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ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ СУХОГО ЕКСТРАКТУ КУРАЮ ПАГОРБ-

КОВОГО В ОРАЛЬНУ СУСПЕНЗІЮ  «КО-ТРИМОКСАЗОЛ» 

 

© А. В. Глущенко, В. А. Георгіянц, І. В. Ковалевська, О. А. Рубан  

 
Мета. Обґрунтування способу введення сухого екстракту кураю пагорбкового до складу оральної су-

спензії «ко-тримаксозол» для уникнення негативного впливу препарату на гепатобіліарну систему. З 

урахуванням вивчених фізико-хімічних показників фітокомпонента планується розробка технології ви-

робництва нового комбінованого препарату. 

Методи. В якості досліджуваного зразка використовували сухий екстракт, виготовлений з надземної 

частини кураю пагорбкового (Salsola collina) родини Мареві (Chenopodiaceae). Вивчення форми и розміру 

часток субстанції проводили за допомогою монокулярного 4-х об’єктивного мікроскопу з поворотним на 

360 град монокуляром і фокусною відстанню 160 мм Konus Academy (Італія), обладнаним камерою 

ScopeTek DCM. Обробка зображень проводилась за допомогою програми ScopePhoto. 

Результати. В ході проведеного експерименту вивчена форма і розмір часток сухого екстракту кураю 

пагорбкового, досліджена його розчинність в залежності від обраних розчинників і умов проведення екс-

перименту. З урахуванням вивчених фізико-хімічних констант розроблена технологічна схема виробни-

цтва нового комбінованого препарату. 

Висновки. Спираючись на проведені дослідження фізико-хімічних властивостей сухого екстракту ку-

раю розроблена технологія виробництва нового комбінованого препарату. Встановлено, що раціональ-

ним шляхом введення сухого екстракту в оральну суспензію є його попереднє суспендування у воді очи-

щеній при температурі 60 °С с послідовним додаванням регулятора в’язкості 

Ключові слова: курай пагорбковий, сухий екстракт, ко-тримокзазол, фізико-хімічні параметри, фіто-

компонент, гепатобіліарна система 
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Aim. Substantiation of the method for administration of Salsola collina dry extract into “Co -trimoxazole” 

oral suspension to avoid the negative effects of the drug on the hepatobiliary system. Considering the stud-

ied physical and chemical indicators of the herbal component, development of the new combined drug 

technology is planned. 

Methods. Dry extract of the aerial part of Salsola collina of the Chenopodiaceae family was used for research. 

The shape and size study of the suspension particles was carried out using monocular 4-objective Konus Acade-

my (Italy) microscope with 360
o
 rotary monocular and 160 mm focal length equipped by ScopeTek DCM cam-

era. ScopePhoto software was used for the images processing. 

Results. The shape and size of the Salsola collina dry extract particles was studied, its solubility depending on 

solvents and conditions was determined. Considering the studied physical and chemical constants, technological 

scheme of the new combined remedy was developed. 

Conclusion. On the basis of the study of physical and chemical properties of Salsola collina dry extract, tech-

nology of the new combined remedy was developed. It was determined, that the optimal way for dry extract ad-

ministration into the suspension was its preliminary suspending in purified water at temperature of 60 °С with 

viscosity regulator consistent addition 

Keywords: Salsola collina, dry extract, Co-trimoxazole, physical and chemical parameters, herbal component, 

hepatobiliary system 

 

1. Вступ  

Ко-тримоксазол – один з перших комбінова-

них протимікробних препаратів, який з успіхом ви-

користовується в педіатричній практиці. Для зручно-

сті застосування у дітей та підвищення біодоступнос-

ті розроблена оральна суспензія ко-тримоксазолу. 

Як відомо, ко-тримоксазол є антимікробним 

препаратом широкого спектра дії, до складу якого 

входять дві діючі речовини – сульфаметоксазол і 

триметоприм у співвідношенні 5:1. Фармакологічний 

ефект ко-тримоксазолу обумовлено подвійною бло-

куючею дією препарату на метаболізм бактерій: су-

льфаметоксазол пригнічує дію ферменту дигідрофо-

латсинтетази, а триметоприм – дигідрофолатредукта-

зи. В результаті чого досягається повна блокада біо-

синтезу фолієвої кислоти, яка необхідна мікрооргані-

змам для виробництва білка, й таким чином забезпе-

чується бактеріостатичний ефект препарату [1, 2]. 

Також переваги комбінації триметоприма з сульфа-

метоксазолом пояснюються їх однаковою швидкістю 

елімінації. 

 

2. Постановка проблеми у загальному ви-

гляді, актуальність теми та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними питаннями.  

Високі концентрації препарату утворюються в 

тканинах легень, нирок, передміхурової залозі, спин-

номозковій рідині, жовчі, кістках, завдяки чому, пре-

парат має широке застосування при лікуванні інфек-

ційних хвороб різної локалізації. Однак, поруч з пе-

ревагами, ко-тримоксазол має й певні недоліки, які 

можуть виявлятися як небажані реакції, особливо зі 

сторони гепатобіліарної системи. Незважаючи на те, 

що ко-тримоксазол викликає гепатотоксичні реакції з 

невеликою частотою, його широке медичне застосу-

вання і значні об’єми використання можуть обумови-

ти лікарське ураження печінки [3–7]. 

Як й інші сульфаніламіди, ко-тримоксазол 

конкурує з білірубіном за зв’язування з білками пла-

зми крові, й таким чином підвищує ризик розвитку 

ядерної жовтухи, особливо у дітей раннього віку. 

Крім того, оскільки у немовлят не повністю сформо-

вані ферментні системи печінки, підвищені концент-

рації сульфаметоксазолу можуть значно збільшити 

ризик розвитку ядерної жовтухи. У зв’язку з чим 

небажано призначення ко-тримоксазолу дітям до 

двох місяців. 

 

3. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Звісно, що одним з найбільш перспективних 

напрямів сучасної фармацевтичної розробки є поєд-

нання синтетичних і рослинних компонентів, що з 

одного боку дозволяє забезпечити необхідну фарма-

кологічну дію, а з другого – знизити токсичність 

синтетичного препарату.  

Попередній фармакологічний скринінг дозво-

лив обрати в якості перспективного природного ком-

поненту курай пагорбковий, який є потужнім гепато-

протектором, що нормалізує функцію і метаболізм 

паренхіми печінки, прискорює регенерацію і норма-

лізує функціональну активність гепатоцитів, покра-

щує окісно-відновні процеси в печінці [8]. Ця росли-

на має виражену гепатозахисну дію при токсичному 

впливі на печінку лікарських засобів, алкоголю, от-

рут та інших пошкоджуючих факторів, сприятливо 

впливає на порушення метаболізму, функцію і струк-

туру печінки, попереджає розвиток некрозів, підви-

щує антитоксичну функцію печінки [9]. 

 

4. Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми  
Таким чином, у даному випадку, поєднання 

синтетичного препарату з фітокомпонентом, дозво-

лить зменшити кількість гепатотоксичних реакцій, 

уникнути ситуацій, що вимагають тимчасового при-

пинення антибактеріальної терапії та зберегти в схемі 

лікування найбільш ефективний і затребуваний в 

педіатричній практиці препарат.  

Для усунення небажаних реакцій с боку гепа-

тобіліарної системи нами запропоновано введення в 

оральну суспензію ко-тримаксазолу сухого екстракту 

кураю пагорбкового, який в експериментах на твари-

нах довів гарні результати в порівнянні з контролем 

та препаратами порівняння [3]. Звісно, що для розро-

бки фармацевтичної технології виготовлення комбі-

нованого препарату необхідно виявити – яким чином 

і на якої стадії технологічного процесу слід вводити 

екстракт в лікарську форму. 
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5. Формулювання мети (задач) статті  

Виходячи з вищенаведеного, метою дослі-

дження є обґрунтування способу введення сухого 

екстракту кураю пагорбкового, який планується вве-

сти в оральну суспензію «ко-тримаксозол» для уник-

нення негативного впливу препарату на гепатобіліа-

рну систему. З урахуванням вивчених фізико-

хімічних констант фітокомпонента планується роз-

робка технології виробництва нового комбінованого 

препарату. 

 

6. Виклад основного матеріалу дослідження 

(методів і об’єктів) з обґрунтуванням отриманих 

результатів 

В якості досліджуваного зразка використову-

вали сухий екстракт, виготовлений з надземної час-

тини кураю пагорбкового (Salsola collina) родини 

Мареві (Chenopodiaceae). Сировину заготовляли у 

2014 році у місті Барнаул (Росія) у період масового 

цвітіння рослин. Стандартизацію екстракту здійсню-

вали за вмістом флавоноїдів. В експерименті була 

використана дитяча оральна суспензія ко-тримо- 

ксазолу, яку під назвою „Бі-тол”, 200 мг/40 мг у 5 мл 

по 100 г у флаконі або банці з дозуючою скляночкою 

в пачці, виробляє ТОВ „ДКП „Фармацевтична фаб-

рика”, м. Житомир, Україна. 

Умови виготовлення екстракту: 5,0 висушеної 

сировини, подрібненої до розміру часток 3–5 мм 

вміщували в хімічну колбу. Екстрагували гарячою 

водою у співвідношенні сировина:екстрагент 1:20 

при безперервному перемішуванні при температурі 

100 °С протягом 60 хвилин. Одержаний витяг охо-

лоджували, відфільтровували крізь паперовий 

фільтр і досуха випаровували на водяної бані. Склад 

оральної суспензії: 100 мл суспензії містить 4,0 г 

сульфамктоксазолу, 0,8 г триметоприму та допомі-

жні речовини: цукор кондитерський, сахарин на-

трію, натрію карбоксиметилцелюлозу, ксантанову 

камедь, ментол рацемічний, метилпарагідроксибен-

зоат (Е 218), пропілпарагідроксибензоат (Е 216), 

ароматизатор «Тропік 566», кислоту лимонну, на-

трію цитрат, воду очищену. 

Вивчення форми и розміру часток субстанції 

проводили за допомогою монокулярного 4-х об’єк- 

тивного мікроскопу з поворотним на 360 град моно-

куляром і фокусною відстанню 160 мм Konus Aca- 

demy (Італія), обладнаним камерою ScopeTek DCM. 

Обробка зображень проводилась за допомогою про-

грами ScopePhoto.  

Як відомо, в технології виробництва фармаце-

втичних препаратів основними факторами, що впли-

вають на процес введення діючих речовин в лікарсь-

ку форму, є форма і розмір часток кристалів, їх сту-

пень розчинності в різних розчинниках і в самої су-

спензії. 

Тому, першим етапом розробки технології 

виробництва комбінованого препарату було дослі-

дження розміру і форми часток сухого екстракту 

кураю пагорбкового. Як видно з рис.1, частки екс-

тракту представлені пластинчатою полідисперсною 

масою з шорсткою поверхнею, що має включення 

різної форми. 

Для опису форми часток використовували фа-

ктор форми, який є відношенням максимального 

лінійного розміру проекції частинки до її мінімаль-

ного розміру [10]. 
 

 
Рис. 1. Результати мікроскопічного дослідження 

сухого екстракту кураю пагорбкового (40х) 
 

Таблиця 1 

Форма і розмір часток сухого екстракту 

Показники Екстракт кураю пагорбкового 

Форма Багатогранник, Фф=0,26 

Розмір, мкм 1,1–10,3 

Зовнішній 

вид 

Маса темно-коричневого кольору, 

пластинчата, полідисперсна 

Поверхня Шорстка, місцями глянцева 
 

Таким чином встановлено, що частки дослі-

джуваного екстракту мають невизначену форму з 

нерівномірними краями та полідисперсним складом, 

що може вказувати на нерівномірність змочування 

поверхні кристалів. 

Наступним кроком нашого дослідження було 

вивчення розчинності сухого екстракту курая пагор-

бкового. З метою визначення оптимального способу 

введення екстракту в суспензію була вивчена його 

розчинність в різних розчинниках за різних умов: 

воді очищеній, гідрофільних неводних розчинниках 

(гліцерині, пропіленгліколі, спирті етиловому 40 %), 

сумішах зазначених розчинників та у суспензії «ко-

тримаксозол». Показники розчинності вивчались за 

допомогою мікроскопічного методу [11].  

Розчинність екстракту кураю пагорбкового у 

воді очищеній була вивчена в залежності від темпе-

ратури і рН середовища. Вибрані нами значення рН 

(7,0; 2,4) відповідають значенням рН води очищеній і 

оральної суспензії.  

Проведені мікроскопічні дослідження вказу-

ють, що з підвищенням температури води очищеної з 

pH 7,0 до 60 °С спостерігається збільшення змочу-

вання, й таким чином, розмір часток сухого екстрак-

ту зменшується до 0,05–0,1 мкм, розчинність екстра-

ктів не залежить від зміни рН середовища, але має 

вплив на змочування субстанції екстракту. 

Експериментально встановлено, що аналогічні 

результати отримані при використанні в якості роз-

чинників неводних середовищ. В органічних розчин-
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никах – гліцерині, пропіленгліколі і спирті етиловому 

40 % сухий екстракт практично не розчиняється. 

Результати мікроскопічного дослідження суспензій 

сухого екстракту наведені на рис. 3. 

 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

 
 

в 
 

Рис. 2. Результати мікроскопічного дослідження 

розчинності сухого екстракту в воді очищеній:  

а – при pH 7,0; 25 °С; б – pH 7,0; 60 °С; в – pH 2,4; 25 °С 
 

Як видно з рис. 3, гліцерин покращує розчин-

ність і змочування часток екстракту. Додавання про-

піленгліколю не впливає на розчинність. Таким чи-

ном встановлено, що екстракт кураю пагорбкового 

практично не розчиняється в гліцерині, пропіленглі-

колі, 40 % етиловом спирті. 
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Рис. 3. Результати мікроскопічного дослідження 

суспензій сухого екстракту в органічних розчинни-

ках: а – в гліцерині; б – в пропіленгліколі; в – в спир-

ті етиловому 40 % при температурі 25 °С 
 

В системах розчинників вода очищена : глі-

церин : пропіленгліколь (1:1:1) та вода очищена : 

гліцерин : пропіленгліколь (2:1:1) сухий екстракт 

кураю також практично не розчиняється. Результати 

мікроскопічного дослідження розчинності сухого 

екстракту у різних системах розчинників наведені 

на рис. 4.  

Експериментальними дослідженнями по ви-

вченню розчинності сухого екстракту кураю пагорб-

кового в оральній суспензії «ко-тримоксазол» (рис. 5) 
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встановлено, що у базовому синтетичному препараті 

екстракт кураю практично не розчиняється. 

З огляду на проведені дослідження нами за-

пропоновано ввести екстракт до складу препарату у 

вигляді суспензії у воді очищеній при температурі  

60 
о
С Технологічна схема виробництва комбінованої 

оральної суспензії ко-тримаксазолу з екстрактом 

кураю пагорбкового наведена на рис. 6. 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 4. Результати мікроскопічного дослідження розчинності сухого екстракту в системі розчинників:  

а – вода очищена:гліцерин:пропіленгліколь (1:1:1); б – вода очищена:гліцерин:пропіленгліколь (2:1:1) при 25 °С 

 

 
 

Рис. 5. Результати мікроскопічного дослідження розчинності сухого екстракту в оральній суспензії 
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Рис. 6. Технологічна схема виробництва оральної суспензії 

 

7. Висновки 
В результаті проведеного дослідження вивче-

но розмір і форма часток сухого екстракту кураю 

пагорбкового, його розчинність в залежності від 

обраних розчинників та умов проведення експериме-

нту. Спираючись на результати дослідження фізико-

хімічних параметрів сухого екстракту встановлено, 

що раціональним шляхом введення сухого екстракту 

кураю пагорбкового у дисперсну систему базового 

препарату є його попереднє суспендування у воді очи-

щеній при температурі 60 °С з послідуючим додаван-

ням регулятора в’язкості. На основі отриманих резуль-
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татів фізико-хімічних досліджень екстракту розроблена 

технологія нового комбінованого препарату. 
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