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АДСОРБЦІЯ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ ПОРИСТИМ 
КРЕМНЕЗЕМОМ 

Досліджено адсорбцію пористим кремнеземом диклофенаку натрію із розчинів в етанолі та 
оцтовій кислоті та особливості наступного вимивання активної сполуки водою. 
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сил, при цьому наявна конкуренція з розчинни- женої дії типу «Диклоберл ретард» (рис. 3). При 
ком за активні центри. Аналізуючи наступний порівнянні фармакокінетичних кривих можна 
відрізок ізотерми адсорбції диклофенаку натрію бачити, що найінтенсивніше диклофенак натрію 
з етанолу, можна побачити, що, оскільки сфор- вимивається зі звичайних таблеток і за півгоди-
мувались додаткові центри на поверхні кремне- ни у розчин переходить приблизно 93 % препа-
зему, величина адсорбції диклофенаку натрію рату. Активна речовина, нанесена на силохром, 
зростає. Це може свідчити про те, що взаємодія вимивається дещо повільніше, через 30 хв у роз-
між адсорбованими молекулами переважає сили чині зафіксовано приблизно 70 % диклофенаку 
взаємодії між розчиненою речовиною та адсор- натрію. 
бентом, і загальна адсорбція описується ізотер- Таким чином, одержані результати свідчать 
мою S-типу [5]. про можливість успішного використання пори-

Було проведено також порівняльні досліджен- стих кремнеземів як контейнерів для диклофе-
ня кінетики десорбції диклофенаку натрію, по- наку натрію та інших лікарських препаратів із 
передньо адсорбованого на силохромі, та із про- метою створення нових систем спрямованого 
мислових фармацевтичних препаратів – звичай- і контрольованого вивільнення активної речо-
них таблеток типу «Диклофенак» і капсул подов- вини. 

Рис. 3. Кінетичні криві десорбції диклофенаку натрію, попередньо адсорбованого на силохромі (с), із таблеток 
«Диклофенак» (а) та капсул пролонгованої дії «Диклоберл ретард» (b) 
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DICLOFENAC SODIUM ADSORPTION ON POROUS SILICA 

Adsorption of diclofenac sodium from solutions in ethanol or acetic acid on porous silica and 
peculiarities of the following waching out of active compound with water have been studied. 


