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АНОТАЦІЯ 

Альохіна Т.А. Токсикологічна оцінка дезлоратадину з обґрунтуванням й 

розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в повітрі робочої 

зони та у воді відкритих водойм. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” (22 – Охорона 

здоров'я). – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, МОЗ України; Державна установа “Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”, Львів, 

2018 рік. 

У дисертаційній роботі на основі узагальнення результатів проведених 

токсикологічних, гігієнічних, біохімічних, гістологічних, імунологічних і 

цитологічних досліджень розроблено та науково обґрунтовано орієнтовно 

безпечний рівень впливу дезлоратадину для повітря робочої зони, орієнтовно 

допустимий рівень для води водойм і комплекс профілактичних заходів із 

оздоровлення умов праці та захисту навколишнього середовища під час 

застосування лікарської субстанції дезлоратадин у виробництві 

антигістамінних препаратів третьої генерації.  

Встановлено, що за параметрами гострої пероральної токсичності 

дезлоратадин належить до помірно небезпечних речовин 3 класу небезпеки у 

відповідності з ГОСТ 12.1.007-76. Середньосмертельні дози дезлоратадину  

становлять 450-625 мг/кг і 255-400 мг/кг для щурів і мишей відповідно. 

Видова та статева чутливість тварин до дії дезлоратадину слабо виражена. 

Доза дезлоратадину 4000 мг/кг абсолютно смертельна для щурів, а доза 

дезлоратадину  1000 мг/кг – абсолютно смертельна для мишей. В клінічній 

картині гострого перорального отруєння переважають симптоми ураження 

центральної нервової системи. Загибель щурів розтягнута у часі і фіксується 

упродовж 2-4 діб. Загибель білих мишей відбувається упродовж доби.  

Загибель тварин виникає внаслідок гострої серцевої недостатності з 
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гіперемією та набряком легень, в інших внутрішніх органах спостерігаються 

ознаки гострої недостатності кровообігу – гіперемія, інтерстиційний набряк, 

мінімальні альтеративні зміни паренхіматозних клітин.  

Однократний інгаляційний вплив лікарської субстанції в концентраціях 

15 мг/м3, 50 мг/м3 та 150 мг/м3  не викликає загибелі піддослідних тварин. 

Клінічні симптоми інтоксикації характеризуються порушенням ритму 

дихання та зниженням рухової активності упродовж 2-3 годин від початку 

експерименту.  

Поріг гострої інгаляційної дії дезлоратадину за загальнотоксичним 

ефектом знаходиться на рівні 150 мг/м3.  

Зона гострої дії (Zac) дезлоратадину дорівнює 6,93 і дозволяє віднести 

його за цим показником до 2 класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76.  

 Дезлоратадин не володіє резорбтивно-токсичним та місцево-

подразнювальним ефектами при попаданні на шкіру. Викликає сильно 

виражене подразнення слизових оболонок очей.  

Субхронічний пероральний вплив дезлоратадину характеризується 

симптомами ураження центральної нервової системи та проявами 

подразнювальної дії. Загибель тварин відбувається внаслідок значних 

альтеративних запальних змін міокарду, які зумовлюють недостатність 

кровообігу. Коефіцієнт кумуляції дорівнює 2,8 і свідчить про 

середньовиражену кумулятивну активність.  

Дезлоратадин в дозах 1/500 DL50, 1/100 DL50 та DL50 чинить вплив на 

спермії биків, який характеризується зниженою інтенсивністю окисних 

процесів, ймовірно, зниженим функціонуванням ланцюга дихання 

мітохондрій і ресинтезом АТФ, що зумовлює втрату рухливості і зменшення 

тривалості виживання.  

При внутрішньошкірній сенсибілізації дезлоратадин не викликає 

алергенного ефекту, не спричиняє токсичного впливу на показники клітинної 

та гуморальної ланки імунітету. 
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 Дослідження віддалених ефектів впливу засвідчили, що дезлоратадин 

не викликає статистично достовірних змін показників ембріогенезу, однак 

створює реальну небезпеку розвитку віддаленого гонадотоксичного ефекту. 

У дозі 1/100 DL50 (4,5 мг/кг) він здійснює вплив на функціональні показники 

сперматогенезу. 

Процес виробництва дезлоратадину на стадіях зважування, 

просіювання, подрібнення та вологої грануляції супроводжується 

надходженням препарату в повітря робочої зони у концентраціях від 

0,05 мг/м3 до 0,2 мг/м3, а також потраплянням його на шкіру, слизові 

оболонки і забрудненням спецодягу працюючих. В процесі таблетування 

підвищений рівень шуму (81-83 дБ) та пил змішаного складу, що знаходиться 

у повітрі робочої зони, може підсилювати біологічну дію дезлоратадину на 

організм працівників.  

При проведенні регламентних робіт дезлоратадин зі стічними водами 

підприємства поступає в каналізаційну мережу і відповідно може попадати у 

відкриті водойми. Препарат надає воді содово-лужний запах і терпкий гірко-

солений  присмак. Дія речовини на процеси санітарного режиму   

експериментальних водойм характеризується підвищенням динаміки 

біохімічного споживання кисню (порогова концентрація 12,5 мг/дм3), 

зниженням розчиненого в воді кисню (порогова концентрація 25, 0 мг/дм3), 

затримкою на 2-3 доби процесів мінералізації у воді органічних речовин, 

гальмуючи як фазу амоніфікації, так і фазу нітрифікації (порогова 

концентрація 12,5 мг/дм3), стимуляцією росту і розмноження водної 

мікрофлори (порогова концентрація 6,25 мг/дм3), відсутністю впливу на рН 

водойм. 

Токсичність дезлоратадину, яка призводить до смертності 50 % 

гіллястовусих рачків Daphnia magna Straus, проявляється у межах                       

5,7–19,2 мг/дм3, у залежності від часу дії та концентрації. Концентрація 

дезлоратадину 2,9 мг/дм3 є помірно токсичною й належить до 3 класу 

токсичності; концентрації від 5,7 мг/дм3 до 19,2 мг/дм3 – середньотоксичні, 4 
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клас токсичності. Концентрація 0,57 мг/дм3 не проявляє гострої летальної 

токсичності. Порогова концентрація за впливом на водні організми становить 

0,5 мг/дм3. 

На підставі проведених досліджень  науково обґрунтовано, розроблено і 

затверджено МОЗ України орієнтовно безпечний рівень впливу 

дезлоратадину у повітрі робочої зони виробничих приміщень – на рівні 

0,1 мг/м3, аерозоль, та рекомендовано орієнтовно допустимий рівень 

дезлоратадину для води водойм – на рівні 0,5 мг/дм3 (лімітуюча ознака – 

загальносанітарна). 

 Розроблена і атестована Укрметртестстандартом спектрофотометрична 

методика вимірювання концентрацій дезлоратадину у повітрі.  

Розроблено комплекс рекомендацій та профілактичних заходів щодо 

порядку використання гігієнічних нормативів, контролю здоров'я працюючих 

та умов праці, зокрема, проведення періодичних медичних оглядів з 

обов'язковим залученням андролога не рідше одного разу на рік; 

забезпечення працівників харчуванням направленої дії з комплексом 

вітамінів; контроль вмісту дезлоратадину в повітрі робочої зони не рідше 2-х 

разів за робочий день, використання індивідуальних засобів захисту. 

Ключові слова: дезлоратадин, антигістамінні препарати, 

токсикологічні властивості, гігієнічні нормативи, повітря робочої зони, вода 

водойм, профілактичні заходи, орієнтовно безпечний рівень вмісту, 

орієнтовно допустимий рівень. 

Alyokhina T.A. Toxicological assessment of desloratadine with substantiation 

and development of hygienic regulations for permissible content in the air of the 

working zone and water of open water reservoirs. - Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of biological 

sciences in specialty 14.02.01 "Hygiene and Professinal Pathology" (22 – Health 

protection). – Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky, State 
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Institution "Kundiiev Institute of Occupational Health National Academy of 

Medical Sciences of Ukraine", Lviv, 2018. 

In this work toxicological, hygienic, biochemical, histological, 

immunological, cytological, physico-chemical studies of the drug substance 

desloratadine were carried out. Based on the conversations of the results of the 

studies, the permissible content in the air of the working zone, water of water 

reservoirs and the set of preventive measures designed to improve working 

conditions and protect the environment during the use of the substance 

desloratadine in the production of antihistamines of the third generation has been 

developed and scientifically justified. 

The desloratadine is found to be a moderately hazardous substance (3rd grade 

of hazard) by the parameters of acute oral toxicity in accordance with 

GOST 12.1.007-76. The average lethal doses for desloratadine are 450-625 mg/kg 

and 255-400 mg/kg for rats and mice, respectively. The species and sexual 

sensitivity of animals to the action of desloratadine are weakly expressed. The dose 

of desloratadine 4000 mg/kg is absolutely lethal for rats, and the dose of 

desloratadine 1000 mg/kg is absolutely deadly for mice. Symptoms of a lesion 

central nervous system (transient excitation of animals, lack of exercise, ataxia), 

dysrhythmia and violation of the respiration rate have prevailed in the clinical 

picture of acute peroral poisoning. The death of rats is stretched in time and fixed 

for 2-4 days. The death of white mice occurs within 2-4 days. The death of animals 

occurs as a result of acute heart failure with hyperemia and pulmonary edema, in 

other internal organs there are signs of acute blood-groove failure - nipreme, 

intestinal edema, minimal alterative changes in parenchymal cells. 

 A single inhalation effect of the drug substance at a concentration of 

15 mg/m3, 50 mg/m3, 150 mg/m3 does not cause the death of laboratory animals. 

The clinical symptoms of intoxication are characterized by a violation of the 

rhythm of breathing and a decrease in motor activity within 2-3 hours from the 

beginning of the experiment.  
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The threshold of acute inhalation action of desloratadine by the general toxic 

effect is at the level of 150 mg/m3. 

Zone of acute action (Zac) desloratadine is equal to 6.93 and allows to 

attribute it 2nd grade of hazard by this indicator in accordance with 

GOST 12.1.007-76. 

Desloratidine has strongly expressed locally irritant effect in contact with 

conjunctiva. Skin- resorptive and locally irritant effects in skin contact are absent. 

Subchronic oral impact of desloratadine is characterized by symptoms of 

central nervous system lesion and manifestations of irritating action. The death of 

animals is due to significant alterative inflammatory changes in the myocardium, 

which cause circulatory failure. The cumulative coefficient is 2.8 and indicates the 

average cumulative activity. 

Desloratadine in doses of 1/500 DL50, 1/100 DL50 and DL50 has an effect on 

bulls' sperm, which is characterized by low intensity of oxidative processes, 

probably reduced functioning of the mitochondrial respiration chain and ATP 

resynthesis, that causes loss of mobility and reduction of survival time. 

Intradermal sensitization of desloratadine does not cause an allergenic effect, 

toxic effects on the indicators of the cellular and humoral levels of inborn and 

acquired immunity. 

Studies of long-term effects of exposure have shown that desloratadine does 

not effect on indices of embryogenesis, however, it creates a real danger of the 

development of a remote gonadotoxic effect. In a dose of 1/100 DL50 (4.5 mg/kg) 

it affects the functional parameters of spermatogenesis. 

The process of desloratadine production in the stages of weighing, 

screening, crushing and wet granulation is accompanied by the admission of the 

substance in the air of working zone at concentrations from 0.05 mg/m3  to 

0.2 mg / m3, as well as its penetration into the skin, mucous membranes and 

contamination of working clothes . During the tableting, an increased noise level 

(81-83 dB) and mixed blended dust in the air of the working zone can increase the 

biological effect of desloratadine on the body of labors. 
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When carrying out maintenance desloratadine with the wastewater enters the 

sewer system and accordingly can fall into open water. The substance gives the 

water a soda-alkaline smell and an acerbic bitter-salty flavor. The action of 

substance on the processes of the sanitary regime of basins is characterized by an 

increase in the biochemical oxygen demand (threshold concentration – 

12,5 mg/dm3), a decrease in oxygen dissolved in water (threshold concentration – 

25,0 mg/dm3), a delay of 2-3 days of processes of mineralization in water of 

organic substances, inhibiting both the ammonification phase and the nitrification 

phase (threshold concentration – 12,5 mg/dm3), the influence on the growth and 

reproduction of saprophytic microorganisms (threshold concentration – 

6,25 mg/dm3), a lack of influence on the pH of water bodies. 

The toxicity of desloratadine, which leads to the death of 50% of Daphnia 

magna Straus, is between 5.7 and 19.2 mg / dm3, depending on the time of action 

and concentration. The concentration of desloratadine 2.9 mg / dm3 is a moderately 

toxic and belongs to 3rd grade of toxicity; concentration from 5.7 mg / dm3 to 

19.2 mg / dm3 – medium toxic, 4th grade of toxicity. Concentration of 

0.57 mg / dm3 does not show an acute lethal toxicity. The threshold concentration 

for effects on aquatic organisms is 0.5 mg / dm3. 

The indicative safe level of exposure for desloratadine in the air of the 

working area was developed based on conducted studies and approved by the 

Ministry of Health of Ukraine – 0.1 mg / m3, aerosol. Approximately safe level of 

desloratadine in water of open water bodies was grounded – 0.5 mg / dm3 (limiting 

sign – general sanitary). 

The spectrophotometric method of measuring concentrations of 

desloratadine in the air has been developed and certified by Ukrmetrteststandard. 

The complex of preventive measures includes the use of personal protective 

equipment, provision of nutritionally-targeted nutrition to a complex of vitamins, 

and periodic medical examinations with the involvement of an andrologist at least 

once a year. 
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Key words: desloratadine, antihistamines, toxicological properties, hygienic standarts, 

air working area, water reservoirs, preventive measures, safe level of exposure. 
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6. Кузьминов Б.П. Обоснование ориентировочно безопасного уровня 

воздействия дезлоратадина в воздухе рабочей зоны / Б.П. Кузьминов, 

Т.С. Зазуляк, В.А. Туркина, Т.А. Алёхина // «Здоровье и окружающая 

среда». Сборник научных трудов. Минск.– 2015. – Вып. 25 (2). – С. 113–

116. (Здобувачем проведено аналіз сучасної літератури,  

експериментальні дослідження та підготовка статті до друку. 

Співавторами проведено аналіз отриманих результатів та розрахунок 

гігієнічного нормативу). 

7. Кузьминов Б.П. Обоснование допустимого содержания диазолина в воздухе 

рабочей зоны химико-фармацевтического производства. Б.П. Кузьминов, 

Т.С. Зазуляк, В.А. Туркина, А.А. Брейдак, Т.А. Алёхина // 

Токсикологический вестник. – 2016. – № 1 (136). – С. 18–21. (Здобувачем 

виконано частину літературного пошуку, підготовка статті до друку, 

взято участь у розрахунку гігієнічного нормативу. Співавторами 

надано консультативну допомогу при узагальненні результатів). 

8. Зазуляк Т.С. Экспериментальная оценка влияния дезлоратадина на 

функциональные показатели сперматогенеза крыс / Т.С. Зазуляк, 

А.И. Галушка, Т.А. Алехина, И.В. Перейма. // Сборник научных статей II 

Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Военная и экстремальная медицина: перспективы развития и 

проблемы преподавания». Гомель – 2015г. – С.160–163. (Здобувачем 

виконано частину експериментальної частину роботи, проведено огляд 

літератури, аналіз отриманих результатів. Співавторами виконана 

частина експериментальної роботи, надана консультативна допомога 

при узагальненні отриманих результатів). 

9. Зазуляк Т.С. Сравнительная оценка иммунотоксических свойств 

антигистаминных препаратов I, II, III поколения / Т.С. Зазуляк, 

Т.А. Алехина, А.А. Брейдак //Международный Научный Институт 
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“Educatio” – 2015. – № 1(8). – С.158–160. (Здобувачем проведено частину 

експериментальної роботи, збір матеріалу, аналіз результатів 

дослідження. Співавторами надано консультативну допомогу). 

10. Кузьмінов Б.П. Вимірювання концентрацій дезлоратадину у повітрі 

виробничих приміщень хіміко-фармацевтичних виробництв/ 

Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, Т.А. Альохіна, Л.П. Шевчук // Актуальні 

проблеми профілактичної медицини. – 2016. – Вип. 1–2 (13). – С. 100–

104. (Здобувачем особисто виконано фрагмент експериментальної 

частини. Співавторами  надано практичну та методичну допомогу у 

виконанні експериментів та інтерпретації отриманих результатів). 

11. Альохіна Т.А. Оцінка умов праці у виробництві лікарського засобу 

“ЕДЕМ” / Т.А. Альохіна, О.Б. Кузьмінов // Актуальні проблеми 

профілактичної медицини. – 2016. – Вип. 1–2 (13). – С. 7–9. (Здобувачем 

проведено пошук літератури, збір матеріалу. Співавтором надано 

консультативну допомогу при аналізі та узагальненні матеріалу). 

12. Кузьмінов Б.П. Фармакологічна активність та особливості біологічної дії 

дезлоратадину на організм (огляд літератури) / Б.П. Кузьмінов, 

Т.А. Альохіна // Актуальні проблеми профілактичної медицини. – 

2017. – Вип.1 (14). – С.91 – 97. (Здобувачем проведено аналіз, збирання 

матеріалів та узагальнення результатів. Співавтором надано 

консультативну допомогу). 

13. Кузьмінов Б.П. Антигістамінні препарати ІІІ покоління (огляд 

літератури) / Б.П. Кузьмінов, Т.А. Альохіна // Актуальні проблеми 

профілактичної медицини. – 2017. – Вип.1 (14). – С.86 – 91. (Здобувачем 

проведено пошук та аналіз наукової літератури. Співавтором надано 

консультативну допомогу). 

14. Альохіна Т.А. Дослідження ембріотоксичної дії дезлоратадину на 

організм лабораторних тварин при інтраназальному шляху надходження 

/ Т.А. Альохіна, В.А. Туркіна, О.І. Грушка // Медичні перспективи. – 

2017. – Т. 22. – № 1. – С. 102 – 106. (Здобувачем виконано 
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експериментальну роботу. Співавторами надано методичну та 

практичну допомогу при статистичній обробці, аналізі та узагальненні 

результатів дослідження). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

15. Кузьминов А.Б. Оценка острой токсичности антигистаминных 

препаратов лоратадина и дезлоратадина на DAPHNIA MAGNA / 

А.Б. Кузьминов, Т.С. Зазуляк, Т.А. Алехина // Сборник трудов IV съезда 

токсикологов России, 6-8 ноября 2013 г. Москва, 2013. – С.271 – 273. 

(Здобувачем взята участь у плануванні експерименту, зборі матеріалу, 

аналізі результатів дослідження. Співавторами надано консультативну 

допомогу). 

16. Кузьминов А.Б. Сравнительная оценка острой и субхронической 

токсичности антигистаминных препаратов I, II и III поколения / 

А.Б. Кузьминов, Т.С. Зазуляк, Т.А. Алехина // Научная дискуссия: 

вопросы медицины. – 2014. – № 2(18) . – С.149 – 156. (Здобувачем 

виконано частину експериментальної роботи, огляд літератури. 

Співавторами надано консультативну допомогу при аналізі та 

узагальненні даних). 

17. Кузьмінов О.Б. Оцінка кумулятивної активності діазоліну, лоратадину та 

дезлоратадину у підгострому експерименті на білих мишах./ 

О.Б. Кузьмінов, Т.А. Альохіна, О.А. Брейдак. Матеріали XIV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 

“Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини” Біологія тварин. Львів – 2015. –Т.17. – № 4. – 

С.178. (Здобувачем проведено частину експериментальної роботи, 

аналіз результатів дослідження. Співавторами надано консультативну 

та методологічну допомогу). 

18. Кузьмінов Б.П. Гостра токсичність деяких лікарських засобів в 

експерименті на гіллястовусих рачках Daphnia magna straus/ 

Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, Т.А. Альохіна, І.В. Перейма. Збірник 
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матеріалів науково-практичної конференції ”Довкілля і здоров’я 23 

квітня 2015 року ” ТДМУ Укрмедкнига. Тернопіль – 2015. – С.45 – 46. 

(Здобувачем взята участь у плануванні експерименту, зборі матеріалу, 

аналізі результатів дослідження. Співавторами надано консультативну 

допомогу). 

19. Туркіна В.А. Дослідження впливу лікарських субстанцій на 

репродуктивну функцію лабораторних тварин в експерименті: 

результати та перспективи/ В.А. Туркіна, Т.С. Зазуляк, Т.А. Альохіна, 

О.А. Брейдак, Яськів Г.І., Зелений А.Л. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю “Профілактична медицина: здобутки 

сьогодення та погляд у майбутнє (до 100 річчя ДЗ ”Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України”) 19–20 травня 2016, м. Дніпро” 

Дніпро. – 2016. – С.175 – 177. (Здобувачем проведено частину 

експериментальної роботи, аналіз результатів дослідження. 

Співавторами надано консультативну та методологічну допомогу). 

20. Альохіна Т.А. Вплив дезлоратадину на органолептичні показники води 

відкритих водойм / Т.А. Альохіна, В.А. Туркіна, О.І. Грушка, А.М. Де 

Агіар Даніель // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції “Актуальні питання медичної теорії та практики”. – 

Дніпро. – 2016. – С. 93 – 96. (Здобувачем проведено експериментальну 

роботу, пошук та огляд літератури, аналіз отриманих даних. 

Співавторами надано консультативну та методологічну допомогу). 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

21.  Профілактика професійних інтоксикацій антигістмінними препаратами 

(димедролом, діазоліном, лоратадином, дезлоратадином) у хіміко-

фармацевтичному виробництві): інформаційне повідомлення 

Львівського обласного центру здоров'я /Кузьмінов Б.П., Зазуляк Т.С., 

Кузьмінов О.Б., Альохіна Т.А [та ін.]; Львівський національний 

університет ім. Данила Галицького. – Львів, 2016 р. – 4 с. 
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АГП – антигістамінні препарати 

AЛT – аланінамінотрансфераза 

АНД – аналітичний нормативний документ 

AСT – аспартатамінотрансфераза 

АТФ – аденозинтрифосфорна кислота 

БСК – біохімічне споживання кисню 

ЕКГ – електрокардіограма 

ІСЛМ – індекс співвідношення лімфоцитів та моноцитів 

ІСНМ – індекс співвідношення нейтрофілів та моноцитів 

ІСНЕ – індекс співвідношення нейтрофілів та еозинофілів 

ІРІ – імуннорегуляторний індекс 

КВЧ – коефіцієнт видової чутливості тварин 

КСЧ – коефіцієнт статевої чутливості тварин 

ЛВІ – лейко-В-клітинний індекс 

ЛТІ – лейко-Т-клітинний індекс  

ЛНМУ – Львівський національний медичний університет 

МДТД – максимальна добова терапевтична доза  

МНД – максимальна недіюча доза  

МНК – максимальна недіюча концентрація 

НДТД – найвища добова терапевтична доза  

ОБРВ – орієнтовно безпечний рівень впливу 

ПЕГ – поліетиленгліколь 

ПК – порогова концентрація 

РСАЛ – реакція специфічної агломерації лейкоцитів 

РСЛЛ – реакція специфічного лізису лейкоцитів 

СД3+ – Т-лімфоцити 

СД4+ – Т-хелпери 

СД8+ – Т-цитотоксичні 
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СД16+ – натуральні кілери 

СД22+ – В-лімфоцити  

СПП – сумаційно-пороговий показник 

ФСБ – фосфатно–сольовий буфер 

ЦНС – центральна нервова система 

ЦІК – циркулюючі імунні комплекси 

CL50 – середньосмертельна концентрація при інгаляційному надходженні 

DL50 – середньосмертельна доза  при введенні в шлунок 

DL100 – абсолютно смертельна доза при введенні в шлунок 

ЕТ50  – середньоефективний час загибелі тварин  

IgA – імуноглобуліни класу А 

IgG – імуноглобуліни класу G 

IgM – імуноглобуліни класу М 

Кcum – коефіцієнт кумуляції  

Limac – поріг гострої інгаляційної дії 

Zac – зона гострої дії  
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ВСТУП 

 

Проблема охорони здоров'я працюючого населення стала останнім 

часом однією з пріоритетних державних задач у багатьох країнах світу [1]. 

Вирішення цієї проблеми залежить від реалізації великого обсягу державних, 

регіональних та відомчих заходів різних рівнів, серед яких першочерговими є 

визначення рівнів забруднення виробничого середовища шкідливими 

речовинами, а також встановлення характеру і ступеню цього впливу на 

здоров'я людей. 

У галузі виробництва лікарських засобів комплекс науково-практичної 

інформації щодо науково обґрунтованих та розроблених рівнів гігієнічних 

нормативів для забруднюючих речовин; визначення патогенетичних 

порушень в організмі під їх впливом; динаміки змін величин концентрацій 

шкідливих речовин в повітрі робочої зони виробничих приміщень є базовим 

підґрунтям для формування стратегічних напрямків діяльності фахівців 

профільних контролюючих органів з проблеми розробки та реалізації 

профілактичних заходів з охорони здоров’я працюючих безпосередньо на 

виробництві [2]. 

В рамках державної цільової програми “Розвиток імпортозамінних 

виробництв та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними на 

2011-2021 рр.” [3] 6 хіміко-фармацевтичних підприємств України випускають 

генерічні антигістамінні препарти третього покоління з активним 

фармацевтичним інгредієнтом дезлоратадином. Обсяг випуску цих 

препаратів за останні 5 років збільшився вдвічі, оскільки біля 10 млн 

мешканців України мають різноманітні прояви алергії та потребують 

призначення антигістамінних препаратів [4]. Зростання частоти алергічних 

захворювань обумовлено екологічно несприятливими умовами життя [5, 

6, 7], стрімким розвитком промисловості [8, 9, 10, 11], вірусними, 

бактеріальними, грибковими інфекціями [12, 13, 14], частими стресовими 

ситуаціями [15]. 
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Одним з найбільш ефективних лікарських засобів для усунення 

алергічних симптомів різної етіології є дезлоратадин [16, 17]. Дезлоратадин 

належить до групи блокаторів тривалої дії H1-гістамінових рецепторів, 

пригнічує вивільнення гістаміну і лейкотрієну С4 з опасистих клітин, 

попереджає розвиток і полегшує перебіг алергічних реакцій, має 

протисвербіжну та протиексудативну дію, зменшує проникність капілярів, 

попереджує розвиток набряку тканин, знімає спазм гладкої мускулатури [18]. 

У науковій літературі є значний обсяг інформації щодо клінічної 

ефективності дезлоратадину при лікуванні бронхіальної астми [19], 

алергічного риніту [20, 21], атопічного дерматиту [22, 23], гострої 

кропив’янки [24], алергічного конъюктивіту [25]. 

Разом з тим, відсутні вітчизняні дані щодо гігієнічних аспектів 

виробництва дезлоратадину, зокрема обґрунтування комплексних заходів з 

охорони здоров’я працюючих і визначеня ступеню шкідливості виробничих 

стічних вод для водойм. 

Крім того, вітчизняні наукові дослідження щодо наукового 

обґрунтування та розробки гігієнічних нормативів дезлоратадину у повітрі 

робочої зони та в об’єктах навколишнього середовища до цього часу не 

проводились.  

Вищезазначене обумовило актуальність, мету та завдання даної 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом наукової теми, яка виконувалась 

лабораторією промислової токсикології Львівського національного 

медичного університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького: “Наукове 

обґрунтування гігієнічних регламентів допустимого вмісту лікарських 

препаратів в об’єктах довкілля та розробка кількісних методів їх визначення 

у повітрі’’ – реєстраційний номер 0109U000023. 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи: експериментальна 

санітарно-токсикологічна та гігієнічна оцінка дезлоратадину в проблемі 
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наукового обґрунтування та розробки орієнтовно безпечних рівнів впливу в 

повітрі робочої зони та воді водойм. 

Досягнення вказаної мети здійснювалось через вирішення наступних 

завдань: 

1. Оцінити токсичність і характер біологічної дії дезлоратадину на 

лабораторних тваринах, Daphnia magna straus та сперміях биків. 

2. Дослідити імунотоксичну дію та віддалені ефекти впливу 

дезлоратадину. 

 3. Дати гігієнічну оцінку умовам праці на виробництві дезлоратадину 

та обґрунтувати комплекс профілактичних заходів з охорони здоров’я 

працюючих. 

 4. Дослідити вплив дезлоратадину на органолептичні властивості води і 

санітарний режим водойм 

 5. Науково обґрунтувати та розробити орієнтовно безпечний рівень 

впливу дезлоратадину у повітрі робочої зони та орієнтовно допустимий рівень 

у воді водойм. 

Об'єкт дослідження: токсикодинаміка дезлоратадину при різних 

шляхах надходження в організм лабораторних тварин в умовах гострого та 

субхронічного дослідів; віддалені ефекти впливу; цито - та екотоксичність 

досліджуваної субстанції в експериментах іn vitro. 

 Предмет дослідження: санітарно - гігієнічні показники умов праці 

при виробництві дезлоратадину; зміни токсикологічних, імунологічних, 

біохімічних, морфологічних показників лабораторних тварин при гострій та 

субхронічній експозиції дезлоратадином; токсична дія субстанції на 

гіллястовусих рачків Daphnia Magna straus та спермії биків; органолептичні 

показники та санітарний режим експериментальних водойм під впливом 

дезлоратадину. 

Методи дослідження: токсикологічні, гігієнічні, біохімічні, 

гістологічні, імунологічні, цитологічні, фізико-хімічні, статистичні. 
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Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше на основі експериментальних досліджень на лабораторних 

тваринах і тест-об’єктах науково обґрунтовано структурно-метаболічні 

механізми порушень в органах і системах організму при інгаляційному 

шляху надходження антигістамінного препарату третьої генерації – 

дезлоратадину, що дозволило здійснити наукове обґрунтування рівнів 

державних гігієнічних регламентів України та одержати нові знання та 

інформацію. 

Доповнено параметри токсичності дезлоратадину при різних шляхах 

надходження в організм лабораторних тварин, рівні токсичної дії для Daphnia 

magna Straus та цитотоксичної дії для сперміїв биків. Визначено кумулятивні 

та алергенні властивості дезлоратадину, вплив на гематологічні, біохімічні 

показники і гістоструктуру тканин внутрішніх органів щурів.  

Показано, що гостре отруєння організму тварин дезлоратадином 

характеризується переважанням симптомів порушень центральної нервової 

системи, а морфологічна картина внутрішніх органів свідчить про наявність 

гострої недостатності кровообігу – гіперемії, інтерстиційного набряку, 

альтеративних змін паренхіматозних клітин.  

Виявлено гонадотоксичну дію дезлоратадину в залежності від дози 

речовини і відсутність статистично достовірних змін показників ембріогенезу 

під впливом досліджуваної сполуки.  

Встановлено високу небезпеку дезлоратадину при інгаляційному шляху 

надходження, що свідчить про ймовірність несприятливого впливу на здоров'я 

працюючих у виробничих умовах. 

Виявлено несприятливий вплив дезлоратадину на органолептичні 

показники води та процеси самоочищення експериментальних водойм.  

Таким чином, вперше обґрунтовано прогноз потенційної небезпеки 

дезлоратадину для водних екосистем. 
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Практичне значення одержаних результатів. 

Проведена вперше гігієнічна оцінка умов праці на хіміко-

фармацевтичному виробництві свідчить про можливість виділення в повітря 

робочої зони дезлоратадину в концентраціях, що перевищують 

рекомендований безпечний рівень в 2 рази. 

Одержані результати покладені в основу наукового обґрунтування 

гігієнічних регламентів допустимого вмісту дезлоратадину в повітрі робочої 

зони виробничих приміщень та у воді водойм.  

Розроблено та впроваджено в практику державного санітарно-

епідеміологічного нагляду методику вимірювання концентрацій 

дезлоратадину (свідоцтво про атестацію МВВ № 081/12-0896-14) у повітрі 

робочої зони та комплекс санітарно-гігієнічних і медико-профілактичних 

заходів, спрямованих на покращення умов праці та збереження здоров,я 

працівників, що контактують з речовиною (інформаційне повідомлення 

Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, 

Львівського обласного центру здоров'я, 2016 р.).  

Результати роботи впроваджено на підприємстві ПАТ “Фармак”, 

м. Київ (додаток А), y навчальний процес на кафедрах фармакології 

(додаток Б) і гігієни та профілактичної токсикології (додаток В) Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, гігієни та 

екології № 2 Харківського національного медичного університету 

(додаток Г) . 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено аналіз 

вітчизняних та зарубіжних наукових літературних джерел та патентної 

інформації. Самостійно здійснено планування та проведення 

експериментальних токсикологічних досліджень на лабораторних тваринах. 

Автором особисто виконані фізико-хімічні дослідження при гігієнічній 

оцінці впливу дезлоратадину на органолептичні властивості води і 

санітарний режим водойм. Самостійно проведено статистичну обробку, 

розрахунки й інтерпретацію результатів.  
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 Гігієнічні дослідження в умовах виробництва проведені за допомогою 

співробітників санітарно-промислової лабораторії відділу гігієни праці та 

охорони навколишнього середовища ПАТ “Фармак” (начальник лабораторії 

А.М. Єсипенко), цитологічні дослідження виконані за консультативної 

допомоги д.с-г.н. Д.Д. Остапіва, гістологічні дослідження виконані за 

консультативної допомоги доц., к.мед.н. Ю.В. Бісяріна, імунологічні та 

біохімічні дослідження – за консультативної допомоги к. мед.н. О.І. Грушки 

Методика вимірювання концентрацій дезлоратадину у повітрі розроблена у 

співавторстві з с.н.с., к.б.н. Т.С. Зазуляк.   

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

представлені та обговоренні на IV з'їзді токсикологів Росії (Москва, 2013), 

конференції “Научная дискуссия: вопросы медицины” (Москва, 2014), XIV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Молоді 

вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини” (Львів, 2015), науково-практичній конференції 

“Довкілля і здоров’я” (Тернопіль, 2015), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Профілактична медицина: здобутки сьогодення та 

погляд у майбутнє ” (Дніпро, 2016), міжнародній науково-практичній 

конференції ”Сучасна медицина: актуальні питання” (Одеса, 2016), науково-

практичній конференції, присвяченій 30-річчю лабораторії промислової 

токсикології ЛНМУ ім. Данила Галицького (Львів, 2017).   

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 21 роботу , з них 7 

у виданнях, які включені до міжнародних наукових баз, 5 статей (з яких 2 

одноосібні) в рекомендованих МОН України наукових фахових виданнях, 3 

статті – у наукових фахових виданнях інших держав, 6 статей та 8 тез 

доповідей – в інших виданнях, 1 інформаційне повідомлення.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 

огляду літератури, розділу “Матеріали та методи досліджень”, 4-х розділів 

власних досліджень, висновків, рекомендацій, списку літератури. Загальний 

обсяг дисертації становить 158 сторінок тексту ком’ютерного друку. 
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Дисертація містить 34 таблиці, 9 рисунків. Бібліографія включає 182 

джерела, з них 121 кирилицею і 61 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ГІГІЄНІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІКО-

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. АНТИГІСТАМІННІ 

ПРЕПАРАТИ ІІІ ПОКОЛІННЯ. ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ДЕЗЛОРАТАДИНУ НА ОРГАНІЗМ 

(огляд літератури). 

 

1.1. Гігієнічна та екологічна характеристика хіміко-фармацевтичної 

промисловості. 

Фармацевтична галузь України на сучасному етапі набуває свого 

становлення і невпинного розвитку: неухильно зростає кількість і суттєво 

підвищується якість лікарських засобів і виробів медичного призначення, які 

випускаються вітчизняними фармацевтичними підприємствами, фірмами і 

об'єднаннями. В першу чергу, необхідно відзначити таких виробників 

фармацевтичної продукції, як: «Фармацевтична фірма «Дарниця», 

ПАТ «Київмедпрепарат», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Фармак», 

ПАТ «Київський вітамінний завод», СП «Сперко-Україна» тощо [26].  

Під час виробництва ліків працівники хіміко-фармацевтичних 

підприємств стикаються з широким спектром небезпечних факторів, які 

можна класифікувати наступним чином [27]:  

- хімічні (пил, пари, аерозолі); 

- фізичні (освітлення, температура, вологість, випромінювання, 

електрика, шум); 

- ергономічні (монотонність, статичне положення та ін.); 

- біологічні (віруси, бактерії, гриби та продукти їх метаболізму); 

-  пов'язані з роботою стресові фактори. 

Провідним негативним чинником є токсичний – забруднення повітря 

робочої зони сировинними, проміжними та кінцевими продуктами на різних 

стадіях технологічного процесу [28]. Стосовно хімічного фактора небезпеки, 
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необхідно відмітити, що для нього характерна унікальна специфіка в умовах 

хіміко-фармацевтичного виробництва. Вона полягає у тому, що працівники, 

контактують із субстанціями, завданням яких є корекція патофізіологічних 

порушень чи фактора, що лежать основі захворювання. І якщо така дія  

хімічної сполуки загалом бажана для хворих, то для працівників  

фармацевтичної промисловості вона є неприйнятною. Отже, небезпеки, що 

викликають занепокоєння стосовно професійного впливу фармакологічних 

субстанцій, відрізняються від фармакологічних ефектів. Саме з впливом 

таких біологічно активних сполук, розроблених та вироблених, як 

фармацевтичні препарати, пов'язані найбільш очевидні ризики для 

професійного здоров'я працівників фармацевтичної промисловості [29]. 

Крім того, існує відмінність і у шляхах надходження фармацевтичних 

субстанцій в умовах виробництва та у клінічній практиці. На хіміко- 

фармацевтичних підприємствах найважливіший шлях надходження 

біологічно активних сполук – інгаляційний та всмоктування й проникнення 

через шкіру. Даний аспект може суттєво впливати на біодоступність, а 

відповідно й на токсичність сполук [30, 31]. Це, в свою чергу, може 

призводити до пошкодження багатьох систем організму, канцерогенних, 

мутагенних та тератогенних ефектів, особливо персоналу, що безпосередньо 

контактує з активними хімічними речовинами [32]. 

У виробництві лікарських препаратів у якості сировини та 

напівпродуктів використовують більш ніж 3000 різних хімічних речовин. З 

2004 року NIOSH регулярно публікує перелік ліків, що є небезпечними для 

працівників фармацевтичної галузі. Приблизно половина лікарських засобів 

відносяться до протипухлинних препаратів, а решта – імунодепресанти, 

гормональні, противірусні препарати та ін. [33]. 

Питання професійного здоров’я працівників фармацевтичних 

підприємств обговорюється у низці публікацій [34, 28, 35, 36, 37, 38, 39]. 

Перші позиції серед професійних захворювань працівників хіміко-

фармацевтичного виробництва займають розлади опорно-рухового апарату, 
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респіраторні захворювання (алергічний риніт, астма), алергічні прояви з боку 

шкіри та слизових оболонок, відмічені серцеві та онкологічні захворювання, 

порушення репродуктивної функції. Не зважаючи на великі об'єми хіміко-

фармацевтичного виробництва, епідеміологічні дослідження цієї сфери 

виробництва відносно незначні. 

 Проблеми гігієнічного контролю за забрудненням виробничого 

середовища потенційно небезпечними хімічними речовинами, що тісно 

пов’язані не тільки зі збереженням здоров’я працюючої людини, але й зі 

збереженням трудового потенціалу взагалі, повинні вирішуватися шляхом 

ефективної організації гігієнічного контролю, спираючись на вимоги 

відповідних законодавчих та нормативних документів, прийнятих в 

Україні [40].  

Функціонування сучасної хіміко-фармацевтичної індустрії 

регламентується нормативними документами, де закладені основи не тільки 

охорони виробничого середовища, але й природоохоронні засади [41]. 

Велику увагу гігієнічна спільнота приділяє проблемі можливого потрапляння 

активних фармацевтичних субстанцій у довкілля. У дослідженнях, що 

фінансуються спільно UBA та BUMB, Центром водних ресурсів IWW в 

університеті Дуйсберга-Ессена у літературних даних знайдено 123 761 

повідомлення про загальну кількість випадків наявності та вимірювання 

концентрацій фармацевтичних препаратів у навколишньому середовищі у 

світовому масштабі. Більшість із них – це їх наявність у стічних та 

поверхневих водах. У грунті та осаді було знайдено лише невелику 

частку [42].  

Традиційні методи очищення стічних вод недостатні для повного 

видалення активних фармацевтичних інгредієнтів. Незважаючи на те, що 

фармацевтичні продукти є біологічно активними, вони погано піддаються 

процесам біологічної деградації, що робить характер забруднення складним 

та непридатним до використання звичайних методів очищення [43, 44]. Про 

це свідчить виявлення наступних класів фармацевтичних сполук у 
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поверхневих водах: анальгетиків, антидепресантів, антигіпертензивних 

препаратів, контрацептивів, антибіотиків, стероїдів. [ 45, 46, 47, 48] 

Одним із шляхів контролю за якістю довкілля і опосередковано якістю 

життя працівників та в цілому популяції є нормування вмісту лікарських 

субстанцій у довкіллі, зокрема у водному середовищі [49].  

Дані вітчизняної та закордонної літератури, присвячений проблемі 

охорони здоров'я працівників хіміко-фармацевтичного виробництва та його 

впливу на навколишнє середовище, переважно, охоплють такі класи 

лікарських засобів, як антибіотики, цитостатики, анальгетики тощо. 

Антигістамінні препарати в розрізі цієї проблеми у публікаціях висвітлені не 

достатньо, хоча згідно з даними ВООЗ алергія за рівнем захворюваності 

посідає третє місце серед інших нозологій.  

 

1.2. Антигістамінні препарати ІІІ покоління 

Алергія (від грец. alios - інший, ergon - дію) – імунна реакція організму 

на будь-які речовини антигенної або гаптенної природи, що супроводжується 

пошкодженням структури і функції клітин, тканин і органів. Гістамін – 

найважливіший медіатор алергічних реакцій [17].  

Доведено наявність гістаміну в селезінці, тимусі, лімфатичних вузлах, 

шлунку, матці, нирках, в крові, плазмі, поті, у найбільших концентраціях – в 

опасистих клітинах [50]. 

В організмі гістамін знаходиться або у вільному, або у зв'язаному з 

білками, ліпідами, дезоксирибонуклеїновою кислотою (ДНК) стані [51].  

Підвищення вмісту гістаміну у плазмі крові і тканинній рідині 

відбувається внаслідок вивільнення його із опасистих клітин і базофілів, яке 

може бути викликане як IgE-залежними реакціями, так і псевдоалергічними 

механізмами [52]. 

Дія гістаміну на організм опосередковується через 4 типи гістамінових 

рецепторів – Н1, Н2, Н3 і Н4 [53, 54, 55, 56]. Через H1-рецептор гістамін 

викликає скорочення гладенької мускулатури бронхів, шлунка, кишківника, 
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жовчного та сечового міхура, судин малого кола кровообігу, підвищує 

судинну проникність, посилює секрецію слизу в дихальних шляхах, викликає 

хемотаксис еозинофілів, нейтрофілів і посилює утворення простаноїдів 

(простагландинів F2a, F2, D2, тромбоксану, простацикліну) [57] 

У розвитку алергічних реакцій і захворювань, надзвичайно важлива 

роль активації Н1-рецепторів, що призводить до гіперемії шкіри, набряку 

слизових оболонок і появи на них пухирів, свербіжу [58], а при одночасній 

активації Н1- та Н2-рецепторів – до ринореї [59, 60].  

Клінічними проявами дії гістаміну з боку шкіри є сильне відчуття 

свербіння; в дихальних шляхах – набряк слизової оболонки носа, 

гіперсекреція слизу в носі, бронхах, бронхоспазм; у шлунково-кишковому 

тракті – біль, посилення продукції пепсину, соляної кислоти; з боку серцево-

судинної системи – падіння артеріального тиску, порушення серцевого ритму 

і згущення крові. Виражена клінічна симптоматика, що виникає при дії на 

організм гістаміну, дає змогу розглядати гістамін як один з найважливіших 

медіаторів алергії [61]. У зв’язку з цим для лікування алергічних проявів 

найчастіше застосовують антигістамінні препарати (АГП) [62, 63] 

У класифікації АТС ВООЗ перегляду 2004 [64] по хімічній 

приналежності виділено шість основних груп антигістамінних препаратів для 

системного застосування (табл. 1.1). 

Табл. 1.1 

Антигістамінні препарати для системного застосування [65] 

Хімічний клас Торговельні найменування 

лікарських засобів 

1 2 

Аміноалкілові ефіри Бромазин 

Дифенгідрамін* (Димедрол) 

Клемастин* (Тавегіл) 

Хлорфенокамін 

Дифенілпіралін 

Карбіноксамін 

Доксиламін* (Донорміл, Сондокс) 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 

Похідні піперазину Буклізин 

Циклізин 

Хлорциклізин 

Меклозин* (Бонін, Еметостоп) 

Оксатомід (Тінсет) 

Цетиризин (Цетрин, Алертек, 

Зіртек, Зодак, Летизен) 

Левоцетиризин 

Заміщені акліламіни Бромфенірамін 

Дексхлорфенірамін 

Диметинден* (Феністил) 

Хлорфенамін 

Фенірамін 

Дексбромфенірамін 

Таластин 

Заміщені етилендіаміни Мепірамін 

Гістапіродин 

Хлоропірамін (Хлоропіраміну 

гідрохлорид, Супрастин, 

Супрагістим) 

Трипеленамін 

Метапірилен 

Тонзиламін 

Похідні фенотіазину  Алімемазин (Терален) 

Прометазин (Дипразин, Пільфен, 

Піпольфен) 

Триетилперазин (Торекан) 

Метдилазин 

Гідроксіетилпромеазин 

Тіазинам 

Мехітазин 

Оксомемазин 

Ізотипендил 

Інші Баміпін 

Ципрогептадин (Перитол, 

Протадин) 

Теналідин 

Фениндамін 

Антазолін 

Трипролідин 

Азатадин 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 

Інші Астемізол (Гісманал, Гісталонг, 

Астемісан, Стеміз, Стемізол) 

Терфенадин* (Трексил, Терфенор, 

Бронал, Теридин, Терфед) 

Лоратадин* (Кларитин, Лорано, 

Агістам, Лорфаст, Флонідам, 

Еролін) 

Мебгідролін* (Діазолін, Омерил, 

Азолін) 

Дептропін 

Кетотифен (Задитен, Айрифен, 

Зетифен, Кетасма, Френасма, 

Кетоборин) 

Акривастин* (Семпрекс) 

Азеластин (Алергодил) 

Тритоквалін 

Ебастин (Кестин) 

Піметиксен 

Епінастин (Алезіон) 

Мізоластин 

Фексофенадин* (Телфаст, 

Фексофаст, Алтива, Алфаст) 

Дезлоратадин* (Еріус) 

Рупатадин 

 

Примітка: * Лікарські форми, дозволені до безрецептурного відпуску. 

Торговельні найменування лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, 

виділені курсивом 

 

З клінічної точки зору та з урахуванням часу їх створення виділяють 

три генерації антигістамінних засобів. Препарати I покоління діють на 

периферичні і центральні рецептори гістаміну, викликають седативний 

ефект, не володіють додатковою антиалергічною дією. Засоби II покоління, 

на відміну від своїх попередників, діють тільки на периферичні H1-

гістамінорецептори, не чинять седативного впливу, мають ряд додаткових 

протиалергічних ефектів. Деяким з них притаманний кардіотоксичний 

ефект [66]. Принципова відмінність антигістамінних препаратів третього 
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покоління полягає в тому, що вони є активними метаболітами засобів 

II покоління, тому позбавлені негативного впливу на міокард [67].  

Більшість Н1-антагоністів проявляють антигістамінну дію через 

накопичення у крові активних метаболітів. В цьому аспекті відрізняються 

препарати з низьким рівнем метаболізму: фекосфенандин, левоцетиризин, 

норастемізол, дезлоратадин, каребастін, які виділяють в групу 

антигістамінних препаратів ІІІ покоління. 

Фексофенандин – рацемічна суміш двох фармакологічно активних 

ізомерів метаболіта терфенандину, левоцетиризин – енантіомер цетиризину, 

норастемізол – природній метаболіт астемізолу, дезлоратадин – метаболіт 

лоратадину, каребастін – метаболіт ебастину. [68] (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Антигістамінні препарати третього покоління 

Торгова назва Міжнародна назва Клас 

Фексадин,  

Телфаст 
Fexofenadine 

Ізомер метаболіта 

Терфенадину 

Фенкарол ,Сепракорн 

 
Норастемізол 

Природний метаболіт 

Астемізолу 

Гленцет, Цезера Левоцетиризин Енантіомер цетиризину 

 Каребастин Метаболит ебастину 

Еріус Desloratadine 
Метаболіт 

Лоратадину 

 

Ефективність АГП ІІІ покоління визначається 2 чинниками: 

спорідненістю лікарського засобу до H1-рецепторів [69] і концентрацією 

лікарського засобу на ділянках H1-рецепторів. Спорідненість Н1-

антигістамінних препаратів до H1-рецепторів визначені в доклінічних 

дослідженнях. Дезлоратадин є найбільш ефективним антигістамінним 

препаратом (Ki 0,4 нМ), за ним іде левоцетиризин (Кі 3 нМ) і фексофенадин 

(Ki 10 нМ) (чим нижче концентрація, тим вище ефективність). Однак ці 

показники ефективності можуть змінюватись під впливом температури та 
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рН, отже відрізнятися в фізіологічному і патологічному стані. Наприклад, 

при запаленні значення рН тканин зменшуються від 7,4 до 5,8, що 

призводить до 2 – 5-кратного збільшення в афінності фексофенадину і 

левоцетиризину до H1-рецепторів, але ніяк не впливає на властивості 

дезлоратадину. 

Більшість H1-антигістамінів добре всмоктується, виняток становить 

фексофенадин. Ступінь зв'язування плазмою Н1-антигістамінних препаратів, 

висока, варіюється від 65% для дезлоратадину до 90% для левоцетиризину. 

Об'єм розподілу між плазмою та організмом в цілому дуже важлива 

характеристика антигістамінних препаратів. Так, він обмежений для 

левоцетиризину (0,4 л/кг), більший для фексофенадину (5,4 -5,8 л/кг), і дуже 

високий для дезлоратадину ( 49 л /кг) [70]. 

Застосування антигістамінних препаратів III покоління більш 

виправдано при проведенні тривалої терапії алергічних захворювань, в генезі 

яких значну роль відіграють медіатори пізньої фази алергічного 

запалення [71]. Швидкий початок дії препаратів цієї групи, тривалий ефект, 

добра переносимість, відсутність тахіфілаксії дозволили ефективно 

застосовувати антигістамінні препарати III покоління у дітей [72, 73, 74]. 

Особливості фармакокінетики, хороший профіль безпеки і висока 

клінічна ефективність роблять препарати III покоління найбільш 

перспективними антигістамінними засобами в даний час. Динаміка 

споживання ліків цієї групи показала тенденцію зниження попиту на 

препарати ранніх поколінь (дифенгідрамін, хлоропірамін). При цьому 

збільшується обсяг споживання препаратів останнього покоління 

(дезлоратадин, левоцетиризин), які мають вигідні фармакокінетичні 

особливості та оптимальне співвідношення ефективність/безпека [75]. 

Ефективність метаболітів виявилася більшою, а токсичність меншою у 

порівнянні з відповідними препаратами другого покоління. Такий цікавий 

клініко-фармакологічний профіль нових лікарських засобів вперше відмічено 

серед антигістамінних препаратів.  

file:///D:/Тетяна/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/lit/просм/Cruch_pharmacology%20ah.pdf
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Фексофенадин, або (±) -4- [1 гідрокси-4-[4- (гідроксидифенілметил) -1-

піперидиніл] -бутіл] -α,α-диметилбензолоцтової кислоти, активний метаболіт 

терфенадину, неседативний селективний антагоніст Н1-рецепторів із 

швидкою і тривалою дією. Він є першим антигістамінний препаратом 

третього покління, який з'явився на фармацевтичному ринку США у 1996 р. 

Фексофенадину гідрохлорид – антигістамінний засіб, що застосовується при 

лікуванні висипки, сінної лихоманки, чхання, ринореї, кропив'янки, 

алергічного риніту та реакцій гіперчутливості з такими проявами, як 

ангіоневротичний набряк, задишка, анафілаксія [76]. Його додаткова 

протизапальна дія дозволяє рекомендувати цей препарат у якості 

потенційного терапевтичного агенту для лікування запального захворювання 

кишківника [77].  

Погодинний моніторинг у дітей упродовж доби показав, що при 

прийомі як 30 мг, так і 60 мг фексофенадину препарат швидко всмоктується з 

досягненням піка через 2,4 ± 0,2 год і максимальною концентрацією в плазмі 

178 ± 22 нг/мл і 286 ± 34 нг/мл відповідно. Період напіввиведення у дітей 

склав близько 18,3 ± 2,0 год [74]. 

Фексофенадін швидко всмоктується після перорального введення, не має 

залежності від прийому їжі. Пікові концентрації в плазмі досягаються 

приблизно через 2,6 години. Метаболізм фексофенадину не залежить від 

активності цитохрому Р450. Період напіввиведення становить 14,4 год. 

Приблизно 5% препарату від загальної дози метаболізується в печінці. Лише 

0,5-1,5% перетворюється за участі цитохрому Р450, решта речовини 

виділяється з фекаліями (80%) і в сечею (12%) у незмінному стані. 

Захворювання печінки не впливають на фармакокінетику фексофенадину, 

однак знижена функція нирок уповільнює виведення лікарського засобу. 

Фексофенадін не викликає побічних ефектів з боку ЦНС. Будучи 

неседативним препаратом, після прийому в рекомендованих дозах, він не 

впливає на керованість та здатність керувати автомобілем. Фексофенадин 

потенційно корисний і безпечний для льотчиків.  
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Найпоширенішими побічними ефектами прийому препарту є головний 

біль, почервоніння горла, диспепсія, дисменорея, нудота, втома та 

сонливість.  

Клінічні дослідження показали, що фексофенадін не володіє 

кардіотоксичним ефектом. Однак під час прийому препарату відмічені 

поодинокі випадки наявності прискореного серцебиття, болі у грудях, 

аритмії, які зникають при припиненні лікування. 

Фексофенадин у дозах, що до десяти разів перевищують щоденну 

рекомендовану дозу, не викликає впливу на QTc.  

Фексофенадин не підлягає метаболізму у печінці, отже його можна 

безпечно давати з ліками, які метаболізуються цитохромом Р450. Інгібітори 

P-глікопротеїну (такі як кетоконазол, ітраконазол, еритроміцин, верапаміл та 

ритонавір) зменшують всмоктування фексофенадину у кишківнику і 

збільшення пікової концентрації, однак коригування дози не є необхідним, 

коли фексофенадин одночасно вживається з цими препаратами, оскільки не 

спостерігається посилення випадків побічних ефектів або QTc [78]. 

Фексофенадин не проникає через гематоенцефалічний бар'єр. Це 

пояснює відсутність седативного ефекту, що доведено в рандомізованих 

порівняльних дослідженнях із застосуванням плацебо [79, 80].  

При проведені досліджень на дорослих здорових добровольцях не 

виявлено впливу фексофенадину на міокард при перевищенні терапевтичної 

дози в 10 разів [81, 82]. 

В дослідженнях на експериментальних тваринах встановлено 

параметри гострої токсичності фексофенандину при пероральному шляху 

надходження: LD50 для мишей та щурів більша за 5146 мг/кг, для собак – 

більша за 2000 мг/кг. Клінічних ознак інтоксикації не виявлено. 

Фексофенандин не володіє ембріотоксичним, тератогенним, мутагенним та 

канцерогенними ефектами [83]. 

Норастемізол в порівнянні з астемізолом має у 13-16 разів більшу 

ефективність, як антагоніст Н1, та 20-40 разів ефективніше інгібує гістамін-
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індуковані бронхоконстрикції, клінічний ефект настає швидше. Максимальна 

концентрація норастемізолу в крові досягається упродовж 1 години після 

прийому препарату. 

 Окрім антигістамінних властивостей, норастемізол володіє 

протизапальною дією. Він впливає на еозинофіли та цитокіни, такі як 

ендотеліальні молекули міжклітинної адгезії – 1 та судинні молекули адгезії -

 1. Важливо відмтити відсутність кардотоксичної дії препарату та взаємодії з 

іншими препаратами, що підвищують ризик розвитку аритмій [84].  

Левоцетиризин – енантіомер активного метаболиту гидроксизину – 

цетиризину, який належить до високоселективних та потужних блокаторів 

Н1 -рецепторов гістамину. Здатність зв'язуватись і тривалість зв'язування з 

Н1-рецепторами у левоцетиризина у 2 рази перевищує афінність цетеризину, 

та майже у 30 разів перевищують афінність декстроцетиризину. 

Спорідненість препарату до Н1 - рецепторів у 600 разів більша ніж до будь –

яких інших схожих за структурою рецепторів. Саме тому левоцетиризин 

практично не володіє антихолінергічною та антисеротоніновою активністю.   

 Левоцетиризин швидко і повністю всмоктується з шлунково-

кишкового тракту, ступінь всмоктування не залежить від дозування, 

максимальна концентрація препарата у плазмі спостерігається вже упродовж 

1 години після прийому. Добова доза левоцетиризину – 5 мг, що в два рази 

менше, ніж добова доза цетиризину.  

Висока пероральна біологічна доступність – важлива характеристика 

Н1-блокаторів. На відміну від більшості антигістамінних препаратів першого 

та другого покоління, системна біодоступність левоцетиризину при 

пероральному прийомі складає понад 11 %. Це свідчить про те, що препарат 

майже повністю потрапляє у системний кровоток, а далі транспортується до 

печінки. Найважливішою перевагою левоцитиризина є те, що він не 

взаємодіє з цитохромом печінки Р 450 навіть в концентраціях, які істотно 

перевищують рекомендовану дозу. Вірогідність взаємодії його з іншими 

препаратами дуже низька. Ця особливість левоцетиризину дає можливість 
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поєднувати його з антибіотиками, протигрибковими та іншими препаратами 

та призначати пацієнтам з патологією печінки. Препарат не володіє 

кардіотоксичною дією. Левоцетиризин використовують для лікування 

алергічного риніту, усіх видів кропив'янки, алергічних дерматозів, 

бронхіальної астми [85, 86].  

Каребастін, 4- [4- [4- (дифенілметоксі) -1-піперидиніл] -1-оксобутіл] -α, 

α-диметилфенілоцтова кислота являє собою метаболіт карбонової кислоти 

ебастину, 1- (п-трет-бутилфеніл) -4- [ 4 '- (α-дифенілметоксі) -1'-піперидиніл] 

бутанола. Має потужну селективну блокуючу дію на Н1-рецептор гістаміну і 

властивості антагоніста кальцію. Доведено, що препарат є ефективним при 

лікуванні різних респіраторних, алергічних і серцево-судинних хворобливих 

станів. Препарат розслаблює бронхіальні і серцеві гладкі м'язи in vitro та in 

vivo, інгібує спазмуючу дію норадреналіну, іонів калію і різних інших ліків-

агоністів. Каребастин також інгібує реакцію кишкових і трахеальних 

препаратів на гістамін, ацетилхолін і хлорид барію та блокує бронхостеноз, 

викликаний аерозолем гістаміну у мурчаків в дозах менше, ніж 1 мг/кг маси 

тіла тварини при пероральному введенні. Також має антианафілактичну дію 

у щурів, інгібує ураження шкіри різними анафілактичними медіаторами 

(гістаміном, брадикініном, LCD4, тощо) і є антагоністом реакції Шульца-

Дейла у мурчаків[87].  

Отже, особливості фармакокінетики, хороший профіль безпеки і висока 

клінічна ефективність роблять препарати III покоління найбільш 

перспективними антигістамінними засобами в даний час.  

 

1.3. Фармакологічна активність та особливості біологічної дії 

дезлоратадину на організм 

 

Дезлоратадин – неконкурентний блокатор Н1-рецепторів з унікальним 

профілем, його антигістамінна активність істотно (у 10-50 разів) вища за 

лоратадин, терфенандин, фексофенандин та ін. Дезлоратадин – активний 
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метаболіт лоратадину. Його терапевтична активність у 4-15 разів вища, а 

рекомендована добова доза в два рази меньша у порівнянні з лоратадином 

(5 мг та 10 мг відповідно) [88].  

Історія відкриття дезлоратадину тісно пов'язана з вихідною 

речовиною – лоратадином. Лоратадин винайшли працівники американської 

фармацевтичної компанії Шерінг Плау – Вілані зі своїм асистентом Магатті 

наприкінці 70-х років. Однак Управлінням по нагляду за якістю харчових 

продуктів та медикаментів (FDA) цей препарат під торговою назвою 

"Кларитин" (Claritin) був визнаний лише у 1993 році. Він одразу став 

бестселлером продажів серед антигістамінних препаратів. Подальші 

дослідження виявили, що після прийому лоратадину в печінці відбувається 

його перетворення в дезкарбоетоксилоратадин, який може існувати у вигляді 

самостійної сполуки. Таким чином, у 2001 році на фармацевтичному ринку 

з'являється новий антигістамінний препарат з діючою речовиною 

дезлоратадин під торговою назвою "Кларинекс" (Clarinex) [89]. 

На українському фармацевтичному ринку обсяг споживання препаратів 

з активною речовиною дезлоратадин збільшився на 129% з 2009 по 2011 р. 

Це обумовлено наявністю двох лікарських форм, високою фармакологічною 

активністю, високим профілем безпеки, відсутністю взаємодії з іншими 

лікарськими засобами та впливу на концентрацію уваги [75]. 

Антигістамінні властивості дезлоратадину досліджені на декількох 

видах тварин. В експерименті з міченими ізотопами лігандами, що 

зв'язувались з Н1-рецепторами, виділеними з легень та мозку мурчаків, було 

показано, що дезлоратадин у 15 разів ефективніше в порівнянні з 

лоратадином та у 10-20 разів ефективніше за терфенандин витісняє мічений 

тритієм мепірамін. Дезлоратадин також був у 18 разів потужнішим, ніж 

лоратадин щодо інгібування зв'язування 3H-мепіраміну H1-рецепторами 

головного мозку щура. Функціонально, дезлоратадин був приблизно у 

10 разів потужнішим, ніж лоратадин і терфенадин в інгібуванні гістамін-

індукованих скорочень ізольованої клубової кишки мурчаків [90]. 
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У мишей дезлоратадин був понад 4 рази ефективніший ніж лоратадин 

при інгібуванні викликаного гістаміном набряку лапи (середньоефективна 

доза [ED50] = 0,15 мг/кг проти 0,60 мг/кг, Р<0,05). Середньоефективна доза 

дезлоратадина, яка нівелює летальний вплив гістаміну при пероральному 

надходженні до організму мурчаків, в два рази нижча у порівнянні з 

лоратадином (0,15 мг/кг проти 0,37 мг/кг). Дезлоратадин в 10 разів 

ефективніше за лоратадин зменшує проникність судин при відповіді 

організму на дію гістаміну на верхні дихальні шляхи мурчаків (ED50 = 0,9 мкг 

проти 8,7 мкг відповідно).  

Окрім антигістамінних властивостей дезлоратадин має прямий вплив 

на медіатори запалення, при цьому механізм протизапальної дії не залежить 

від антагонізму H1-рецепторів. Зокрема, дезлоратадин припиняє кашель, 

викликаний аерозолем овальбуміна у сенсибілізованих мурчаків; мінімальна 

протикашльова ефективна доза препарату становила 0,3 мг/кг, а лоратадину– 

1 мг/кг. У сенсибілізованих мавп дезлоратадин значно зменшує бронхоспазм, 

який є результатом відповіді на антигенний виклик. 

Дослідження на різних видах тварин, проведені для оцінки ступеня 

седативної дії показали, що дезлоратадин не має негативного впливу на 

центральну нервову систему. У мишей дезлоратадин у дозах до 300 мг/кг не 

впливав на рухову активность, м'язовий тонус, не викликав тремор-

конвульсії, атаксію. Дози препарату до 12 мг/кг не викликають істотних змін 

у поведінці, неврологічного або вегетативного ефекту у білих щурів. 

Дослідження in vitro показали, що дезлоратадин не пригнічує зв'язування 

міченого тритієм мепіраміну Н1 - рецепторами головного мозку мурчаків, 

яким вводили препарат парентерально. Відповідно дезлоратадин не має 

істотного впливу на Н1 - рецептори головного мозку. 

Уведення дезлоратадину перорально білим щурам у дозах 4 мг/кг і 

12 мг/кг не призводило до змін кров'яного тиску, електрокардіограми, в тому 

числі параметрів PR, QRS і інтервалу QT. Аналогічним чином, введення 

25 мг/кг препарату внутрішньовенно мурчакам не призводило до будь-яких 
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істотних змін артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, або 

параметрів QTc, PR, або QRS інтервалу. Доза 12 мг/кг перорально не 

викликає істотних змін ЕКГ у мавп.  

Фармакологічні дослідження на щурах продемонстрували, що 

дезлоратадин не впливає на обсяг сечовиділення, електролітів та кліренс 

креатиніну. Окрім того, дезлоратадин не пригнічує спорожнення шлунка або 

транспорт їжі по кишківнику і не змінює слизову оболонку шлунка щурів 

[91]. 

Здатність дезлоратадину зв'язуватися з людськими Н1-рецепторами у 

150 та 200 разів вища у порівнянні з лоратадином та терфенандином 

відповідно.  

Дезлоратадин дієво пригнічує викиди багатьох медіаторів запалення та 

алергічних реакцій уповільненого типу. Цей препарат виявляє стабілізуючу 

дію на опасисті клітини та базофіли, інгібує утворення та вивільнення 

гістаміну, простагландину D2, лейкотриєну C4, деяких цитокінів, включаючи 

ІЛ-4, ІЛ- 6, ІЛ -13, хемокінів (RANTES, ІЛ 8) та пригнічує експресію молекул 

адгезії. Зниження міграції клітин до тканин-мішеней обумовлює його 

протизапальну дію. Вплюваючи на міграцію еозинофілів, дезлоратадин 

зменшує хемотаксис та адгезію цих клітин та продукування супероксидного 

радикалу активованими поліморфноядерними нейтрофілами. 

Спорідненість дезлоратадину до мускаринових рецепторів у 50-100 

разів нижча, ніж до Н1- рецепторів. У дослідженнях іn vivo та in vitro 

виявлено антихолінергічну активність дезлоратадину у концентраціях та 

дозах, які у 10 та 2000 разів, відповідно, перевищують терапевтичні. 

Доведено відсутність антихолінергічних симптомів, зокрема сухості в роті і 

нечіткості зору при лікуванні дезлоратадином.  

Дезлоратадин – єдиний блокатор Н1- гістамінових рецепторів, який при 

дослідженні алергічного риніту показав декогнистивний ефект на тлі 

зменшення таких проявів, як чхання, свербіж, ринорея. [92] 
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Дезлоратадин не перетинає гематоенцефалічний бар'єр. Це 

неседативний препарат, який в терапевтичній (5 мг) та у 1,5 рази вище за 

терапевтичну (7,5 мг) дозах не пригнічує психомоторні функції. [93]. 

Доведено, що дезлоратадин в експериментах на епітеліальних клітинах 

людини in vitro пригнічує утворення остеопантину, багатофункціонального 

глікопротеїну, що секретується з широкого спектру клітин після запального 

подразнення та вносить свій вклад в розвиток алергічних реакцій. У 

терапевтичних і нижче дозах дезлоратадин також може пригнічувати 

утворення остеопантин-індукованого фактору хемотаксису, гранулоцитарно-

макрофагального колонієстимулюючого фактору (GM-CSF), RANTES і 

Еотаксін, що може бути використано при лікуванні алергічних захворюваннь, 

таких як астма і алергічний риніт [94]. 

Доведено, що дезлоратадин потрапляє в грудне молоко. Вагітним 

жінкам і жінкам, що годують, застосування препарату не 

рекомендується [95]. 

В клінічній практиці дезлоратадин застосовують при лікуванні 

алергічного риніту, бронхіальної астми, алергічного кон'юктивіту, хронічної 

ідіопатичної та холодової кропив'янки, уремічної сверблячки, ексудативно-

середнього отиту, плаского лишаю, полінозів та набряків Квінке, які 

викликані у дітей експозицією харчових алергенів [96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106].    

Дезлоратадин випускається у двох препаративних формах – таблетки та 

сироп, що дає можливість призначати його і дорослим, і дітям з 2 років. 

Фармакокінетичний профіль дезлоратадину не залежить від виду 

препаративної форми препарату та однаковий у дітей та дорослих [107]. 

Призначення дезлоратадину дітям, хворим на бронхіальну астму, призводило 

до покращення показників зовнішнього дихання та зниження потреби у 

бронходилятаторах [108]. 

 Дезлоратадин не взаємодіє з системою цитохромів Р450, субстратом 

для яких служать багато лікарських засобів, що запобігає токсичним ефектам 
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від спільного застосування даних ліків. Препарат може безпечно 

призначатися у поєднанні з ліками, які блокують цю систему (кетоконазолом, 

еритроміцином, флуоксетином, азитроміцином). Дезлоратадин виявляється в 

плазмі крові вже через 20-30 хвилин після прийому препарату, що свідчить 

про його швидкий терапевтичний ефект [109]. 

Максимальна концентрація дезлоратадину досягається в середньому 

через 3 години після прийому. Препарат добре зв'язується з білками плазми 

(80-90 %). Він метаболізується до 3-гідроксидезлоратадину. Біодоступність 

дезлоратадину пропорційна дозі. Період напіввиведення з організму людини 

становить у середньому 27 год, що визначає його одноразовий прийом на 

добу. Дезлоратадин виводиться з організму у вигляді глюкуронідної сполуки; 

невелика частина дози виводиться у незміненому вигляді з сечею (<2 %) і 

калом (<7 %). Вважається, що до 6 % населення слабо метаболізує 

дезлоратадин, за рахунок чого збільшується період напіврозпаду до 50 годин. 

Цей період також може подовжуватися при печінковій дисфункції [110]. 

При прийомі здоровими добровольцями дезлоратадину в дозі 5-20 мг 

на добу протягом 2 тижнів ознак клінічно значимої кумуляції не виявлено, 

тобто терапія дезлоратадином може бути тривалою, залежно від проявів 

симптомів алергії. Ступінь кумуляції відповідала періоду напіввиведення 

(27 год.) та кратності прийому (1 раз/добу). [111]. 

Вивчення потенційної антиоксидантної дії дезлоратадину проводили на 

еритроцитах людини іn vitro. Було встановлено, що дезлоратадин у 

концентрації 7, 10, 26 μM знижує кількість малонового діальдегіда, який 

утворюється при окислювальній реакції з третбутилгідропероксидом. Він не 

впливає на активність каталази, однак суттєво підвищує активність 

супероксиддисмутази та зменшує гемолітичний ефект. Ці результати 

дозволяють характеризувати дезлоратадин як антиоксидант, а також 

додатково пояснювати його терапевтичну дію [112]. 
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Дезлоратадин можна приймати незалежно від прийому їжі. 

Грейпфрутовий сік та жирні їжа не змінюють біодоступність препарату та 

його фармакокінетичний профіль. 

Дезлоратадин, на відміну від інших АГП, не потенціює ефекти 

алкоголю [113]. Вживання дезлоратадину в дозі 7,5 мг, як монопрепарату, так 

і в комбінації з алкоголем, не призводить до збільшення седативного ефекту 

та психомоторних реакцій [114]. 

Висока фармакологічна активність, належний профіль безпеки, 

відсутність взаємодії з іншими лікарськими засобами, впливу їжі та напоїв (в 

тому числі спиртних) та зміни концентрації уваги роблять дезлоратадин 

найбільш ефективним антигистамінним препаратом третьої генерації для 

пацієнтів різних вікових категорій.  

Отже, на сучасному етапі неухильно зростає кількість і суттєво 

підвищується якість лікарських засобів і виробів медичного призначення, які 

випускаються вітчизняними фармацевтичними підприємствами. Найбільш 

очевидні небезпеки для професійного здоров'я працівників хіміко-

фармацевтичної промисловості пов'язані з впливом біологічно активних 

сполук, розроблених та вироблених, як фармацевтичні препарати.  

Під час виробництва фармацевтичні препарати потрапляють у 

навколишнє середовище, найчастіше у стічні та поверхневі води.  

Дані вітчизняної та закордонної літератури, присвяченій проблемі 

охорони здоров'я працівників хіміко-фармацевтичного виробництва та його 

впливу на навколишнє середовище, переважно, охоплюють такі класи 

лікарських засобів, як антибіотики, цитостатики, анальгетики тощо. 

Антигістамінні препарати в розрізі цієї проблеми у публікаціях висвітлені 

недостатньо, хоча згідно з даними ВООЗ алергія за рівнем захворюваності 

посідає третє місце серед інших нозологій. 

Для лікування алергічних проявів застосовують антигістамінні 

препарати, ІІІ покоління, яких позбавлено токсичних проявів (побічних 

ефектів) на організм.  
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Найбільш ефективним антигістамінним препаратом третьої генерації є 

дезлоратадин.  

Дані стосовно токсичності дезлоратадину та інформація про 

особливості перебігу гострих та підгострих отруєнь, можливість прояву 

алергенної дії, віддалених ефектів впливу в літературі неповні. У зв,язку з 

цим актуальним є встановлення параметрів токсичності і гігієнічних 

показників, що дозволить науково обґрунтувати гігієнічні нормативи 

дезлоратадину у повітрі робочої зони і воді водойм. 

Основні положення, що наведені у розділі 1 “Гігієнічна та екологічна 

характеристика хіміко-фармацевтичної промисловості. Антигістамінні 

препарати ІІІ покоління. Фармакологічна активність та особливості 

біологічної дії дезлоратадину на організм (огляд літератури)” викладені у 

статтях [115, 116] та обговорені на науково-практичній конференції, 

присвяченій 30-річчю лабораторії промислової токсикології 

ЛНМУ ім. Данила Галицького (Львів, 2017). 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Обєктом досліджень був активний фармацевтичний інгредієнт 

дезлоратадин, який використовується у виробництві лікарського засобу 

“Едем” на ПАТ “Фармак” м. Київ. Також цю субстанцію використовують для 

виробництва антигістамінних препаратів ІІІ покоління ФК “Здоров’я” 

м. Харків (таблетки, сироп “Алергомакс”), ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” 

м.Київ (сироп “Алердес”), ПАТ Хімфармзавод “Червона зірка” м. Харків 

(таблетки “Аллерго-Норм”), ПАТ “Фітофарм” м. Бахмут Донецької обл. 

(таблетки “Аллергостоп”), ПрАТ Фармацевтична фірма “Дарниця” м. Київ 

(таблетки “Ерідез”). 

Дезлоратадин – 8-хлор-6,11-дигідро-11-(4-піперидиніліден)-5H-

бензо[5,6]циклогепта[1,2-β]піридин. Емпірична формула: С19Н19ClN2. 

Хімічний клас – бензоциклогептопіридини. Фармакологічна група – Н1-

антигістамінні засоби. 

Структурна формула: 

                           

Синоніми: Делот, Кларамакс, Кларінекс, Ларінекс, Лоратек, Лордестин, 

НеоКларитин, Едем, Ерідез, Еріус, Еслотин, Дезкарбоетоксілоратадин. 

CAS №: 100643-71-8. Молекулярна маса: 310,82. За зовнішнім виглядом – це 

порошок від майже білого до кремового кольору, частково розчинний у воді, 

розчинний в етиловому та метиловому спиртах, диметилсульфоксиді, 

хлороформі. Температура плавлення: 155-160°С. Вміст основної субстанції 

http://bcpp.com.ua/
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98,0-102,0% в перерахунку на безводну речовину. Виробник субстанції 

“CADILA HEALTHCARE LTD” Індія. 

Максимальна добова терапевтична доза (МДТД) становить 5 мг, 

найвища добова терапевтична доза (НДТД) становить 5 мг. 

Агрегатний стан в повітрі робочої зони: аерозоль дезінтеграції.  

Комплексна програма експериментальних досліджень включала 

проведення токсиколого-гігієнічних та гігієнічних досліджень, обсяг яких 

наведено у таблиці (табл. 2.1) 

Таблиця 2.1  

Об'єкти та обсяг досліджень 

Етап, вид дослідження, об'єкт, показники Об'єкти/проби, n 

1 2 

Етап I. Токсиколого-гігієнічні дослідження. 

- Встановлення параметрів гострої пероральної 

токсичності (DL50) 

Миші – самці – 24 

Миші – самиці – 10 

Щурі – самці – 10 

Щурі – самиці – 10  

- Встановлення порогу гострої інгаляційної токсичності 

(Limac) на основі дослідження: 

 а) гематологічних показників (гемоглобіну, 

еритроцитів, лейкоцитів, еозинофілів, нейтрофілів, 

моноцитів, лімфоцитів у периферичній крові);   

 б) біохімічних показників та ЦІК (креатиніну, 

сечовини, хлоридів, АЛТ, АСТ, загального білку та ЦІК 

у сироватці крові) 

 в) фільтраційної та видільної здатності нирок 

(визначення креатиніну, сечовини та хлоридів у сечі) 

 г) поведінкових реакцій (горизонтальна та вертикальна 

активність, нірковий рефлекс, СПП); 

д) ЕКГ. 

 

Щурі – самці – 32 

 

 

352 

 

 

224 

 

72 

 

128 

32 

- Оцінка кумулятивних властивостей Щурі – самиці – 10  

- Дослідження місцево – подразнювальної дії  

 а) на шкіру  

 

Щурі – самці – 6 

 б) на слизові оболонки Кролик – 1 

- Дослідження показників цитотоксичності 

дезлоратадину на сперміях биків: 

 а) виживання сперміїв, споживання кисню, відновна 

активність 

  

 

36 
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Продовження таблиці 2.1 
 

1 2 

- Дослідження імуноктоксичної дії: 

а) постанова внутрішньошкірних проб; 

б) визначення лейкоцитарної формули крові 

(показників загальних лейкоцитів, базофілів, 

еозинофілів, нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів); 

в) розрахунок гематологічних індексів та індексних 

показників імунного статусу; 

г) оцінка клітинної ланки імунітету (субпопуляцій Т - 

лімфоцитів, NK – клітин, В – лімфоцитів, показника 

імунорегуляторного індексу); 

д) оцінка гуморальної ланки імунітету (вмісту Ig A, 

Ig M, Ig G, рівня ЦІК) 

Мурчаки – 16 

80 

 

 

220 

 

100 

 

220 

 

 

80 

- Дослідження ембріотоксичної дії: 

а) оцінка приросту маси тіла; 

б) визначення експериментальних та розрахункових 

показників ембріогенезу білих щурів-самиць (кількість 

жовтих тіл, живих плодів, місць імплантації, мертвих 

плодів, місць резорбції, загальна ембріональна 

смертність, доімплантаційна смертність, ступінь 

внутрішньоутробного виживання); 

в) морфометричні дослідження плодів самиць білих 

щурів (маса та розмір плоду, маса та розмір плаценти, 

плодово-плацентарний індекс). 

Щурі-самиці – 30 

60 

 

 

 

 

 

270 

 

 

150 

- Дослідження гонадотоксичної дії: 

а) оцінка динаміки приросту ваги; 

б) функціональні показники сперматогенезу білих 

щурів (кількість сперматозоїдів та рухливість 

сперматозоїдів, кількість мертвих сперматозоїдів, 

осмотична та кислотна резистентність, окисно-

відновлювальні процеси в сперматозоїдах). 

Щурі – самці – 30 

210 

 

 

 

 

180 

- Морфологічні дослідження. 12 

Етап ІІ. Гігієнічні дослідження.  

- Розробка методики кількісного визначення вмісту 

дезлоратадину у повітрі робочої зони. 

 

27 

- Визначення шкідливих факторів виробничого 

середовища при виготовленні таблеток «Едем» (заміри 

параметрів мікроклімату, концентрацій дезлоратадину 

у повітрі робочої зони, рівнів шуму). 

 

 

 

77 

- Оцінка впливу дезлоратадину на органолептичні 

показники води. 

 

612 
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Продовження таблиці 2.1 
 

1  

- Дослідження впливу дезлоратадину на санітарний 

режим водойм (БСК, вміст розчиненого у воді кисню, 

азоту аміаку, нітритів та нітратів, рН). 

 

 

262 

- Оцінка впливу дезлоратадину на водні організми 

(Daphnia magna Straus) і сапрофітну мікрофлору води. 

 

42 

 

2.1 Токсиколого-гігієнічні дослідження 

 

Встановлення параметрів токсичності і характеру біологічної дії 

дезлоратадину проводили у відповідності з методичними вказівками 

“Обґрунтування гранично допустимих концентрацій лікарських засобів у 

повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць” [117] та 

“Методическими указаниями к постановке исследований для обоснования 

санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны” [118].   

Використано 4 види лабораторних тварин: нелінійні щурі, миші, 

мурчаки і кролі, які утримувались в умовах віварію 

ЛНМУ ім. Данила Галицького на стандартному харчовому раціоні з вільним 

доступом до їжі та води, відповідно до вимог лабораторного тваринництва 

[119]. 

Оцінку гострої пероральної токсичності здійснювали на білих щурах і 

білих мишах з масою тіла 150-280 г та  18-20 г відповідно. Дезлоратадин 

вводили перорально натще у вигляді водної суспензії з додаванням 

емульгатору Твін щурам в об'ємі до 3 мл, мишам в об'ємі до 0,8 мл. 

Зовнішній огляд тварин проводили упродовж двох годин після введення 

препарату. Загальний термін спостереження становив 14 діб. 

Клінічні спостереження включали: контроль за інтенсивностю та 

характером рухової активності, станом шкірного покриву, зміною дихання, 

вживанням їжі та води.  Інтерпретацію клінічних проявів токсичності 

дезлоратадину проводили за Hayes A.W. [120]. Розрахунок DL50 здійснювали 

з використанням пробіт-аналізу за методом Litchfielda & Wilcoxon, а також за 
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методами Кербера, Першина, Беренса та Van der Waerden [121]. 

Середньоефективний час загибелі тварин (ЕТ50) встановлювали за 

Г. Н. Красовським [122]. 

Дослідження гострої інгаляційної токсичності та встановлення порогу 

гострої інгаляційної дії проводили на білих щурах з масою тіла 180-250 г. У 

дослідні і контрольну групи брали одночасно 10 тварин одної статі і віку. 

Групи формували методом «випадкових чисел» з використанням маси тіла в 

якості провідної ознаки.  

Порогові значення визначали за гематологічними (рівень гемоглобіну, 

кількість еритроцитів, лейкоцитів [123]), біохімічними (активність лужної 

фосфатази [124], трансаміназ у сироватці крові, вміст сечовини в сироватці 

крові та сечі, хлоридів у сироватці крові і в сечі, креатиніну у сироватці крові 

і в сечі [125]) та функціональними показниками (поведінкові реакції [126], 

сумаційно-пороговий показник (СПП) [127]). Також знімали показники 

електрокардіограми білих щурів у другому стандартному відведенні. 

 За порогову приймалась концентрація, яка викликала статистично 

достовірні зміни не менше 3 показників. 

Встановлення резорбтивно-токсичного і місцево-подразнювального 

ефектів на шкіру та слизові оболонки проводили у відповідності з 

методичними вказівками “Оценка воздействия вредных химических 

соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых 

уровней загрязнения кожи” [128] та “Методическими указаниями к 

постановке исследований по изучению раздражающих свойств и 

обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно 

действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны” [129]. 

Ступінь прояву подразнювальної дії оцінювали за класифікацією 

A.Majda, K.Chrusaielska [130]. 

Кумулятивні властивості вивчали за методикою Ліма і співавторів 

[131] на білих щурах. Кількість тварин в дослідній і контрольній групі 

дорівнювала 10. Дезлоратадин вводили 5 разів на тиждень починаючи з дози 
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0,1 DL50. Кожні чотири дні дозу збільшували в півтора рази, при цьому 

реєстрували загибель тварин. Поступове збільшення дози дозволяло виявити 

кумулятивну дію, а також звикання до дії препарату. 

Дослідження токсичності дезлоратадину на клітинному рівні 

проводили на свіжоотриманих еякулятах биків, визначаючи залежність 

рухливої активності сперматозоїдів в часі під впливом токсиканту. 

 Імунотоксичну дію дезлоратадину вивчали у відповідності до 

методичних рекомендацій “Дослідження імунотоксичної дії потенційно 

небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації” [132] та 

методичних вказівок “Требования к постановке экспериментальных 

исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций 

промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и 

атмосферы” [133]. Сенсибілізацію проводили за методом О.Г. Алєксєєвої, 

А.І. Петкевич [134] шляхом внутрішньошкірного введення 200 мкг 

препарату в 0,02 мл розчинника (фізіологічний розчин) в шкіру зовнішньої 

поверхні вуха тварини. Виявлення ефекту сенсибілізації проводили через 

10 діб за допомогою нанесення 7 аплікацій на попередньо депільовану 

ділянку бокової поверхні тулуба мурчаків. Оцінку ефекту сенсибілізації 

здійснювали по кількості тварин з алергічною реакцією (у %) з урахуванням 

комплексу клінічних та імунологічних тестів [135]. 

Стан неспецифічної резистентності організму вивчали за фагоцитарним 

показником нейтрофільних лейкоцитів[136].  

Для оцінки стану клітинного імунітету у периферичній крові 

проводили дослідження лімфоцитарних фракцій: СД3+ (Т-лімфоцити), 

СД4+(Т-хелпери), СД8+ (супресорно-цитотоксичні Т-лімфоцити), 

СД16+(натуральні кілери), СД22+(В-лімфоцити) за допомогою 

діагностикумів еритроцитарних з адсорбованими на їх поверхні 

відповідними анти-СD-моноклональними антитілами виробництва 

ТВО НВЛ «Гранум» Україна, м. Харків. Отримані значення виражали у 

відносних (%) і в абсолютних одиницях у перерахунку на 1 літр крові (109/л). 
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Також розраховували імунорегуляторний (співвідношення СД4/СД8), ЛТІ-

лейко-Т-клітинний і ЛВІ-лейко-В-клітинний індекси. 

Гуморальний імунітет вивчався за вмістом імуноглобулінів А, М, G 

(IgA, IgM, IgG) [137] та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у сироватці 

крові [138].  

Віддалені ефекти впливу дезлоратадину (гонадотоксичний та 

ембріотоксичний) досліджували у відповідності до методичних рекомендацій 

“Методы экспериментального исследования по установлению порогов 

действия промышленных ядов на генеративную функцию с целью 

гигиенического нормирования” 139.  

Гонадотоксичний ефект лікарського засобу досліджували на активних 

статевозрілих білих щурах – самцях масою тіла 200-250 г при пероральному 

надходженні в організм. Вплив дезлоратадину оцінювали шляхом визначення 

функціональних показників (концентрація сперматозоїдів в камері Горяєва, 

кількості патологічних форм та мертвих сперматозоїдів, часу рухливості 

сперматозоїдів, осмотичної та кислотної резистентності), а також 

макроскопічних досліджень сім'янників (зовнішній огляд, вага, розміри). 

Експериментальні дослідження ембрiотоксичного ефекту 

дезлоратадину проводились на нелінійних самицях бiлих щурів віком 3-

3,5 місяці і масою тіла 180-230 г. Попередньо вiдбирали тварин зі стабільним 

естральним циклом за результатами мікроскопічного дослідження  

вагінальних мазків. Цих самиць у фазі проеструсу та еструсу для парування 

підсаджували до самців у вечірній період у співвідношенні 2:1. Першим днем 

вагітності вважали день появи сперматозоїдів у вагінальному мазку.  

Дослідним тваринам по 10 особин у кожній групі за допомогою зонду 

інтраназально вводили в один і той же час доби упродовж 20 днів розчин 

дезлоратадину (розчинник – стерильний ізотонічний 0,9% розчин NaCl) в 

дозах, що відповідали концентраціям 1,3 мг/м3 та 13,0 мг/м3. Дані 

концентрації речовини є підпороговою та пороговою відповідно. Контрольна 

група інтраназально отримувала стерильний фізіологічний рочин.  
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Тварин виводили з експерименту на 20-й день вагітності методом 

вертебральної дислокації хребців. При розтині підраховували кількість 

жовтих тіл, місць резорбції та місць імплантації, живих плодів та плацент, 

проводили морфометричні дослідження ембріонів. Визначали рівень 

доімплантаційної (1-13 доба) та постімплантаційної (з 14 по 20 добу) загибелі 

плодів.  

В якості незалежної змінної за одиницю спостереження приймали дані, 

які були отримані при розтині однієї самиці, та середнє значення показника 

для одного посліду. 

Після зовнішнього огляду половину від числа узятих плодів фіксували 

у рідині Буена для подальшого вивчення внутрішніх органів за методикою 

Wilson [140], і останні заливали 96 % етиловим спиртом для подальшого 

вивчення їх скелета за методикою Dawson [141]. 

Морфологічні дослідження проводили у відповідності до 

“Методических рекомендаций к проведению морфологических исследований 

при экспериментальном обосновании ПДК в воздухе рабочей зоны” 142. 

Шматочки органів експериментальних тварин (серце, легені, печінка, 

селезінка, нирки, головний мозок) фіксували в 10 % нейтральному формаліні. 

Після гістологічної проводки зразки заливали в парафін. Зрізи товщиною 6–

8 мк виготовлювали на ротаційному мікротомі HI 1210 (Leica, Німеччина) і 

забарвлювали еозином [143]. Отримані препарати досліджували у 

світлооптичному мікроскопі DFC 420 (Leica, Німеччина). 

При інтерпретації результатів токсикологічних досліджень їх 

порівнювали з фоновими, контрольними показниками, показниками 

фізіологічної норми у лабораторних тварин 144 . 

 

2.2 Гігієнічні дослідження 

 

Програма гігієнічних досліджень включала оцінку умов праці під час 

виробництва дезлоратадину з визначенням концентрацій препарату у повітрі 



 54 

робочої зони та оцінку впливу лікарської субстанції на органолептичні 

властивості води і санітарний режим водойм. 

Визначення забруднення дезлоратадином повітря робочої зони 

проводили за допомогою розробленою у співавторстві з старшим науковим 

співробітником, кандидатом біологічних наук Т.С. Зазуляк 

спектрофотометричної методики, яка базується на вимірюванні власного 

світлопоглинання розчину дезлоратадину в УФ-області спектра за λ= 280 нм.  

Відбір проб повітря робочої зони здійснювади на фільтрі АФА-ВП-20 

за допомогою аспіратора Тайфун.  

Також визначали рівні шуму, вібрації, освітлення та параметрів 

мікроклімату (температура повітря, вологість повітря, швидкість руху 

повітря, інтенсивність теплового випромінювання) на всіх стадіях 

виробництва лікарського засобу.  

Оцінку впливу дезлоратадину на органолептичні властивості води і 

санітарний режим водойм проводили у відповідності до методичних вказівок 

“Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей 

зоны, атмосферном воздухе населенных мест и воде водных объектов” [145] 

та “Методическими указаниями по разработке и научному обоснованию 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде 

водоемов”[146]. 

Вивчення інтенсивності запаху та присмаку водопровідної 

дехлорованої води при впливі різних концентрацій дезлоратадину 

визначалась бригадами одораторів, які складались із 6 чоловік кожна. За 

порогову концентрацію приймали нижню довірчу межу середньої величини, 

яка забезпечує 95 % ймовірність прогнозування. З метою перевірки 

отриманих величин додатково проводились “закриті досліди”, результати 

яких оброблялись методом пробіт-аналізу [147]. 

Визначення порогових концентрацій за присмаком проводилось 

одораторами при полосканні ротової порожнини приблизно 5 см3 

досліджуваного розчину упродовж 3-5 секунд з наступним ополіскуванням 
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контрольною дехлорованою водою. Інтервал між визначеннями складав не 

менше 2–3 хвилин. 

Концентрації препарату, які вносили у воду, були на рівні 1,6 мг/дм3; 

3,125 мг/дм3; 6,25 мг/дм3; 12,5 мг/дм3 і 25,0 мг/дм3 і готувались відповідними 

розведеннями. Всього проведено 5 серій дослідів з метою визначення 

стороннього запаху та присмаку, що надає воді дезлоратадин. 

Вивчення впливу дезлоратадину на загальний санітарний режим 

водойм проводили у модельних водоймах з 20 літрами дехлорованої 

водопровідної води, вільної від речовин, що впливають на процеси БСК. У 

якості джерела органічних речовин природного походження і активної 

сапрофітної мікрофлори в водойми додавали свіжу господарсько-побутову 

стічну воду після 2-х годинного відстоювання, яка не містила домішок 

інгредієнтів промислових стічних вод і завислих речовин. Тривалість 

експерименту складала 30 діб. 

Біохімічне споживання кисню у динаміці вивчали упродовж 20 діб: 

БСК1, БСК3, БСК5, БСК7, БСК10, БСК15, БСК20. 

Для оцінки процесів самоочищення води модельних водойм 

досліджували наступні показники: рівень розчиненого кисню у воді, 

азотвмісних речовин (азот амонійний, нітритний і нітратний), окиснюваність 

перманганатна і біохімічне споживання кисню. Крім того, оцінювали вплив 

різних концентрацій дезлоратадину на активну реакцію води модельних 

водойм, життєдіяльність дафній і на сапрофітну мікрофлору водойм. 

 

2.3 Математичні та статистичні методи 

 

Статистичну обробку результатів проводили з використанням пакету 

програми Microsoft Excel. Достовірність отриманих змін порівняльних 

величин (кількісних ознак) оцінювали при нормальному розподілі з 

використанням t-крітерію Стьюдента. Розраховували середні значення 

показників (М) і стандартну похибку середнього значення (±m). У випадках, 
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коли мало місце відхилення закону розподілу від нормального, 

використовували критерій Манна-Уітні. 

Результати досліджень у таблицях наводили у вигляді трьох цифр: – 

медіана і інтерквартильний інтервал (нижній квартиль (25% персентиль) – 

верхній квартиль (75% персентиль), що давало уявлення про центральну 

тенденцію, ширину та асиметрію розподілу результатів. За достовірні 

приймали зміни з рівнем значущості більш, ніж 95% (p<0,05) 148. 

Величину ОБРВ дезлоратадину у повітрі робочої зони розраховували за 

рівняннями, що наведені у методичних вказівках [117]. 

 

Комісія з питань етики при Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького постановила, що робота проводилась у 

відповідності з положеннями Європейської конвенції щодо захисту 

хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших 

наукових цілях (Страсбург, 1986 р.), Директиви Ради Європи 2010/63/EU, 

Закону України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

(протокол №1 від 18.01.2016 р.), Закону України № 3447-IV «Про захист 

тварин від жорстокого поводження».  

Таким чином, вищенаведений обсяг токсикологічних експериментів, 

гігієнічні дослідження на робочих місцях технологічної лінії виготовлення 

лікарського засобу, а також дослідження впливу на органолептичні 

показники і санітарний режим водойм, дозволять адекватно оцінити ступінь 

небезпеки дезлоратадину і запропонувати обґрунтовані пропозиції із 

запобігання отруєнь в умовах його виробництва та забруднення 

навколишнього середовища. 

 



 57 

РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ І ХАРАКТЕРУ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ 

ДЕЗЛОРАТАДИНУ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ ТА СПЕРМІЯХ 

БИКІВ 

 

3.1 Встановлення параметрів токсичності і характеру біологічної дії 

дезлоратадину на організм лабораторних тварин в умовах гострих дослідів. 

 

Параметри гострої токсичності дезлоратадину встановлювали на двох 

видах тварин при пероральному і інгаляційному введенні та нанесенні на 

шкіру. Використовували статевозрілих білих безпородних щурів з масою тіла 

150-280 г і білих безпородних мишей  з масою тіла 18-20 г.  

При однократному пероральному введенні дезлоратадину у вигляді 

водної суспензії з емульгатором Твін білим щурам в дозах від 500 мг/кг до 

4000 мг/кг, та білим мишам в дозах від 100 мг/кг до 1000 мг/кг у тварин 

розвивалось гостре отруєння, яке проявлялось підвищеною рухливістю і 

ознаками неспокою. Тварини терли лапами мордочки, живіт, деякі безладно 

пересувались по клітці. Через 15-20 хвилин після введення препарату у 

тварин спостерігались гіподинамія, атаксія, порушення ритму і частоти 

дихання (у щурів 70/хв.), звуження очних щілин, в подальшому – бокове 

положення, відсутність реакції на зовнішні подразники.  

Доза дезлоратадину 4000 мг/кг була абсолютно смертельною для 

щурів, а доза дезлоратадину 1000 мг/кг – абсолютно смертельною для 

мишей. 

Загибель щурів була розтягнута у часі і фіксувалась упродовж 2-4 діб.  

Нормалізація стану тварин, що вижили, відбувалася на 5 добу. Загибель білих 

мишей відбувалася упродовж доби (табл. 3.1), ЕТ50 при цьому становив 

1,12 години. У тварин, що вижили, загальний стан нормалізувався на 2 добу. 
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Таблиця 3.1 

Динаміка загибелі білих мишей-самців при одноразовому пероральному 

введенні дезлоратадину 

№ 

п/п 

Дози, 

мг/кг 

Кіль-

кість 

тварин 

Терміни спостереження, доба Кількість 

тварин, що 

загинули 

% заги-

белі 1 2 3 4 5 14 

1 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

2 200 6 2 0 0 0 0 0 2 30,0 

3 300 6 3 0 0 0 0 0 3 50,0 

4 500 6 6 0 0 0 0 0 6 100,0 

 

Середньосмертельна доза дезлоратадину при пероральному введенні 

для білих мишей-самиць становить 400 мг/кг, для білих мишей-самців – 

255 мг/кг, білих щурів-самиць – 625 мг/кг, білих щурів-самців – 450 мг/кг 

(табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Середньосмертельні дози дезлоратадину для лабораторних тварин 

різних видів та статі при пероральному введенні  

Вид тварин DL50, мг/кг 

 
За Лічфільдом і 

Уілкоксоном 

За Van der 

Waerden 

Білі щурі-самиці - 625 

Білі щурі-самці - 450 

Білі миші-самиці - 400 

Білі миші-самці 255 (121-534) - 

 

Коефіцієнти видової та статевої чутливості (КВЧ, КСЧ) становлять 

відповідно 1,76 та 1,56 і свідчать про слабо виражену видову та статеву 

чутливість тварин до дії дезлоратадину. 
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Для уточнення класу токсичності дезлоратадину найменшу з 

встановлених середньосмертельних доз для мишей-самців розрахували за 

різними методами [123]. Дані наведені у табл. 3.3 

Таблиця 3.3 

Середньосмертельні дози дезлоратадину для мишей-самців при 

пероральному введенні, розраховані за різними методами підрахунків 

Метод розрахунку DL50 DL50, мг/кг 
Клас небезпеки за 

ГОСТ 12.1.007-76 

Лічфільда і Уілкоксона 255 (121-534) 3 

Беренса 280 ± 4 3 

Кербера 292 ± 4 3 

Першина 292 3 

 

Згідно з даними таблиці 3.3 величини DL50 дезлоратадину становлять 

від 255 мг/кг до 292 мг/кг маси тіла лабораторних тварин, таким чином 

препарат належить до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007-76. 

За показниками небезпеки розвитку гострого перорального 

несмертельного отруєння препарат є малонебезпечною сполукою (табл.3.4) 

Таблиця 3.4 

Показники небезпеки гострого несмертельного отруєння 

дезлоратадином 

Вид тварин Показники 

 1/ЛД50 ЛД84/ЛД16 S 1/ЛД50·S 

Білі щурі 2,2×10-3 2,34 1,53 3,40×10-3 

Білі миші 3,9×10-3 2,25 1,50 5,85×10-3 

 

Результати патоморфологічних досліджень показали, що загибель 

тварин виникла внаслідок гострої серцевої недостатності з гіперемією та 

набряком легень, в інших внутрішніх органах також були знайдені ознаки 
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гострої недостатності кровообігу – гіперемія, інтерстиційний набряк, 

мінімальні альтеративні зміни паренхіматозних клітин. Гостра серцева 

недостатність могла бути зумовлена порушенням серцевого ритму, або бути 

проявом генералізованих розладів мікроциркуліції (шоку у фазі гіпотензії, 

початку гіпоперфузії).  

При моделюванні інгаляційного шляху надходження дезлоратадин 

вводили інтраназально білим щурам у вигляді суспензії у стерильному 

фізіологічному розчині у дозі, що у перерахунку на концентрацію, яка 

вдихається в повітрі, становить 500 мг/м3. При цьому загибелі тварин не 

зафіксовано упродовж всього періоду спостереження (14 діб). Після введення 

препарату у білих щурів реєструвалось порушення ритму дихання. Тварини 

прийшли до фізіологічної норми через 2-3 години після отримання речовини. 

Використовуючи рівняння кореляційної регресії № 46, 47 методичних 

вказівок [118] та № 8 методичних вказівок [117] розрахована 

середньосмертельна концентрація (CL50) дезлоратадину для білих щурів, яка 

дорівнює 1039 мг/м3 (ІІ клас небезпеки, згідно ГОСТ 12.1.007-76). 

Однократне занурювання хвостів білих щурів у насичений водний 

розчин дезлоратадину (час експозиції 4 години) не викликало загибелі тварин 

та ознак інтоксикації. Змін на шкірі після закінчення експерименту не 

спостерігалось.  

 

3.2. Визначення порогової концентрації дезлоратадину при 

інгаляційному надходженні 

 

Для планування досліджень по встановленню порогової концентрації 

(Limac) дезлоратадину при однократному інгаляційному впливі були 

використані рівняння кореляційної залежності № 48 та № 49 згідно 

методичних вказівок [118] 

lg Limac = 0,68 lg DL50 в/ш - 3,4 (3.1) 

lg Limac = 0,68 lg 450 - 3,4  



 61 

Limac = 39,43 мг/м3  

lg Limac = 0,91 lg DL50 в/ш - 0,8 (3.2) 

lg Limac = 0,91 lg 450 - 0,8  

Limac = 41,15 мг/м3  

Також проведений розрахунок за рівняннями № 11,12 згідно 

методичних вказівок [117]. 

lg Limac = 0,91 lg DL50 в/ш - 0,63 (3.3) 

lg Limac = 0,91 lg 450 - 0,63  

Limac = 60,87 мг/м3  

lg Limac = 0,9 lg DL50 в/ш +0,05 (3.4) 

lg Limac = 0,9 lg 450 +0,05 

Limac = 274,1 мг/м3 

З метою визначення Limac дезлоратадину, приймаючи до уваги 

проведені розрахунки, препарат вводили інтраназально білим щурам у дозах 

від 7,5 мг до 70,9 мг що відповідало у перерахунку на концентрації 15 мг/м3, 

50 мг/м3 та 150 мг/м3. В якості критеріїв токсичного впливу визначали 

біохімічні, гематологічні, інтегральні показники та поведінкові реакції, 

враховуючи дані літератури та дію дезлоратадину на організм лабораторних 

тварин у гострому експерименті з пероральним введенням препарату. 

За результатами досліджень було встановлено, що однократний 

інгаляційний вплив лікарської субстанції в усіх досліджених концентраціях 

не викликав загибелі піддослідних тварин. Клінічні симптоми інтоксикації 

характеризувалися порушенням ритму дихання та зниженням рухової 

активності упродовж 2-3 годин від початку експерименту.  

У піддослідних тварин, яких піддавали впливу препарату в дозі, що 

відповідає концентрації 150 мг/м3, на другу добу спостерігалось статистично 

достовірне зменшення рівнів гемоглобіну та еритроцитів на 10,2% і 12,0% 

відповідно на тлі збільшення кількості лейкоцитів на 10,5% в порівнянні з 

контрольною групою. (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Гематологічні показники периферичної крові білих щурів за умов 

одноразового інтраназального введення дезлоратадину  

(стандартний нормальний розподіл, n=8) 

Показники 

 

Контроль 
Дослідні групи 

15,0 мг/м3 50,0 мг/м3 150,0 мг/м3 

М±m М±m М±m М±m 

Гемоглобін, 

г/л 132,25+ 3,96 
130,13+2,05 

(t=0,48) 

128,5+3,2 

(t=0,73) 

118,8+2,28* 

(t=2,95) 

Еритроцити, 

 Т/л 
3,71+ 0,14 

3,52+ 0,13 

(t=0,97) 

3,46+ 0,26 

(t=0,85) 

3,26+ 0,13* 

(t=2,39) 

Лейкоцити, 

 г/л 
8,18+ 0,25 

8,40+ 0,34 

(t=0,51) 

8,50+ 0,40 

(t=0,66) 

9,04+ 0,29* 

(t=2,23) 

Еозинофіли, 

 % 
2,13+0,35 

2,63+0,38 

(t=0,97) 

3,00+ 0,38 

(t=1,70) 

2,88+0,30 

(t=1,64) 

Еозинофіли, 

 г/л 
0,17+ 0,03 

0,22+0,03 

(t=1,06) 

0,25+0,03 

(t=1,92) 

0,26+0,03 

(t=2,01) 

Нейтрофіли, 

 % 
27,25+ 1,24 

25,38+1,39 

(t=1,00) 

25,13+1,19 

(t=1,24) 

24,50+1,04 

(t=1,71) 

Нейтрофіли, 

 г/л 
2,23+ 0,11 

2,11+0,09 

(t=0,82) 

2,13+0,13 

(t=0,62) 

2,22+0,12 

(t=0,06) 

Моноцити, 

 % 
2,63+ 0,26 

2,88+ 0,29 

(t=0,63) 

3,25+ 0,25 

(t=1,72) 

3,50+ 0,33 

(t=2,08) 

Моноцити, 

 г/л 
0,22+ 0,02 

0,24+0,02 

(t=0,67) 

0,28+0,03 

(t=1,18) 

0,31+ 0,03 

(t=0,82) 

Лімфоцити, 

 % 
67,50+ 1,65 

68,50+ 1,71 

(t=0,42) 

67,75+1,58 

(t=0,32) 

68,13+0,67 

(t=0,35) 

Лімфоцити, 

 г/л 
5,53+ 0,22 

5,78+ 0,34 

(t=0,62) 

5,78+0,34 

(t=0,62) 

6,16+ 0,21 

(t=2,05) 

Примітка: * - статистично достовірні відмінності відносно показників 

контрольної групи (р≤0,05) 

 

Окрім того, спостерігалось достовірне збільшення рівня ЦІК на 22,7% в 

порівнянні з контролем, однак ці зміни знаходились в межах фізіологічної 

норми (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Рівень ЦІК білих щурів щурів за умов одноразового інтраназального 

введення дезлоратадину  (ненормальний розподіл, n=8) 

Примітка: * - статистично достовірні відмінності відносно показників 

контрольної групи (р≤0,05) 

 

При дослідженні біохімічних показників у сироватці крові виявлено 

статистично достовірне збільшення рівня АЛТ на 65,2% та зменшення рівня 

хлоридів на 8,0 %. Решта показників не відрізнялась від контролю (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Біохімічні показники сироватки крові білих щурів за умов 

одноразового інтраназального введення дезлоратадину  

 (стандартний нормальний розподіл, n=8) 

Показники 
Контроль 

Дослідні групи  

15,0 мг/м3 50,0 мг/м3 150,0 мг/м3 

М±m М±m М±m М±m 

Заг. білок,  

г/л  
72,1+ 2,63 

71,88+ 2,23 

(t=0,07) 

71,05+1,58 

(t=0,34) 

68,33+ 1,71 

(t=1,19) 

Креатинін, 

мкмоль/л  
41,95+ 2,07 

46,70+ 1,79 

(t=1,74) 

43,80+2,42 

(t=0,58) 

45,22+ 1,69 

(t=1,21) 

Сечовина, 

ммоль/л  
4,50+ 0,17 

4,49+ 0,19 

(t=0,19) 

4,65+ 0,16 

(t=0,49) 

4,51+ 0,18 

(t=0,06) 

Хлориди, 

ммоль/л 
91,20+ 1,99 

88,46+ 1,94 

(t=0,99) 

87,56+1,31 

(t=1,53) 

83,91+1,55* 

(t=2,89) 

AЛТ, 

ммоль/л/год 
0,69+ 0,087 

0,70+ 0,08 

(t=0,10) 

0,72+ 0,06 

(t=0,29) 

1,14+ 0,12* 

(t=3,2) 

AСТ, 

ммоль/л/год 
1,32+ 0,14 

1,40+ 0,20 

(t=0,30) 

1,49+ 0,18 

(t=0,70) 

1,44+ 0,21 

(t=0,46) 

Примітка: * - статистично достовірні відмінності відносно показників 

контрольної групи (р≤0,05) 

 

Показники фільтраційної (вміст креатину) та видільної (вміст сечовини 

і хлоридів) здатності нирок білих щурів під дією дезлоратадину в усіх 

Група Медіана Q25 Q75 Uемп 

Контроль 42,5 35,3 48,5  

15,0 мг/м3 45,0 43,3 55,8 21,5 

50,0 мг/м3 50,0 39,3 54,5 19,0 

150,0 мг/м3 55,0* 48,3 80,3 10,0* 
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досліджених рівнях не змінювалися порівняно з контрольною групою 

(табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Вміст креатиніну, сечовини та хлоридів у сечі білих щурів за умов 

одноразового інтраназального введення дезлоратадину  

 (стандартний нормальний розподіл, n=6) 

Показники 

Контроль Дослідні групи  

 15,0 мг/м3 50,0 мг/м3 150,0 мг/м3 

М±m М±m М±m М±m  

Креатинін, 

мг/кг/добу 
1,67+ 0,12 

1,66+ 0,10 

(t=0,05) 

1,65+ 0,04 

(t=0,16) 

1,63+ 0,10 

(t=0,24) 

Сечовина, 

ммоль/л 
341,09+11,24 

339,93+12,40 

(t=0,07) 

338,80+21,80 

(t=0,09) 

336,50+13,85 

(t=0,26) 

Хлориди, 

ммоль/л  
2,20+ 0,12 

2,20+ 0,14 

(t=0,01) 

2,16+ 0,11 

(t=0,24) 

2,12+ 0,14 

(t=0,45) 

 

Дезлоратадин у концентрації 150,0 мг/м3 статистично достовірно 

зменшував показник “ніркового рефлексу” (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Поведінкові реакції білих щурів щурів за умов одноразового 

інтраназального введення дезлоратадину  (ненормальний розподіл, n=8) 

Група Медіана Q25 Q75 Uемп 

1 2 3 4 5 

Горизонтальна активність 

Контроль 10,0 6,8 13,5  

15,0 мг/м3 6,0 5,5 6,5 17,0 

50,0 мг/м3 5,0 4,0 8,8 19,5 

150,0 мг/м3 4,5 4,0 6,3 15,0 

Вертикальна активність 

Контроль 0,00 0,00 0,25  

15,0 мг/м3 0,00 0,00 0,25 31,00 

50,0 мг/м3 1,00 0,00 1,00 21,50 

150,0 мг/м3 0,09 0,00 0,50 31,00 

Нірковий рефлекс 

Контроль 1,50 1,00 2,25  

15,0 мг/м3 1,00 0,00 2,25 25,5 

50,0 мг/м3 0,50 0,00 1,00 14,5 

150,0 мг/м3 0,00* 0,00 1,00 12,5* 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 5 

СПП  

Контроль 18,00 17,25 18,75  

15,0 мг/м3 16,00 14,00 18,00 9,00 

50,0 мг/м3 23,50 19,25 24,75 8,50 

150,0 мг/м3 18,00 17,25 18,00 17,00 

Примітка: * - статистично достовірні відмінності відносно показників 

контрольної групи (р≤0,05) 

 

Інші показники поведінкових реакцій (горизонтальна і вертикальна 

активність, СПП) знаходились в межах коливань фізіологічної норми.  

На кардіограмі при введенні дезлоратадину в дозах, що відповідали 

концентрації 150 мг/м3 зафіксовано статистично достовірне збільшення 

елевації зубців S-T, в мм, у порівнянні з контролем. Решта досліджуваних 

показників суттєво не відрізнялись від аналогічних у інтактних тварин. 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Показники електрокардіограм білих щурів щурів за умов одноразового 

інтраназального введення дезлоратадину  

(стандартний нормальний розподіл, n=8) 

Показники 

Контроль Дослідні групи 

 15,0 мг/м3 50,0 мг/м3 150,0 мг/м3 

М±m М±m М±m М±m 

1 2 3 4 5 

Частота 

серцевих 

скорочень /хв. 

503,0+12,10 
528,3+13,27 

(t=1,41) 

512,2+14,10 

(t=0,50) 

515,00+9,22 

(t=0,79) 

Амплітуда Р, 

мм 
0,67+ 0,12 

0,60+ 0,00 

(t=1,00) 

0,69+ 0,23 

(t=0,46) 

0,62+ 0,08 

(t=0,73) 

Тривалість Р, 

мс 

12,50+ 1,71 10,00+0,00 

(t=1,46) 

13,25+ 3,50 

(t=1,48) 

13,60+ 2,11 

(t=1,51) 

P-Q, мс 36,67+ 3,33 35,83+2,01 

(t=0,22) 

38,16+ 1,48 

(t=0,41) 

36,67+ 2,11 

(t=0,00) 
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Продовження таблиці 3.10 

1 2 3 4 5 

Амплітуда 

R,мм 

2,33+0,64 3,25+0,60 

(t=1,67) 

3,28+ 0,73 

(t=1,71) 

3,17+ 0,53 

(t=1,65) 

Тривалість 

QRS, мс 
15,83+ 2,08 

13,33+ 2,11 

(t=0,84) 

14,11+ 2,55 

(t=0,52) 

15,00+ 2,24 

(t=0,27) 

Амплітуда S, 

мм 
1,42+ 0,61 

1,75+ 0,42 

(t=0,45) 

1,76+ 0,23 

(t=0,52) 

1,33+ 0,51 

(t=0,11) 

Тривалість S-T, 

мс 
43,33+ 2,11 

40,00+ 4,47 

(t=0,67) 

42,33+ 2,00 

(t=0,34) 

41,67+ 4,01 

(t=0,36) 

Елевація S-

Т,мм 
0,67+ 0,17 

0,62+ 0,24 

(t=0,85) 

0,70+ 0,25 

(t=0,59) 

1,42+ 0,15* 

(t=3,30) 

Ритм Правильний Правильний Правильний Правильний 

Примітка: * - статистично достовірні відмінності відносно показників 

контрольної групи (р≤0,05) 

 

В якості порогової концентрації дезлоратадину (Limac) при 

однократному інгаляційному впливі прийнята концентрація 150,0 мг/м3 за 

наступними показниками: рівень гемоглобіну, кількість еритроцитів та 

лейкоцитів у периферічній крові; рівень АЛТ, хлоридів у сироватці крові; 

нірковий рефлекс, елевація зубців S-Т, мм.  

 

3.3. Оцінка кумулятивних властивостей і характеру біологічної дії 

дезлоратадину в умовах підгострого досліду. Дослідження місцево-

подразнювальної дії на шкіру та слизові оболонки  

 

Для визначення кумулятивної активності дезлоратадину препарат 

вводили білим щурам-самицям у вигляді водної суспензіі з емульгатором 

Твін, починаючи з дози 0,1 DL50 (62,5 мг/кг) до 0,5 DL50 (312,5 мг/кг), шляхом 

збільшення дози в 1,5 рази кожні 4 доби. Усього було проведено 17 введень. 

Сумарна доза становила 3,7 DL50.  

При введенні дезлоратадину піддослідним тваринам у підгострому 

досліді починаючи з 2 доби експерименту у щурів-самиць розвивалась 

клінічна картина інтоксикації, яка характеризувалась наступними проявами: 

збуджений стан, виникнення агресії, тривала «стійка бійця» (рис. 4.1), сильна 
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реакція на зовнішні подразники, поява «курликаючих» звуків. Частота 

дихання 72-84/хв. У подальшому з’являлися прояви значної подразнювальної 

дії слизових оболонок, підвищений діурез, млявість, спастичне дихання, 

виділення з очей та носу. Втрата ваги експериментальних тварин на 8 день 

складала 7,8 % від вихідної маси.  

 

 

              

Рисунок 3.1. “Стійка бійця” у білих щурів на 4-й день введення 

дезлоратадину в умовах підгострого досліду 

 

Загибель зареєстровано, починаючи з 11 доби експерименту. При 

розтині та макроскопічному огляді загиблих тварин відмічено повнокров'я 

серця, білі включення на поверхні легенів, переповнення та здуття 

кишківника, «мармуровість печінки». Результати патоморфологічних 

досліджень показали, що безпосередньою причиною загибелі 

експериментальних щурів стали значні альтеративні запальні зміни міокарду, 

які зумовили недостатність кровообігу. Виявлено регресивні зміни 

лімфоїдної тканини селезінки, лімфатичного вузла та легень, що може бути 

пов'язано з певною імунодепресією.  

В ході випробувань загинули усі тварини при досягненні дози 0,5 LD50. 

DL50 при багаторазовому введенні становила 2000 мг/кг. Коефіцієнт 
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кумуляції дорівнює 2,8 і свідчить про середньовиражену кумулятивну 

активність. 

Гостра місцевоподразнювальна дія на шкіру і слизові оболонки ока та 

місцевоподразнювальна дія на шкіру за умов повторних аплікацій були 

досліджені відповідно до методичних рекомендацій [125, 126]. 

Однократне та 10-кратне (час експозиції 4 години, 5 раз на тиждень) 

занурювання хвостів білих щурів у насичений водний розчин дезлоратадину 

не викликало загибелі тварин та ознак інтоксикації. Еритеми, набряку, 

струпу, некрозу на шкірі після закінчення експерименту не спостерігалось.  

Внесення 50 мг дезлоратадину у кон’юнктивальний мішок ока кролів 

викликало виражену пошкоджуючу дію: 10 балів за класифікацією A. Mayda 

i K. Chrusаielska (набряк – 4 бали, гіперемія – 3 бали, виділення – 3 бали). 

Припинення виділень з ока, зникнення гіперемії та набряку спостерігалось на 

4-ий тиждень без проведення медикаментозного лікування. Зафіксовано 

помутніння рогівки. 

Дезлоратадин має слабо виражені кумулятивні властивості, не володіє 

резорбтивно-токсичним та місцево-подразнювальним ефектами при 

попаданні на шкіру. Викликає сильно виражене подразнення слизових 

оболонок очей. 

 

3.4. Дослідження токсичності дезлоратадину на сперміях биків  

 

Для дослідження токсичності дезлоратадину на клітинному рівні 

використовували свіжоотримані еякуляти биків таких фізіологічних 

характеристик: об’єм 4–5 см3, концентрація сперміїв 0,7–0,9×109 клітин /см3, 

кількість живих статевих клітин 70 - 85 %. Для оцінювання і характеристики 

дії фармакологічної субстанції проби сперми ділили на контрольну – 

розріджену фосфатно–сольовим буфером (ФСБ; NaCl–0,8г, KCl–0,02г, 

Na2HPO4– 0,11г, KH2PO4–0,02г, MgCl2–0,01г, Н2О до 100 см3) та дослідні: з 

додаванням у ФСБ дезлоратадину у дозах 1/500 LD50 (1,25 мг), 1/100 LD50 
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(6,25 мг) та LD50 (625 мг). Визначали: виживання сперміїв (год) до 

припинення прямолінійного поступального руху в збереженій при 

температурі 2–5°С спермі, дихальну активність (ex tempore) – 

полярографічно (нг-атом О/0,1мл сперми (С) ×хв) у термостатованій комірці 

(температура 38,5°С) об’ємом 1,0 см3 з автоматичною реєстрацією перебігу 

процесу потенціометром; відновну активність – потенціометрично 

(mV/0,1мл С ×хв) з використанням системи відкритих мікроелектродів, які 

вставляли в термостатовану полярографічну комірку [149] Статистичний 

аналіз отриманого матеріалу проведено за М. О. Плохінським [150]. 

При дії наростаючих доз дезлоратидину (1/500 LD50, 1/100 LD50 і LD50) 

величина фізіологічного показника знижувалася, відповідно, на 5,3 %, 10,6 % 

і 52,7% (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Виживання сперміїв та інтенсивність окисних процесів у спермі бугаїв за 

дії дезлоратидину , M ± m 

 

Показники Умови інкубування сперми Коре-

ляційне 

відно-

шення, 

η2 

Контроль 

(ФСБ) 

ФСБ + 

1/500 LD50  

ФСБ + 

1/100 LD50  

ФСБ + 

LD50 

Виживання 

сперміїв, год 

152,00± 

23,55 

144,00± 

19,60 

136,00± 

26,13 

72,00± 

19,60* 

0,400 

Споживання 

кисню,  

нг-атом О/ 

(0,1 мл С×хв)  

3,10±0,47 2,60±0,66 1,90±0,61 0,60± 

0,25 **  

0,513 

Відновна 

активність, 

mV/(0,1мл С 

×хв) 

2,50±0,47 2,20±0,36 1,50±0,10 1,00± 

0,39*  

0,466 

Примітка: різниця статистично достовірна порівняно до контролю – 

* р < 0,05; **p <0,01 
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При цьому, різниця між величинами значень контролю і за дози 

дезлоратадину LD50 статистично достовірна (р < 0,05). Вплив наростаючих 

доз дезлоратидину на виживання сперміїв середній за силою (η2= 0,400).  

Більш суттєвими змінами характеризуються величини дихальної і 

відновної активностей сперми під впливом вказаної фармакологічної 

субстанції. Зокрема, інтенсивність споживання кисню спермою при 

додаванні дезлоратадину знижується на 16,2% за дози препарату 1/500 LD50, 

на 38,8 % – за дози препарату 1/100 LD50 і за дози LD50 – 80,7 % (р < 0,05) 

порівняно з контролем. Гальмування дихальної активності супроводжується 

зменшенням транспорту протонів і електронів зі сперміїв у позаклітинне 

середовище, що проявляється зниженням відновної активності за дози 

дезлоратадину 1/500 LD50 на 12,0 %, за дози дезлоратадину 1/100 LD50 – на 

40,0% і при додаванні препарату в дозі LD50 – на 60,0 %, порівняно з 

контролем. Вплив наростаючих доз дезлоратадину на дихальну і відновну 

активності сперми середній за силою, відповідно, η2=0,513 і 0,466. 

 

Таким чином, проведеними дослідженями встановлено, що 

дезлоратадин за параметрами гострої пероральної токсичності належить до 

помірно небезпечних речовин 3 класу небезпеки у відповідності з 

ГОСТ 12.1.007-76. При гострому пероральному отруєнні розвиваються 

симптоми ураження центральної нервової системи. Видова та статева 

чутливість тварин до препарату слабо виражена.  

Дезлоратадин не володіє резорбтивно-токсичним та місцево-

подразнювальним ефектами при попаданні на шкіру. Викликає сильно 

виражене подразнення слизових оболонок очей. Субхронічний пероральний 

вплив дезлоратадину характеризується симптомами ураження центральної 

нервової системи та проявами середньої кумулятивної дії (Кcum=2,8). Поріг 

гострої інгаляційної дії за загальнотоксичним ефектом знаходиться на рівні 

150 мг/м3. 
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Дослідження токсичності дезлоратадину на клітинному рівні 

засвідчили цитотоксичний вплив, який характеризується зниженною 

інтенсивністю окисних процесів, імовірно, зниженним функціонуванням 

ланцюга дихання мітохондрій і ресинтезом АТФ, що зумовлює втрату 

рухливості і зменшення тривалості виживання сперміїв биків.  

Результати власних досліджень, що наведені у розділі 3 “Оцінка 

токсичності і характеру біологічної дії дезлоратадину на лабораторних 

тваринах та сперміях биків” викладені у статтях [151, 152, 153], апробовані 

на наукових форумах [154, 155].  
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ТА ВІДДАЛЕНИХ ЕФЕКТІВ 

ВПЛИВУ ДЕЗЛОРАТАДИНУ 

 

4.1 Дослідження імунотоксичної дії дезлоратадину 

 

Дослідження імунотоксичної дії дезлоратадину проводили на 

статевозрілих мурчаках світлої масті масою 300–350 г, які утримувались на 

стандартному харчовому раціоні відповідно санітарно-гігієнічних норм. 

Сенсибілізацію та оцінку отриманих результатів здійснювали згідно 

методичних вказівок [135,136].  

При проведенні внутрішньошкірних проб на мурчаках у дозах 1:10 

(розчинник–фізрозчин), 1:100, 1:1000 змін на шкірі не зафіксовано. 

Відсотковий вміст і абсолютна кількість гранулоцитів (нейтрофілів, 

еозинофілів та базофілів) у тварин контрольної та дослідної груп 

знаходились в межах інтервалу фізіологічної норми (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Вплив дезлоратадину на загальну формулу крові мурчаків 

Показники Контрольні тварини 
Сенсибілізовані 

тварини 
T 

1 2 3 4 

Лейкоцити, Г/л 8,97±0,39 9,40±0,91 0,43 

Базофіли, % 0,38±0,16 0,75±0,21 1,40 

Базофіли, Г/л 0,035±0,013 0,078±0,027 1,40 

Еозинофіли, % 2,63±0,38 3,13±0,40 1,00 

Еозинофіли, Г/л 0,240±0,038 0,300±0,053 0,90 

Нейтрофіли, % 20,00±1,74 20,88±1,08 0,43 

Нейтрофіли, Г/л 1,80±0,164 1,97±0,20 0,66 

Моноцити, % 2,75±0,45 3,25±0,59 0,68 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 

Моноцити, Г/л 0,240±0,034 0,291±0,045 0,90 

Лімфоцити, % 74,25±1,85 72,00±0,88 1,10 

Лімфоцити, Г/л 6,70±0,23 6,80±0,62 0,15 

 

Також не виявлено достовірних змін індексів співвідношення 

лімфоцитів до моноцитів, нейтрофілів до моноцитів, нейтрофілів до 

еозинофілів (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Вплив дезлоратадину на зміни гематологічних індексів у мурчаків 

 

Назва 

показників 

Значення показників, М±m 

Контрольні 

тварини 

Сенсибілізовані 

тварини 

T 

ІСЛМ 33,70±6,90 29,26±6,62 0,46 

ІСНМ 8,95±1,83 8,87±2,35 0,027 

ІСНЕ 8,58±1,18 7,26±0,81 0,92 

 

При дослідженні фагоцитарної активності нейтрофільних лейкоцитів, 

яка є важливим механізмом раннього захисту організму від різних 

патогенних факторів та відіграє значну роль в розвитку імунологічних 

реакцій з наступним формуванням адаптивного імунітету встановлено, що у 

мурчаків, сенсибілізованих дезлоратадином, вона достовірно збільшилась 

(контроль 14,63±0,60 %, дослід 19,38±0,50 %; t=6,12; P>0,05), проте 

фагоцитарний індекс знаходився на рівні контрольної групи (контроль 

3,17±0,10 %, дослід 2,95±0,17; t=1,10; P>0,05). 

Аналіз кількісних параметрів клітинного імунітету в групі порівняння 

показав наявність помірно виражених змін субпопуляційної структури Т-

лімфоцитів. Відмічено підвищення Т-лімфоцитів (СД3+) у відсотках та 

достовірне підвищення Т-хелперів (СД4+) у відсотках у сенсибілізованих 
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дезлоратадином мурчаків у порівнянні з контрольною групою. Проте 

абсолютні значення тих самих величин залишались незмінними в обох 

групах стану клітинної ланки імунітету (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Вплив дезлоратадину на стан клітинної ланки імунітету мурчаків 

 Назва показників Значення показників, М±m 

Контрольні 

тварини 

Сенсибілізовані 

тварини 

T 

Т-лімфоцити – (СД3+),  

% 

51,75±1,82 56,50±1,52 2,00 

Т-лімфоцити – (СД3+), 

Г/л 

3,44±0,17 3,88±0,42 0,97 

Т-хелпери – (СД4+), % 31,75±1,20 36,50±1,60 2,36 

Т-хелпери – (СД4+), Г/л 2,12±0,13 2,53±0,31 1,23 

Т-супресори – (СД8+), 

% 

20,00±1,95 19,75±0,82 0,12 

Т-супресори – (СД8+), 

Г/л 

1,31±0,16 1,35±0,11 0,21 

NK-клітини – (СД16+), 

% 

20,13±0,72 20,50±0,65 0,39 

NK-клітини – (СД16+), 

Г/л 

1,34±0,09 1,39±0,15 0,27 

В-лімфоцити – (СД22+), 

% 

22,62±1,33 24,37±0,82 1,11 

В-лімфоцити – (СД22+), 

Г/л 

1,52±0,16 1,66±0,17 0,61 

Імунорегуляторний 

індекс 

1,76±0,27 1,88±0,12 0,40 

 

Ці зміни у сукупності з підвищенням фагоцитарної активності можна 

розглядати, як адаптивне реагування імунної системи на зовнішній 

подразник, та відсутність токсичного впливу дезлоратадину на клітинну 

ланку імунітету.  

Визначені значення індексних показників імунного статусу 

сенсибілізованих тварин не мали значних розбіжностей по відношенню до 

контрольної групи (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4  

Вплив дезлоратадину на індексні показники імунного статусу 

 організму мурчаків 

Назва показників 

Значення показників, М±m 

Контрольні 

тварини 

Сенсибілізовані 

тварини 

T 

ЛТІ 2,64±0,10 2,47±0,093 1,23 

ЛВІ 6,13±0,43 5,75±0,147 0,84 

 

Рівні циркулюючих імунокомплексів та імуноглобулінів у сироватці 

крові мурчаків у групі порівняння не мали достовірних відмінностей від 

результатів контрольного дослідження (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Вплив дезлоратадину на стан гуморальної ланки імунітету мурчаків 

Назва показників 

Значення показників, М±m 

Контрольні  

тварини 

Сенсибілізовані 

тварини 

T 

Циркулюючі імунні 

комплекси (ЦІК), ум.од. 
28,38±3,72 31,13±4,19 0,49 

Імуноглобулін А (Ig A), г/л 1,83±0,26 2,22±0,17 1,26 

Імуноглобулін М (Ig М), г/л 0,20±0,05 0,23±0,03 0,81 

Імуноглобулін G (Ig G), г/л 4,23±0,30 4,58±0,22 0,93 

 

Ці дані дозволяють зробити висновок про відсутність імунотоксичної дії 

дезлоратадину на клітинну і гуморальну ланку імунної системи. 

 

4.2 Дослідження ембріотоксичної дії дезлоратадину 

 

Експериментальні дослідження ембрiотоксичного ефекту 

дезлоратадину проводились на нелінійних вагітних самицях бiлих щурів 

віком 3-3,5 місяці і масою тіла 180-230 г. Дослідним тваринам за допомогою 
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зонду інтраназально вводили в один і той же час доби упродовж 20 днів 

розчин дезлоратадину (розчинник – стерильний ізотонічний 0,9% розчин 

NaCl) у дозах, що відповідали концентраціям 13,0 мг/м3. та 1,3 мг/м3.. Дані 

концентрації речовини є відповідно розрахунковими пороговим та 

підпороговим рівнем хронічного інгаляційного впливу. Для розрахунку 

використане рівняння кореляційної залежності № 53 згідно методичних 

вказівок [156]. 

lg Limchr = 0,77 lg Limac - 0,56 (4.1) 

lg Limchr = 0,77 lg 150 - 0,56  

Limchr = 13,0 мг/м3  

Контрольна група інтраназально отримувала стерильний фізіологічний 

розчин. 

При проведеннi експерименту встановлено: щоденне iнтраназальне 

введення дезлоратадину вагiтним самицям щурів у дозі, яка відповідала 

концентрації 1,3 мг/м3, не викликає клінічних ознак отруєння. Стан і 

поведінка піддослідних тварин не відрізняється від контрольної групи. 

Зареєстрований одиничний випадок викидня на 4 день отримання препарату.  

У групi, якій вводили дезлоратадин у дозi, що вiдповідає концентрації 

13,0 мг/м3, відмічені зміни клінічного стану тварин, зокрема підвищена 

реакція на зовнішні подразники, агресія, зниження апетиту.  

Зважування вагітних самиць кожні 10 днів експерименту показало, що 

дезлоратадин у дозі, яка відповідає концентрації 1,3 мг/м3, не впливає на 

динаміку маси тіла вагітних самиць. Приріст ваги на 10 добу становив 

Δ m = (8,1±0,9) г та наближався до показника контрольної групи 

Δ m = (10,0±1,8) г. У тварин, які отримували препарат у концентрації 

13,0 мг/м3, мало місце статистично достовірне зниження приросту маси тіла 

майже в 4 рази – Δ m = (2,5±0,3) г у порівнянні з контролем. На 20-й день 

вагітності приріст маси тіла самиць дослідних груп наблизився до показників 

інтактних щурів, статистично достовірних змін не виявлено: 
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Δ m = (11,7±2,8) г – для концентрації 13,0 мг/м3, Δ m = (14,4±2,4) г – для 

концентрації 1,3 мг/м3, Δ m = (15,8±3,5) г – контроль.  

Аналіз показників ембріогенезу самиць білих щурів за умови 

інтраназального введення дезлоратадину засвідчив, що в дослідних групах 

відмічено суттєве зростання індексу загальної ембріональної смертності та 

зниження ступеню внутрішньоутробного виживання в порівнянні з 

контролем. Тварини, яким вводили дезлоратадин у дозі, що відповідає 

концентрації 13,0 мг/м3, мають більшу кількість резорбованих та мертвих 

плодів, вищий коефіцієнт післяімплантаційної загибелі у порівнянні з 

інтактними. Введення препарату в дозі, що відповідає концентрації 1,3 мг/м3, 

призводить до збільшення величини доімплантаційної смертності на тлі 

контрольної групи. Проте ці зміни є статистично недостовірні і мають 

випадковий характер. Отримані результати наведено у табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Вплив дезлоратадину на показники ембріогенезу білих щурів-самиць  

 

Показники Дослідні групи, концентрації, мг/м3 

К
о

н
тр

о
л
ьн

а

гр
у
п

а
 1,3 Критерій 

достовірності 

13,0 Критерій 

достовірності 

Кількість жовтих тіл  10,6±0,9 1,4 (tемп) 10,2±0,9 1,1(tемп) 9,0±0,7 

Кількість живих плодів  8,9±0,8 0,8 (tемп) 8,2±1,2 0 (tемп) 8,2±0,3 

Кількість місць 

імплантації 

9,1±0,9 0,8 (tемп) 9,3 ±0,9 1,0 (tемп) 8,3±0,3 

Кількість мертвих 

плодів (всього на 

групу) 

1,0 23,0 (Uемп) 4,0 17,5 (Uемп) 1,0 

Кількість місць 

резорбції (всього на 

групу) 

1,0 21,0 (Uемп) 3,0 12,0 (Uемп) 0,0 

Загальна ембріональна 

смертність, %  

15,8 12,5 (Uемп) 20,0 11,0 (Uемп) 7,3 

Доімплантаційна 

смертність, % 

14,0 13,5 (Uемп) 8,0 15,5 (Uемп) 6,0 
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Продовження табл. 4.6 

 

Післяімплантаційна 

смертність, % 

2,0 23,0 (Uемп) 13,0 14,0 (Uемп) 1,8 

Ступень 

внутрішньоутробного 

виживання, % 

84,3 12,5 (Uемп) 80,0 11,0 (Uемп) 92,7 

 

Макроскопічний огляд плодів та плацент тварин піддослідних та 

контрольної груп не виявив жодних вад та відхилень від фізіологічної норми. 

Всі частини тіла плодів були добре розвинені, шкірні покриви не мали 

пігментації та зайвих включень.  

Дезлоратадин у дозі, що відповідає концентрації 1,3 мг/м3, викликав 

незначне, але статистично достовірне, збільшення середніх краніо-

каудальних розмірів плодів у порівнянні з контрольною групою.  

Ймовірно цей факт можна розглядати лише як індивідуальну 

особливість у даної групи самиць, оскільки даний показник не виходить за 

межі середніх значень норми для лабораторних тварин [146], а решта з 

показників, що досліджувались, не мали достовірних відмінностей від таких 

у інтактних тварин. 

Доза препарату, що відповідала концентрації 13,0 мг/м3 призвела до 

зниження маси плодів відносно контролю, в той час як за масою плаценти 

спостерігалось статистично достовірне, хоч і не значне збільшення. Тобто не 

дивлячись на добре розвинену без візуальних паталогій плаценту, ембріони 

мали масу нижчу у порівняні з контрольною групою (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Результати морфометричного дослідження плодів самиць білих щурів  за 

умов інтраназального введення дезлоратадину  

Показники Дослідні групи, концентрація, мг/м3 Контрольна 

група  1,3  t  13,0  t 

Маса плоду, г  2,38±0,08 0,6 1,93±0,14 2,5* 2,31±0,08 

Розмір плоду, мм  30,61±0,59* 2,5*  28,22±0,53 0,2 28,38±0,68 



 79 

Продовження табл. 4.7 

 

Маса плаценти, г 0,51±0,02 0,7 0,58±0,03 3,0* 0,49±0,02 

Розмір плаценти мм 12,01±0,19 1,9 13,08±0,88 0,6 12,57±0,22 

Плодово-

плацентарний 

індекс 

0,22±0,01 0,9 0,31±0,3* 3,3* 0,22±0,01 

Примітка: * - статистично достовірні відмінності відносно показників 

контрольної групи (р≤0,05) 

 

Таким чином, інтраназальне введення дезлоратадину в дозах, що 

відповідають концентраціям 1,3 мг/м3 та 13,0 мг/м3 не призводить до 

достовірних змін у показниках ембріогенезу білих щурів-самиць. 

 

4.3 Дослідження гонадотоксичноїї дії дезлоратадину 

 

Дослідження гонадотоксичної дії дезлоратадину проводили на 

безпородних щурах-самцях вагою 220–330 г. Контрольна та дві піддослідні 

групи складались з 10 тварин кожна. Експериментальним групам 

внутрішньошлунково вводили дезлоратадин у дозах 1/100 DL50 (4,5 мг/кг) та 

1/500 DL50 (0,9 мг/кг), які не викликають загальнотоксичного ефекту. 

Досліджувані рівні впливу дезлоратадину перевищують максимально 

терапевтичну добову дозу (5 мг, або виходячи з середньої ваги людини 

60 кг – 0,08 мг/кг) у 56 та 11,3 рази відповідно. 

Тривалість введення препарату складала 72 дні, що відповідає повному 

циклу сперматогенезу людини. Повний цикл розвитку сперматозоїда щурів 

відбувається за 48 діб, час проходження сперматозоїдів через канали 

придатків сім’яників триває близько 4 тижнів [157]. У виборі термінів 

експерименту керувались необхідністю завершення хоча б одного циклу 

сперматогенезу.  

При проведеннi експерименту встановлено, що щоденне 

внутрішньошлункове введення дезлоратадину в дозі 1/500 DL50 не викликає 

клінічних ознак отруєння. Поведінка і стан тварин не відрізняються від 
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контрольної групи. Доза 1/100 DL50, починаючи з 7-го дня експерименту, 

спричиняє зміни в поведінці тварин, які характеризуються збудженням, 

виникненням агресії та зниженням апетиту. Ці ознаки нівелюються на 15 

день досліджень. 

При зважуванні щурів упродовж всього експерименту відмічено, що 

приріст ваги у експериментальних тварин дещо менший у порівнянні з 

контролем, хоча ці дані статистично недостовірні. Динаміка приросту 

показана на рис. 4.1.  

Приріст ваги білих щурів - самців при дослідженні 

гонадотоксичного ефекту дезлоратадину
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Рис. 4.1 Динаміка приросту ваги при дослідженні впливу дезлоратадину на 

показники сперматогенезу 

 

Макроскопічні дослідження сім'янників експериментальних тварин 

показали, що вплив дезлоратадину у дозі 1/100 DL50 (4,5 мг/кг) призводить до 

статистично достовірного збільшення вагових коефіцієнтів, а у дозі 

1/500 DL50 (0,9 мг/кг) розбіжностей з контрольними показниками не 

виявлено. Значення вагових коефіцієнтів склали 9,99±0,50 г/кг, 

t=0,69 (р<0,05) для 1/500 DL50 (0,9 мг/кг); 12,21±0,61 г/кг, t=2,29 (р<0,05) для 

1/100 DL50 (4,5 мг/кг) та 10,46±0,46 г/кг для контрольної групи. 
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Пероральне введення дезлоратадину щурам – в дозах 1/100 DL50 

(4,5 мг/кг) та 1/500 DL50 (0,9 мг/кг) викликало достовірне збільшення 

кількості мертвих сперматозоїдів на 73% (р<0,05) та на  58 % (р<0,05) 

відвовідно у порівнянні з контролем.  

Зміни решти функціональних показників сперматогенезу при дозі 

1/500 DL50 (0,9 мг/кг) були невиражені та статистично недостовірні. 

Вплив препарату у дозі 1/100 DL50 (4,5 мг/кг) спричиняє зменшення 

загальної кількості сперматозоїдів на 20% (p<0,05) поряд зі зниженням їхньої 

рухливості на 25% (p<0,05) на тлі контрольних значень. Відмічено 

підвищення осмотичної резистеності на 19% (p<0,05) у порівнянні з 

інтактними тваринами, а також зниження окисно-відновних процесів у 

сперматозоїдах, яке, однак, було сатистично недостовірним.  

В той же час, кислотна резистентність сперміїв щурів-самців в 

дослідних группах не відрізнялась від групи контролю (табл. 4.8).  

 

Таблица 4.8 

Функціональні показники сперматогенезу у білих щурів за умов  

перорального введення дезлоратадину  

Показники 

 

Контроль 

(n=10) 

Дози дезлоратадину 

1/100 DL50 

(n=10) 

1/500 DL50\ 

(n=10) 

Кількість 

сперматозоїдів, 

млн. 

56,03±3,47 44,67±2,64* 

(t =2,60) 

51,51±3,47 

(t =0,91) 

Рухливість 

сперматозоїдів, хв. 

47,25±4,47 35,33±2,03* 

(t =2,43) 

54,78±7,4 

(t =0,87) 

Кількість мертвих 

сперматозоїдів,% 

10,75±0,53 18,56±0,82* 

(t =8,02) 

17,00±0,73* 

(t =6,94) 

Осмотична 

резистентність, %  

Р-ів NaCl 

2,58±0,06 3,08±0,15* 

(t =3,14) 

2,67±0,10 

(t =0,83) 

Кислотна 

резистентність, рН 

3,71±0,19 3,49±0,22 

(t =0,77) 

3,65±0,18 

(t =0,24) 
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Продовження табл. 4.8 

Окисно-відновлю-

вальні процеси в 

сперматозоїдах,хв. 

62,00±7,92 65,33±3,55 

(t =0,35) 

64,33±1,82 

(t =0,04) 

Примітка: * - статистично достовірні відмінності відносно показників 

контрольної групи (р≤0,05) 

 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що дезлоратадин 

володіє гонадотоксичною дією в дозі 1/100 DL50 (4,5 мг/кг).  

Таким чином, проведеними дослідженями встановлено, що 

дезлоратадин не володіє імунотоксичною дією, не впливає на показники 

ембріогенезу, однак створює реальну небезпеку розвитку віддаленого 

гонадотоксичного ефекту в дозі 1/100 DL50 (4,5 мг/кг). 

Результати власних досліджень, що наведені у розділі 4 “Дослідження 

імунотоксичної дії та віддалених ефектів впливу дезлоратадину”, 

опубліковані у статтях [158, 159, 160] та апробовані на наукових форумах 

[161, 162].  
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

ДЕЗЛОРАТАДИНУ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ ТА ГІГІЄНІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

5.1. Розробка методики кількісного визначення дезлоратадину у повітрі 

робочої зони 

 

Для визначення вмісту дезлоратадину у повітрі робочої зони було 

розроблено спектрофотометричну методику, яка базується на вимірюванні 

власного світлопоглинання розчину дезлоратадину в УФ-області спектра за 

λ= 280 нм. Відбір проб повітря робочої зони проводиться з концентруванням 

пилу та аерозолю речовини на фільтрі АФА-ВП-20. Обчислення масової 

концентрації сполуки здійснюється за градуювальною залежністю величини 

оптичної густини розчинів від маси речовини у градуювальних розчинах. 

Розроблена методика виконання вимірювань концентрації 

дезлоратадину у повітрі робочої зони відповідає метрологічним 

характеристикам згідно з ГОСТ 8.10-99, ГОСТ 12.1.016-79, ГОСТ 12.1.005-88 

та забезпечує нижню межу визначення речовини на рівні, що не перевищує 

половину гігієнічного нормативу [163,164,165]. 

Методика забезпечує виконання вимірювань масової концентрації 

дезлоратадину в повітрі робочої зони в діапазоні від 0,05 мг/м3 до 0,2 мг/м3 

включно з відносною сумарною похибкою, що не перевищує δ = ± 25 % за 

довірчої ймовірності Р = 0,95. 

Межа кількісного визначення дезлоратадину в аналізованому об’ємі 

проби – 15 мкг. Нижня межа вимірювання масової концентрації 

дезлоратадину в повітрі робочої зони (за відбору 300 дм3 повітря) – 

0,05 мг/м3. Методика селективна в присутності інших компонентів 

препаративної форми дезлоратадину. Допоміжні речовини препаратів: 

кальцію гідрофосфат дигідрат, целюлоза мікрокристалічна, лактози 
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моногідрат, крохмаль кукурудзяний, гіпромелоза, магнію стеарат, барвник 

Е172, тітану діоксид, спирт полівініловий, тальк, індигокармін Е132, сорбіт, 

натрію гідрофосфат додекагідрат, натрію бензоат, динатрію едетат, 

пропіленгліколь, кислота лимонна, барвник Е110, вода підготовлена 

 Значення нормативів оперативного контролю методики: збіжність (d) – 

5,6 %, відтворюваність (D) – 7,8 %, похибки вимірювання (К) – 12 % у 

відповідності до ДСТУ ІSО 5725-2:2005, ДСТУ-Н РМГ 61:2006 [166]. 

Оптичну густину вимірювали за допомогою спектрофотометра СФ 46. 

Умови фотометрування: довжина хвилі – 280 нм, довжина оптичного шляху 

у кварцовій кюветі – 10 мм.  

Основні матеріали та реактиви, які використовуються при виконанні 

методики: 

- фільтри АФА ВП-20 – згідно з ТУ 951892-89 

- 8- Хлор- 6,11- дигідро- 11- (4-піперидиніліден)- 5H-бензо [5,6] 

циклогепта[1,2-β]піридин (дезлоратадин) 

- кислота хлористоводнева концентрована (х.ч.) густиною 1,19 г/см3 – 

згідно з  ГОСТ 3118 

Для приготування градуювальних розчинів дезлоратадину в мірні 

пробірки місткістю 10 см3 за допомогою градуйованих піпеток вносять 

робочий розчин дезлоратадину з масовою концентрацією 100 мкг/см3 у 

відповідній кількості згідно з табл. 6.1. Далі об’єми доводять до позначки 

10 см3 розчином кислоти хлористоводневої з молярною концентрацією 

С(HCl) = 0,1 моль/дм3 і вимірюють оптичну густину відносно розчину 

порівняння (№  1, табл. 5.1). 

Готують три серії градуювальних розчинів та вимірюють оптичну 

густину відносно розчину порівняння. Оптична густина розчинів 

залишається стабільною упродовж 30 хв. 
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Таблиця 5.1 

Шкала градуювальних розчинів дезлоратадину 

№ градуювального 

розчину 

Об’єм робочого розчину, 

см3 

Вміст дезлоратадину,  

мкг 

1 – 0 

2 1,5 15 

3 2,0 20 

4 2,5 25 

5 3,0 30 

6 3,5 35 

7 4,0 40 

8 5,0 50 

9 6,0 60 

 

Будують градуювальний графік залежності оптичної густини розчину 

від маси речовини в мікрограмах (вісь абсцис). Отримані результати 

обробляють за методом найменших квадратів, визначаючи параметри а та b 

лінійної градуювальної функції згідно з ДСТУ ISO 8466-1 [167]. 

Градуювальну залежність описує рівняння: 

D280 = a + bmгр ,                                                         (5.1) 

де  D280 – оптична густина фотометрованого розчину; 

mгр – маса дезлоратадину у відповідному градуювальному розчині, мкг; 

а – параметр регресії, що дорівнює довжині відрізка, який відсікає 

градуювальна пряма на осі ординат;  

b – параметр регресії, який дорівнює тангенсу кута нахилу 

градуювальної прямої. 

Отримана градуювальна залежність описується наступним рівнянням: 

D250 = 0,00384mгр. - 0,00715 

Градуювальна залежність оптичної густини розчинів від кількості 

дезлоратадину наведена на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. Градуювальна залежність оптичної густини розчинів від вмісту 

дезлоратадину 

Відбір проб повітря для визначення дезлоратадину проводили шляхом 

протягування повітря крізь фільтр АФА-ВП-20 за допомогою аспіраційного 

пристрою з об’ємною витратою 20,0 дм3/хв упродовж 15 хвилин. Після 

закінчення відбору фільтр з речовиною виймали з фільтротримача та 

поміщали у бюкси з притертою кришкою. Термін зберігання проб – не довше 

1 доби за температури не вище 20 С та відносній вологості повітря не 

більше 75 %. 

Далі фільтр з відібраною пробою дезлоратадину за допомогою пінцета 

поміщали у стакан місткістю 25 см3, додавали для екстрагування речовини 

9,0 см3 розчину кислоти хлористоводневої з молярною концентрацією 

С(HCl) = 0,1 моль/дм3, який наливали тричі порціями по 3,0 см3. Після 

кожного додавання розчину, пробу з фільтром залишали на 5 хв для повного 
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розчинення речовини, періодично перемішуючи скляною паличкою. 

Отримані екстракти після віджимання фільтра скляною паличкою 

об’єднували у мірній пробірці місткістю 10 см3, доводили об’єм розчином 

кислоти хлористоводневої з молярною концентрацією С(HCl) = 0,1 моль/дм3 

до позначки 10 см3. Одержували розчин підготовленої проби. Розчин 

холостої проби готували, обробляючи чистий фільтр АФА-ВП-20 одночасно 

та аналогічно з пробою. 

Для виконання вимірювань приблизно по 4 см3 підготовленої проби 

переносили у дві різні кварцові кювети для проведення паралельних 

вимірювань. Вимірювали оптичну густину екстрактів першої та другої 

аліквоти підготовленої проби. В якості розчину порівняння використовували 

розчин холостої проби. Вимірювання оптичної густини екстрактів 

виконували тричі. Розраховували середнє арифметичне значення оптичної 

густини.  

За градуювальною характеристикою та за середніми значеннями 

оптичної густини розраховують масу дезлоратадину в і-тій аліквоті 

спиртового екстракту mi, мкг. 

Результат визначення масової концентрації дезлоратадину в повітрі 

робочої зони ρі, мг/м3, обчислюють за формулами: 

20V

mі
і                                                                    (5.2) 

         або                         
20

280

Vb

aD
і

і



 ,                                                           (5.3) 

де  mі – маса дезлоратадину в і-тій паралельній пробі екстракту, знайдена 

за градуювальною характеристикою, мкг; 

D280і – оптична густина екстракту і-тої паралельної проби; 

а та b – параметри градуювальної залежності; 

V20 – об’єм відібраного повітря, зведений до стандартних умов, дм3; 

І – номер аліквоти (і = 1,2). 

Результати розрахунків записують до третьої значущої цифри. 
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Контроль збіжності здійснюють при кожному виконанні вимірювань за 

розходженням результатів вимірювань масової концентрації дезлоратадину в 

двох паралельних пробах – ρзб1 та ρзб2, виконаних за умов збіжності. Рішення 

про задовільну збіжність приймають, якщо виконується умова (формула 5.4): 

                        d



01,0

2

зб2зб1

зб2зб1








,                                             (5.4) 

де  d – норматив оперативного контролю збіжності, значення якого за 

довірчої ймовірності Р = 0,95 для діапазону вимірювань від 0,025 мг/м3 до      

0,100 мг/м3 становить 5,6 %. 

Якщо результати контролю збіжності задовільні, то за результат 

вимірювань масової концентрації дезлоратадину в повітрі робочої зони           

ρДЛ, мг/м3, приймають середнє арифметичне значення з двох результатів 

визначень ρ1 та ρ2. Результат вимірювання заокруглюють і записують до 

другої значущої цифри. 

Результат вимірювання масової концентрації дезлоратадину у повітрі 

робочої зони подають у вигляді: 

(ρДЛ ± Δ)  мг/м3, P = 0,95 

                   або  (ρДЛ)  мг/м3 ,    δ, %, P = 0,95. 

Розроблена методика вимірювання масової концентрації дезлоратадину 

в повітрі робочої зони пройшла метрологічну атестацію Державним 

підприємством “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів 

(Укрметртестстандарт)” Мінекономрозвитку України (Свідоцтво 

Укрметртестстандарту про атестацію МВВ № 081/12-0973-15 від  

14.05.2015 р.) та погоджена МОЗ України. 
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5.2. Гігієнічна характеристика виробництва дезлоратадину 

 

Дезлоратадин, таблетки 0,005 г випускаються ПАТ “Фармак” під 

торговою назваю “Едем”.  

Виробництво таблеток “Едем” складається з 4 стадій (рис. 5.1) 

 

Рис. 5.1. Стадії та технологічні операції при виготовленні таблеток 

«Едем» 

Стадії та технологічні операції виробництва таблеток “Едем” 
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Розтарювання 

сировини 

Пакування 
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покриття 
 

Просіювання 
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Обпудрювання 

грануляту 

Сушіння 

таблеток 

Охолодження 

таблеток 
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Кожна з наступних стадій: 1) підготовка сировини, 2) приготування 

таблетмаси, 3) таблетування, 4) фасування й упакування готових лікарських 

форм включає в себе декілька технологічних операцій.  

Приміщення стадій виробництва таблеток дезлоратадину належать до 

класу чистоти “D”; у них використані конструкції чистих приміщень фірми 

GEA (Чехія). Ці приміщення забезпечують рівень чистоти, необхідний для 

виробничої діяльності згідно з GMP і EC. 

Для виробництва партії таблеток використовується сировина, яка 

пройшла вхідний контроль за показниками якості, відповідно до вимог 

аналітичного нормативного документу (АНД), відповідає всім показникам 

якості і дозволена до використання у виробництві. 

Стадія підготовки сировини складається з етапів підготовки 

допоміжної сировини і підготовки основної сировини та охоплює наступні 

технологічні операції: розтарювання сировини, зважування сировини, 

просіювання сировини. Розтарювання допоміжної сировини (кальцію 

гідрофосфата дигідрату, целюлози мікрокристалічної, лактози моногідрату, 

крохмалю кукурудзяного, гіпромелози, магнію стеарату, Opadry II 85F 30571 

Blue, спирту полівінілового, титану діоксиду, тальку, індигокарміну, 

поліетиленгліколю) проводять шляхом звільнення від вторинного пакування. 

Надалі проводять обробку первинного пакування сировини та маркують 

сировину у первинному пакуванні етикеткою встановленого зразка. 

Просіювання допоміжної сировини здійснюють на сепараторі у підготовлені 

ємкості. Для просіювання допоміжної сировини використовують змінні сита 

з регламентованим діаметром отворів. 

Зважування допоміжних речовин виконують у вагових станціях з 

циркуляцією повітря, уникаючи пилоутворень.  

Надалі проводять розтарювання основної сировини (субстанції 

дезлоратадину), обробку первинного пакування і маркування сировини у 

первинному пакуванні етикеткою встановленого зразка. 
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Основну сировину просіюють на сепараторі і проводять відважування у 

чисті попередньо відтаровані ємності. 

Персонал, працюючи з допоміжною і основною сировиною, 

використовує засоби індивідуального захисту (комбінезон, маску, бахіли, 

ґумові рукавички, шапочку, тапки), дотримуючись усіх заходів безпеки при 

роботі з цими речовинами. На цій стадіїї дезлоратадин може потрапляти в 

організм працюючих через дихальні шляхи та шкірні покриви. Концентрації 

препарату у повітрі робочої зони при цьому становлять 0,05-0,10 мг/м3.  

Відходи, що утворюються на операції підготовки основної сировини, 

збирають у контейнери з відповідним маркуванням та передають на 

утилізацію. 

Стадія приготування маси для таблетування охоплює наступні 

технологічні операції: змішування та зволоження, гранулювання, сушіння, 

обпудрювання грануляту. 

На початку стадії проводять завантаження сировини у вертикальний 

змішувач, для чого завантажувальний рукав занурюють почергово у ємкості з 

наважками сировини у наступній послідовності: дезлоратадин, кальцію 

гідрофосфата дигідрат, целюлоза мікрокристалічна та проводять змішування 

завантажених інгредієнтів упродовж 10 хвилин. 

Після отримання однорідного порошку додають зволожувач (розчин 

гіпромелози), перемішують упродовж 20 хвилин до отримання однорідної 

маси і переходять (в ручному режимі) до фази гранулювання. 

Отримання грануляту здійснюють у сушарках-грануляторах 

псевдозрідженого шару. Температура сушіння грануляту становить 85±5°С. 

Рівні шуму при роботі досягають 83 дБА. 

Після завершення процесу грануляції і сушіння вивантажують масу для 

таблетування через калібратор з регламентованим діаметром отворів сита у 

відтаровані ємкості. При цьому дезлоратадин надходить в повітря робочої 

зони в концентраціях 0,1-0,2 мг/м3.  
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Операцію обпудрювання маси для таблетування після зволоження 

здійснюють у пересувній ємкості, за допомогою змішувача з використанням  

лактози моногідрату, крохмалю кукурудзяного і магнію стеарату. 

Завантаження компонентів відбувається вручну за допомогою совку, що 

обумовлює надходження їх у повітря робочої зони та попадання на спецодяг. 

Приготовану масу для таблетування після опудрювання вивантажують 

із змішувача у чисті, відтаровані бочки, закривають кришками та зважують 

на вагах. Кожну ємність з масою для таблетування маркують етикетками 

встановленого зразка. 

Під час проведення операції обпудрювання здійснюють контроль 

кількості завантажених у змішувач інгредієнтів, параметрів технологічного 

процесу (швидкість обертів, тривалість змішування), кількість отриманої 

маси для таблетування після обпудрювання. 

На стадії таблетування до бункеру комп'ютеризованого роторного 

таблетпресу за допомогою підйомних електричних колон завантажують масу 

для таблетування та вмикають таблетпрес. 

Після виходу таблетпресу на робочий режим виготовлення таблеток 

встановлюють під склиз таблетпресу установку для знепилення таблеток, що 

входить в комплект таблетпресу.  

Здійснюють операцію таблетування маси для таблетування на 

таблетпресі при регламентованій швидкості. Концентрації дезлоратадину у 

повітрі робочої зони досягають 0,1 мг/м3. Рівні шуму знаходяться в діапазоні 

82-85 дБА. 

В подальшому на таблетки-ядра наносять плівкове покриття. В якості 

розчину для нанесення плівкового покриття на таблетки-ядра 

використовують 14% водний розчин суміші для покриття Opadry II 85F 30571 

Blue (заліза оксид червоний) і індигокарміну, який готують у пересувній 

ємкості. 

Завантаженння таблеток-ядер у бункер установки для нанесення 

покриття відбувається вручну, за допомогою совка. 
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Процес нанесення плівкового покриття на таблетки-ядра проводять за 

регламентованими параметрами (температура, швидкість обертання 

барабану, швидкість подачі розчину для покриття, тиск розпилення) до 

повного використання регламентованої кількості розчину для покриття. 

Після використання розчину для нанесення покриття в повному об'ємі, 

переходять до операції сушіння та охолодження таблеток, вкритих 

оболонкою. 

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, вивантажують з барабану 

установки для нанесення покриття у подвійні поліетиленові пакети 

(приблизно по 10,00 кг), розміщені у відтарованому контейнері. 

На стадіі фасування й упакування готових лікарських форм 

використовують нерозфасовані таблетки, пакувальні та друковані матеріали, 

які пройшли вхідний контроль і відповідають вимогам АНД.  

Операцію фасування таблеток у блістери проводять за допомогою 

машини для пакування. Рівні шуму становлять 82 дБА. 

Таблетки по 10 шт. розфасовують у блістери з полівінілхлоридної 

плівки та алюмінієвої фольги з друком, з нанесеним маркуванням, згідно з 

реєстраційними документами. 

При пакуванні блістерів з таблетками у пачки використовують 

картонуючу машину. Рівні шуму становлять 70-72 дБА. 

В кінці зміни здійснюють очищення обладнання. При переході до 

виробництва іншого найменування продукції після очищення технологічного 

обладнання проводять контроль якості відмивання обладнання від залишків 

субстанції дезлоратадину.  

При щотижневому прибиранні та при переході до виробництва іншого 

найменування продукції також проводять контроль якості відмивання 

обладнання від миючого засобу. 

Стічні води виробничого цеху поступають в спеціальний резервуар-

усереднювач, розміщений на території виробничого майданчика 

підприємства. Через періодичність виробничих процесів стічні води 
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упродовж доби мають різний склад і містять залишки субстанції, поверхнево-

активні речовини, спирти. Усереднені виробничі стічні води подаються у 

відділення нейтралізації для їх подальшого фізико-хімічного і механічного 

очищення. Очищені виробничі стоки змішуються із побутовими стоками від 

адміністративно-побутового корпусу і після цього надходять у міську 

систему каналізації.  

Таким чином, технологічні операції зважування, просіювання, 

подрібнення (стадія підготовки), вологої грануляції (стадія приготування 

таблетмаси) у виробництві дезлоратадину супроводжуються надходженням 

препарату у повітря робочої зони у концентраціях від 0,05 мг/м3 до 0,2 мг/м3, 

потраплянням його на шкіру, слизові оболонки і забрудненням спецодягу 

працюючих. Робота обладнання на стадіях приготування таблетмаси, 

таблетування, фасування й упакування готових лікарських форм 

супроводжується шумовим навантаженням, рівні якого перевищують 

допустимі (80 дБА) при роботі сушарки-гранулятора, роторних таблетпресів, 

пакувальної машини. 

Для визначення рівнів забруднення препаратом у виробництві 

розроблено спектрофотометричну методику виконання вимірювань масової 

концентрації дезлоратадину у повітрі робочої зони. 

Стічні води виробничого цеху дезлоратадину містять залишки 

субстанції і надходять у міську систему каналізації.  

Результати власних досліджень, що наведені у розділі 6 “Розробка 

методики кількісного визначення дезлоратадину у повітрі робочої зони та 

гігієнічна характеристика його промислового виробництва” висвітлені в 

публікаціях [168, 169]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕЗЛОРАТАДИНУ НА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ 

ПОКАЗНИКИ ВОДИ І САНІТАРНИЙ РЕЖИМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ВОДОЙМ 

 

6.1. Вплив дезлоратадину на органолептичні показники води 

експериментальних водойм 

 

Вплив дезлоратадину на органолептичні властивості води оцінювали в 

концентраціях 1,6 мг/дм3; 3,125 мг/ дм3; 6,25 мг/ дм3; 12,5 мг/дм3 і 

25,0 мг/дм3. 

В якості контролю та для приготування розчинів використовували 

дехлоровану водопровідну воду. Концентрації препарату підбирали таким 

чином, щоб наступна була вдвічі менше попередньої. Інтенсивність запаху та 

присмаку оцінювали за п'ятибальною шкалою при температурі 20°С та 60°С; 

20°С та 40°С відповідно. Особливу увагу приділяли точності встановлення 

порогу сприйняття (1 бал) та практичного порогу (2 бали).  

Встановлено, що дезлоратадин в усіх досліджуваних концентраціях не 

зменшує прозорість шару води заввишки 30 см, не надає забарвлення шару 

води висотою 20 см, не змінює колірності води, не здатний до піноутворення. 

За цими показниками пороговою можна вважати максимальну випробувану 

концентрацію – 25,0 мг/дм3. 

Вихідний розчин дезлоратадину концентрацією 25,0 мг/дм3 мав 

слабкий содово-лужний запах, який фіксували не усі одоратори-

експериментатори. Результати статистичної обробки отриманих даних 

показали, що нижня довірча межа концентрації дезлоратадину, яка при 20°С 

надає воді запах інтенсивністю в 2 бали (практичний поріг), складає 

7,93 мг/дм3 . Нижня довірча межа концентрації, що надає воді запаху 

інтенсивністю в 1 бал (поріг сприйняття), складає 5,48 мг/дм3 . При 
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підігріванні розчину до 60°С спостерігалось незначне збільшення 

інтенсивності запаху, однак значення порогу сприйняття (5,59 мг/дм3) та 

практичного порогу (8,69 мг/дм3) майже не змінились (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Статистичні параметри визначення впливу дезлоратадину на запах 

водопровідної води при t =20°С та t =60°С 

Інтенсивність 

запаху в балах  

Статистичні параметри 

n M ±m ±у P М-2m 

t=20°C 

1 бал 54 7,59 1,06 0,0602 13,9 5,48 

2 бали 40 10,57 1,31 0,0687 12,4 7,93 

t=60°C 

1 бал 60 7,56 0,98 0,058 13,0 5,59 

2 бали 48 10,70 1,01 0,055 9,4 8,69 

Графічна перевірка даних за законом Вебера та Фехнера показала, що 

результати досліджень запаху при t =20°С статистично недостовірні, а при 

t=60°С – статистично достовірні. Останні можуть бути використані для 

встановлення порогових концентрацій. 

Дослідження з визначення присмаку проводилися з концентраціями 

дезлоратадину, які були безпечні за токсичністю [155].  

Вихідний розчин дезлоратадину мав чіткий присмак, який всі 

одоратори-дегустатори характеризували, як терпкий гірко-солений. 

Результати досліджень наведено в табл. 6.2. 

Таблиця 6. 2  

Статистичні параметри визначення впливу дезлоратадину на присмак 

водопровідної води при t =20°С та t =40°С 

Інтенсивність 

присмаку в 

балах  

Статистичні параметри 

n M ±m ±у P М-2m 

t=20°C 

1 бал 54 5,32 0,596 0,0192 11,21 4,13 

2 бали 45 10,05 0,822 0,0304 8,18 8,41 

t=40°C 

1 бал 58 4,73 0,535 0,0166 11,33 3,66 

2 бали 33 10,31 1,120 0,0414 10,86 8,07 
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Дані таблиці 6.2 показують, що температурний вплив в дослідах з 

визначенням присмаку, аналогічно, як і в попередніх дослідженнях запаху, не 

суттєво впливає на значення порогів. Так, поріг сприйняття для 

дезлоратадину складає 4,13 мг/дм3 при t=20°C та 3,66 мг/дм3 при t=40°C. 

Статистичну достовірність отриманих результатів підтвердила графічна 

перевірка за законом Вебера та Фехнера. 

Зведені дані експериментів з встановлення порогових концентрацій 

дезлоратадину за органолептичним показниками представлені у табл.6.3 

Таблиця 6.3 

Рівні порогових концентрацій дезлоратадину за впливом на 

органолептичні властивості  води 

 

Температура, °C 
За впливом на 

запах, мг/дм3 

За впливом на 

присмак, мг/дм3 

За впливом на 

прозорість, 

колірність, 

здатність до 

піноутворення, 

мг/дм3 

20 5,48* 4,13 25,0 

40 - 3,66 25,0 

60 5,59 - 25,0 

*- дані статистично недостовірні  

Таким чином, порогова концентрація дезлоратадину за 

органолептичною ознакою шкідливості становить 3,66 мг/дм3, лімітуючий 

критерій – присмак. 

 

6.2. Вплив дезлоратадину на санітарний режим експериментальних 

водойм 

 

 Метою експериментального гігієнічного дослідження впливу 

дезлоратадину на процеси природного самоочищення експериментальних 

водойм було одержання узагальненої оцінки інтенсивності і спрямованості 

взаємопов'язаних фаз біохімічного окислення природних органічних речовин 
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(БСК, амоніфікації, нітрифікації, розвитку і відмирання мікрофлори), 

обґрунтування граничних концентрацій речовини за загальносанітарною 

ознакою шкідливості (ПКсан.). Санітарний режим вивчався в 3-х серіях 

дослідів. Вибір концентрацій досліджуваної речовини здійснювали за даними 

про розчинність і стабільність дезлоратадину, а також за результатами БСК 

щодо кількості кисню на 1 мг речовини. У першій орієнтовній серії 

допустимі відмінності між концентраціями речовини були кратністю 10 

разів, в наступних 2-х серіях досліджувались 3-4 концентрації, що 

відрізнялися одна від одної в 2-4 рази. Контролем служить водопровідна 

дехлорована вода без речовини.  

У зв'язку з високою варіабельністю процесів самоочищення як в 

склянкових дослідах, так і в модельних водоймах дотримувалися всіх вимог 

та умов підготовки до складу води експериментальних водойм.  

Так, в якості джерела органічних речовин природного походження і 

активної сапрофітної мікрофлори в водойми додавали свіжу господарсько-

побутову стічну воду, яка не містила домішок інгредієнтів промислових 

стічних вод і завислих речовин. 

В якості води розведення для водойм використовували дехлоровану 

водопровідну воду, вільну від речовин, що впливають на процеси БСК. Вода 

насичувалась киснем повітря до концентрації 6,0-8,0 мг/дм3 при температурі 

близько 200 С. 

Спочатку на прикладі контрольної водойми здійснювали пошук 

раціональної кількості додавання стічної води. Для цього багаторазово 

визначали перманганатним методом окиснюваність водної суміші з 

господарсько-побутової стічною рідиною (тобто здійснювали методичний  

контроль постанови досліду взагалі в плані забезпечення успішності 

проходження в майбутньому процесів самоочищення). 

 Після додавання у водойму з дехлорованою водою стічних вод 

окиснюваність суміші була на рівні 8-9 мг О2/дм3.  
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 Відповідність підготовки експериментальних водойм методичним 

умовам постанови досліду контролювали за наступними критеріями:   

величина БСК за першу добу в контрольній водоймі була в межах 0,9 мг/дм3, 

а динаміка процесу БСК виражалась в подальші строки залежністю, 

близькою до експоненційної, що свідчило про повну відповідність 

поставленого експерименту методичним вимогам. 

 Баланс зниження рівнів аміачного азоту, наростання і спаду 

нітритного азоту і наростання азоту нітратів (до 0,1 мг/дм3) зберігався в 

кожен момент визначення (тобто, на кожну добу експерименту).  

Враховуючи зареєстровані в дослідженнях процеси стимуляції за 

порогову приймалися концентрації речовин, що викликали стимуляцію на 

рівні 20 %. 

Дослідження процесів самоочищення в експериментальних водоймах 

вивчали згідно методичних вимог. 

Вивчення процесів самоочищення водойм займає важливе місце в 

гігієнічних дослідженнях. Численними дослідженнями доказано, що в основі 

цих процесів лежать біохімічні перетворення органічних речовин внаслідок 

впливу сапрофітної мікрофлори. 

Показниками інтенсивності процесів самоочищення у водоймах, в 

основному, являються біохімічне споживання кисню та ступінь мінералізації 

і нітрифікації органічних сполук. 

З метою більш детального дослідження впливу дезлоратадину на 

процеси самоочищення вивчався вплив на: 

- вміст розчиненого у воді кисню; 

- процеси мінералізації і нітрифікації; 

- активну реакцію води;  

- розвиток загальної бактеріальної флори; 

- розвиток водних організмів. 

 Вивчення стабільності дезлоратадину у воді водних об'єктів.  
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Вивчення стабільності шкідливих речовин у воді є одним із важливих 

розділів з проблеми гігієнічної регламентації, оскільки визначається 

інформація щодо характеру збереження речовини, можливого її розпаду та 

утворення більш токсичних з'єднань та комплексів. Це дає можливість 

отримати важливий практичний висновок, а саме: нестійкі компоненти 

стічних вод не потребують високого ступеню очистки, як це потрібно у 

випадку наявності високостабільних хімічних інгредієнтів. 

При вивченні стабільності хімічних речовин краще всього 

використовувати методики їх прямого визначення у воді, а у випадку їх 

відсутності – опосередкованими (зміна органолептичних властивостей в 

динаміці, виживання водних організмів та ін.)  

Для визначення стабільності дезлоратадину у воді було використано 

визначення стійкості запаху його водних розчинів.  

Одержані результати свідчили про його стабільність у водних 

розчинах. 

Для вивчення динаміки біохімічного споживання кисню 

використовувалися наступні концентрації дезлоратадину: 6,25 мг/дм3; 

12,5 мг/дм3 і 25,0 мг/дм3. 

 Встановлено, що дезлоратадин прискорював динаміку біохімічного 

споживання кисню в прямій залежності від концентрації. Так, на 20-у добу 

спостереження дезлоратадин в концентрації 25,0 мг/дм3 підвищував рівні 

БСК на 43% в порівнянні з контролем. У концентрації 12,5 мг/дм3 

підвищення меж БСК знаходилося на рівні 25% (табл. 6.4). 

Таблиця  6.4 

Вплив дезлоратадину на динаміку біохімічного споживання кисню 

№ 

п/п 

Концентрації 

дезлоратадину 

мг/дм3 

Доба 

1  3 7 10 13 15 17 20 

БСК, мг О2/дм3 

1. контроль 0,83 1,99 3,68 4,71 5,29 5,47 5,65 5,91 

2. 6,25  0,85 2,03 3,83 4,88 5,47 5,63 5,79 6,04 
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Продовження таблиці 6.4 

 

3. 12,5 0,88 2,13 4,29 5,49 6,48 6,97 7,14 7,39 

4.  25,0 1,02 2,47 4,98 6,37 7,46 7,97 8,16 8,45 

 

Для вивчення впливу дезлоратадину на кисневий режим в умовах 

постійної реаераціі визначалась динаміка вмісту розчиненого у воді кисню в 

модельних двадцятилітрових водоймах. 

Розчинений у воді кисень, будучи показником санітарного стану 

водойми, відіграє важливу біологічну роль. Згідно з вимогами  "Правил 

охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами" вміст його у 

воді водойм не повинен бути нижчим ніж 4,0 мг/дм3.  

Контроль впливу дезлоратадину на вміст розчиненого у воді кисню 

здійснювався в експериментальних водоймах в умовах, наближених до 

натурних. Терміни спостереження – до відновлення первісного вмісту кисню. 

В 3-х серіях дослідів отримані ідентичні зміни кисневого режиму.  

При всіх випробуваних концентраціях в дослідних і в контрольній 

водоймах на 3-тю добу спостерігався зростаючий дефіцит кисню. З 5-ї доби 

спостерігалось зростання розчиненого кисню, що досягало максимуму на 7-

му добу, досягаючи майже вихідного рівня. 

У концентраціях до 12,5 мг/дм3 дезлоратадин не чинив впливу на вміст 

розчиненого у воді кисню. Порогова концентрація за впливом речовин на 

розчинний у воді кисень встановлена на рівні 12,5 мг/дм3 (табл. 6.5.). 

Таблиця 6.5 

Вплив дезлоратадину на вміст розчиненого у воді кисню   

№ п/п Концентрації 

дезлоратадину мг/дм3 

Доба 

0 1 3 5 7 

Вміст розчиненого кисню, мг О2/дм3 

1. Контроль 8,34 8,03 6,39 7,16 7,85 
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Продовження таблиці 6.5 

 

2. 6,25  8,29 7,95 6,33 7,03 7,80 

3. 12,5 8,28 6,34 6,68 7,05 7,75 

4.  25,0 8,17 5,60 4,37 5,65 5,83 

 

Таким чином, дослідження свідчать, що дезлоратадин в залежності від 

концентрації здатен підвищувати біохімічне споживання кисню і гальмувати 

вміст розчиненого у воді кисню. 

Вплив дезлоратадину на процеси амоніфікації і нітрифікації вивчали на 

модельних двадцятилітрових водоймах. Розчини готували на дехлорованій 

водопровідній воді з додаванням побутової стічної рідини з розрахунку 

перманганатної окислюваності близько 8-9 мг О2/дм3. Тривалість 

експерименту складала 30 діб. Азот аміаку визначали за Несслером [170], 

азот нітритів – за Грісом [171], азот нітратів – саліциловим методом [172]. У 

цих же умовах вивчалася дія препарату на кисневий режим і активну реакцію 

води. Дезлоратадин досліджували в концентраціях 6,25 мг/дм3; 12,5 мг/дм3 і                  

25,0 мг/дм3.  Встановлено, що дезлоратадин в концентраціях до 12,5 мг/дм3 не 

чинить істотного впливу на процеси накопичення аміаку та швидкості його 

окислення в порівнянні з контролем (табл. 6.6). 

Таблиця  6.6 

Вплив дезлоратадину на процеси накопичення азоту аміаку в 

експериментальних водоймах 

№ 

п/п 

Концентрації 

дезлоратадину 

мг/дм3 

Вміст амонійного азоту, мг/дм3 /доба 

0 1 3 7 10 

1. контроль 0,53 0,66 0,75 1,40 0,16 

2. 6,25  0,54 0,68 0,70 1,39 0,18 

3. 12,5 0,55 0,60 0,78 1,41 0,20 

4.  25,0 0,54 0,56 0,57 0,85 0,72 
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У концентрації 25,0 мг/дм3 дезлоратадин затримував на три-чотири 

доби окислення амонійних сполук у воді порівняно з контролем. 

Максимальне накопичення азоту аміаку при концентрації речовини 

25,0 мг/дм3 визначалося на 7-13-у добу, при цьому рівень амонійного азоту 

в експериментальних водоймах не перевищував показника контролю. 

 

Таблиця  6.7 

Вплив дезлоратадину на процеси накопичення азоту нітритів в 

експериментальних  водоймах 

 

№ п/ 

п 

Концентрації 

дезлоратадину 

мг/дм3 

Вміст азоту нітритів, мг/дм3 /доба 

10 11 13 15 17 20 

1. контроль 0,11 0,19 0,56 0,016 0,004 0,006 

2. 6,25  0,11 0,18 0,43 0,016 0,005 0,005 

3. 12,5 0,10 0,115 0,128 0,017 0,005 0,006 

4.  25,0 0,20 0,25 0,28 0, 30 0, 85 1, 07 

 

Процеси утворення азоту нітритів і нітратів також порушувалися при 

концентрації дезлоратадину 25,0 мг/дм3. Спостерігалося незначне 

гальмування динаміки їх окислення в порівнянні з показниками контрольних 

водойм. (табл. 6.7, 6.8). 

 

Таблиця  6.8 

Вплив дезлоратадину на процеси накопичення азоту нітратів в 

експериментальних  водоймах 

№ 

п/п 

Концентрації 

дезлоратадину 

мг/дм3 

Вміст азоту нітратів, мг/дм3 /доба 

15 17 19 21 22 23 25 30 

1. контроль 1,4 2,73 3,06 4,23 5,93 4,09 2,33 0,4 

2. 6,25  1,5 2,75 3,05 4,24 5,94 4,10 2,31 0,39 

3. 12,5 1,3 2,71 3,98 4,21 5,89 4,05 2,29 0,41 

4.  25,0 1,3 1,69 2,89 3,19 3,85 4,01 5,30 3,4 
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При всіх випробуваних концентраціях дезлоратадину (1,6 мг/ дм3; 3,125 

мг/ дм3; 6,25 мг/ дм3; 12,5 мг/дм3 і 25,0 мг/дм3) не спостерігалося 

перевищення рівнів рН (6,5-8,5), регламентованих "Правилами охорони 

поверхневих вод від забруднення стічними водами". 

 

6.3. Оцінка впливу дезлоратадину на водні організми (Daphnia magna 

Straus) і сапрофітну мікрофлору води. 

 

Для оцінки токсичності дезлоратадину на Daphnia magna Straus 

(D. magna) використано 180 особин D. magna віком до 24 год. та 30 особин у 

контрольному об’ємі. Дафній розсаджували по 10 особин у тару місткістю 

100 см3. Токсичність препарату визначали за дією різних його концентрацій у 

водному середовищі – 0,57 мг/дм3, 2,9 мг/дм3,  5,7 мг/дм3, 9,6 мг/дм3, 

19,2 мг/дм3.  

Для кожної концентрації проведено по три паралельні досліди на 

виживання. 

Тривалість експерименту становила 96 годин, що дозволяло визначити 

гостру токсичну дію різних концентрацій дезлоратадину на особин D. magna. 

Основним критерієм токсичності була загибель 50% і більше піддослідних 

тварин упродовж визначеного часу (одна година проведення експерименту, 

шість годин, 24 години, 48 годин, 72 години та 96 годин). 

Перед проведенням дослідів визначали придатність культури дафній до 

біотестування з допомогою еталонної токсичної речовини – 

двохромовокислого калію (К2Cr2O7). CL50  у цьому випадку становила 

1,1 мг/дм3. Експериментально встановлений діапазон реагування тест-об’єкта 

D. magna коливається у межах 0,9–1,5 мг/дм3 [173]. Тобто культура була 

придатною для проведення біотестування.  

Встановлено, що збільшення смертності особин дафній у досліді 

відносно контролю має місце під впливом найменшої досліджуваної 

концентрації 0,57 мг/дм3, але є невисокою (10% за 96 год.), лише дещо 
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перевищуючи смертність у контролі (3% за 96 год.), так що токсична дія цієї 

концентрації не враховується у визначенні класів токсичності.  

За часом дії смертність дафній у досліді зростала вже після першої 

години проведення експерименту й сягла 3–10% для концентрацій 5,7–

19,2 мг/дм3. Смертність більше 50% відзначена після першої доби 

біотестування для концентрацій більше 5,7 мг/дм3 (табл. 6.9). 

 Таблиця 6.9 

Смертність особин Daphnia magna Straus відносно контролю (%) 

 

Концентрація, 

мг/дм3 

Час проведення експерименту 

1 год. 6 год. 24 год. 48 год. 72 год. 96 год. 

0,57  0 3 3 3 4 10 

2,9 0 20 37 73 76 79 

5,7 3 20 53 67 79 83 

9,6 7 40 63 87 100 100 

19,2 10 17 100 100 100 100 

 

 

Кореляційний аналіз взаємозв’язку між збільшенням концентрації і 

смертністю ювенільних особин D. magna показує, що такий взаємозв’язок є 

тісним і прямопропорційним. Так, коефіцієнт кореляції між цими 

показниками для першої години проведення експерименту сягає 0,9637, для 

шести годин – 0,3229, для 24 – 0,9549, для 48 – 0,7709, для 72 – 0,7150 і для 

96 – 0,7004 для n= 3 і р більше 0,95.  

За смертністю 50% і більше та тривалістю експерименту встановлено, 

що концентрація дезлоратадину 2,9 мг/дм3 є помірно токсичною й належить 

до 3 класу токсичності; концентрація 5,7 мг/дм3 – середньотоксична, 4 клас 

токсичності; концентрація 9,6 мг/дм3 – середньотоксична, 4 клас токсичності; 

концентрація 19,2 мг/дм3 – середньотоксична, 4 клас токсичності. 

Концентрація 0,57 мг/дм3 не виявляє гострої летальної токсичності. 

Показники смертності (відсоток особин, які загинули в досліді щодо 

контролю) було переведено у статистичні пробітні величини (пробіти), а 

концентрації речовини – у їхній десятковий логарифм. При цьому 
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використовувалися показники смертності більші за нуль і менші за 100 %. За 

пробітами та десятковим логарифмом концентрацій побудовано графіки 

(рис. 6.1 – 6.4) для розрахунку CL50 за антилогарифмом концентрації до 

пробіти зі значенням 5. Також визначено середнє квадратичне відхилення (σ) 

CL50 за трьома повторностями кожного досліду.  
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Рисунок 6.1 Графік для розрахунку летальної концентрації – 24 год. 

(пробіті 5 відповідає lg10 0,74); ЛК50 за антилогарифмом  

дорівнює 5,5 мг/дм3 
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Рисунок 6.2. Графік для розрахунку летальної концентрації – 48 год. 

(пробіті 5 відповідає lg10 0,45); ЛК50 за антилогарифмом  

дорівнює 2,8 мг/дм3 
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Рисунок 6.3.. Графік для розрахунку летальної концентрації – 72 год. 

(пробіті 5 відповідає lg10 0,35); ЛК50 за антилогарифмом  

дорівнює 2,2 мг/дм3 
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Рисунок 6.4  Графік для розрахунку летальної концентрації – 96 год. 

(пробіті 5 відповідає lg10 0,25); ЛК50 за антилогарифмом  

дорівнює 1,8 мг/дм3 

 

Виявлено, що ЛК50 24 год. – 5,5 ± 2,1 мг/дм3, ЛК50 48 год. – 2,8 ± 

0,8 мг/дм3, ЛК50 72 год. – 2,2 ± 1,3 мг/дм3, ЛК50 96 год. – 1,8 ± 0,3 мг/дм3.  

Діапазон ЛК50 дезлоратидину з врахуванням відхилення середнього 

арифметичного (σ) перебуває у межах 1,5– 7,6 мг/дм3 у залежності від часу 

дії та концентрації препарату. 

Стійкість ювенільних дафній до дії дезлоратидину на початку 

тестування відрізняється у різних особин; різниця між кількістю загиблих 
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особин у паралельних дослідах упродовж 6–24 год. тестування коливається у 

межах 1–5 тест-об’єктів. З часом дія токсиканту має більш одноманітний 

характер і різниця між загиблими особинами упродовж 48–96 год. 

експерименту сягає 1–3 особини. Можна зробити висновок, що 

резистентність до порогової дії дезлоратидину у дафній більш істотно 

залежить від фізіологічних індивідуальних особливостей кожної особини, 

ніж при його тривалій дії. За чотири експериментальні доби кількість 

дезлоратидину, яка викликає летальний ефект зменшується з 5,5 мг/дм3 до 

1,8 мг/дм3, тобто більше, ніж удвічі. Це свідчить, що основна негативна дія 

препарату на тест-об’єкти відбувається у перші дві доби, далі токсичний 

ефект поступово послаблюється (рис. 6.5). 
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Рисунок 6.5. Залежність ЛК50 від часу дії речовини 
 

Результати проведеного експерименту є статистично достовірними, 

оскільки в контролі по його завершенню смертність досягнула 3% (загинула 

одна особина), а смертність в експериментальних ємкостях була значно 

більшою 50%, що відповідає вимогам до проведення біотестування [169]. 

В якості порогової за впливом на водні організми визначена 

концентрація дезлоратадину на рівні 0,5 мг/дм3. 
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Для оцінки зростання і розмноження сапрофітної мікрофлори річкову 

воду розливали в стерильні колби з додаванням дезлоратадину в 

концентраціях 1,6 мг/ дм3; 3,125 мг/ дм3; 6,25 мг/ дм3; 12,5 мг/дм3 і 

25,0 мг/дм3. Колба без препарату служила контролем. Проводили посів на 

м'ясопептонний агар. Після двогодинної інкубації чашок в термостаті при 20-

22°С підраховували загальну кількість колоній.  

Спостереження за динамікою розвитку сапрофітної мікрофлори 

показало, що в розчинах, з концентрацією дезлоратадину до 6,25 мг/дм3 

кількість та швідкіть росту бактерій не відрізнялося від контролю. У 

концентраціях 12,5 мг/дм3 і 25,0 мг/дм3 спостерігався більш інтенсивний ріст 

сапрофітної мікрофлори, що свідчило про стимулюючу дію досліджуваного 

ксенобіотику на мікроорганізми.  

Стимулююча дія дезлоратадину на розвиток мікроорганізмів 

узгоджується з результатами експериментів з вивчення процесів біохімічного 

споживання кисню. Порогова концентрація за впливом на зростання і 

розмноження сапрофітної мікрофлори встановлена на рівні 6,25 мг/дм3. 

Аналіз впливу дезлоратадину на органолептичні властивості води та 

процеси якісного самоочищення водойм дозволив встановити, що ця 

лікарська субстанція надає воді содово-лужний запах і терпкий гірко-солений  

присмак. Не впливає на прозорість, забарвлення та каламутність води, не 

викликає піноутворення.  

Дія речовини на санітарний режим експериментальних водойм   

характеризується підвищенням біохімічної потреби кисню, зниженням 

розчиненого в воді кисню, гальмуванням процесів мінералізації органічних 

речовин, загибеллю дафній і впливом на зростання та розмноження 

сапрофітної мікрофлори. 

 Таким чином, дезлоратадин здатний чинити негативний вплив на 

санітарний режим водойм і умови водокористування. 
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Результати досліджень, що наведені у розділі 6 “Оцінка впливу 

дезлоратадину на органолептичні показники і санітарний режим 

експериментальних водойм” висвітлені в тезах [174, 175, 176]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ 

ГІГІЄНІЧНИХ НОРМАТИВІВ ДЕЗЛОРАТАДИНУ  

У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ ТА ВОДІ ВОДОЙМ 

 

Дезлоратадин – активний фармацевтичний інгредієнт, який 

використовується у виробництві самого ефективного лікарського засобу з 

наявних антигістамінних препаратів третьої генерації. Цю лікарську 

субстанцію використовують для виробництва ПАТ “Фармак” м. Київ 

(таблетки “Едем” ), ФК “Здоров’я” м. Харків (таблетки, сироп “Алергомакс”), 

ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” м. Київ  (сироп “Алердес”), 

ПАТ Хімфармзавод “Червона зірка” м. Харків (таблетки “Аллерго-Норм”), 

ПАТ “Фітофарм” м. Бахмут Донецької обл. (таблетки “Аллергостоп”), 

ПрАТ Фармацевтична фірма “Дарниця” м.Київ (таблетки “Ерідез”).  

ПАТ “Фармак” розроблено регламент, згідно з яким, таблетки “Едем” 

виготовляють за технологією, що складається з 4 стадій. Процес отримання 

лікарського засобу включає в себе підготовку сировини, приготування 

таблетмаси, таблетування, фасування й упакування готової лікарської форми. 

Ознайомлення з технологічним процесом виробництва показує можливість 

забруднення повітряного середовища аерозолем дезлоратадину на всіх етапах 

виробництва. Причинами забруднення можуть стати порушення 

герметичності апаратури і технологічні відбори проб. Проведені гігієнічні 

дослідження дозволили встановити, що найбільш небезпечні умови праці 

склалися у виробничо-професійної групи апаратників на стадіях зважування, 

просіювання, подрібнення та вологої грануляції. Концентрації дезлоратадину 

у виробничому середовищі були визначені за допомогою розробленої 

спектрофотометричної методики і знаходилися у межах від 0,05 мг/м3 до 

0,2 мг/м3. Можливе потрапляння препарату на шкіру, слизові оболонки і 

забруднення спецодягу працюючих. Окрім того при проведенні 

http://bcpp.com.ua/
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регламентних робіт дезлоратадин зі стічними водами підприємства поступає 

в каналізаційну мережу і відповідно може попадати у водойми. 

Присутність в повітрі робочої зони і у стічних водах дезлоратадину 

обумовлює необхідність заходів щодо забезпечення контролю за виробничим 

та навколишнім середовищем. Діагностика професійних інтоксикацій і 

захворювань у осіб, що працюють у виробництві лікарських засобів, заходи 

попередження шкідливого впливу на людину виробничих факторів, 

відповідно до принципів, прийнятих в гігієні та медицини праці [177], 

можуть бути обгрунтовані тільки після проведення токсиколого-гігієнічних 

досліджень. 

Саме тому метою дисертаційної роботи було наукове обґрунтування 

гігієнічних нормативів дезлоратадину у повітрі робочої зони і воді водойм на 

підставі експериментально встановлених гігієнічних показників та 

параметрів токсичності. 

Для досягнення поставленої мети проведені токсикологічні 

експерименти на лабораторних тваринах і сперміях биків. В умовах 

виробництва були визначені, за допомогою розробленої (у співавторстві з 

к.б.н. Т.С. Зазуляк) спектрофотометричної методики, концентрації 

дезлоратадину у повітрі та здійснена гігієнічна оцінка умов праці.  

Досліджено вплив дезлоратадину на органолептичні властивості води і 

санітарний режим водойм. 

Визначення кількісних показників взаємодії речовини і організму 

проводилось у кілька етапів за параметрами токсикометрії з встановленням 

порогових доз і концентрацій. Також визначали здатність препарату 

здійснювати шкідливу дію на організм в реальних умовах життя і 

діяльності [178]. 

В умовах гострих та підгострих досліджень на лабораторних тваринах 

були встановлені параметри токсичності дезлоратадину та характер його 

біологічної дії на організм. 
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За параметрами гострої пероральної токсичності дезлоратадин 

належить до помірно небезпечних речовин 3 класу небезпеки у відповідності 

з ГОСТ 12.1.007-76.  

Середньосмертельні дози дезлоратадину для лабораторних тварин 

знаходяться в діапазоні 250 мг/кг – 625 мг/кг. При гострому пероральному 

отруєнні розвиваються симптоми ураження центральної нервової системи. 

Найбільш чутливі до дії препарату миші, загибель яких відбувається 

упродовж першої доби експерименту. У щурів загибель розтягнута в часі і 

фіксується упродовж 2-4 діб. Видова та статева чутливість тварин до дії 

дезлоратадину слабо виражена (КВЧ та КСЧ < 3).  

При моделюванні інгаляційного шляху надходження дезлоратадин у 

максимальній концентрації (1000 мг/м3) викликає порушення частоти та 

ритму дихання. При цьому загибелі тварин не зафіксовано упродовж всього 

періоду спостереження (14 діб). Розрахункова середньосмертельна 

концентрація дезлоратадину для білих щурів дорівнює 1039 мг/м3 (2 клас 

небезпеки), згідно ГОСТ 12.1.007-76. 

Інгаляційний вплив дезлоратадину в діапазоні концентрацій від 

15 мг/м3 до 150 мг/м3 характеризується зміною гематологічних показників, 

поведінкових реакцій (“нірковий рефлекс”), збільшенням рівня АЛТ у 

сироватці крові та зменшенням рівня хлоридів у крові. Слід зазначити що 

показники кардіограми у щурів в експериментальних групах суттєво не 

відрізнялись від аналогічних у інтактних тварин. 

Поріг гострої інгаляційної дії дезлоратадину за загально токсичним 

ефектом знаходиться на рівні 150 мг/м3. 

Зона гострої дії (Zac) дезлоратадтну дорівнює 6,93 і дозволяє віднести 

його за цим показником до 2 класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76.  

Дезлоратадин не володіє резорбтивно-токсичним та місцево-

подразнювальним ефектами при попаданні на шкіру. Викликає сильно 

виражене подразнення слизових оболонок очей.  



 114 

Реальну небезпеку розвитку хронічної інтоксикації характеризує 

ступінь кумулятивних властивостей препарату, тому при гігієнічній 

регламентації шкідливих речовин у повітрі робочої зони необхідне 

проведення підгострих експериментів, що дозволяє не тільки встановити 

кількісні параметри кумуляції, а й скласти уявлення про органи та системи, 

що уражаються, а також про глибину цих уражень [178]. 

Субхронічний пероральний вплив дезлоратадину характеризується 

симптомами ураження центральної нервової системи та проявами середньої 

кумулятивної дії (Кcum=2,8).  

Дезлоратадин  в дозах 1/500 LD50, 1/100 LD50 і LD50 проявляє 

цитотоксичний ефект, знижуя поступальний рух сперміїв биків відповідно, 

на 5,3 %, 10,6 % і 52,7 %, інтенсивність споживання кисню спермою биків - 

16,2 %, 38,8 % і 80,7 %, відновну активність – 12 %, 40 % і 60 %. 

При внутрішньошкірній сенсибілізації мурчаків дезлоратадин не 

викликав достовірних змін у периферичній крові тварин і не впливав на 

показники клітинної та гуморальної ланки імунітету 

Дослідження віддалених ефектів впливу засвідчили, що дезлоратадин 

не викликає статистично достовірних змін показників ембріогенезу, однак 

створює реальну небезпеку розвитку віддаленого гонадотоксичного ефекту. 

При обґрунтуванні гігієнічного регламенту допустимого вмісту 

дезлоратадину у повітрі робочої зони становило інтерес провести 

порівняльну оцінку встановлених параметрів токсичності з представником І 

генерації антигістамінних препаратів – діазоліном та представником ІІ 

генерації – лоратадином, для яких гігієнічні регламенти затверджені у 

законодавчому порядку. 

Аналіз експериментальних даних, що отримані за нашої участі [151, 

153, 154, 155, 160, 161, 162, 179, 180] свідчить про те, що ентеральна 

токсичність дезлоратадину на порядок вища лоратадину та на два порядки – 

діазоліну. (табл. 7.1).  
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Таблиця 7.1 

Порівняльна оцінка параметрів токсичності і характеру біологічної дії 

на організм дезлоратадину, лоратадину, діазоліну 

Показники/ефекти 
Величина показника або прояв ефекту 

Дезлоратадин Лоратадин Діазолін 

DL50 per os 

білі миші-самиці 

 

білі миші-самці 

 

білі щурі-самці 

 

білі щурі-самиці 

 

400 мг/кг, 3 кл. 

небезп. 

255 мг/кг, 3 кл. 

небезп. 

450 мг/кг, 3 кл. 

небезп. 

625 мг/кг, 3 кл. 

небезп. 

 

1980 мг/кг, 3 кл. 

небезп. 

2375 мг/кг, 3 кл. 

небезп.  

6230 мг/кг, 4 кл. 

небезп. 

6150 мг/кг, 4 кл. 

небезп. 

 

9000 мг/кг, 4 кл. 

небезп. 

10000 мг/кг, 4 

кл. небезп. 

> 10000 мг/кг, 4 

кл. небезп. 

> 10000 мг/кг, 4 

кл. небезп. 

Шкірно-

резорбтивний ефект 
- - - 

Місцево-

подразнювальний 

ефект: 

на шкіру 

на слизові 

оболонки 

 

 

 

- 

сильно виражений 

 (10 балів) 

 

 

 

- 

середньовираж. 

(4 бали) 

 

 

 

- 

слабко 

виражений (2 

бали) 

CL50 (розрах.) білі 

щурі 

1039 мг/м3, 2 кл. 

небезпеки за 

ГОСТ 12.1.007-76 

1700 мг/м3, 2 кл. 

небезпеки за 

ГОСТ 12.1.007-

76 

2818 мг/м3, 2 кл. 

небезпеки за 

ГОСТ 12.1.007-

76 

Lim ac 150 мг/м3 900 мг/м3 1050 мг/м3 

Zac 
6,93 (2 кл. 

небезпеки) 

1,88 (1 кл. 

небезпеки) 

2,68 (1 кл. 

небезпеки) 

Кcum за Лім і 

співавт. 
2,8 1,92 0,96 

Імунотоксичний 

ефект 
- - + 

Гонадотоксичний 

ефект 
+ + - 

Ембріотоксичний 

ефект 

Не впливає на 

показники 

ембріогенезу 

- - 

ОБРВ, мг/м3 0,10 0,05 1,00 
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У високих дозах препарати долають гематоенцефалічний бар’єр і 

вражають центральну нервову систему. 

Максимум проявів гострої пероральної інтоксикації та смертельні 

ефекти наступають при отруєнні діазоліном та дезлоратадином на першу 

добу, а лоратадином – переважно на другу добу. Дезлоратадину і лоратадину 

притаманні середньо виражені кумулятивні властивості, проте діазолін має 

сильні кумулятивні властивості. Співвідношення величин DL50 при 

пероральному надходженні лабораторним тваринам і рекомендованої 

терапевтичної дози для дезлоратадину складає 3072, для лоратадину – 11647, 

для діазоліну – 500. Реальний ризик гострого перорального отруєння 

малоймовірний, незважаючи на кумулятивні властивості, при надходженні в 

організм працюючих дезлоратадину, та відсутній при впливі діазоліну та 

лоратадину. Максимальні прояви гострого отруєння лоратадином можуть 

наступати на другу добу, що необхідно враховувати при проведенні 

дезінтоксикаційної терапії [155]. 

При інгаляційному шляху надходження дезлоратадин, лоратадин, 

діазолін не викликають розвитку клінічної картини гострого інгаляційного 

отруєння, однак спричиняють зміну інтегральних показників гомеостазу 

білих щурів. Пороговий рівень однократної інгаляційної дії дезлоратадину в 

6 разів нижчий порогового рівня лоратадину та в 7 разів нижчий у порівнянні 

з діазоліном. За зоною гострої інгаляційної дії, яка свідчить про можливість 

розвитку гострого інгаляційного отруєння, найбільш небезпечний лоратадин 

(Zac=1,88, 1 клас небезпеки) та діазолін (Zac=2,68, 1 клас небезпеки). Для 

дезлоратадину цей показник становить 6,92 – 2 клас небезпеки [153]. 

Шкірно-резорбтивний ефект відсутній у дезлоратадина, лоратадина та 

діазоліна. Препарати спричиняють подразнювальний ефект при потраплянні 

на слизові оболонки: діазолін (2 бали), лоратадин (4 бали), а дезлоратадин 

(10 балів). 

 Серед системних порушень, які реєструються при прийомі 

антигістамінних препаратів, переважаючими є алергічні реакції. 
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Дезлоратадин і лоратадин не впливають на клітинну і гуморальну складові 

імунітету. Діазолін викликає суттєві зміни показників імунітету, він 

належить до речовин, які володіють імунотоксичним ефектом [181]. 

Дослідження віддалених ефектів впливу засвідчили, що лоратадин 

може впливати на функціональні показники сперматогенезу і проявляти 

цитотоксичний вплив. Дезлоратадин виявляє вплив на гонади білих щурів-

самців. Діазолін не впливає на репродуктивну функцію.  

Отримані експериментальні дані дозволили, у відповідності з 

методичними вказівками “Обгрунтування гранично допустимих 

концентрацій лікарських засобів у повітрі робочої зони і атмосферному 

повітрі населених місць” [117], розрахувати гігієнічний регламент 

допустимого вмісту дезлоратадину у повітрі робочої зони.  Для розрахунку 

величини ОБРВ використані формули кореляційної  

регресії  № , 21, 22, 23, 24: 

   lg ОБРВ = 0,77 lg МДТД + 0,34                                                  (21)  [117] 

 ОБРВ = 0,04 мг/м3 

lg ОБРВ = 0,8 lg НДТД– 0,068                                  (22) [117] 

ОБРВ = 0,12 мг/м3 

lg ОБРВ = 0,45 lg Limac + 0.5 lg МДТД-0.43         (23) [117] 

ОБРВ = 0,25 мг/м3      

lg ОБРВ = 0,49lg МТДТ+0,42 lg Limac +  

0,11 lg LD50 – 0,75                                                         (24) [117] 

ОБРВ= 0,25 мг/м3  

За розрахунковими формулами ОБРВ дезлоратадину знаходиться в 

межах 0,04 мг/м3- 0,25 мг/м3. Середня геометрична величина дорівнює 

0,11 мг/м3. Враховуючи середньовираженї кумулятивні властивості, високу 

небезпеку за зоною гострої інгаляційної дії, результати порівняльної оцінки 

параметрів токсичності з діазоліном і лоратадином, для яких ОБРВ у повітрі 

робочої зони затверджені відповідно на рівнях 1,0 мг/м3 і 0,05 мг/м3 [179, 
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182], гігієнічний норматив дезлоратадину запропоновано на рівні 0,10 мг/м3, 

аерозоль. 

За результатами вивчення впливу дезлоратадину на органолептичні 

властивості води встановлено, що препарат надає воді содово-лужний запах і 

терпкий гірко-солений присмак. Не впливає на прозорість, забарвлення та 

каламутність води, не викликає піноутворення. Порогова концентрація (ПК) 

дезлоратадину за цією ознакою шкідливості становить 3,66 мг/дм3                                    

(лімітуючий критерій – присмак). 

Вивченням впливу на санітарний режим експериментальних водойм 

встановлено, що дезлоратадин підвищує динаміку БСК (ПК визначена на 

рівні 12,5 мг/дм3); викликає зниження кількості розчиненого кисню у воді 

(ПК – 25, 0 мг/дм3); затримує на 2-3 доби процеси мінералізації у воді 

органічних речовин, аналогічно гальмуючи як фазу амоніфікації, так і фазу 

нітрифікації (ПК – 12,5 мг/дм3); викликає загибель дафній (ПК – 0,5 мг/дм3); 

стимулює ріст і розмноження водної мікрофлори (ПК – 6,25 мг/дм3); не 

змінює рН води експериментальних водойм. 

Для визначення максимальної недіючої концентрації (МНК) 

дезлоратадину за санітарно-токсикологічною ознакою було проведено 

розрахунок максимальної недіючої дози (МНД) у хронічному 

токсикологічному експерименті, виходячи з встановлених параметрів 

токсичності (DL50 для білих мишей – 255 мг/кг, DL50 для білих щурів – 

450 мг/кг) та запропонованого гігієнічного нормативу для повітря робочої 

зони (0,1 мг/м3), з використанням формул, наведених у методичних вказівках 

[146]: 

lg МНД = 0,90 lg DL50 - 3,60  

lg МНД = 0,90 lg 255 - 3,60  

МНД = 0,04 

МНК = МНД х 60 : 3 

МНК = 0,8 мг/дм3 
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lg МНД = 0,90 lg DL50 - 3,60  

lg МНД = 0,90 lg 450 - 3,60  

МНД = 0,06  

МНК = 1,2 мг/дм3 

 

lg МНД = 0,60 lg ГДКп.р.з. - 1,31 

 lg МНД = 0,60 lg 0,1. - 1,31 

МНД = 0,01 

МНК = 0,2 мг/дм3 

Співставлення порогових та недіючих концентрацій (табл. 7.2) 

дозволило запропонувати в якості орієнтовного допустимого рівня 

дезлоратадину у воді водойм концентрацію 0,5 мг/дм3 (лімітуюча ознака –

загальносанітарна). 

Таблиця 7.2 

Порогові концентрації дезлоратадину за основними показниками 

шкідливості  

 

 

Ознака шкідливості 

 

 

Характер прояву 

 

Концентрація мг/дм3 

 

Органолептичні 

 

 

Поріг 

 

3,66  

 

Загальносанітарні 

 

 

Поріг 

 

0,50 

 

Санітарно-

токсикологічні 

 

 

Недіюча концентрація 

 

0,70 

 

Рекомендований 

орієнтовно допустимий 

рівень 

 

 

 

 

0,50 
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Аналіз та узагальнення даних, що характеризують потенційну 

небезпеку впливу дезлоратадину в умовах виробництва, результати 

досліджень стосовно характеру біологічної дії, віддалених ефектів впливу, 

рівнів шуму та забруднення повітря робочої зони в умовах виробництва, 

дозволили аргументувати комплекс профілактичних заходів: 

1. Рівні офіційних державних гігієнічних нормативів – ОБРВ 

дезлоратадину для повітря робочої зони та ОДР для води водойм згідно 

законодавства України рекомендуються в якості обов’язкових для 

використання Держпродспоживслужбою України, екологічними органами, 

юридичними установами, проектними організаціями, регіональними 

комунальними службами та ін. для контролю за умовами праці на 

виробництвах фармпромисловості, за умовами скиду стічних вод цієї галузі у 

водойми, а також для використання фахівцями установ, які беруть участь у 

розробці та реалізації заходів з охорони здоров’я працюючих, населення та 

довкілля в конкретних умовах фармацевтичних виробництв кожного регіону 

країни. 

2. Теоретично обґрунтовані та експериментально підтверджені провідні 

ланки механізмів метаболізму дезлоратадину в організмі рекомендуються 

враховувати фахівцям наукових та практичних установ лікувально-

профілактичного профілю при розробці ефективних експрес-методик 

донозологічної діагностики, стандартів лікування, корекції та методів 

профілактики патології у працюючих та населення, пов'язаної з шкідливим 

впливом промислових хімічних факторів.   

3. Особлива увага у профілактиці професійних інтоксикацій повинна 

бути приділена наявності у персоналу індивідуальних засобів захисту. При 

роботі з дезлоратадином необхідно використовувати: спецодяг, захисні 

окуляри, захисні рукавиці, протиаерозольні респіратори ШБ-1 "Лепесток". 

4. Працівники повинні бути забезпечені лікувально-профілактичним 

харчуванням у вигляді лікувально-профілактичного раціону №5 (гарячі 
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сніданки до початку роботи). При організації лікувально-профілактичного 

харчування необхідно дотримуватися наступних принципів: 

4.1. Оскільки загальною закономірністю впливу дезлоратадину на 

організм є порушення діяльності печінки, то у лікувально-профілактичному 

харчуванні особливого значення слід надавати харчовим продуктам, 

речовинам та харчовим засобам, які підвищують функціональний стан 

печінки. Необхідно обмежувати вживання продуктів, які обтяжують її 

функціювання. 

4.2. Лікувально-профілактичне харчування повинно бути забезпечене 

необхідною кількістю овочів та фруктів, які є джерелом багатьох 

водорозчинних вітамінів, каротину, мікроелементів, пектинових речовин та 

клітковини. 

4.3. Обмежувати вживання солі, оскільки вона сприяє затриманню 

рідини в організмі. 

4.4. Раціони лікувально-профілактичного харчування повинні мати 

детоксикуючу дію на організм в умовах наявності дезлоратадину у повітрі 

робочої зони. Енергетична цінність раціонів не повинна перевищувати 45 % 

добової потреби в енергії. Вміст білків у середньому повинен становити 60 г, 

жирів — 50 г, вуглеводів — 160 г, енергетична цінність – 1400 ккал 

(5,86 МДж). 

5. У цеху виробництва таблеток дезлоратадину стіни приміщення в 

районі розміщення таблетпресів необхідно обладнати шумопоглинаючими 

панелями. 

6. Вміст дезлоратадину у повітрі робочої зони виробничих приміщень  

необхідно контролювати не рідше 2-х разів за робочий день за допомогою 

розробленої спектрофотометричної методики, яка базується на вимірюванні 

власного світлопоглинання розчину дезлоратадину. 

7. Важливе значення необхідно приділяти постійному медичному 

спостереженню за станом здоров’я працюючих, проведенню періодичних 
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медичних оглядів. Періодичні медичні огляди необхідно проводити 1 раз на 

рік з залученням андролога. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі узагальнення результатів проведених 

токсикологічних, гігієнічних, біохімічних, гістологічних, імунологічних і 

цитологічних досліджень розроблено та науково обґрунтовано орієнтовно 

безпечний рівень впливу дезлоратадину для повітря робочої зони, орієнтовно 

допустимий рівень для води водойм і комплекс профілактичних заходів із 

оздоровлення умов праці та захисту навколишнього середовища під час 

застосування лікарської субстанції дезлоратадин у виробництві 

антигістамінних препаратів третьої генерації.  

1. Дезлоратадин за параметрами гострої пероральної токсичності 

належить до помірно небезпечних речовин 3 класу небезпеки у відповідності 

з ГОСТ 12.1.007-76. Значення DL50 становлять 450-625 мг/кг і 255-400 мг/кг 

для щурів і мишей відповідно. При гострому пероральному отруєнні 

дезлоратадин уражає центральну нервову систему. Смертельні концентрації 

при інгаляційному впливі не досягнуті. Поріг гострої інгаляційної дії 

знаходиться на рівні 150 мг/м3 за гематологічними і біохімічними 

показниками. 

2. Резорбтивно-токсичним та місцево-подразнювальним ефектами при 

потраплянні на шкіру дезлоратадин не володіє. При нанесенні на слизові 

оболонки здійснює виражену пошкоджуючу дію (10 балів).  

Дезлоратадин в дозах 1/500 LD50, 1/100 LD50 і LD50 проявляє 

цитотоксичний ефект, знижуючи поступальний рух сперміїв биків на 5,3 %, 

10,6 % і 52,7 %, інтенсивність споживання кисню сперміями – на 16,2 %, 38,8 

% і 80,7 %, відновну активність – на 12 %, 40 % і 60 %, відповідно. 

3. Підгострий пероральний вплив дезлоратадину характеризується 

симптомами ураження центральної нервової системи з проявами середньої 

кумулятивної дії (Кcum=2,8). При внутрішньошкірній сенсибілізації 

дезлоратадин не викликає алергенного ефекту, не спричиняє токсичного 

впливу на показники клітинної та гуморальної ланки імунітету. Дезлоратадин 
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у дозі 1/100 DL50 (4,5 мг/кг) здійснює вплив на функціональні показники 

сперматогенезу.  

4. Технологічні операції зважування, просіювання, подрібнення (стадія 

підготовки), вологої грануляції (стадія приготування таблетмаси) у 

виробництві дезлоратадину супроводжуються надходженням препарату у 

повітря робочої зони у концентраціях від 0,05 мг/м3 до 0,2 мг/м3, 

потраплянням його на шкіру, слизові оболонки і забрудненням спецодягу 

працюючих. Робота обладнання на стадіях приготування таблетмаси, 

таблетування, фасування й упакування готових лікарських форм 

супроводжується шумовим навантаженням, рівні якого перевищують 

допустимі (80 дБА) при роботі сушарки-гранулятора, роторних таблетпресів, 

пакувальної машини.  

5. На підставі проведених досліджень розроблено і затверджено 

МОЗ України орієнтовний безпечний рівень впливу дезлоратадину у повітрі 

робочої зони виробничих приміщень – 0,10 мг/м3, аерозоль. Розроблена і 

атестована Укрметртестстандартом спектрофотометрична методика 

вимірювання концентрацій дезлоратадину у повітрі, а також комплекс 

заходів, який забезпечує оздоровлення умов праці та профілактику 

негативного впливу на організм працюючих.  

6. Дезлоратадин впливає на органолептичні властивості води та 

процеси природнього самоочищення експериментальних водойм. Надає воді 

содово-лужний запах і терпкий гірко-солений присмак. Вплив речовини на 

процеси санітарного режиму модельних водойм характеризується 

підвищенням біохімічного споживання кисню (порогова концентрація 

12,5 мг/дм3), зниженням вмісту розчиненого у воді кисню (порогова 

концентрація – 25,0 мг/дм3), гальмуванням процесів мінералізації органічних 

речовин (порогова концентрація – 12,5 мг/дм3), загибеллю дафній (порогова 

концентрація – 0,5 мг/дм3), впливом на зростання і розмноження сапрофітної 

мікрофлори (порогова концентрація – 6,25 мг/дм3). Орієнтовний допустимий 
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рівень дезлоратадину у воді водойм визначено та рекомендовано на рівні 

0,5 мг/дм3 (лімітуюча ознака –загальносанітарна). 
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ДОДАТОК Д 

Список публікацій здобувача Альохіної Т.А. 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Альохіна Т.А. Первинна токсикологічна оцінка дезлоратадину на 

лабораторних тваринах / Т.А. Альохіна // Вісник Луганського 

національного університету ім. Т. Шевченка. – 2014 р. – № 8. – С.76 – 82. 

2. Кузьмінов О.Б. Оцінка цитотоксичної дії антигістамінних препаратів –  

лоратадину і дезлоратадину з використанням тест-об’єкта – сперміїв 

бугаїв / О.Б. Кузьмінов, Д.Д. Остапів, Т.А. Альохіна // Вісник 

Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. – 2014. –Т. 5. – 

№ 1. – С. 3–6. (Здобувачем проведено огляд літератури та 

інтерпретацію отриманих результатів. Співавторами виконано 

експериментальну частину, збирання матеріалів та підготовка статті 

до друку). 

3. Кузьмінов Б.П. Гостра інгаляційна токсичність антигістамінних 

препаратів – діазоліну, лоратадину та дезлоратадину / Б.П. Кузьмінов, 

Т.С. Зазуляк, О.Б. Кузьмінов, Т.А. Альохіна, В.А. Туркіна, О.А. Брейдак 

// Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки.–2015 р. –

№ 4 (72). – С.30 – 34. (Здобувачем виконано експериментальну частину 

роботи, проведено огляд літератури. Співавторами надано 

консультативну допомогу при інтерпретації результатів). 

4. Альохіна Т.А. Оцінка імунотоксичного впливу дезлоратадину в умовах 

експерименту на лабораторних тваринах / Т.А.Альохіна // Біологія 

тварин.-2015 р.-Т.17. – №3. – С.15 – 20. 

5. Кузьмінов Б.П. Гігієнічна регламентація вмісту діазоліну в атмосферному 

повітрі. Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, О.А. Брейдак, Т.А. Альохіна // Гігієна 

населених місць. – 2015. – Вип. № 66. – С. 44–47. (Здобувачем взято 

участь у аналізі отриманих результатів та розрахунку нормативів. 

Співавторами проведено аналіз сучасної літератури, надано 

консультативну допомогу). 
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6. Кузьминов Б.П. Обоснование ориентировочно безопасного уровня 

воздействия дезлоратадина в воздухе рабочей зоны. Б.П. Кузьминов, 

Т.С. Зазуляк, В.А. Туркина, Т.А. Алёхина. «Здоровье и окружающая 

среда». Сборник научных трудов. Минск.– 2015. – Вып. 25 (2). – С. 113–

116. (Здобувачем проведено аналіз сучасної літератури,  

експериментальні дослідження та підготовка статті до друку. 

Співавторами проведено аналіз отриманих результатів та розрахунок 

гігієнічного нормативу). 

7. Кузьминов Б.П. Обоснование допустимого содержания диазолина в 

воздухе рабочей зоны химико-фармацевтического производства. 

Б.П. Кузьминов, Т.С. Зазуляк, В.А. Туркина, А.А. Брейдак, Т.А. Алёхина // 

Токсикологический вестник. – 2016. – № 1 (136). – С. 18–21. (Здобувачем 

виконано частину літературного пошуку, підготовка статті до друку, 

взято участь у розрахунку гігієнічного нормативу. Співавторами 

надано консультативну допомогу при узагальненні результатів). 

8. Зазуляк Т.С. Экспериментальная оценка влияния дезлоратадина на 

функциональные показатели сперматогенеза крыс / Т.С. Зазуляк, 

А.И. Галушка, Т.А. Алехина, И.В. Перейма. Сборник научных статей II 

Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Военная и экстремальная медицина: перспективы развития и 

проблемы преподавания». Гомель – 2015г. – С.160–163. (Здобувачем 

виконано частину експериментальної частину роботи, проведено огляд 

літератури, аналіз отриманих результатів. Співавторами виконана 

частина експериментальної роботи, надана консультативна допомога 

при узагальненні отриманих результатів). 

9. Зазуляк Т.С. Сравнительная оценка иммунотоксических свойств 

антигистаминных препаратов I, II, III поколения / Т.С. Зазуляк, 

Т.А. Алехина, А.А. Брейдак // Международный Научный Институт 

“Educatio” – 2015. – № 1(8). – С.158–160. (Здобувачем проведено частину 
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експериментальної роботи, збір матеріалу, аналіз результатів 

дослідження. Співавторами надано консультативну допомогу). 

10. Кузьмінов Б.П. Вимірювання концентрацій дезлоратадину у повітрі 

виробничих приміщень хіміко-фармацевтичних виробництв/ 

Б.П. Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, Т.А. Альохіна, Л.П. Шевчук // Актуальні 

проблеми профілактичної медицини. – 2016. – Вип. 1-2 (13). – С. 100–

104. (Здобувачем особисто виконано фрагмент експериментальної 

частини. Співавторами  надано практичну та методичну допомогу у 

виконанні експериментів та інтерпретації отриманих результатів). 

11. Альохіна Т.А. Оцінка умов праці у виробництві лікарського засобу 

“ЕДЕМ” / Т.А. Альохіна, О.Б. Кузьмінов // Актуальні проблеми 

профілактичної медицини. – 2016. – Вип. 1-2 (13). – С. 7–9. (Здобувачем 

проведено пошук літератури, збір матеріалу. Співавтором надано 

консультативну допомогу при аналізі та узагальненні матеріалу). 

12. Кузьмінов Б.П. Фармакологічна активність та особливості біологічної дії 

дезлоратадину на організм (огляд літератури) / Б.П. Кузьмінов, 

Т.А. Альохіна Т.А. // Актуальні проблеми профілактичної медицини. – 

2017. – Вип.1 (14). –  С.91 – 97. (Здобувачем проведено аналіз, збирання 

матеріалів та узагальнення результатів. Співавтором надано 

консультативну допомогу). 

13. Кузьмінов Б.П. Антигістамінні препарати ІІІ покоління (огляд 

літератури) / Б.П. Кузьмінов, Т.А. Альохіна Т.А. // Актуальні проблеми 

профілактичної медицини. – 2017. – Вип.1 (14). – С.86 – 91. (Здобувачем 

проведено пошук та аналіз наукової літератури. Співавтором надано 

консультативну допомогу). 

14. Альохіна Т.А. Дослідження ембріотоксичної дії дезлоратадину на 

організм лабораторних тварин при інтраназальному шляху надходження 

/ Т.А. Альохіна, В.А. Туркіна, О.І. Грушка // Медичні перспективи. – 

2017. – Т. 22. – № 1. – С. 102–106. (Здобувачем виконано 

експериментальну роботу. Співавторами надано методичну та 
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практичну допомогу при статистичній обробці, аналізі та узагальненні 

результатів дослідження). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

15. Кузьминов А.Б. Оценка острой токсичности антигистаминных 

препаратов лоратадина и дезлоратадина на DAPHNIA MAGNA / 

А.Б. Кузьминов, Т.С. Зазуляк, Т.А. Алехина // Сборник трудов IV съезда 

токсикологов России, 6-8 ноября 2013 г. Москва, 2013. – С.271–273. 

(Здобувачем взята участь у плануванні експерименту, зборі матеріалу, 

аналізі результатів дослідження. Співавторами надано консультативну 

допомогу). 

16. Кузьминов А.Б. Сравнительная оценка острой и субхронической 

токсичности антигистаминных препаратов I, II и III поколения /                         

А.Б. Кузьминов, Т.С. Зазуляк, Т.А. Алехина // Научная дискуссия: 

вопросы медицины. – 2014. – № 2(18) . – С.149 – 156. (Здобувачем 

виконано частину експериментальної роботи, огляд літератури. 

Співавторами надано консультативну допомогу при аналізі та 

узагальненні даних). 

17. Кузьмінов О.Б. Оцінка кумулятивної активності діазоліну, лоратадину та 

дезлоратадину у підгострому експерименті на білих мишах./ 

О.Б. Кузьмінов, Т.А. Альохіна, О.А. Брейдак. Матеріали XIV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 

“Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини” Біологія тварин. Львів – 2015. –Т.17. – № 4. – 

С.178. (Здобувачем проведено частину експериментальної роботи, 

аналіз результатів дослідження. Співавторами надано консультативну 

та методологічну допомогу). 

18. Кузьмінов Б.П. Гостра токсичність деяких лікарських засобів в 

експерименті на гіллястовусих рачках Daphnia magna straus/ Б.П. 

Кузьмінов, Т.С. Зазуляк, Т.А. Альохіна, І.В. Перейма. Збірник матеріалів 

науково-практичної конференції ”Довкілля і здоров’я 23 квітня 2015 
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року ” ТДМУ Укрмедкнига. Тернопіль – 2015. – С.45–46. (Здобувачем 

взята участь у плануванні експерименту, зборі матеріалу, аналізі 

результатів дослідження. Співавторами надано консультативну 

допомогу). 

19. Туркіна В.А. Дослідження впливу лікарських субстанцій на 

репродуктивну функцію лабораторних тварин в експерименті: 

результати та перспективи/ В.А. Туркіна, Т.С. Зазуляк, Т.А. Альохіна, 

О.А. Брейдак, Яськів Г.І., Зелений А.Л. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю “Профілактична медицина: здобутки 

сьогодення та погляд у майбутнє (до 100 річчя ДЗ ”Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України”) 19–20 травня 2016, м. Дніпро” Дніпро. 

– 2016. – С.175–177. (Здобувачем проведено частину експериментальної 

роботи, аналіз результатів дослідження. Співавторами надано 

консультативну та методологічну допомогу). 

20. Альохіна Т.А. Вплив дезлоратадину на органолептичні показники води 

відкритих водойм / Т.А. Альохіна, В.А. Туркіна, О.І. Грушка, А.М. Де 

Агіар Даніель // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції “Актуальні питання медичної теорії та практики”. – Дніпро. 

– 2016. – С. 93-96. (Здобувачем проведено експериментальну роботу, 

пошук та огляд літератури, аналіз отриманих даних. Співавторами 

надано консультативну та методологічну допомогу). 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

21.  Профілактика професійних інтоксикацій антигістмінними препаратами 

(димедролом, діазоліном, лоратадином, дезлоратадином) у хіміко-

фармацевтичному виробництві): інформаційне повідомлення 

Львівського обласного центру здоров'я /Кузьмінов Б.П., Зазуляк Т.С., 

Кузьмінов О.Б., Альохіна Т.А [та ін.]; Львівський національний 

університет ім. Данила Галицького. – Львів, 2016 р. – 4 с. (Дисертантом 

проведено частину експериментальної роботи, опрацювання 
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результатів методами статистичного аналізу. Співавторами надано 

консультативну та методологічну допомогу). 


