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НОВІ ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ПРОЛОНГОВАНОГО
ВИВІЛЬНЕННЯ ЛІКІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ ГІДРОГЕЛІВ

Досліджено властивості синтезованих гідрогелів на основі полівінілпіролідону та 2-гідроксіетилметакрилату. Встановлено взаємозв'язок структури з дифузійними та сорбційними
властивостями кополімерів щодо модельних сполук та лікарських форм. Запропоновано мате
матичну модель масоперенесення з твердої частинки, вкритої гідрогелевою оболонкою. Під
тверджено придатність синтезованих кополімерів для систем пролонгованого вивільнення ліків.

Вступ
Одним із важливих і перспективних напрямів
застосування функціонально-активних гідро
фільних полімерів є створення систем пролон
гованого та спрямованого вивільнення ліків.
Відомо, що лікарські форми, які нині викорис
товуються (а це таблетки, капсули, мазі, розчи
ни для ін'єкцій), переважно не є оптимальними
щодо функцій, які вони виконують. Вони не за
безпечують тривалого і постійного транспорту
вання ліків у кровообігу і практично не сприяють
їх спрямованому транспортуванню до хворого
органу. В організмі діюча речовина розподіляєть
ся відповідно до її фізико-хімічних властивостей
і потрапляє до хворого органу лише незначна її
частина. Як правило, вона не перевищує 10% від
прийнятої дози. Решта ж ліків у кращому випад
ку не приносить користі і, як правило, шкідли
ва, оскільки проявляє непотрібну фізіологічну
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активність і викликає токсичні ефекти в інших
частинах організму. Швидке виведення ліків із
організму зумовлює потребу їх повторного ба
гаторазового введення для підтримання терапев
тичної дії, що ще більше посилює їх шкідливу
побічну дію [1].
Капсулювання ліків полімерами, які розчиня
ються в організмі людини чи тварини, дає змогу
підвищити ефективність ліків і зменшити їх не
гативний вплив. Однак водорозчинні полімери,
які використовуються для цих цілей, усе ж таки
є малоефективними. Після їх розчинення процес
вивільнення речовини стає неконтрольованим,
виникають проблеми з виведенням полімеру або
продуктів його метаболізму з організму.
Можливим розв'язанням цієї проблеми є за
стосування для систем пролонгованого вивіль
нення ліків полімерних гідрогелів, які рідко
є структурованими полімерами. Такі полімери
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Рис. 2. Схема перенесення компонентів із капсульованих частинок: 1 - лікарська форма; 2 - тверда полімерна оболонка;
З - набухлий поперечно зшитий гель; 4 - пролонговане вивільнення лікарської форми; 5 - використана капсула
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К - коефіцієнт дифузії крізь мембрану; Мс - міжвузлова молекулярна маса фрагмента сітки матриці; V - швидкість
масоперенесення (товщина мембрани 200 мкм); W - водовміст
* у чисельнику - для NaCl, у знаменнику - для натрію диклофенаку
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Нами проведено широкі дослідження з підбору
складу вихідних композицій та кінетики їх полі
меризації, які дали змогу обґрунтувати режими
синтезу гранульних кополімерів і встановити
вплив основних факторів на гранулометричний
склад і властивості полімерів [3]. На основі цих
досліджень розроблено основи технології син
тезу гранульних кополімерів ПВП із метакриловими естерами гліколів і з регульованим розмі
ром частинок і полідисперсністю.
З метою встановлення придатності синтезова
них кополімерних матеріалів у вигляді гранул для
створення систем пролонгованого вивільнення
ліків проводили дослідження процесів сорбування і десорбування метиленового синього та карбамазину.
Проводили порівняльні дослідження сорбції
MC полімерними частинками на основі поліГЕМА та кополімерами ГЕМА-ПВП у нейтральному
середовищі (рис. 4).
Як видно з поданих результатів, основна час
тина барвника сорбується упродовж перших
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останніх незначна, але вона є причиною меншої
сорбційної здатності щодо MC.
Швидкість і величина десорбції MC ( С )
кополімерними сферами значно залежить від pH
середовища (рис. 5).

о

Рис. 5. Вплив pH середовища на кінетику десорбції ( С )
MC гранулами кополімерів ГЕМА-ПВП
pH: 1- 4; 2 - 7; 3 - 9

Найінтенсивніше MC вивільняється в кисло
му середовищі, при цьому досягається більше
значення граничної десорбції. У цьому випадку,
очевидно, утворений комплекс між функціональ
ними групами MC і кополімером руйнується,
у результаті чого спостерігаються більша швид
кість і максимальна величина десорбції.
У випадку карбамазину, який містить три кар
боксильні і одну гідроксильну групи, більшою
сорбційною здатністю відзначаються вже кополімери ГЕМА з ПВП (рис. 6), які майже у 2,5
рази перевищують за сорбційною здатністю полі
ГЕМА частинки.
З
4
23 24
25
τ, год
Введення до складу кополімеру ланок ПВП
суттєво збільшує як швидкість сорбції, так і гра
Рис. 4. Кінетичні криві сорбції MC полімерними
частинками: 1 - ПВП-пр-ГЕМА; 2 - поліГЕМА.
ничну кількість сорбованого лікарського засобу.
Середній розмір частинок, d , мм: 1 - 0 ,47 (PDI = 1,24);
Таким чином, регулювання співвідношення ла
2 - 0,90 (PDI = 1,27)
нок поліГЕМА та ПВП дає змогу змінювати в пот
трьох годин, у подальшому процес відбувається рібному напрямку сорбційні властивості кополі
повільно, і кінетична крива поступово виходить мерів.
на насичення. Причому сорбційна здатність гоДля полімерних частинок одного складу на
мополімерних частинок, навіть при більшому їх сорбційну здатність можна впливати через їхні
розмірі, є вищою порівняно з кополімерами. розміри, які, в свою чергу, можна регулювати
Відомо [4], що у процесах сорбції MC визна як зміною інтенсивності перемішування, так
чальну роль відіграє наявність на поверхні сор і зміною параметра розчинності δ вихідних ком
бента гідроксильних і карбоксильних груп. Від позицій (рис. 7), який визначає полярність сере
носна кількість таких груп у поліГЕМА є вищою довища, у якому частинки синтезуються.
порівняно з кополімером, за рахунок цього від
Отримані результати показують, що частинки
бувається сильніша електростатична взаємодія їх більшого розміру закономірно сорбують карбаіз катіоном MC (=N + =(CH 3 ) 2 ). Ланки ж ПВП у мазин із меншою швидкістю через меншу їх
кополімері у водному середовищі можуть існу питому поверхню. Причому максимальна кіль
вати як у вигляді кетоформи, так і у формі, що кість сорбованого препарату навіть через 24-48
містить катіонний атом нітрогену [7]. І хоча частка год також залишається меншою. Це дає змогу
u
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Рис. 6. Вплив природи полімерного
носія на сорбцію карбамазину

обґрунтувати висновок, що сорбція карбамази
ну відбувається в більшій мірі на поверхні
і у приповерхневих шарах гранул.
Важливим завданням у цій роботі було дослі
дити вплив pH середовища на десорбційні влас
тивості синтезованих гранульних кополімерів
(рис. 8). Слабкокисле середовище моделювало

Рис. 7. Вплив параметра розчинності δ компонентів
вихідної композиції на сорбційні властивості копо
лімерів. [ГЕМА] : [ПВП]= 8 : 2 мас.ч.; δ, (МПа) ш :
1 - 41,90; 2 - 44,46

довища суттєво впливає на перебіг десорбції
карбамазину. У слабкокислому середовищі ос
танній практично не виділяється з полімерних
частинок, що дуже важливо, адже у цьому ви
падку він не буде подразнювати стінки шлунка.
Зате в нейтральному і слабколужному середо
вищі карбамазин виділяється у дозах, терапев
тично достатніх для лікувальних цілей.
Синтезовані кополімери відзначаються хіміч
ною стійкістю в слабколужних і слабкокислих
середовищах, витримують стерилізацію в авто
клаві.
Висновки

Рис 8. Вплив pH середовища на кінетику десорбції
карбамазину
[ГЕМА] : [ПВП]= 8 : 2 мас.ч.

середовище шлунка, слабколужне - кишечнику.

Отримані результати відкривають перспективу
використання синтезованих гідрогелевих полі
мерів у вигляді плівок та гранул для створення
систем спрямованого і контрольованого вивіль
нення ліків. Це підтверджено попередніми випро
буваннями в AT «Галичфарм». Крім того, як
показали випробування упродовж 2005 р. в умо
вах НВФ «Сімко», розроблені дрібнодисперсні
гранульні кополімери виявилися ефективними
носіями для різного типу хроматографічних про
цесів, зокрема йонообмінної, біоспецифічної та
гель-проникної хроматографії, у т.ч. при виді
ленні білкових факторів із плазми крові, а також
ностями для імунологічних досліджень.
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V. Skorokhoda, N. Semenyuk, G. Lucan
NEW HIGH EFFECTIVE DRUG PROLONGED FREEING SYSTEMS
ON THE BASIS OF POLYMER HYDROGELS
The properties of synthesized hydrogels on the basis of polyvinylpyrrolidone and 2-hydroxy ethylmethacryate are explored. The interaction between structure and sorption-diffusive properties of
(co)polymers concerning the model substances and drug forms is determined. The mathematical model
of mass-transfering from the solid particle covered by hydrogel capsule is offered. The synthesized
(co)polymer fitness for the systems is confirmed.

