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Вступ 

Актуальною проблемою педіатричної практики є лікування захворювань 

імунозалежної природи. Серед них найчастіше зустрічаються алергічні 

ураження шкіри з грибковою інфекцією, стоматити, адено- і коронавірусні 

інфекції. Асортимент препаратів вказаної дії, дозволених до застосування у 

педіатрії, є обмеженим. Враховуючи особливості дитячого організму, 

доцільним є створення ліків на основі однієї субстанції у різних лікарських 

формах [1, 10].  

Перспективною сировиною для створення препаратів для лікування 

вказаних патологій є солодка гола. Дослідженнями видатних вчених 

(Муравйова І. А., Пшукова Ю. Г., Пономарьова В. Д., Степанової Е. Ф., 

Литвиненко В. І. та ін.) було доведено широкий спектр її фармакологічної дії, 

розроблено декілька препаратів для дорослих у формі таблеток, капсул, спрею. 

Варто відмітити, що противірусна активність солодки по відношенню до адено- 

і коронавірусів ще не вивчалась. Безпосереднє застосування у педіатрії знайшов 

лише сироп солодкового кореня для лікування захворювань верхніх дихальних 

шляхів [6]. 

У даному аспекті розробка аптечної і промислової технології дитячих 

лікарських препаратів з екстрактами солодкового кореня у формі ректальних 

супозиторіїв, дерматологічної мазі та стоматологічного гелю для комплексного 

лікування вказаних патологій є актуальною. 
 

1. Створення імуномодулюючого препарату системної дії у вигляді 

ректальних супозиторіїв 

При створенні ректальних супозиторіїв в якості основної діючої речовини 

було обрано сухий екстракт солодкового кореня (СЕСК), концентрацію якого 



визначали на підставі досліджень противірусної активності, які були проведені 

під керівництвом д.мед.н., проф. Панченко Л. О. (табл. 1). Мікробіологічними 

дослідженнями встановлювали концентрацію ефірних олій ромашки і чайного 

дерева, які були проведені під керівництвом д.мед.н., проф. Філімонової Н.І. 

Оптимальним визначено зразок № 8 (табл. 2). 

Таблиця 1 

Противірусна активність СЕСК по відношенню до адено- і коронавірусів 

Контролі 
Конц.С

ЕСК 

Інфекційний титр вірусів в реакції 
нейтралізації на культурі тканини 

VERO  
Аденовірус 

до дії СЕСК після дії СЕСК 
0,25 г 10-4 10-2 

Контролі тест-вірусів  - Цитопатогенна дія тест-вірусів (+++) 
Контроль культури тканини 
VERO - Відсутність ознак дегенерації клітин 

4 

Інгредієнти реакції 
гемаглютинації 

Титр гемаглютинінів коронавірусу  
до дії СЕСК після дії СЕСК 

1:128 1:32 
Контроль еритроцитів мишей Відсутність гемаглютинації 

 

Таблиця 2 

Вплив концентрації ефірних олій на антимікробну активність зразків (n=5) 

№
 зр

аз
ка

 Діаметри зон затримки росту, мм 
St.aureus 
АТСС 
25923 

Е. соli 
АТСС 
25922 

Рs. аеrug. 
АТСС 
27853 

В. subtilis 
АТСС 
6633 

С. 
аlbicans 
АТСС 

 

Peptoco 
ccus niger 

Fuso 
bact 

necroph. 
Супозиторії з СЕСК та ефірною олією ромашки лікарської 

1 10,1±0,3 11,2±0,5 - - - - - 
2 10,6±0,5 11,7±0,2 10,4±0,3 10,2±0,5 - - - 
3 11,4±0,6 12,1±0,3 10,8±0,6 10,9±0,4 - - - 

Супозиторії з СЕСК та ефірною олією чайного дерева 
4 11,5±0,6 11,2±0,5 11,2±0,5 17,2±0,5 13,5±0,4 20,5±0,3 18,6±0,4 
5 12,2±0,8 12,9±0,4 12,1±0,4 17,9±0,5 14,5±0,5 24,2±0,4 22,2±0,6 
6 13,5±0,4 13,7±0,3 12,8±0,5 18,4±0,3 13,2±0,5 22,1±0,3 20,6±0,4 

Супозиторії з СЕСК та ефірними оліями  
7 14,6±0,3 13,2±0,3 11,2±0,3 17,2±0,5 14,5±0,5 22,5±0,4 19,7±0,2 
8 15,6±0,4 14,6±0,4 13,2±0,3 18,9±0,6 16,1±0,5 26,8±0,2 24,3±0,5 
9 16,8±0,9 15,7±0,5 12,1±0,2 17,8±0,9 15,2±0,7 25,4±0,3 21,9±0,3 

 



Вибір оптимального складу основи проводили з використанням 

двофакторного дисперсійного аналізу. В якості досліджуваних факторів 

виступали 2 системи: емульгатори і пластифікатори В. Вибір найкращих основ 

проводився за 3-ма показниками: час повної деформації, час розпадання, 

стійкість до руйнування. Для досліджуваних факторів при всіх трьох 

параметрах будували ряди переваг за допомогою рангового критерію Дункана 

(табл. 3). Оптимальними супозиторними основами визначено композиції А4В3 

(№ 16) та А5В3 (№ 19) [7]. 

Таблиця 3  

Дисперсійний аналіз експериментальних даних 

П
ар

ам
ет

р 

Джерело 
дисперсії 

Число 
ступенів 
свободи 

Сума  
квадратів 

Середній 
квадрат 

F – розр. 
значення 
критерія 
Фішера 

p – розр. 
рівень 

значимос
ті 

1 2 3 4 5 6 7 

у1 

Фактор А 4 99,3867 24,8467 56,47 < 0,05 
Фактор В 2 41,3067 20,6533 46,94 < 0,05 

Взаємодія АВ 8 18,6933 2,33667 5,31 < 0,05 
Похибка 60 26,4 0,44 – – 
Загальне 74 185,787 – – – 

у2 

Фактор А 4 62,0533 15,5133 38,78 < 0,05 
Фактор В 2 12,9867 6,49333 16,23 < 0,05 

Взаємодія АВ 8 26,7467 3,34333 8,36 < 0,05 
Похибка 60 24,0 0,4 – – 
Загальне 74 125,787 – – – 

у3 

Фактор А 4 4,2888 1,0722 374,02 < 0,05 
Фактор В 2 0,8168 0,4084 142,47 < 0,05 

Взаємодія АВ 8 0,7272 0,0909 31,71 < 0,05 
Похибка 60 0,172 0,00286667 – – 
Загальне 74 6,0048 – – – 

 

Отримані результати були підтверджені дослідженнями з вивчення 

вивільнення гліциризинової кислоти (ГК) з лікарської форми [3]. Оптимальним 

є склад супозиторіїв № 16, який містить у своєму складі суміш емульгаторів у 

співвідношенні 1:2. Подальше збільшення їх кількості є недоцільним (рис. 1). 

З метою вирішення питання про введення консервантів до складу 

супозиторіїв вивчали їх ефективну консервуючу дію за ДФУ 1.4. Встановлено, 



що наявність у препараті ефірних олій забезпечує ефективність консервуючої 

дії, що дозволило не включати до його складу антимікробних консервантів. 

Кінетику абсорбції води препаратом вивчали методом діалізу. Протягом 24 год. 

кількість абсорбованої води склала близько 30 % від маси супозиторію [4].  

 

 

 
 
 
 
Рис. 1. Кінетика 

вивільнення  гліциризинової 
кислоти дитячих ректальних 
супозиторіїв із зразків А4В3 
(№ 16) – 1 та А5В3 (№ 19) – 2 

 

Для визначення оптимальної температури виробничого процесу і 

дозування супозиторної маси, швидкості і часу її перемішування вивчали 

реопараметри супозиторіїв у межах температур 35-50 ºС (табл. 4, рис. 2).  

Таблиця 4 

Структурно-механічні показники основи і супозиторної маси  

Реопараметри Показники структурної в’язкості при різних температурах 
 35 ºС 37 ºС 39 ºС 41 ºС 43 ºС 45 ºС 47 ºС 50 ºС 

Супозиторна маса 
ŋ, мПа×с 950 540 240 95 40 25 20 20 

Основа 
ŋ, мПа×с 280 180 65 45 25 10 5 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 2. Залежність структурної 

в’язкості супозиторної маси (1) і основи 
(2) від температури 
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При температурі ≥ 45 ºС супозиторна маса має низькі реопараметри, тому 

при виготовленні і дозуванні препарату можлива седиментація СЕСК, що може 

привести до розшарування. При зменшенні температури до 35 ºС структурно-

механічні властивості системи збільшуються, її текучість уповільнюється, що 

призводить до утруднення процесу дозування. Оптимальною для приготування 

і дозування супозиторної маси є температура 40-45 °С. З метою визначення 

рівномірності розподілу СЕСК в основі проведено вивчення швидкості і часу 

гомогенізації супозиторної маси при температурі 40-45 ºС. Через 20-30 хв. 

відбирали зразки і проводили кількісне визначення ГК СЕСК (табл. 5). 

Таблиця 5 

Вплив частоти і часу перемішування супозиторної маси на рівномірність  

розподілу в ній СЕСК 

Частота обертів 
мішалки 

Час перемішування, 
хв. 

Кількісний вміст ГК СЕСК на 1 суп., мг 
верхній шар нижній шар 

54 об./хв. 

10 49,61 78,91 
30 57,42 74,33 
60 68,58 68,91 
90 68,83 68,92 

150 об./хв. 

10 55,48 77,46 
30 68,61 68,67 
60 68,80 68,58 
90 66,72 67,12 

 

Оптимальним визначено тривалість перемішування 60-90 хв. з частотою 

обертів 54 об./хв., і 30-60 хв. з частотою обертів 150 об./хв. За цей час 

досягається однорідність супозиторної маси із рівномірним розподілом у ній 

СЕСК.  

З метою визначення режиму охолодження супозиторної маси після її 

дозування у пакувальний матеріал вивчали вплив температури охолодження 

супозиторної маси на стійкість супозиторіїв до руйнування (рис. 3). Оптимальні 

показники стійкості мають супозиторії, охолоджені при температурі 10-15 ºС. У 

визначеному режимі затвердіння препарату відбувається за 20 хв. 



 

 

 

 
 
Рис. 3. Залежність стійкості 

до руйнування супозиторіїв 
«Імуносол» від режиму їх 
охолодження 

 

Фізико-хімічні показники препарату відповідають вимогам ДФУ.  

2. Розробка мазі для лікування алергічних дерматитів 

З метою вибору носія мазі було вивчено 20 різних композицій емульсійних 

основ. Критерієм оцінки досліджуваних складів були органолептичні, фізико-

хімічні, структурно-механічні показники. На підставі відсіюючого 

експерименту композицій відібрано 9 складів (табл. 6).   

Таблиця 6 
Склади емульсійних основ 

№
  о

сн
ов

и 

Компоненти основи, г 

С
оє

ва
 о

лі
я 

Ри
ци

но
ва

 
ол

ія
 

Ем
ул

ьг
ат

ор
 

№
 1

 

О
С

-2
0 

М
ГД

 9
0 

Тв
ін

-8
0 

Д
им

ек
си

д 

Із
оп

ро
пі

лм
ір

ис
та

т 
В

іс
к 

бд
ж

ол
ин

ий
 

Гл
іц

ер
ин

 

П
ро

пі
ле

нг
лі

ко
ль

 

В
од

а 
оч

ищ
ен

а 
1  10,0  6,0 4,0  5,0   15,0  до 100,0 
2 10,0  12,0     2,0   25,0 до 100,0 
3  15,0    3,0 5,0  2,0 20,0  до 100,0 
4 20,0  15,0     4,0 4,0  20,0 до 100,0 
5  20,0  6,0 4,0    4,0 15,0  до 100,0 
6 15,0   7,0 4,0  7,0  2,0  15,0 до 100,0 
7  25,0    3,0  3,0  15,0  до 100,0 
8 25,0  15,0     4,0   10,0 до 100,0 
9 10,0 10,0  5,0 5,0  5,0  4,0 20,0  до 100,0 

 

Дослідження показали, що колоїдно- і термостабільними є носії № 4, 5, 9, 

для яких проведено вивчення реологічних властивостей. Невеликі значення 

показників механічної стабільності (МС) свідчать про незначний ступінь 

руйнування структурного каркасу і дозволяють припустити наявність 



коагуляційних зв'язків, які після руйнування системи можуть відновлюватись 

(табл. 7).  

Таблиця 7 
Показники МС і Кd досліджуваних зразків мазі  

Зразки 
Реологічний параметр 

МС Кd, % 
№ 4 1,21 76,15 
№ 5 1,28 69,85 
№ 9 1,35 64,32 

Мазь «Фладекс» 
(препарат порівняння) 

1,20 77,12 

Кd мазей № 4 та 5 перевищують аналогічні коефіцієнти мазі № 9, що 

свідчить про можливість їх більш якісного нанесення при механічному 

розтиранні і характеризує краще розрідження в режимі перемішування, більш 

якісне диспергування внесених до основи речовин і полегшує заповнення туб. 

Результати досліджень осмотичної активності показали, що композиція 

№ 4 забезпечує більш «м’яку» і менш тривалу дегідратаючу дію (табл. 8). Для 

подальших досліджень нами був обраний дослідний зразок мазі № 4.  

Таблиця 8 
Осмотична активність зразків мазі (n=5) 

 

Лікарський препарат Абсорбовано рідини, % Час абсорбції, год. 
Контроль (10 % роз-н натрію хлориду) 22,1±2,4 2 
Композиція на основі № 4 51,8±2,0 8 
Композиція на основі № 5 68,6±4,2 12 
Композиція на основі № 9 75,1±2,0 12 

 
З метою обґрунтування концентрації діючих речовин (СЕСК, тербінафіну 

гідрохлориду, ефірної олії лаванди) були проведені мікробіологічні 

дослідження. Для визначення антибактеріальної чутливості СЕСК були 

приготовлені 2 %, 3 %, 4 %, 5 % і 7 % водні розчини (табл. 9). 

Таблиця 9 

Антимікробна активність розчинів екстракту солодкового кореня (n=5) 

Діаметри зон затримки росту, мм 



К
он

це
н

тр
а 

ці
я 

 St. aureus 

АТСС 25923 

Е. соli 

АТСС 25922 

Рs. аеruginosa 

АТСС 27853 

С. аlbicans 

АТСС 885/653 

2 % 12,3±0,5 15,8±1,7 ріст 21,0±1,8 
3 % 13,3±2,5 16,8±2,3 ріст 24,5±1,8 
4 % 17,6±1,8 20,8±2,3 ріст 24,8±1,2 
5 % 19,8±2,4 23,6±1,6 ріст 31,6±1,6 
7 % 18,0±1,6 21,0±1,7 ріст 25,2±1,5 

 

Максимальні діаметри зон затримки росту мікроорганізмів відмічаються 

для зразків із концентрацією СЕСК 5 %. По відношенню до грибів роду Candida 

цей зразок чинить виражену протигрибкову дію. У табл. 10 і 11 наведені дані по 

вивченню антимікробної активності пропіленгліколевих розчинів тербінафіну 

гідрохлориду і спиртових розчинів ефірної олії лаванди.  

Таблиця 10 

Антимікробна активність розчинів тербінафіну гідрохлориду (n=5) 

К
он

це
нт

ра

ці
я 

 

Діаметри зон затримки росту, мм 
St. aureus 

АТСС 25923 

Е. соli 

АТСС 25922 

Рs. аеruginosa 

АТСС 27853 

С. аlbicans 

АТСС 885/653 

0,25 % ріст 14,5±1,9 ріст 40,0±1,4 
0,5 % ріст 23,3±2,2 11,6±2,1 47,5±2,1  
0,75 % ріст 22,8±1,9 11,2±1,2 46,8±1,6 

1 % ріст 20,3±1,6 11,0±1,3 45,0±1,7  
 

Зразки із розчинами тербінафіну гідрохлориду в концентрації 0,5 % 

чинять виражену протигрибкову дію по відношенню до штамів Candida 

albicans. Спиртові розчини ефірної олії лаванди також володіють достатньо 

вираженою протигрибковою активністю по відношенню до досліджуваних 

еталонних штамів мікроорганізмів. Оптимальною визначена концентрація 

ефірної олії 0,5 %. 

При проведенні вивчення антимікробних властивостей суміші 

досліджуваних субстанцій було доведено синергізм їх дії. Раціональними у 

складі мазі  визначені наступні концентрації діючих речовин: СЕСК – 3 %, 

тербінафіну гідрохлориду – 0,5 %, ефірної олії лаванди – 0,5 %. 



Таблиця 11 

Антимікробна активність розчинів ефірної олії лаванди (n=5) 
К

он
це

нт
ра

 

ці
я 

 
Діаметри зон затримки росту, мм 

St. aureus 

АТСС 25923 

Е. соli 

АТСС 25922 

Рs. аеruginosa 

АТСС 27853 

С. аlbicans 

АТСС 885/653 

0,25 % ріст 11,4±1,9 ріст 18,6±1,7 
0,5 % ріст 13,8 ±1,6 ріст 21,5±1,4 
0,75 % ріст 11,5±1,7 ріст 20,4±1,2 

 

З метою вирішення питання про необхідність введення консервантів до 

складу мазі було вивчено антимікробну ефективність консервантів у препараті. 

Встановлено, що наявність у мазі обраних АФІ забезпечує необхідну 

ефективність консервуючої дії.  

Технологічний процес приготування мазей здійснювали відповідно 

загальноприйнятим правилам приготування мазей з урахуванням фізико-

хімічних властивостей речовин. З метою обґрунтування температурних 

режимів виробництва мазі були проведені її структурно-механічні дослідження 

(рис. 4).  

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Залежність структурної 

в’язкості мазі «Алерголік» від 
температури 

 

 

При зміні температури зразків від 25 °С до 55 °С значення структурної 

в’язкості при градієнті швидкості зсуву 27,9 с-1 зменшується більше ніж у 20 

разів. При наступному збільшенні температури до 55 °С система набуває 

подібного до ньютонівського типу течії, консистенція мазі стає рідкою. У 

зв’язку з тим, що при температурі ≥ 55 °С мазь має низькі значення реологічних 
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показників, при її приготуванні можлива седиментація лікарських речовин. При 

пониженні температури до 45 °С структурно-механічні показники різко 

збільшуються. Гомогенізацію мазі доцільно проводити при температурі 

(50,0±5,0) °С. 

Для визначення режиму перемішування проведено вивчення впливу часу 

перемішування на структурну в’язкість (рис. 5). При перемішуванні протягом 

20 хв. спостерігається зменшення структурної в’язкості майже на 75 %. При 

цьому подальше перемішування не чинить впливу на структурну в’язкість мазі.  

Оскільки важливим чинником, що впливає на однорідність розподілу 

діючих речовин у основі є час перемішування, було проведено кількісне 

визначення ГК СЕСК, тербінафіну гідрохлориду і ефірної олії лаванди у 

досліджуваних зразках мазі, які відбирали з верхнього і нижнього шарів 

ємності (табл. 12). 

 

 

 

 

 
 
Рис. 5. Залежність 

структурної в’язкості мазі 
«Алерголік» від часу 
перемішування 

 

Однорідність мазі досягається при її перемішуванні при 30 об./ хв. 

рамною мішалкою за (20±2,5) хв. Подальше перемішування недоцільно.  

Таблиця 12 

Вплив часу перемішування на рівномірність розподілу діючих речовин 

Час 
перемішування, 

хв. 

Кількісний вміст ГК 
в перерахунку на 1,0 

мазі, мг 

Кількісний вміст 
тербінафіну 

гідрохлориду в 
перерахунку на 1,0 

мазі, мг 

Кількісний вміст 
ефірної олії лаванди 
в перерахунку на 1,0 

мазі, мг 

верхній 
шар 

нижній 
шар 

верхній 
шар 

нижній 
шар 

верхній 
шар 

нижній 
шар 



5 10,11 15,23 4,58 6,62 3,25 6,15 
10 11,65 14,98 4,96 6,12 3,98 5,98 
15 12,98 13,21 5,01 5,11 4,67 5,45 
20 13,12 13,12 5,07 5,07 5,01 5,01 
25 13,15 13,17 5,02 5,05 4,86 5,15 
30 12,96 12,87 4,98 4,97 4,51 4,96 

 

Фізико-хімічні показники препарату відповідають вимогам ДФУ [8].  

 

3. Розробка стоматологічного гелю для лікування вірусного стоматиту. 

З метою обґрунтування концентрації діючих речовин (СЕСК, ефірних олій 

м'яти перцевої і шавлії) були проведені мікробіологічні дослідження. Для 

визначення антибактеріальної чутливості СЕСК були приготовлені його 2 %, 3 

%, 4 %, 5 % і 7 % водні розчини (табл. 9). У табл. 13 і 14 наведені дані по 

вивченню антимікробної активності розчинів ефірних олій, які в концентрації 

1,5 % мають виражену антимікробну дію.  

Таблиця 13 

Антимікробна активність розчинів ефірної олії м’яти перцевої (n=5) 

Ко
нц

ен
тр

ац

ія
 е

фі
р.

 о
лі

ї Діаметри зон затримки росту, мм 
St. aureus  

АТСС 25923 

Е. соli 

 АТСС 25922 

Рs. аеruginosa  

АТСС 27853 

С. аlbicans  

АТСС 885/653 

1 % 17,5±1,6 25,3±1,9 рост 14,8±1,2 
1,5 % 20,8±2,1 29,3±1,7 рост 16,3±1,6 
2 % 19,6±1,4 27,6±1,3 рост 14,9±1,5 

 

Таблиця 14 

Антимікробна активність розчинів ефірної олії шавлії (n=5) 

Ко
нц

ен
тр

ац

ія
 е

фі
р.

 о
лі

ї Діаметри зон затримки росту, мм 
St. aureus  

АТСС 25923 

Е. соli 

 АТСС 25922 

Рs. аеruginosa  

АТСС 27853 

С. аlbicans  

АТСС 885/653 

1 % 17,9±1,2 12,7±1,4 8,5±1,7 13,2±1,6 
1,5 % 20,6±1,9 14,8±1,9 10,8±1,4 15,3±1,7 

 



Враховуючи існуючі дані щодо противірусної дії солодки голої по 

відношенню до ДНК і РНК-вірусів [5], були проведені дослідження з 

визначення противірусної активності СЕСК по відношенню до вірусу 

везикулярного стоматиту. В експерименті був використаний штам вірусу 

везикулярного стоматиту Indiana з інфекційним титром 10-3 (табл. 15). 

Таблиця 15 

Противірусна активність екстракту солодкового кореня по 

відношенню до вірусу везикулярного стоматиту 

Зразок 

Інфекційний титр вірусу везикулярного 
стоматиту в реакції нейтралізації на культурі 

тканин VERO до і після культивування  
до після 

Екстракт солодкового кореня  10-3 10-2 
Контролі тест-вірусів  Цитопатогенна дія тест-вірусів (+++) 
Контроль культури тканин 
VERO 

Відсутність ознак дегенерації клітин на момент 
реєстрації результатів експерименту 

 

Після культивування вірусу везикулярного стоматиту в середовищі із 

зразком СЕСК на культурі тканин VERO спостерігається зниження його 

інфекційного титру з 10-3 до 10-2. Раціональними у складі гелю визначені 

наступні концентрації: СЕСК – 5 %, ефірних олій шавлії – 1,5 %, м’яти перцевої 

– 1,5 %. 

При виборі основи був використаний метод дворівневого повнофакторного 

планування експерименту (ПФЕ). Оптимальний склад визначений шляхом 

мінімізації відстані до «ідеальної» точки, якій відповідали певні значення 

структурної в'язкості, осмотичної активності, МС і Kd. В результаті 

проведеного експерименту визначено оптимальний склад основи гелю: ГЕЦ – 

2,0; 70 % розчин сорбітолу – 10,0; 96 % спирт етиловий – 1,0; вода очищена – 

все інше [9]. 

З метою вирішення питання про введення консервантів до складу гелю 

було вивчено антимікробну ефективність консервантів у препараті. Наявність у 

гелі обраних АФІ забезпечує необхідну ефективність консервуючої дії.  



Відомо, що характеристикою якості стоматологічних гелів є їх здатність 

утримуватись на вертикальних поверхнях. Дану властивість можна оцінити на 

підставі вивчення реологічних показників. Підвищення температури від 20 °С 

до 34 °С призводить до зміни реологічних характеристик напруження зсуву і 

ефективної в’язкості. При температурі досліджень як 20 °С, так і 34 °С 

введення до гелевої основи СЕСК і ефірних олій обумовлює збільшення 

напруги зсуву і ефективної в’язкості, що відповідає структурно-механічним 

властивостям гелю «Метрогіл Дента». Реограми течії гелевої основи, 

розроблюваного гелю і препарату порівняння гелю «Метрогіл Дента» наведені 

на рис. 6. 

Встановлено, що значення МС гелю «Дентавір-фіто» складає 1,12, а його 

основи – 1,24, що, в свою чергу, теж підтверджує їх високі тиксотропні 

властивості. Розраховане Кd гелю «Дентавір-фіто» (Кd = 71,8 %) підтверджує 

задовільний ступінь розподілення системи під час нанесення на слизову ротової 

порожнини або під час технологічних операцій [2].  

З метою визначення часу перемішування вивчали однорідність розподілу 

діючих речовин у гелевій основі. Для цього проводили кількісне визначення ГК 

СЕСК і ефірних олій м’яти перцевої і шавлії у досліджуваних зразках гелю. 

Дослідження здійснювали при кімнатній температурі, режим роботи рамної 

мішалки – 30 об./хв. (табл. 16).  

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Реограми течії 

гелевої основи – 1, гелю 
«Дентавір-фіто» – 2 та гелю 
«Метрогіл Дента» – 3 при 
температурі (20,0±1,0) °С 

 



Таблиця 16 

Вплив часу перемішування на рівномірність розподілу діючих речовин 

Час 
перемішування, 

хв. 

Кількісний вміст 
ГК в перерахунку 

на 1,0 гелю, мг 

Кількісний вміст 
ефірної олії м’яти 

перцевої в 
перерахунку на 1,0 

гелю, мг 

Кількісний вміст 
ефірної олії шавлії 
в перерахунку на 

1,0 гелю, мг 

верхній 
шар 

нижній 
шар 

верхній 
шар 

нижній 
шар 

верхній 
шар 

нижній 
шар 

15 11,25 18,52 11,96 16,87 11,15 16,01 
30 13,18 16,35 13,74 15,96 12,95 15,24 
60 14,87 15,92 14,62 15,13 13,27 14,65 
90 15,91 15,91 15,12 15,12 14,63 14,63 
100 15,89 15,91 15,15 15,13 14,59 14,61 
120 15,34 15,21 14,98 15,02 14,12 14,21 

 

Згідно з отриманими даними, гель досягає однорідності при перемішуванні 

при 30 об./хв. рамною мішалкою за 90 хв. Подальше перемішування недоцільно. 

Фізико-хімічні показники препарату, отриманого за запропонованою 

технологією, відповідають вимогам ДФУ.  

Висновки 

Теоретично і експериментально обґрунтовано і розроблено три дитячих 

лікарських препарати з екстрактами солодкового кореня у формі ректальних 

супозиторіїв, дерматологічної мазі та стоматологічного гелю для комплексного 

лікування захворювань імунозалежної природи. 

1. На підставі фармако-технологічних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних і біологічних досліджень вперше розроблено раціональні 

склади 3-х дитячих лікарських препаратів у формі супозиторіїв, мазі та 

стоматологічного гелю під умовними назвами «Імуносол», «Алерголік» і 

«Дентавір-фіто». Новизна досліджень захищена 3-ма патентами України 

№ 88526, 95891, 101106.  

2. На підставі проведених біофармацевтичних, реологічних і 

термогравіметричних досліджень розроблено промислові технології 

запропонованих лікарських засобів.  
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