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Резюме. В статті викладене дослідження з визначення кинетичних параметрів сиропу.
Встановлено, що кінетичні процеси вивільнення АФІ з лікарських засобів проходять за рівнянням
першого порядку, що дає змогу використати в дослідах in vivo однокамерну фармакокінетичну
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Вступ. Остеоартроз (ОА) – це хронічне
прогресуюче незапальне захворювання
суглобів, що характеризується дегенерацією
суглобового хряща з подальшою зміною
кісткових суглобових поверхонь, розвитком
крайових остеофітів, деформацією суглоба, а
також розвитком помірно вираженого синовіїту
[6]. Остеоартроз є не тільки актуальною
медичною, а й соціальною проблемою через
значну поширеність у популяції та неухильний
прогресуючий перебіг захворювання. ОА
залучає до патологічного процесу в першу
чергу «навантажувальні» суглоби, значно
погіршуючи якість життя хворих. Також
захворювання є серйозним соціальноекономічним тягарем і однією з головних
причин стійкої втрати працездатності [12]. Не
зважаючи певні успіхи у лікуванні, у 60-65 %
хворих на ОА знижується працездатність, а в
12,5 % випадків хвороба призводить до
інвалідності. При цьому інвалідизація може
розвинутися вже протягом перших років
хвороби [10].
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Важливим є той факт, що кожен десятий
житель планети пред’являє скарги на суглобові
болі і має порушення функції суглобів [2]. За
даними демографічних досліджень 70 % усіх
форм ревматичної патології складає ОА [11], а
його поширеність у різних регіонах світу складає
від 5,4 до 29 % [5, 6, 7]. У 1994 р. фахівці Центру
контролю та профілактики захворювань
прогнозували, що до 2020 року в США артрит
матиме найбільше збільшення кількості нових
пацієнтів, ніж будь-яке інше захворювання [7].
Реальна поширеність ОА в Україні не
встановлена. Водночас, за оцінками обласних
спеціалістів, в Україні виконано ендопротезувань
кульшового та колінного суглобів: у 2005 р. 2
500 та 350 операцій, у 2010 р. 5 500 та 850, в
2012 р. 7 000 та 1 600 операцій, відповідно.
При цьому, річна потреба в операціях на
кульшовому суглобі досягає 40 000, що свідчить
про стійку тенденцію до збільшення поширеності
захворювання та його ускладнень [8].
Виходячи з актуальності проблеми нами
розроблено склад та технологію лікарського
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сиропу з глюкозаміну гідрохлоридом та
левокарнітином для профілактики та лікування
ОА та вивчено фізико-хімічні властивості та
безпечність препарату [1].
Мета. Метою роботи є дослідження
кінетичних показників показників лікарського
сиропу з глюкозаміну гідрохлоридом та
левокарнітином. Для вивчення кінетичних
параметрів
лікарського
сиропу
використовували метод in vitro, що характеризує
повноту вивільнення активних інгредієнтів із
розробленого сиропу в модельну рідину.
Матеріали та методи дослідження. Для
проведення дослідження застосовували
діалізну камеру [4]. Для цього внутрішній
циліндр із зразком (5 г) ЛЗ (сироп) поміщали в
діалізну камеру з певною кількістю води
очищеної (100 мл) при температурі 36±1ЪС.
Після відбору проб (10 мл) періодично об’єм
води у діалізній камері доводиди до
початкового рівня (100 мл). Відбір проб
проводили через 30, 60, 180, 360, 720, та
1440 хв.

Кількісне визначення АФІ діалізаті
проводили методом високоефективної рідинної
хроматографії (ВЕРХ).
Концентрацію
АФІ
речовин
розраховували за формулою (1).
n
V
Сn Cnc  пр.  ¦ Cs
, (1)
Vоб s 1
де: Сn - концентрація діючої речовини (мг)
в n досліді при умові, що проби з камери не
відбирались;
C’n – визначена концентрація речовин (мг)
в досліді;
Vnp – об’єм проби взятої для аналізу, мл;
Voб – обґєм в діалізній камері, мл;
Сs – загальна концентрація в (n –1) дослідах;
s – кількість дослідів;
n

¦
s 1

- сума дослідів.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати досліджень щодо кількості
вивільнених глюкозаміну гідрохлориду та
левокарнітину із лікарського сиропу залежно від
часу наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Кількість вивільнених АФІ із лікарського сиропу залежно від часу

Кількість вивільненої речовини через
Номер
30 хв
60 хв
180 хв
360 хв
зразку
Концентрація вивільненої речовини, %
Глюкозаміну гідрохлорид
1
16,46
24,13
69,75
88,21
2
17,21
23,98
69,78
88,34
3
16,98
24,02
69,78
88,34
4
16,81
23,84
69,84
88,34
5
15,54
24,07
69,85
88,38
–
X ± ΔХ? 16,60±4,88 24,01±0,56
69,80±0,07 88,32±0,09
Левокарнітин
1
20,14
32,64
70,44
89,78
2
20,16
32,64
70,44
89,79
3
20,16
32,68
70,47
89,87
4
20,18
32,71
70,79
90,11
5
20,18
32,72
71,01
90,11
–
X ± ΔХ? 20,16±0,10
32,68±0,14 70,63±0,46
89,93±0,23
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На підставі даних, що наведені в табл. 1
будували графічну залежність вивільненої

речовини від часу в логарифмічному масштабі
(рис. 1).
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Рис. 1. Кінетична залежність вивільнення глюкозаміну гідрохлорида та левокарнітина із
лікарського сиропу від часу
Отримані результати свідчать про те, що
вивільнення глюкозаміну гідрохлорид і
левокарнітин із опрацьоівного сиропу
підпорядковується кінетичному рівнянню
першого порядку
За нахилом ліній на рис. 1 можна
вирахувати швидкість реакції вивільнення АФІ,
яка зводиться до визначення константи
швидкості вивільнення.
Швидкість реакції вивільнення активних
речовин визначали за формулою (2):
lg C(1)  lg C( 2)
, (2)
KВ =
t2  t1
де: KВ – швидкість реакції вивільнення, сек-1;
С(1) ; С(2) – концентрація вивільненої речовини
за час t1, t2 і t2, t3
t1, t2 – час, сек.
Для глюкозаміну гідро хлориду швидкість
реакціїї вивільнення дорівнює:
KВ1 = 8,88 . 10-5 сек-1;
KВ2= 6,38 . 10-5 сек-1;
KВ3= 1,02 . 10-5 сек-1;
Для левокарнітину швидкість реакції
вивільнення становила:

92

KВ1 = 1,16 . 10-4 сек-1;
KВ2= 4,72 . 10-5 сек-1;
KВ3= 7,41 . 10-6 сек-1.
Встановлено, що швидкість реакції
вивільнення АФІ зменшується в часі:
глюкозаміну гідрохлорид – від 8,88. 10-5 сек-1 до
1,02 . 10-5 сек-1, а левокарнітин – від 1,16 . 10-4
сек-1 до 7,41 . 10-6 сек-1.
Після встановлення порядку реакції і
швидкості реакції вивільнення АФІ визначали
константу швидкості. Константа швидкості, що
визначали за формулою (3) – це швидкість
діалізу в даний момент і за даних умов.
2,303 C0
lg
k=
, (3)
t
C
де: k – константа швидкості вивільнення сек-1;
t – час, сек;
C0 – початкова концентрація АФІ, %
С – концентрація вивільненої АФІ через
проміжки часу t, %
Для глюкозаміну гідрохлориду і
левокарнітину параметр константи швидкості
вивільнення в часі має слідуючі відповідні
значення:
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k1г= 0,58 . 10-3
k2г = 0,39 . 10-3
k3г= 0,22 . 10-3
k 4г = 0,18 . 10-3
Виходячи із розрахунків можна
стверджувати, що константа швидкості
вивільнення для глюкозаміну гідрохлориду
зменшується від 0,58 . 10-3 с-1 до 0,18. 10-3 с-1. , а
для левокарнітину – від 0,39 . 10-3 с-1 до 0,11. 103
відповідно. Це пов’язано з типом ЛФ, а саме
гідрофільністю основи, що дифундує в рідину
завдяки осмотичній активності. Лікарський
сироп є в’язкою системою тому вивільнення
АФІ з основи йде повільне.
Другою характеристикою швидкості
вивільнення речовин є час, за який

t½ 1г = 1194 сек;
t½ 2 г= 1775 сек;
t½ 3г = 3107 сек;
t½ 4г = 5390 сек;

k1л= 0,39 . 10-3
k2л = 0,33 . 10-3
k3л= 0,17 . 10-3
k 4 л= 0,11. 10-3
концентрація дифундуючої речовини
зменшується наполовину від початкового
значення – період напіввивільнення t1/2, який
визначали за формулою (4):

t1 / 2

0,693
k

, (4),

де: t1/2 – період напіввивільнення, с;
k – константа швидкості вивільнення с-1.
Період напіввивільнення відповідно
глюкозаміну гідрохлориду і левокарнітину
складає:

t½ 1 л = 1776 сек;
t½ 2 л= 2100 сек;
t½ 3 л= 4076 сек;
t½ 4 л= 6300 сек;

З зменшенням константи швидкості
вивільнення АФІ збільшується реріод
напіввивільнення.

Кінетичні параметри процесу вивільнення
глюкозаміну гідрохлориду і левокарнітину із
сиропу наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Кінетичні параметри вивільнення АФІ із сиропу в дослідах in vitro

Кінетичні параметри

Вивільнення глюкозаміну гідрохлориду через, сек
1800
3600
10800
21600

K – константа
швидкості вивільнення 0,58 . 10-3 0,39 . 10-3
0,22 . 10-3
0,18 . 10-3
сек-1
t1/2 – період
напіввивільнення, сек
1194
1775
3107
5390
Вивільнення левокарнітину через, сек
K – константа
швидкості вивільнення 0,39 . 10-3 0,33 . 10-3
0,17 . 10-3
0,11 . 10-3
сек-1
t1/2 - період
напіввивільнення, сек
1776
2100
4076
6300
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Висновок
Визначено кінетичні параметри для
сиропу: швидкість реакціїї вивільнення
глюкозаміну гідрохлориду і левокарнітину,
константа швидкості і період напіввивільнення.
Показано, що кінетичні процеси вивільнення
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