, відібраної для аналізу,мл. 

Результати визначення кількісного вмісту срібла, золота і міді у сиропах, 

розчині для промивання ран та очних краплях наведені у табл. 6.14. 

Таблиця 6.14 

Вміст срібла, золота і міді  в рідких лікарських засобах 

№ 

зразка 

Лікарська  

форма 

Концентрація 

срібла у 

лікарській 

формі, мг/мл 

Вміст золота 

у лікарській 

формі,  

мг/мл 

Вміст міді у 

лікарській 

формі, мг/мл 

№ 7 Сироп з 

наночастинками 

срібла і золота 

0,84±0,008 0,035±0,005  

№ 8 Сироп з 

наночастинками 

срібла і міді 

0,92±0,013  6,50±0,012 

№ 9 Сироп ізоніазиду 

з наночастинками 

срібла і міді 

0,99±0,014 

  

7,03±0,014 

№ 10 Сироп ізоніазиду 

з наночастинками 

срібла і золота 

0,99±0,009 

 

0,034±0,003 

 

№ 11 Розчин для 

промивання ран з 

наночастинками 

срібла та золота 

0,76±0,007 

 

 

0,030±0,003 

 

№ 12 Очні краплі 

левофлоксацину з 

наночастинками 

срібла 

 

0,00026±0,00008 

  

Правильність методик кількісного визначення металів у лікарських засобах 

методом атомно-абсорбційної спектрометрії на прикладі методики визначення 

золота перевірена методом варіювання  наважок та об’ємів досліджуваних ЛЗ. 

Вивчали зміну величини похибки від вмісту елемента. Результати дослідження 

наведені у табл. 6.15. 
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Таблиця 6.15 

Результати визначеня золота в лікарських засобах  

(Р=0,95; n=3)  

 Лікарська 

форма 

Наважка, г 

або об’єм 

аліквоти, мл 

Визначено 

золота, мкг/г 

Відносне 

стандартне 

відхилення, sr 

 Мазь з наночастинками 

срібла та золота 

0,25 

0,55 

1,2 

29,4±0,3 

29,3±0,6 

29,7±0,3 

0,005 

0,01 

0,005 

 Гель з наночастинками 

срібла та золота 

0,25 

0,45 

1,1 

30,2±0,6 

29,3±0,6 

29,9±0,4 

0,01 

0,01 

0,008 

 Сироп з наночастинками 

срібла і золота 

2 

5 

10 

35±0,2 

33±0,2 

35±0,3 

0,02 

0,02 

0,03 

 Сироп ізоніазиду з 

наночастинками срібла і 

золота 

2 

5 

10 

33±0,3 

31±0,2 

30±0,3 

0,05 

0,03 

0,03 

 Розчин для промивання 

ран з наночастинками 

срібла та золота 

5 

10 

25 

29,7±0,4 

29,8±0,5 

29,6±0,6 

0,01 

0,01 

0,01 

Як видно з результатів, представлених в таблиці 6.15, техніка виконання 

аналізу забезпечує необхідну правильність визначень. 

6.4.8 Визначення загальних підходів до розробки специфікацій на 

лікарські засоби з наночастинками металів 

Важливим критерієм якості лікарського засобу є відповідність вимогам 

специфікації, що свідчить про стабільність ЛЗ, яка забезпечує постійність їх 

терапевтичних властивостей протягом терміну зберігання препарату, тому 

дослідження стабільності, умов і терміну зберігання лікарського засобу та 

відповідно розробка специфікації повинні бути об’єктом особливої уваги на етапі 

фармацевтичної розробки лікарських засобів [188, 189].  

Стабільність лікарських засобів у значній мірі залежить від властивостей 

субстанцій активних фармацевтичних інгредієнтів і від умов зберігання готового 

засобу [189].  
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Відповідно до настанови з якості 42-3.2:2004 «Специфікації: контрольні 

дослідження і критерії прийнятності» вибір досліджуваних показників для 

специфікації проводиться на основі даних, нагромаджених у процесі розробки 

лікарського засобу. Крім досліджень, які повинні обов’язково проводитись при 

випуску продукції, специфікація може включати перелік вибіркових досліджень, 

які не завжди повинні проводитись відносно кожної серії [239]. 

У випадку лікарських засобів з наночастинками металів таким показником 

може бути кількісний вміст металів. Враховуючи, що наночастинки металів як 

активні фармацевтичні інгредієнти застосовуються у складі лікарських засобів у 

дуже низьких концентраціях, від сотих частин відсотка і нижче, відсутність 

встановлених  допустимих меж, які рекомендовано застосовувати при кількісних 

визначеннях наночастинок металів, а також результати визначення металів у 

розроблених нами лікарських засобах, у специфікаціях на лікарські засоби з 

наночастинками металів нами запропоновано критерії вмісту срібла, міді і золота 

± 20 %.  

Початково закладені у специфікацію критерії прийнятності можуть 

переглядатись по мірі накопичення інформації, і залежно від ситуації, можуть 

бути змінені як в меншу, так і в більшу  сторону. 

У специфікації на розроблені нами лікарські засоби (табл. 6.16 – 6.20) 

показник кількісне визначення срібла, золота і міді включений як додатковий для 

дослідження стабільності у певних контрольних точках. Дослідження вмісту 

металів можна провести на стадії розробки лікарського засобу і не проводити при 

рутинному аналізі лікарських засобів.  

Кількісний вміст срібла, золота і міді у розроблених нами засобах, 

визначений у контрольній точці 24 міс зберігання, та відношення «визначений 

вміст»/«вказаний у складі» наведено у табл. 6.21.  

Як видно з таблиці 6.21, запропоновані критерії вмісту наночастинок 

металів витримуються. За результатами проведених досліджень для розроблених 

нами лікарських засобів рекомендується встановити термін придатності – 2 роки.  
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Таблиця 6.16  

Специфікації  

на м’які лікарські засоби з наночастинками металів 

Показники Допустимі межі 

 

Методи  

контролю 

мазь з 

наночастинками 

срібла 

крем з 

наночастинками 

срібла 

гель з 

наночастинками 

срібла 

 

мазь з 

наночастинками 

срібла і золота 

гель з 

наночастинками 

срібла і золота 

Опис Мазь білого 

кольору, 

однорідна за 

консистенцією,  

без запаху 

Крем білого 

кольору, 

однорідний за 

консистенцією,  

без запаху 

Гель білого 

опалесцентного 

кольору, 

однорідний за 

консистенцією,  

без запаху 

 

Мазь світло-

коричневого 

кольору, 

однорідна за 

консистенцією,  

без запаху 

Гель 

коричневого 

кольору, 

однорідний за 

консистенцією,  

без запаху 

Органолеп-

тично 

 

Ідентифікація: 

срібло* 

 

золото* 

 

Лінія абсорбції 328,1 нм 

 

Лінія абсорбції 328,1 нм 

 

Лінія абсорбції 242,8 нм 

Атомно-

абсорбційна 

спектро-

метрія.  

ДФУ 2.0, 

2.2.23. 

Кількісне 

визначення  

срібла* 

 

 

золота* 

 

 

Вміст срібла має бути  

від 2,0 до 3,0 мг в 1 г  

 

 

Вміст срібла має бути від 0,64 до 

0,96 мг в 1 г  

 

Вміст золота має бути від 24 до        

36  мкг в 1 г  

Атомно-

абсорбційна 

спектро-

метрія.  

ДФУ 2.0, 

2.2.23.  
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продовження таблиці 6.16 

рН від 5,5 – 7,5 Потенціо-

метричний 

метод. 

ДФУ 2.0., 

2.2.3 

Мікробіоло-

гічна чистота 

Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів:  

не більше 10000 бактерій і не більше 100 грибів у грамі. 

Відсутність Staphylococcus aureus у 1 г. 

Відсутність Pseudomonas auruginosa у 1 г 

ДФУ 2.0., 

2.6.12., 

2.6.13 (N) 

 

Упаковка Банки з темного скла по 30,0  

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

Термін 

придатності 

2 роки 

* - показник контролюється на стадії розробки лікарського засобу і для дослідження стабільності 
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Таблиця 6.17 

Специфікація  

на таблетки метронідазолу з наночастинками срібла 

Показники Допустимі межі Методи  

контролю 

Опис Таблетки білого кольору з 

жовтуватим відтінком  

Органолептично 

Ідентифікація: 

Метронідазол 

 

 

 

 

 

 

срібло* 

 

Ультрафіолетовий спектр 

поглинання досліджуваного 

розчину має  максимум  при 

довжині хвилі 277 нм і 

мінімум при довжині хвилі 

240 нм. 

 

Лінія абсорбції 328,1 нм 

 

Абсорбційна 

спектрофотометрія в 

ультрафіолетовій області. 

ДФУ 2.0, 2.2.25. 

 

 

Атомно-абсорбційна 

спектрометрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23. 

Кількісне визначення:  

метронідазолу  

 

 

срібла* 

Вміст метронідазолу має 

бути від  

0,09 до 0,11 г у таблетці 

 

Вміст срібла має бути від 

2,72 до 4,08 мкг в 1 таблетці 

Потенціометричне 

титрування. 

ДФУ 2.0, 2.2.20 

 

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 

лікарського засобу. 

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 

* - показник контролюється на стадії розробки лікарського засобу  

     і для дослідження стабільності 
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Таблиця 6.18  

Специфікації  

на сиропи з наночастинками металів 

Показники Допустимі межі 

 

Методи  

контролю 

сироп з 

наночастинками 

срібла і золота 

сироп з 

наночастинками 

срібла та міді 

сироп ізоніазиду з 

наночастинками 

срібла та міді 

сироп ізоніазиду з 

наночастинками 

срібла та золота 

Опис В’язка рідина 

коричневого 

кольору, солодка 

на смак, без 

запаху 

В’язка рідина 

світло-

коричневого 

кольору, 

солодка на смак, 

без запаху 

В’язка рідина 

світло-коричневого 

кольору, солодка 

на смак, без запаху 

В’язка рідина 

коричневого 

кольору, солодка 

на смак, без запаху 

Органолептично 

рН 5,0 - 8,0 Потенціо-

метричний 

метод. 

ДФУ 2.0., 2.2.3 

Відносна густина, 

г/см3 

1,05-1,09 За допомогою 

пікнометра. 

ДФУ 2.0., 2.2.5 

Метод 1. 

 

В’язкість,  

мПа.С 

170-210 За допомогою 

ротаційного 

віскозиметра 

ДФУ 2.0., 2.2.10 
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Ідентифікація: 

ізоніазид 

 

 

 

 

 

 

срібло* 

 

золото* 

 

мідь* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінія абсорбції 

328,1 нм 

Лінія абсорбції 

242,8 нм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінія абсорбції 

328,1 нм 

 

 

Лінія абсорбції 

324,8 нм 

 

Інфрачервоний 

спектр 

досліджуваного 

розчину має 

відповідати 

спектру ФСЗ 

ізоніазиду  

Лінія абсорбції 

328,1 нм 

 

 

Лінія абсорбції 

324,8 нм 

 

Інфрачервоний 

спектр 

досліджуваного 

розчину має 

відповідати 

спектру ФСЗ 

ізоніазиду  

Лінія абсорбції 

328,1 нм 

Лінія абсорбції 

242,8 нм 

 

Абсорбційна 

спектрометрія в 

інфрачервоній 

області.  

ДФУ 2.0, 2.2.24 

 

 

Атомно-

абсорбційна 

спектро-метрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23. 

Кількісне 

визначення:  

ізоніазиду  

 

 

 

срібла* 

 

 

 

золота* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміст срібла має 

бути від 0,72 до 

1,08 мг в 1 мл 

сиропу 

Вміст золота має 

бути від 27,2 до 

40,8 мкг в 1 мл 

сиропу 

 

 

 

 

 

 

Вміст срібла має 

бути від 0,72 до 

1,08 мг в 1 мл 

сиропу 

 

 

 

 

 

 

Вміст ізоніазиду 

має бути від 9 мг 

до      11 мг в 1 г 

сиропу 

Вміст срібла має 

бути від 0,72 до 

1,08 мг в 1 мл 

сиропу 

 

 

 

 

 

 

Вміст ізоніазиду 

має бути від 9 мг 

до      11 мг в 1 г 

сиропу 

Вміст срібла має 

бути від 0,72 до  

1,08 мг в 1 мл 

сиропу 

Вміст золота має 

бути від 27,2 до  

40,8 мкг в 1 мл 

сиропу 

 

 

Титрування 

(броматометрія) 

ДФУ 2.0, 2.2.19 

 

Атомно-

абсорбційна 

спектрометрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23.  



313 

 

 

продовження таблиці 6.18 

міді*  Вміст міді має 

бути від 5,81 до 

8,71 мг в 1 мл 

сиропу 

Вміст міді має бути 

від 5,81 до 8,71 мг 

в 1 мл сиропу 

  

Мікробіологічна 

чистота 

Загальна кількість життєздатних аеробних мікроорганізмів (TAMC):  

не більше 102  КУО/мл і дріжджових та плісневих грибів (TYMC) не більше 101 

КУО/мл. Відсутність Escherichia coli у 1 мл. 

ДФУ 2.0., 

2.6.12., 2.6.13 

(N) 

 

Упаковка Банки з темного скла по 100,0  

Зберігання  При температурі +15 +25°С у захищеному від світла місці 

Термін придатності 2 роки 

* - показник контролюється на стадії розробки лікарського засобу і для дослідження стабільності 
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Таблиця 6.19  

 

Специфікація  

на розчин для промивання ран з наночастинками срібла та золота 

Показники Допустимі межі Методи  

контролю 

Опис Колоїдний розчин світло-

коричневого кольору 

Органолептично 

Ідентифікація: 

срібло* 

золото* 

 

 

Лінія абсорбції 328,1 нм 

Лінія абсорбції 242,8 нм 

Атомно-абсорбційна 

спектрометрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23. 

Кількісне визначення: 

срібла* 

 

 

золота* 

 

Вміст срібла має бути від 

0,64 до 0,96 мг в 1 мл 

розчину 

Вміст золота має бути від 

24 до  36  мкг в 1 мл 

розчину 

 

Атомно-абсорбційна 

спектрометрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23.  

рН Від 6,0 – 8,0 Потенціометричний 

метод. 

ДФУ 2.0, 2.2.3 

Час стійкості розчину  Не менше 5 хв Візуально 

Ресуспендова-ність Не більше 15 с Візуально 

Стерильність Має бути стерильним ДФУ 2.0, 2.6.1  

Упаковка Скляні флакони по 10 мл  

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

місці 

Термін придатності 2 роки 

 

* - показник контролюється на стадії розробки лікарського засобу 

 і для дослідження стабільності 
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Таблиця 6.20  

Специфікація  

на очні краплі левофлоксацину з наночастинками срібла 

Показники Допустимі межі Методи  

контролю 

Опис Прозорий розчин зеленувато-

жовтого кольору 

Органолептично 

Ідентифікація: 

левофлоксацин 

 

 

 

 

 

 

 

срібло* 

 

На хроматограмі 

випробовуваного розчину час 

утримування основного піка 

має співпадати з часом 

утримування піка 

левофлоксацину на 

хроматограмі розчину 

порівняння. 

Лінія абсорбції 328,1 нм 

 

 

Рідинна хроматографія  

ДФУ 2.0, 2.2.29. 

 

 

 

 

Атомно-абсорбційна 

спектрометрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23. 

 

Кількісне визначення:  

левофлоксацину 

 

 

срібла* 

 

Вміст левофлоксацину має 

бути від 4,5 до 5,5 мг в 1 мл 

крапель 

Вміст срібла має бути від 

0,191 до 0,285 мкг в 1 мл 

крапель 

 

 

 

Рідинна хроматографія  

ДФУ 2.0, 2.2.29. 

 

Атомно-абсорбційна 

спектрометрія.  

ДФУ 2.0, 2.2.23.  

рН Від 5,0 – 7,0 Потенціометричний 

метод. 

ДФУ 2.0, 2.2.3 

Стерильність Має бути стерильним ДФУ 2.0, 2.6.1  

Упаковка Скляні флакони по 10 мл  

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

Термін придатності 2 роки 

* - показник контролюється на стадії розробки лікарського засобу і для 

дослідження стабільності 
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Таблиця 6.21  

Результати дослідження  кількісного вмісту металів у лікарських формах та показник  

 «вміст визначений/вміст вказаний у складі» 

№ 

зразка  

Характеристика 

лікарських форм 

Активний 

фармацевтичний 

інгредієнт (АФІ), його 

концентрація             

Вміст срібла, золота і міді у 

лікарських формах 

 

Відношення 

«визначений 

вміст/вказаний у 

складі» 

 «вказаний у 

складі» 

визначений 

 

№ 1 Мазь з 

наночастинками 

срібла 

 

 

Нанокомпозиція  

NaCl-Ag, 

СAg = 25%  

 

 

 

СAg =2,5 мг/г 

 

CAg=2,3±0,1 мг/г 

0,92 

№ 2 Крем з 

наночастинками 

срібла 

 

СAg =2,5 мг/г 

 

CAg=2,0±0,1 мг/г 

0,80 

№ 3 Гель з 

наночастинками 

срібла 

 

СAg =2,5 мг/г 

 

CAg=2,7±0,1 мг/г 

1,08 

№ 4 Мазь з 

наночастинками 

срібла та золота 

 

Колоїдний розчин 

наночастинок срібла і 

золота, СAg =4,0 мг/мл, 

 САu = 0,15 мг/мл 

 

CAg=0,8 мг/г 

CAu=30 мкг/г 

 

CAg=0,84±0,5 мг/г 

CAu=29,7±0,4 мкг/г 

 

1,05 

0,99 

№ 5 Гель з 

наночастинками 

срібла та золота 

CAg=0,8 мг/г 

CAu=30 мкг/г 

CAg=0,83±0,3 мг/г 

CAu=30,3±0,4 мкг/г 

1,04 

1,01 

№ 6 Таблетки 

метронідазолу з 

наночастинками 

срібла 

Нанокомпозиція 

Метронідазол-Аg, 

СAg =0,0034% 

 СAg =3,4 мкг у  

1 табл. 

CAg=3,26±0,0017 

мкг/таблетку 

 

 

0,96 

№ 7 Сироп з 

наночастинками 

срібла і золота 

Колоїдний розчин 

наночастинок срібла і 

золота, СAg =4,0 мг/мл, 

 САu = 0,15 мг/мл 

CAg=0,9 мг/мл 

CAu=0,034 мг/мл 

CAg=0,84 мг/мл 

CAu=0,035 мг/мл 

 

0,93 

1,03 



317 

 

продовження таблиці 6.21 

№ 8 Сироп з 

наночастинками 

срібла і міді 

Колоїдний розчин 

наночастинок срібла і 

міді, 
СAg =4,0 мг/мл, 

СCu =32,0 мг/мл 

CAg=0,9 мг/мл 

    CCu=7,26 мг/мл 

CAg=0,92 мг/мл 

CCu=6,50 мг/мл 

 

1,02 

0,89 

№ 9 Сироп ізоніазиду з 

наночастинками 

срібла і міді 

Колоїдний розчин 

ізоніазиду з 

наночастинками срібла 

і міді,  
СAg =4,0 мг/мл, 

СCu =32,0 мг/мл, Сізоніазиду 

– 44 мг/мл 

CAg=0,9 мг/мл 

    CCu=7,26 мг/мл 

CAg=0,99 мг/мл 

CCu=7,03 мг/мл 

 

 

1,10 

0,96 

№ 10 Сироп ізоніазиду з 

наночастинками 

срібла і золота 

Колоїдний розчин 

ізоніазиду з 

наночастинками срібла 

і золота,  
СAg =4,0 мг/мл, 

САu =  0,15 мг/мл, 

Сізоніазиду – 44 мг/мл 

CAg=0,9 мг/мл 

   CAu=0,034  мг/мл 

CAg=0,99 мг/мл 

CAu=0,034 мг/мл 

 

 

1,10 

1,01 

№ 11 Розчин для 

промивання ран з 

наночастинками 

срібла та золота 

Колоїдний розчин 

наночастинок срібла і 

золота, СAg =4,0 мг/мл, 

 САu = 0,15 мг/мл 

CAg=0,8 мг/мл 

CAu=30 мкг/мл 

CAg=0,76 мг/мл 

CAu=29,8 мкг/мл 

 

0,95 

0,99 

№ 12 Очні краплі 

левофлоксацину з 

наночастинками 

срібла 

Нанокомпозиція 
Левофлоксацин-Ag, 

СAg =0,00476% 

СAg =0,238 мкг/мл 

 

СAg =0,26 мкг/мл 1,09 
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На основі результатів, отриманих при вивченні основних показників 

лікарських засобів з наночастинками металів, розроблено проекти МКЯ на ЛЗ, які 

апробовано в умовах промислового виробництва АТ «Галичфарм» корпорації 

«Артеріум» та ПАТ «Фармак».  Дана документація наведена у додатках.   

 

Висновки до розділу 6: 

1. Проаналізовано сучасні методичні підходи до аналітичного визначення 

наночастинок металів та встановлено відсутність єдиного підходу до методик 

пробопідготовки зразків, аналітичних приладів, умов відбору і зберігання проб 

тощо. Враховуючи, що наночастинки металів як активні фармацевтичні 

інгредієнти застосовуються у складі лікарських засобів у концентраціях від 

сотих частин відсотка і нижче, необхідною є розробка та уніфікація сучасних 

методик визначення наночастинок металів.  

2. Для визначення розміру і форми наночастинок металів у колоїдних розчинах і 

наноструктурованих порошках застосовано електронно-мікроскопічні 

дослідження. Наночастинки срібла, золота і міді, одержані методом колоїдно-

хімічного синтезу мають сферичну форму, середній розмір частинок золота і 

срібла становить 30 нм, міді – 20 нм.  Наночастинки срібла на поверхні натрію 

хлориду, метронідазолу та левофлоксацину, одержані методом електронно-

променевої технології мають сферичну форму з розміром частинок срібла від 

20 до 50 нм. 

3. Для ідентифікації і кількісного визначення наночастинок металів у колоїдних 

розчинах, наноструктурованих порошках та лікарських формах запропоновано 

застосовувати атомно-абсорбційну спектрометрію з  використанням методу 

стандартних добавок.  Для розробки методів контролю якості нанокомпозицій 

срібла з  метронідазолом та левофлоксацином опрацьовано алгоритм розробки 

методів контролю якості, який включає дослідження структури наноматеріалу 

методом ренгеноструктурного аналізу та подальший вибір методів  контролю 

якості, який базується на результатах дослідження структури.  
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4. Опрацьовано методи контролю якості різних лікарських форм з 

наночастинками срібла, золота і міді. Для ідентифікації метронідазолу у 

таблетках метронідазолу з наночастинками срібла застосовували абсорбційну 

спектрофотометрію в ультрафіолетовій області, для  кількісного визначення 

потенціометричне титрування. Для ідентифікації та кількісного визначення 

левофлоксацину в очних краплях застосовували метод рідинної хроматографії.. 

Для кількісного визначення ізоніазиду в  сиропах з наночастинками металів 

застосовували метод броматометрії. Встановлено критерії вмісту ± 10 % для 

метронідазолу, левофлоксацину та ізоніазиду у лікарських формах. 

5. Визначено загальні підходи до розробки специфікацій на лікарські засоби з 

наночастинками металів та розроблено специфікації на досліджувані лікарські 

засоби. Для показника «Кількісний вміст срібла, золота, міді» запропоновано 

критерії прийнятності ± 20 %.  Показник «Кількісний вміст металів» включений 

у специфікації на розроблені лікарські засоби як додатковий показник для 

дослідження стабільності. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Study of methal-organic nanomaterials structure by X-ray crystallography 

analysis as the basis for the development of quality control methods / S. Bilous, 

G. Dmytriv, G. Didikin et al. Journal of pharmacy and pharmacology. 2015. Vol. 

3. Iss. 12. P. 562-568. 

2. Bilous S.B. Algorithm of nanosized substances quality control methods 

development. 3rd International conference on pharmaceutical sciences: Abstract 

book, Tbilisi, 2015. P. 68.   

3. Bilous S., Kovalevska I. Study of the stability of organoleptic and structural-

mechanical indicators of semi-solid preparations with metal nanoparticles. 

ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2019. № 1. P. 39-44. 
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4. Development of methods for quantitative determination of silver and gold in 

semi-solid preparations with metal nanoparticles / S. B. Bilous, T.V. Sheina,  K. 

M. Belikov, T.Н. Kalynyuk. Sciences of Europe. 2019. Vol. 1. No 37. P. 18-20. 

5. Development of the method for quantitative determination of metronidazole with 

silver nanoparticles in tablets / S. B. Bilous, O. H. Smalyux, T. V. Sheina,  T. Н. 

Kalynyuk. Danish scientific journal. 2019. № 23. Vol. 1. P. 50-52. 

6. Білоус С.Б., Шеїна Т.В., Калинюк Т.Г. Вибір методів ідентифікації та 

кількісного визначеня срібла, золота та міді у лікарських засобах з 

наночастинками металів. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та 

медицині: матер. III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конф. з 

міжн. участю, Харків, 2019. С. 18. 
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РОЗДІЛ 7 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ТА 

ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ І 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЇХ ОСНОВІ 

 

Однією з вимог, які висуваються до потенційних лікарських засобів, є 

оптимальне співвідношення між їх ефективністю дії та токсичністю. Тому при 

створенні  нових лікарських засобів, токсикологічні дослідження є одним із 

обов’язкових і важливих етапів фармацевтичної розробки. 

Властивості наноматеріалів до кінця не вивчені, тому інтенсифікація їх 

застосування в різних областях медицини пов’язана з ризиком несприятливих 

впливів [226]. На фоні оптимістичних перспектив щодо використання 

нанотехнологій і наноматеріалів бракує об’єктивних наукових даних про їх 

ймовірні негативні впливи на довкілля та людину. Це обумовлює необхідність 

проведення, в першу чергу, токсикологічних досліджень з оцінки їх безпеки [63, 

112, 229, 278, 279, 281].   

На сьогодні відомо, що токсична дія металів по відношенню до клітин 

організму залежить від розміру частинок, природи самого металу, їх концентрації 

та хімічної форми [115, 207, 305].  

Як для будь-якої речовини, для наночастинок металів основним механізмом 

доставки до органів є гематогенний шлях, зокрема їх властивість зв’язуватись з 

білками крові. У білках, на яких адсорбуються наночастинки, відбуваються 

конформаційні зміни, що призводить до порушення їх функції. Визначальним у 

токсичності наночастинок металів є розвиток оксидативного стресу, що може 

привести до запальної реакції, апоптозу клітин та некрозу тканин. Небезпечною є 

і генотоксична активність наночастинок, яка може мати у подальшому негативні 

наслідки [207, 299].   

При застосуванні нових лікарських засобів використовується стандартна 

форма «інформованої згоди», однак прийнятність ризику при застосуванні 
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методів лікування чи діагностики з допомогою нанотехнологій виходить за межі 

компетенції національного і міжнародного законодавства і вимагає нових 

підходів для вирішення даних проблем [264]. У звязку з цим стоїть питання 

необхідності прийняття концепції «наноетики», існуючі в Україні біоетичні 

комісії поки не готові до застосування концепції наноетики на практиці [87, 213, 

297].   Складність питання полягає ще й у тому, що зважуючи «за» і «проти» 

застосування нанотехнологій, можуть зіткнутися інтереси екологічної безпеки та 

безпеки життя людини, з одного боку, та комерційні інтереси транснаціональних 

компаній - з іншого [161].    

 

7.1 Дослідження біобезпечності колоїдних розчинів наночастинок 

металів  

Біобезпечність вихідних розчинів наночастинок срібла, золота та міді 

визначали відповідно до вимог Методичних рекомендацій «Оцінка безпеки 

лікарських нанопрепаратів» (Київ, 2013р. ), затверджених Науково-експертною 

радою державного експертного центру МОЗ України [162], за показниками 

цитотоксичності, генотоксичності, мутагенності та біохімічними маркерами в 

Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка під керівництвом ст.наук.співр. 

Рєзніченко Л. С. та Дибкової С. М. [45]. 

Цитотоксичність колоїдних розчинів наночастинок срібла, золота та міді 

визначали двома методами: за поглинанням барвника нейтрального червоного 

(оцінка інтенсивності процесів активного мембранного перенесення) та з 

допомогою MTT-тесту (визначення активності дихальних ферментів).  

Як тестову культуру клітин у методі поглинанням барвника нейтрального 

червоного використовували спленоцити щурів, у MTT-тесті - перитонеальні 

макрофаги щурів. 

Генотоксичність колоїдних розчинів наночастинок визначали  з допомогою 

кометного аналізу, який вважається високопрогностичним та інформативним для 

визначення первинних пошкоджень ДНК. Перевагою цього методу є можливість 
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визначення пошкоджень на рівні одиничних ізольованих еукаріотичних клітин 

різного походження та оцінки інтегральної цілісності геному. 

При визначенні генотоксичності колоїдних розчинів наночастинок срібла, 

золота та міді у тесті in vitro використовували тестові культури клітин 

китайського хом’ячка CHO-K1, а у тесті in vivo - щури лінії Wistar, середня вага 

200±20 г. 

Мутагенність колоїдних розчинів наночастинок срібла, золота та міді 

визначали з допомогою Allium-тесту. 

Оцінку безпеки колоїдних розчинів наночастинок срібла, золота та міді 

також проводили за біохімічними маркерами: тестом на АТФ-азну активність та 

тестом на ЛДГ-азну активність. 

В ролі тестових клітин при вивченні АТФ-азної та ЛДГ-азної активності 

використовували культури клітин китайського хом’ячка CHO-K1. 

Результати дослідження безпечності наведені у табл. 7.1.  

Таблиця 7.1  

Результати дослідження біобезпечності наночастинок металів 

Критерії 

безпеки 

Метод оцінки безпеки 
AgNP AuNP CuNP 

 

Цитотоксичність 

 

Тест з нейтральним 

червоним 
Безпечно Безпечно Безпечно 

MTT-тест Безпечно Безпечно Безпечно 

Генотоксичність Кометний аналіз Безпечно Безпечно Безпечно 

Мутагенність Allium-тест Безпечно Безпечно Безпечно 

Біохімічні 

маркери 

 

Тест на АТР-азну 

активність 
Безпечно Безпечно Безпечно 

Тест на ЛДГ-азну 

активність 
Безпечно Безпечно Безпечно 

Колоїдні розчини наночастинок AgNP і AuNP були охарактеризовані як 

біобезпечні за вказаними показниками. 
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У тестах in vivo біобезпечність синтезованих наночастинок металів визначали 

за показником LD50 при пероральному та внутрішньовенному шляхах введення з 

використанням білих мишей лінії BALB/с обох статей масою 18–22 г віком 2–2,5 

місяці.  

Тварини під час експерименту утримувались у стандартних умовах віварію.  

Реєстрацію і підрахунок загиблих тварин у кожному з рівнів доз субстанції 

наночастинок  здійснювали протягом 14 діб.  

Дослідження на тваринах проводили із дотриманням основних положень 

Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, що використовуються в 

експериментах та в інших наукових цілях, від 18.03.1986 р., Директиви ЄС № 609 

від 24.11.1986 р., Наказу МОЗ України № 66 від 13.02.2006 р., Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження» від 2006 р.  

Було встановлено, що LD50 для синтезованих дисперсій наночастинок срібла 

30 нм і золота 30 нм перевищує 1,0 г/кг за умов внутрішньовенного введення як 

самицям, так і самцям мишей лінії BALB/c середньої ваги (18-20 г). 

LD50 для синтезованої дисперсії наночастинок міді (CuNP) середнього 

розміру 20 нм при внутрішньовенному введенні мишам LD50 становить 460,8±38,9 

мг/кг. Згідно з отриманими даними субстанцію слід віднести до IV класу 

токсичності (малотоксичні речовини). Виявлено, що біологічними мішенями 

впливу наночастинок міді у токсичних дозах на ранніх стадіях інтоксикації 

виступають центральна нервова, вегетативна нервова та серцево-судинна системи, 

на пізніх етапах – печінка, нирки і селезінка. За умов внутрішньошлункового 

введення мишам наночастинок міді LD50 становить 1947,0±160,5 мг/кг. У рамках 

дослідження гострої токсичності виявлені біологічні мішені впливу токсичних доз 

наночастинок міді: травна, вегетативна нервова, центральна нервова та серцево-

судинна системи, нирки і селезінка. 
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7.2  Дослідження гострої токсичності метронідазолу з 

наночастинками срібла  

Вивчення гострої токсичності композиції метронідазолу з наночастинками 

срібла, одержаної методом електронно-променевих нанотехнологій в Інституті 

електрозварювання імені Є.О. Патона, та лікарського засобу у формі таблеток на 

її основі проводили in vivo у порівнянні з лікарським засобом метронідазолом при 

одноразовому введенні. У дослідженнях використовували експериментальних 

тварин, вирощених у віварію ЛНМУ імені Данила Галицького в умовах 

стандартного харчового раціону згідно санітарно-гігієнічних норм. Дослідження 

проведено під керівництвом ст. наук. співр. І. О. Нєктєгаєва.  

  Гостру токсичність метронідазолу та його композиції з наночастинками 

срібла вивчали при одноразовому введенні доочеревинно, внутрішньошлунково 

та довенно на білих лабораторних мишах і щурах [58].  

  Для визначення ЛД50 метронідазол вводили щурам: при доочеревинному 

введенні – у дозах 300 мг/кг маси, 1500 мг/кг та 2750 мг/кг, при 

внутрішньошлунковому введенні per os – у дозі 6000 мг/кг маси та при довенному 

введенні – у дозі 30 мг/кг маси.  

  Композицію метронідазолу з наночастинками срібла вводили мишам 

доочеревинно одноразово у дозі 250 мг/кг, та багаторазово через кожні 30 хв у 

сумарній дозі 1000 мг/кг маси (4 рази по 250 мг/кг). 

  Спостереження за тваринами проводили впродовж 2 тижнів згідно з 

методичними рекомендаціями до доклінічних досліджень [107]. Статистичну 

обробку даних проводили відповідно до вимог ДФУ [102]. 

  Результати дослідження гострої токсичності метронідазолу in vivo показали, 

що після введення метронідазолу щурам доочеревинно  у дозах 300 мг/кг та 1500 

мг/кг маси, внутрішньошлунково – у дозі 6000 мг/кг маси та внутрішньовенно – у 

дозі 30 мг/кг маси протягом 2-х тижнів спостережень не виявлено інтоксикації у 

щурів. Всі тварини вижили та залишались активними до кінця експерименту. 

Проте після доочеревинного введення метронідазолу щурам у дозі 2750 мг/кг всі 
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тварини загинули. Звідси можна стведжувати, що ЛД50 метронідазолу становить 

1700 мг/кг маси тіла.  

  Після введення композиції метронідазолу з наночастинками срібла мишам 

доочеревинно одноразово у дозі 250 мг/кг маси всі тварини вижили. Дану 

композицію вводили також багаторазово через кожні 30 хв у сумарній дозі 1000 

мг/кг маси (4 рази по 250 мг/кг маси), оскільки розчинність метронідазолу не 

дозволяла збільшити дозування, а введення мишам більшого об’єму 

досліджуваної композиції призводило до перевищення межі об’єму допустимого 

введення. Під час спостереження за мишами спостерігали пригнічення загального 

стану, проте тварини швидко поверталися до норми і залишилися живими 

впродовж усього експерименту. 

  Таким чином, дослідження показало, що введення наночастинок срібла до 

субстанції метронідазолу методом електронно-променевих нанотехнологій не 

призводить до суттєвого зростання токсичності препарату. Досліджувану 

композицію метронідазолу з наночастинками срібла можна віднести до 4-го класу 

токсичності – малотоксичні речовини.  

 

7.3 Дослідження впливу наночастинок срібла на цитотоксичність 

антимікробних засобів метронідазолу та левофлоксацину. 

Дослідження цитотоксичності композицій метронідазолу та левофлоксацину 

з наночастинками срібла, одержаних методом електронно-променевих 

нанотехнологій в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона,   проводили з 

допомогою МТТ-тесту в Інституті біології клітини НАН України під 

керівництвом д. біол. наук, професора Р.С. Стойки.  

Для дослідження цитотоксичності нанокомпозицій використовували лінію 

клітин HEK 293 (Human embryonic kidney 293), отриману з ембріональних клітин 

нирки людини. Нанокомпозиції метронідазолу та левофлоксацину досліджували у 

концентраціях, відомих як мінімальна токсична доза антибіотиків, і 

концентраціях  зменшених/збільшених удвічі [413]. Клітини висівали протягом 
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ночі в 96-лункових планшетах при 5000 клітин/лунку (100мкл). Після цього 

клітини інкубували протягом 48 годин з нанокомпозиціями та субстанціями 

метронідазолу та левофлоксацину. Кристали кольорового формазану розчиняли в 

диметилсульфоксиді та кількісно визначали на спектрофотометрі Reader BioTek 

ELx800 (BioTek Instruments, Inc., Winooski, VT, USA) при довжині хвилі 620 нм. 

Досліджувались композиції з двома концентраціями наночастинок срібла. З 

метою вивчення впливу кисню на властивості нанокомпозиції також проводились 

дослідження метронідазолу з наночастинками срібла, насиченого киснем. У     

табл. 7.2 наведено характеристику досліджуваних зразків. 

Таблиця 7.2  

Характеристика досліджуваних матеріалів 

Серія Характеристика 

М5 Метронідазол 

М6 Метронідазол-Аg (СAg 0,0034 %) 

М7 Метронідазол-Аg з киснем (СAg 0,0034 %) 

М8 Метронідазол-Аg (СAg 0,0178 %) 

L9 Левофлоксацин 

L10 Левофлоксацин-Аg  (СAg 0,00119%) 

L11 Левофлоксацин-Аg  (СAg 0,00476%) 

 

 Результати дослідження цитотоксичності нанокомпозицій на лінії клітин 

HEK 293 наведені на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1. Кількість живих клітин бактерій після МТТ-тесту, %  

Композиції метронідазолу з наночастинками срібла показали меншу 

цитотоксичність на ембріональних клітинах нирок людини, порівнюючи з  
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метронідазолом. При цьому 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%.  

 

7.4 Дослідження специфічної активності розчину для промивання ран 

з наночастинками срібла та золота 

Виявлена ефективність антимікробної дії розчину наночастинок срібла та їх 

комбінації з наночастинками золота (наведена у розділі 4) була порівняна з 

ефективністю найбільш широко застосовуваними у практиці щелепно-лицевої 

хірургії антисептиків – хлоргексидину та фурациліну [184]. Експериментальні 

дослідження in vitro проводили в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка 

під керівництвом ст.наук.співр. Рєзніченко Л.С. та Дибкової С.М., дослідження in 

vivo проводили на базі віварію Інституту ветеринарної медицини НААН України 

(м. Київ) під керівництвом ст.наук.співр. Л.С.Рєзніченко.  

Результати оцінки антимікробної активності використовуваних 

антимікробних препаратів по відношенню до спектру виділених клінічних 

ізолятів мікроорганізмів наведені в табл. 7.3 

З табл. 7.3 видно, що препарат хлоргексидину у концентрації 5 мг/мл в 

середовищі визначення виявив антимікробну ефективність лише до клінічного 

ізоляту мікрококів, тоді як клінічні ізоляти штамів E. coli, S. aureus, P. 

aeruginosa, гриби роду C. аlbicans та дріжджоподібні гриби мали низьку 

чутливість до цього препарату. 

 Більш вираженою антимікробною ефективністю, порівняно з  препаратом 

хлоргексидину, характеризувався фурацилін. За дослідженої концентрації цього 

препарату 0,13 мг/мл в середовищі визначення незначний ріст спостерігався 

лише для грампозитивних штамів S. aureus та Micrococcus.  

Таким чином, встановлено, що розчини наночастинок срібла (AgNP) та 

комбінації наночастинок срібла і золота (Ag/AuNP) володіють більш 
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вираженою бактерицидною дією відносно широкого спектру клінічних ізолятів 

мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

ділянки, порівняно із традиційними антисептиками хлоргексидином та 

фурациліном. 

Таблиця 7.3 

Антимікробна активність антисептиків хлоргексидину та 

фурациліну по відношенню до клінічних ізолятів мікроорганізмів 

Клінічні ізоляти 

Ріст тест-штамів 

в присутності 

хлоргексидину в 

середовищі 

визначення у 

концентрації 

5 мг/мл 

Ріст тест-

штамів в 

присутності 

фурациліну в 

середовищі 

визначення у 

концентрації 

0,13 мг/мл 

Контрольний 

ріст тест-

штаму 

Staphylococcus 

aureus 
+ + ++++ 

Micrococcus ріст відсутній + ++++ 

Escherichia coli +++ ріст відсутній ++++ 

Pseudomonas 

aeruginosa 
+ ріст відсутній ++++ 

Гриби роду 

Candida albicans 
++ ріст відсутній ++++ 

Дріжджоподібні 

гриби 
+++ ріст відсутній ++++ 

Примітка:  

«++++» - інтенсивний ріст тест-штаму; 

«+++»   - слабко виражене пригнічення росту тест-штаму, порівняно  з контролем; 

«++»    - помірне пригнічення росту тест-штаму, порівняно з контролем; 

«+»      - спостерігається ріст лише поодиноких колоній на чашці. 

   

Ефективність in vivo (антимікробну, протизапальну та регенераторну дію) 

розчинів наночастинок срібла, золота та їх комбінації визначали  на моделях 

абсцесу та нагноєння кісткової рани нижньої щелепи лабораторних щурів лінії 

Wistar з використанням гістоморфологічних та мікробіологічних методів. Як 

препарати порівняння використовували традиційні антисептичні засоби 

Хлоргексидин і Декасан [411, 416, 401]. 
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Дослідження проводили на сертифікованих лабораторних щурах лінії 

Wistar вагою 250-300 г  на базах віварію Державного науково-контрольного 

інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (м. Київ) та віварію Інституту 

ветеринарної медицини НААН України (м. Київ).  

Моделювання абсцесу щелепної ділянки проводили за стандартною 

методикою шляхом підшкірної ін’єкції лабораторним тваринам у 

піднижньощелепну ділянку 0,5 мл суспензії добової культури клінічного 

ізоляту Staphylococcus aureus (5×107 КУО/мл) з порошком активованого 

вугілля, масова частка якого в суспензії складала 9 %. 

Розкривання абсцесу здійснювали зовнішнім доступом на 4-ту добу після 

зараження. Розріз шкіри здійснювали над центром інфільтрату. Довжина 

розрізу була не меншою від довжини інфільтрату.  

Промивання розкритих абсцесів експериментальними субстанціями 

наночастинок металів та препаратами порівняння здійснювали 1 раз на добу 

протягом 3 діб. Розкриті абсцеси  промивали струменево з розрахунку 4 мл 

розчину на 1 тварину.  

У дослідженнях in vivo на моделях абсцесу та нагноєння кісткової рани 

нижньої щелепи лабораторних щурів лінії Wistar встановлена висока 

антимікробна, протизапальна активність і здатність досліджених субстанцій 

наночастинок AgNP, AuNP та Ag/AuNP стимулювати репаративні процеси 

м’яких тканин та кістки [42]. За характером прояву антимікробної і 

протизапальної дії найбільш ефективними виявилися субстанції Ag/AuNP і 

AgNP. Наночастинки золота (AuNP) не володіли вираженою антимікробною 

активністю по відношенню до клінічного ізоляту S. aureus, використаного при 

моделюванні абсцесів піднижньощелепної ділянки тварин. Класичні 

антисептичні лікарські засоби Хлоргексидин і Декасан, використані як 

препарати порівняння, характеризувались значно меншою ефективністю, 

порівняно із розчинами наночастинок Ag/AuNP та AgNP.  
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Після 3-денного промивання модельних абсцесів тварин найбільш 

вираженою терапевтичною ефективністю характеризувались комбінації 

наночастинок срібла і золота (рис. 7.2, Г) та наночастинок срібла (рис. 7.2, В), 

порівняно із ефективністю традиційних антисептичних препаратів 

Хлоргексидину (рис. 7.2, А)  та Декасану (декаметоксину) (рис. 7.2, Б).  

 

       А                                                        Б 

 

                     В                                                       Г 

Рис. 7.2 Ефективність лікування абсцесів дослідних тварин після 3-

денного промивання: А – Хлоргексидином; Б – Декасаном; В – 

наночастинками срібла (AgNP); Г – комбінацією наночастинок срібла та 

золота (Ag/AuNP) 
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Таким чином, за результатами комплексних in vitro та in vivo досліджень 

встановлена виражена ефективність субстанцій AgNP, AuNP та їх комбінації в 

лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки.  

 

Висновки до розділу 7: 

1. Відповідно до вимог Методичних рекомендацій «Оцінка безпеки лікарських 

нанопрепаратів» (Київ, 2013 р.) досліджено біобезпечність колоїдних 

розчинів наночастинок срібла, золота та міді. За показниками 

цитотоксичності, генотоксичності, мутагенності та біохімічними маркерами 

розчини AgNP і AuNP були охарактеризовані як біобезпечні.  

2. Вивчення гострої токсичності композиції метронідазолу з наночастинками 

срібла при одноразовому введенні доочеревинно, внутрішньошлунково та 

довенно на білих лабораторних мишах і щурах показало, що введення 

наночастинок срібла до субстанції метронідазолу методом електронно-

променевих нанотехнологій не призводить до суттєвого зростання 

токсичності препарату. Досліджувану композицію метронідазолу з 

наночастинками срібла можна віднести до 4-го класу токсичності – 

малотоксичні речовини.  

3. Дослідження цитотоксичності композицій метронідазолу та левофлоксацину 

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

отриманих з ембріональних клітин нирки людини, показало, що композиція 

метронідазолу з наночастинками срібла має меншу цитотоксичність на 

ембріональні клітини нирок людини, порівнюючи 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%.  

4. Встановлено, що розчини наночастинок срібла (AgNP) та комбінації 

наночастинок срібла і золота (Ag/AuNP) володіють більш вираженою 
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бактерицидною дією відносно широкого спектру клінічних ізолятів 

мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

ділянки, ніж традиційні антисептики хлоргексидин, фурацилін та 

декаметоксин. 

5. Ефективність розчинів наночастинок срібла (AgNP) та комбінації 

наночастинок срібла і золота (Ag/AuNP) підтверджена in vivo на моделях 

абсцесу та нагноєння кісткової рани нижньої щелепи лабораторних щурів 

лінії Wistar з використанням гістоморфологічних методів. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Біоетичні аспекти вивчення та впровадження в медичну практику лікарських 

форм нанопрепаратів / І. С. Чекман, Г. О. Сирова, С. Б. Білоус, Ж. М. Полова. 

Матеріал. п’ятого національного конгресу з біоетики з міжнародною участю, 

Київ, 2013. С. 111-112. 

2. Наночастинки срібла та золота: ефективність у лікуванні гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої ділянки, розробка лікарських форм / Л. С. 

Рєзніченко, А. В. Рибачук, С. Б. Білоус та ін. Актуальні проблеми епідеміології 

інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань: матер. наук. – практ. 

конф. з міжнародною участю, присв’яченої 60-річчю створення кафедри 

епідеміології ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів, 2016. С. 187-189. 

3. Silver nanoparticles: synthesis, effectiveness in treatment of purulent-inflammatory 

diseases of the maxillofacial area, development of dosage forms / L. S. Rieznichenko, 

A. V. Rybachuk,  S. B. Bilous et al. Journal of chemical and pharmaceutical 

research. 2016. Vol. 8. Iss. 1. P. 332-338. 

4. Silver and gold nanoparticles: effectiveness in vivo in treatment of purulent-

inflammatory diseases of the maxillofacial area, development of dosage forms / A.V. 

Rybachuk, L.S. Rieznichenko, S.B.Bilous et al. Nanotechnology and nanomaterials 

(NANO-2016): abstract book of International research and practice conference, Lviv, 

2016. P. 498. 
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5. Білоус С. Б. Розробка лікарських засобів на основі наночастинок металів як 

інноваційний підхід до вирішення проблеми антибіотикорезистентності. 

Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 

лікарських препаратів: матер. VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  

Тернопіль, 2018. С. 66 

6. Білоус С., Кобилінська Л., Нектєгаєв І. Вивчення гострої токсичності 

композиції метронідазолу з наночастинками срібла. Актуальні питання 

сучасної мікроелементології: матер. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, 

присв. пам’яті акад. Ю.І.Кундієва, Київ, 2018. С. 69-70.   
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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. 

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 
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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 
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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 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 
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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, уніфікації та валідації сучасних методик 

визначення наночастинок металів, обґрунтовано застосування атомно-

абсорбційної спектрометрії з використанням методу стандартних добавок 
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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.) 
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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.  

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.  

11. Для лікарських засобів на основі наночастинок срібла, золота та міді у 

різних лікарських формах – мазь, крем, гель, таблетки, сироп, розчин для 

промивання ран та очні краплі розроблено проекти технологічних 
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регламентів і методів контролю якості, які апробовано в умовах 

виробництва ПАТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» та ПАТ «Фармак». 

На склад і технологію м’яких лікарських засобів з наночастинками срібла 

одержано 3 патенти на корисну модель.  Фрагменти наукових досліджень 

впроваджено у роботу науково-дослідних установ НАН України та 

навчальний процес ряду кафедр закладів вищої освіти фармацевтичного 

спрямування.   
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Продовження Додатку А 

Апробація результатів дисертації 

Основний зміст дисертаційної роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня: 

1. III Національний конгрес «Людина та ліки» (Київ, 24-26 березня 2010 р., 

форма участі – публікація тез).  

2. VII Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація України. Погляд у 

майбутнє» (Харків, 15-17 вересня 2010 р., форма участі – публікація тез, усна 

доповідь).  

3. 4-та науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських 

препаратів» (Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р., форма участі – публікація тез, 

усна доповідь). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології у фармації та 

медицині» (Харків, 13-14 жовтня 2011 р., форма участі – публікація тез). 

5. Навчально–методична конференція «Підготовка спеціалістів фармації у вищих 

навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього» (Луганськ, 10 

листопада 2011 р., форма участі – публікація тез).  

6. II науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення фармацевтичної технології» (Харків, 17-18 листопада 2011 р., 

форма участі – публікація тез).  

7. Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні» (Харків, 21-22 

березня 2013 р., форма участі – публікація тез, участь без доповіді).  

8. XXII naukowу zjazd polskiego towarzystwa farmaceutycznego «Pharmacja–nauka-

spoleczenstwo» (Bialystok, 18-21 wrzesnia 2013 r., форма участі – публікація тез, 

постерна доповідь).  

9. 5-та науково–практична конференція з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських 
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препаратів» (Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р., форма участі – публікація тезб 

усна доповідь). 

10. П’ятий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (Київ, 23-25 

вересня 2013 р., форма участі – публікація тез).  

11. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Технологічні та 

біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної 

направленості дії» (Харків, 7-8 листопада 2014 р., форма участі – публікація 

тез).  

12. 3rd International conference on pharmaceutical sciences (Tbilisi, 29-31 May 2015, 

форма участі – публікація тез).  

13. II міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація: 

стан, проблеми та перспективи» (Харків, 27-30 квітня 2015 р., форма участі – 

публікація тез).  

14. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присв’ячена 60-річчю 

створення кафедри епідеміології ЛНМУ імені Данила Галицького (Львів, 12-

13 травня 2016 р., форма участі – публікація тез, участь без доповіді).  

15. International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials 

(NANO-2016)» (Lviv, 24-27 August 2016, форма участі – публікація тез, участь 

без доповіді). 

16. VIII Національному з’їзді фармацевтів України «Фармація XXI століття. 

Тенденції та перспективи» (Харків, 13-16 вересня 2016 р., форма участі – 

публікація тез, усна доповідь). 

17. 4th International conference “Nanotechnologies” (Tbilisi, 24-27 October 2016, 

форма участі – публікація тез). 

18. VI науково-практична конференція з міжнарожною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських 

препаратів» (Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р., форма участі – публікація 

тез, усна доповідь). 
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19. Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 

«Нанотехнології у фармації та медицині» (Харків, 19-20 квітня 2017 р., форма 

участі – публікація тез). 

20. International research and practice conference «Innovative technology in medicine: 

experience of Poland and Ukraine» (Lublin, 28-29 квітня 2017 р., форма участі – 

публікація тез); 

21. II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною 

участю «Нанотехнології у фармації та медицині» (Харків, 19-20 квітня 2018 р., 

форма участі – публікація тез). 

22. VII науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських 

препаратів» (Тернопіль, 27-28 вересня 2018 р., форма участі – публікація тез, 

усна доповідь). 

23. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті 

акад. Ю. І. Кундієва «Актуальні питання сучасної мікроелементології» (Київ, 

4-5 жовтня 2018 р., форма участі – публікація тез, участь без доповіді). 

24. III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною 

участю (Харків, 19 квітня 2019 р., форма участі – публікація тез).   
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