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крохмаль картопляний + магній карбонат основний, натрію крохмальгліколят, 5% розчин ГПМЦ 5, аеросил, 

кальцію стеарат.  

Висновки. В результаті дослідження було вивчено вплив чотирьох груп ДР на технологічні 

характеристики таблеток L-триптофану з тіотриазоліном і підтверджена можливість їх отримання методом 

вологої грануляції. Розроблено оптимальний склад нової таблетованої лікарської форми на основі  

L-триптофану з тіотриазоліном. 

 

ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК СЕРЕД ПОХІДНИХ 8-БРОМОТЕОБРОМІН-1-

ІЛПРОПАНОВОЇ КИСЛОТИ 
 

Гілевич К.Д. 

Запорізький державний медичний університет 
 

Відомо, що синтетичні похідні ксантину виявляють різноманітну фармакологічну дію на фоні низької 

токсичності. Значний ряд синтетичних ксантинів знайшов широке застосування в медичній практиці в якості 

діуретичних, аналгетичних, спазмолітичних, бронхолітичних засобів, а, отже, подальший пошук біоактивних 

сполук серед похідних ксантину є актуальним та перспективним. 

Метою дослідження було синтез неописаних в літературі похідних ксантиніл-1(7) пропанової 

кислоти та вивчення їх фізико-хімічних та біологічних властивостей. 

Для досягнення поставленої мети реакцією 8-бромотеоброміну з амідами та естерами акрилової та 

метакрилової кислот були синтезовані відповідні N1-заміщені 8-бромотеоброміну, взаємодією яких з 

первинними чи вторинними амінами були отримані 8-амінопохідні. Слід зазначити, що у випадку естерів в 

залежності від умов реакції (розчинник, t°C, реагент) з амінами перебігають неоднозначно: зі збереженням 

естерового угрупування, утворенням амідів або кислот. Структура отриманих сполук підтверджена даними 

елементного аналізу та ПМР-спектроскопії. Чистота синтезованих речовин контролювалась методом 

тонкошарової хроматографії. 

Попередньо розраховані молекулярні дескриптори синтезованих сполук показали перспективність 

проведення подальших досліджень in vivo. 

Гостра токсичність вивчалась за методом Кербера. Доведено, що синтезовані сполуки є помірно та 

малотоксичними. Вивчення діуретичної дії отриманих сполук проводили за методом Берхіна Є. Б. (в якості 

еталонів порівняння використовували гідрохлортіазид та фуросемід). Аналгетична активність вивчалась на 

моделі «оцтових корчів». Сполуки вводили в дозі 1/20 LD50. В якості еталонів порівняння використовували 

анальгін та диклофенак. Отримані дані свідчать про перспективність даного класу сполук як діуретичних та 

аналгетичних засобів. Встановлені певні закономірності в ряді «хімічна структура – біологічна дія».  

 

ВИЗНАЧЕННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ З ГРУПИ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНИХ 

ПРЕПАРАТІВ 

 

Данильченко А.О., Німенко Г.Р. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Вступ. Незалежно від етнічних та географічних ознак епілепсія зустрічається у 1-2% людей. 

Приблизно у 5% людей протягом життя має місце хоча б один епілептичний напад. Одним з найбільш 

розповсюджених протиепілептичних препаратів є карбамазепін.  

Мета дослідження. Проведення маркетингових досліджень групи протиепілептичних лікарських 

засобів, що представлені на ринку України. 

Матеріал і методи. Аналіз ринку України згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів 

України (на 20.09.2018 р.) був проведений для засобів які впливають на центральну нервову систему, а саме, 

протиепілептичні лікарські засоби. Ця група налічує 64 препарати різноманітних виробників під різними 

торговими марками. 

Отримані результати. Маркетингові дослідження були проведені за такими показниками: за діючою 

речовиною, за місцем виробництва, за країною-виробником, за лікарською формою. Препарати даної 

фармакологічної групи представлені 15 діючими речовинами, більшість з них становить карбамазепін.  Саме 

карбамазепін є діючою речовиною 16 (25%) препаратів, які вивчаються. Також треба відмітити, що майже 
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всі з них це таблетовані лікарські форми (15 найменувань), та одна суспензія. Роблячи аналіз критерію, щодо 

місця виробництва, ми дійшли висновку, що основний асортимент формується за рахунок лікарських засобів 

закордонного виробництва: на їх частку припадає 61%. Також встановлено, що перше місце за кількістю 

протиепілептичних лікарських засобів серед вивчаємих країн - виробників займає Україна, яка виробляє 

39,1%.  

Висновки. Збільшення кількості лікарських засобів, виготовлених українськими виробниками як 

найкраще сприятиме їх доступності та росту обсягів реалізації, що  позитивно вплине на вітчизняну 

фармацевтичну промисловість та населення.  

 

ВАЛІДАЦІЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

МЕЛЬДОНІЮ ДИГІДРАТУ У СКЛАДІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

Донченко А. О., Зеленюк А. Ю., Васюк С. О. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Вступ. Валідація є основною умовою забезпечення якості та достовірності усіх аналітичних 

досліджень. Відповідно до вимог Державної Фармакопеї України, методики кількісного визначення 

лікарських речовин, включені до аналітичної нормативної документації (АНД), мають бути валідованими. 

Мета дослідження. Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення мельдонію 

дигідрату за реакцією з п-хлоранілом за основними валідаційними характеристиками: специфічністю, 

лінійністю, діапазоном застосування, прецизійністю, правильністю та робасністю. 

Отримані результати. З метою оцінки специфічності методики кількісного визначення мельдонію 

дигідрату проводили випробування з розчином «плацебо». Для цього готували модельні суміші допоміжних 

речовин. До частини кожної модельної суміші додавали  відповідну лікарську речовину у концентрації, яка 

міститься у препараті. Далі проводили аналіз отриманих розчинів згідно запропонованої методики, 

вимірюючи абсорцію розчину «плацебо» та розчину порівняння, що містив досліджувану речовину. Було 

встановлено, що допоміжні речовини не впливають на результати кількісного визначення.  

Встановлення лінійної залежності проводили шляхом вимірювання оптичної густини розчинів 

стандартних зразків мельдонію дигідрату у межах діапазону застосування методики. Оцінку параметрів 

лінійної залежності проводили за статистичними характеристиками: точка перетину з віссю ординат, кутовий 

коефіцієнт, коефіцієнт кореляції, залишкове стандартне відхилення по осі абсцисс, залишкова сума квадратів 

відхилень, які розраховували згідно Державної Фармакопеї України. Отримані результати свідчать про 

виконання всіх вимог щодо параметрів лінійної залежності, тобто лінійність методики підтверджується у 

діапазоні концентрацій – 58-142%.  

Прецизійність розробленої методики визначали на рівні збіжності. З цією метою виконували 9 

визначень для кожної лікарської форми, охоплюючи діапазон застосування розробленої методики (три 

концентрації/три повтори). Паралельно вимірювали оптичну густину стандартних розчинів мельдонію 

дигідрату. Результати розрахунку вмісту діючої речовини виражали у відсотках від теоретичного, 

розраховували середнє значення та тестували статистично відносно 100%. З метою оцінки прецизійності 

методики розраховували такі метрологічні характеристики як відносне стандартне відхилення та відносний 

довірчий інтервал. 

Правильність методики встановлювали методом добавок стандарту. В ході експерименту 

порівнювали оптичну густину досліджуваних зразків та тих же зразків з додаванням робочого стандартного 

розчину мельдонію дигідрату. Отримані дані щодо вмісту досліджуваної речовини  виражали у відсотках від 

доданої кількості, розраховували середнє значення та тестували статистично відносно 100%. Отримані 

результати дослідження є правильними, оскільки вони не обтяжені систематичною похибкою. 

Для підтвердження того, що розроблена методика буд відтворюватися в інших лабораторіях 

проводили прогноз повної невизначеності методики. Було встановлено, що прогнозована повна 

невизначеність результатів аналізу (∆As = 1,55) не перевищує максимально припустиму невизначеність 

результатів аналізу (maxΔAs = 1,60). 

Оцінку робасності проводили на стадії розробки методики, вивчаючи вплив на величину оптичної 

густини таких факторів як стабільність досліджуваних розчинів у часі, коливання кількості доданих 

реагентів, температури та часу нагрівання. 
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