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Значна розповсюдженість і збільшення рівня захво-
рюваності населення фактично всіх країн світу на за-

пальні захворювання пародонту (ЗЗП) і слизової оболонки 
порожнини рота (СОПР) спонукають до поглибленого та 
всебічного вивчення цієї проблеми, а також підтверджують 
виправданість розробки нових високоефективних лікар-
ських препаратів для покращення технології терапевтичних 
заходів [1,2,6–8,24].
МЕТА РОБОТИ
Розгляд і ґрунтовна оцінка концептуальних підходів і 

напрямків створення фармакотерапевтичних засобів сто-
матологічного призначення з окресленням наукового про-
стору для висвітлення реалізованих і подальших шляхів 
дослідження.
Для досягнення поставленої мети роботи поставлено ряд 

завдань:
охарактеризувати загальні етапи процесу розробки • 
фармакотерапевтичного засобу з побудовою моделі 
створення нових засобів;
узагальнити можливі підходи та напрямки виконання • 
досліджень у вигляді складання алгоритмів зі створен-
ня стоматологічних ліків у різних лікарських формах з 
оцінкою переваг застосування останніх у терапевтичній 
стоматології;
висвітлити реалізовані фрагменти досліджень як послі-• 
довні кроки загальної схеми запланованого вивчення з 
наведенням застосованої сукупності прийомів і методів 
їх втілення.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
При вирішенні поставлених завдань застосовано тео-

ретичні або емпіричні методи, а також їх поєднання. Для 
схематичного представлення даних застосовано графічний 

аналіз. При розробці складу лікарських засобів для стома-
тології використовували загальноприйняті фармакологічні, 
мікробіологічні та технологічні методи.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оскільки науково-дослідна робота є цілеспрямованим все-

бічним вивченням, у першу чергу необхідно поставити мету 
у найзагальнішому вигляді та чітко спланувати послідовні 
кроки її досягнення у кінцевому результаті [5,10,12]. 
Базуючись на логічній зв’язаності та послідовності скла-

дових частин розробки фармакотерапевтичного засобу за-
пропоновано модель процесу її реалізації, що відображено 
у вигляді блок-схеми (рис. 1). Відповідно до застосованих 
підходів до реалізації мети подальшу дослідницьку ді-
яльність можна інтегрувати у блоки І–ІІІ: складові блоку І 
потребують застосування лише теоретичних підходів; для 
розв’язання завдань блоку ІІ обов’язковим є поєднання 
сукупності теоретичних прийомів з емпіричними; втілення 
частин блоку ІІІ передбачає переважно емпіричні дослі-
дження з подальшою теоретичною обробкою отриманих 
результатів.
Розберемо кожен з блоків докладніше та проаналізуємо 

його сегменти. Визначившись з метою (блок І), дослідник 
формулює вимоги до засобу. У випадку розробки ліків для 
місцевого застосування у терапевтичній стоматології це 
наступні вимоги: спрямовувати дію на усунення інфекції, 
що є чинником формування активного запалення та подаль-
шого розвитку змін імунного статусу локального характеру; 
стимулювати регенерацію і рубцювання пародонтальних 
кишень; послаблювати виразність або ліквідувати прояви 
гіпоксії; сприяти підвищенню опірності пародонта, поліп-
шенню трофіки; не здійснювати подразнюючого впливу на 
пародонт і СОПР. 
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Нові лікарські засоби, перш за все, мають бути ефектив-
ними, тобто мати певні фармакологічні властивості відпо-
відно до сфери призначення. Основними принципами дії 
стоматологічних препаратів є вплив на пародонтопатогенну 
мікрофлору, продукти її життєдіяльності; запобігання або 
уповільнення прогресування патології; сприяння усуненню 
запалення, набряку та кровоточивості; зменшення проник-

ності стінок судин; розрідження гнійного ексудату; стиму-
ляція регенеративних та обмінних процесів [1,2,21,23].
З огляду на зазначене, спектр фармакологічної дії має 

акумулювати смуги бажаної активності – антибактеріальну, 
протизапальну, репаративну, гемостатичну, мембраностабі-
лізуючу, імуномодулюючу (рис. 2). 
Вимоги висуваються і до лікарської форми засобу, що 

розробляється, оскільки саме вона забезпечує оптимальний 

Рис. 2. Полівалентність фармакологічної дії, бажаної для засобів стоматологічного призначення.

Рис. 1. Модель процесу розробки фармакотерапевтичного засобу зі ступеневим відображенням застосованих підходів, де: І–ІІІ – 
блоки;         – теоретичні підходи;     – емпіричні підходи.
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з позиції фармакокінетики, терапевтичний ефект, зруч-
ність застосування і зберігання [11]. Важливо враховувати 
анатомо-фізіологічні особливості ротової порожнини, 
оскільки активні інгредієнти, вивільнившись зі стомато-
логічного препарату, будуть безпосередньо контактувати з 
тканинами зубів, слизовою оболонкою і пародонтом. За до-
помогою лікарської форми місцевого застосування, залежно 
від поставлених завдань, стану хворого, інших чинників, 
можна контролювати (швидке чи пролонговане) надхо-
дження діючих речовин до місць ураження, забезпечити їх 
контактування з джерелами мікробних інвазій, за потреби 
сприяти комфортності тривалої терапії [2,7,9]. 
На всіх етапах лікування запально-інфекційних пато-

логічних процесів застосовують аплікації на край ясен, 
змазування м’якими лікарськими формами (пастами, 
мазями, гелями), введення в пародонтальні кишені лі-
кувальних плівок чи призначають полоскання, іригації, 
місцеві зрошення ротової порожнини рідкими розчинами, 
настоями, відварами, еліксирами, розведеними настойками 
тощо [4,9,13,19]. Менш поширеним, але перспективним є 
використання засобів у вигляді твердих лікарських форм – 
зборів, медичних олівців [3,14].
Беручи до уваги зазначені факти, окреслюють коло за-

вдань, обмірковують шляхи їх реалізації та впорядкову-
ються етапи здійснення. Формують список питань, складні 
питання розбивають на простіші та логічно осмислюють. 
Формують перелік нормативної документації, постанов, 
фахових видань, довідників, спеціальних літературних 
джерел, які буде потрібно детально проробити для висвіт-
лення сучасного стану фармакотерапії ЗЗП і СОПР, для 
обґрунтування актуальності та новизни теми, врахування 
накопиченого досвіду науковців з підкресленням досягнень 
і визначенням низки нерозв’язаних завдань. На стадіях бло-
ку І передбачається застосування методів теоретичного до-
слідження, зокрема історичних, логічних, системних [5].
Цінність блоку ІІ полягає в доповненні кроків досліджен-

ня емпіричними методами: експериментом, вимірюванням, 
спостереженням, порівнянням, описуванням для пере-
вірки правильності умовиводів, висунутих теоретичних 
припущень, тверджень і побудов. При виконанні завдань 
аналізованого блоку використовуються також методи 
математичного планування експерименту, системного та 
структурно-функціонального аналізу [10]. На цих етапах 
роботи пасивний спосіб діяльності тісно поєднується з 
активним, в подальшому існуючи в нерозривному зв’язку. 
Керуючись отриманою різними шляхами інформацією, вра-
ховуючи досвід фахівців фармацевтичної та медичної галузі 
зі створення та використання у стоматологічній практиці 
нових засобів для ЗЗП і СОПР, комплектується матеріал 
для вивчення. На основі зазначених фактів теоретично 
визначають перспективні об’єкти, добирають спеціальні 
методи дослідження. Простежується безперервний зв’язок 
між теорією і практикою – висунуті теоретичні завдання 
перевіряють експериментально. Також обґрунтовується до-
цільність подальших досліджень з окресленими об’єктами 
або здійснюється їх вилучення. Життєвість створених тео-

ретично евентуальних прототипів препарату для стоматоло-
гії визначається скринінгом. За найсуттєвішими ознаками 
розглядають характеристики варіантів фармакотерапевтич-
них засобів і порівнюють з подумки сконструйованим за 
допомогою методу ідеалізації препаратом стоматологічного 
призначення з бажаними властивостями. Результатом є ви-
бір раціонального складу, його дослідження, встановлення 
відповідностей між отриманим та очікуваним. Опрацюван-
ня технології отримання засобу здійснюється на підставі 
відповідного до обраної лікарської форми теоретичного 
підґрунтя.

Рис. 3. Узагальнена схема досліджень зі створення складної 
настоянки.
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У блоці ІІІ передбачається застосування емпіричних 
досліджень (блок ІІ), які спрямовано на визначення осно-
вних показників якості, дослідження специфічної фар-
макологічної дії, безпечності лікарського засобу та його 
стабільності. 
Керуючись побудованою узагальненою моделлю розроб-

ки фармакотерапевтичного засобу, складено алгоритми до-
сліджень зі створення стоматологічних препаратів у рідкій і 
твердій лікарській формі (рис. 3,4). Схеми вивчення наведе-
но з дотриманням принципу чергування етапів розв’язання 
завдань. Перший крок розробки фармакотерапевтичного 
засобу у вигляді складної настоянки (рис. 3) – вивчення 
сучасного стану опрацьованості теми, зокрема аналіз іс-
нуючих на фармацевтичному ринку України препаратів 
для лікування запальних захворювань ротової порожнини, 
засвідчення обмеженості комплексних фітопрепаратів [3]. 
Останнє визначено як недостатньо вирішене питання, що 
і є підґрунтям вчасності створення складної настойки. На 
цьому етапі застосовано системний підхід і його принципи 
цілісності, динамічності. 
Описано спробу раціоналізувати сукупність прийомів 

щодо обґрунтування придатності застосування рослинних 
компонентів у препараті для стоматології. Відповідно до 
принципу випереджального відображення теоретично 
спрогнозовано доцільність вибору солодки коренів, аїру 
кореневищ, родовика кореневищ і коренiв як вихідної 
лікарської рослинної сировини (ЛРС) стоматологічної ком-
позиції для терапії ЗЗП і СОПР, що згодом підтверджено 
мікробіологічним скринінгом [16,17,23].
Комп’ютерним прогнозуванням з використанням про-

грами PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) 
передбачено коло можливої фармакологічної дії настойки, 
спираючись на зіставлення основних біологічно активних 
речовин ЛРС фітозасобу зі сполуками бази даних (при зна-
ченнях індексу біологічної активності Pa>0,5). Цей етап є 
прикладом втілення кореляційного аналізу, оскільки визна-
чалась залежність між структурою дієвих речовин солодки 
коренів, аїру кореневищ, родовика кореневищ і коренiв та 
очікуваними видами біологічної активності [18,22]. 
З метою оптимізації процесу створення екстракційно-

го препарату використано математичне моделювання за 
центральним композитним ортогональним планом, що 
є різновидом методу формалізації. Вивчено вплив ряду 
змінних параметрів (співвідношення сировина:екстрагент, 
екстрагент, час настоювання) на якість процесу екстрагу-
вання. Отримано трифакторну поліномінальну регресійну 
модель третього порядку густини досліджуваних зразків 
настоянок [15]. Наступні етапи з опрацювання технології 
розробленої настойки та її дослідження здійснюватимуться 
згідно до наведеної схеми.
Амбулаторне лікування ЗЗП і СОПР, що характеризуються 

відмінним клінічним перебігом, передбачає індивідуальний 
підхід до пацієнта. Слід усвідомлювати, що ефективність 
застосування необхідного препарату для кожного хворого 
безпосередньо пов’язана з формою його випуску. У випадку 
необхідності створення та підтримки протягом певного 
періоду часу локально бажаної концентрації дієвих спо-
лук у нагоді стають олійні розчини й олійні екстракти (та 
лікарські форми на їх основі), що на противагу водним і 

спиртовим розчинам здатні тривало та м’яко впливати на 
вогнище запалення. Отже, з цією метою своєчасними є 
розпочаті дослідження з розробки медичних олівців (рис. 
4) з хлорофіліпту екстрактом густим, вміст і придатність 
застосування якого обґрунтовано за допомогою методу in 
vivo [14,20]. 

Рис. 4. Узагальнена схема досліджень зі створення медичних 
олівців.

ВИСНОВКИ 
Висвітлено концептуальні аспекти розробки фармако-

терапевтичних засобів стоматологічного призначення, що 
допоможе фахівцю фармації краще орієнтуватись у всій 
різноманітності підходів з розробки нових складів лікар-
ських препаратів.
У вигляді моделі узагальнено і продемонстровано етапи 

створення нових препаратів для терапевтичної стоматології. 
Складено алгоритми наукових досліджень зі створення 

стоматологічних ліків у вигляді настойки та медичних олів-
ців. Описано послідовні кроки реалізованих досліджень з 
запланованого вивчення з наведенням сукупності прийомів 
і методів, використаних для їх втілення.

© Л.І. Шульга, 2013
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