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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним із принципів, на якому базується державна 

політика України в галузі охорони праці, є підвищення рівня промислової безпеки 

шляхом впровадження контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а 

також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці 

(Конституція України, 1996; Закон України “Про охорону праці”, 1992). 

Будь-який небезпечний фактор хімічного, біологічного та фізичного 

походження, що впливає чи за певних умов може негативно впливати на здоров’я 

людини, підлягає в Україні гігієнічній регламентації. Водночас санітарно-гігієнічне 

регламентування є однією з основних ланок в системі профілактичних заходів та 

складовою частиною забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення і 

спрямоване на розробку науково-обгрунтованих критеріїв безпеки для здоров’я 

людини умов професійної діяльності (Ю. И. Кундиев, И. М. Трахтенберг, 2007;                 

А. М. Сердюк, 2012; О. П. Яворовський та ін., 2017; Л. М. Шафран,                                  

О. В. Третьякова, 2021). 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що укладена у 

вересні 2014 року, передбачає поглиблення співпраці та здійснення інтеграційних 

процесів між нашою країною та країнами ЄС, гармонізацію законодавчих актів 

України, в тому числі окремих регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої зони, з європейськими нормами (О. П. Яворовський, 2014;                             

В. Цопа, 2015). 

З огляду на стрімкі темпи розвитку та значну зайнятість населення у 

виробництві, особливої уваги гігієністів заслуговує фармацевтичний сектор 

промисловості (А. В. Вітюк, К. Р. Траченко, 2018; С. Кулицький, 2019;                            

І. Romanowska-Słomka, А. Szołkowski, 2019). В Україні промислове виробництво 

лікарських засобів (ЛЗ) здійснюють близько 50 підприємств, виготовляючи понад 

3600 найменувань готових лікарських препаратів та понад 350 видів активних 

фармацевтичних інгредієнтів (АФІ, субстанції). Рівень зайнятості населення у 

виробництві ЛЗ становить 0,15 % (Держстат України, 2021; Держлікслужба, 2021). 

Фармацевтичне виробництво є одним із найбільш матеріаломістких секторів 

промисловості, характеризується високим ступенем технологічності, швидким 

оновленням номенклатури продукції, великими витратами сировини і матеріалів, 

уривчастістю процесів, що вносить свої особливості при оцінюванні виробничих 

ризиків для працівників вказаних підприємств (М. И. Голубева и др, 2001;                    

I. M. Gathuru et al., 2015). Крім того АФІ лікарських засобів є речовинами, які 

володіють вираженою специфічною активністю і від більшості хімічних речовин 

відрізняються тим, що спеціально розроблені для взаємодії з відповідними 

рецепторами організму людини (И. М. Трахтенберг и др., 2007; S. P. Binks, 2003;                 

O. G. Bhusnure et al., 2018). За такої умови будь-які зміни функцій організму під дією 

ліків, позитивні чи негативні ‒ це неприйнятний ефект у виробництві, який                      

може виступати етіологічним чинником професійних захворювань                  

робітників (Л. Г. Горохова и др., 2018; R. J. L. Heron, F. C. Pickering, 2003;                             

R. K. Sahu et al., 2014). 

Перебуваючи у жорстких умовах конкуренції з імпортною продукцією, та 

проводячи свою діяльність в рамках вимог належної виробничої практики (GMP), 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sahu+RK&cauthor_id=25520913
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українські фармацевтичні підприємства прикладають великі зусилля для 

забезпечення належних умов праці та безпеки на виробництві,і в першу чергу 

намагаються максимально знизити рівні контамінації виробничої зони                                

АФІ (М. Galwas, 2007; M.СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020, 2020). Ці фактори можуть 

вносити у процес розробки превентивних заходів безпеки на виробництвах ЛЗ свої 

особливості (H. Ku. Robert, 2000; S. P. Binks, 2003; B. D. Naumann,                                   

E. V. Sargent et al., 1996). 

Розробка регламентів допустимого вмісту ЛЗ у повітрі робочої зони сьогодні 

здійснюється відповідно до методичних вказівок “Обґрунтування гранично 

допустимих концентрацій ЛЗ у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі 

населених місць”, які затверджені МОЗ України ще у 2005 році і, відповідно, 

потребують актуалізації. Поряд з цим у світі набувають розвитку підходи, які 

стосуються нових методів інтерпретації даних токсикологічних експериментів з 

використанням сучасних досягнень фізіологічної та біологічної науки, пошуку 

нових чутливих біомаркерів ранніх ефектів впливу, шляхів екстраполяції отриманих 

даних на людський організм, заміни теплокровних тварин у токсикологічних 

експериментах біологічними моделями другого порядку (D. A. Dankovic et al., 2015; 

J. F. Reichard et al., 2016; EURL ECVAM Status Report on the Development, Validation 

and Regulatory Acceptance of Alternative Methods and Approaches, 2018). До того ж 

переважаюча більшість вітчизняних регламентів є максимально-разовими 

величинами (ГДКр.з.м.р.), водночас більшість європейських нормативів, навпаки, 

розраховані як усереднені концентрації речовин за робочу зміну, що вказує на 

проблему зіставлення вітчизняних та європейських нормативів (М. Н. Коршун, 2010, 

Б. М. Штабський, 2014; R. M. Tuggle, 2010). Потребує актуалізації методична база 

по здійсненню аналітичного контролю концентрацій хімічних речовин у повітрі 

робочої зони (Л. Г. Александрова, 2011). 

Отже, вимоги сучасності, що пов’язані з питаннями європейської інтеграції 

України в сфері гігієни праці, та особливості функціонування фармацевтичних 

підприємств, обумовлюють необхідність вдосконалення вітчизняної системи 

гігієнічної регламентації вмісту ЛЗ у повітрі робочої зони та методології 

забезпечення аналітичного контролю їх концентрацій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота є фрагментом наукових досліджень, які проводились на 

базі ЦНДЛ та лабораторії промислової токсикології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького в рамках виконання                            

науково-дослідних тем: “Наукове обґрунтування гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту лікарських препаратів в об’єктах довкілля та розробка 

кількісних методів їх визначення у повітрі” (№ ДР 0109U000023); “Гармонізація з 

європейською нормативною базою вітчизняних гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони” (№ ДР 0120U105464); 

“Дослідження розповсюдженості та закономірностей виникнення парадоксальних 

ефектів та гормезису під впливом ксенобіотиків” (№ ДР 0119U100173); 

“Впровадження альтернативних методів дослідження токсичності хімічних чинників 

при розробці гігієнічних регламентів та запобіжних заходів” (№ ДР 0120U002145). 

 

https://www.infona.pl/contributor/0@bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0014-0018/tab/publications
https://www.tandfonline.com/author/Naumann%2C+Bruce+D
https://www.tandfonline.com/author/Naumann%2C+Bruce+D
https://www.tandfonline.com/author/Sargent%2C+Edward+V
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dankovic%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26097979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dankovic%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26097979
https://www.tandfonline.com/author/Tuggle%2C+Richard+M
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Мета дослідження: наукове обґрунтування концептуальних шляхів 

вдосконалення та гармонізації з європейським законодавством системи обмеження 

впливу та аналітичного контролю шкідливих хімічних факторів на здоров’я 

робітників підприємств фармацевтичного виробництва. 

Досягнення вказаної мети здійснювалось через вирішення наступних завдань: 

1. Провести порівняльний аналіз вітчизняних та європейських законодавчих 

аспектів хімічної безпеки на виробництві у світлі сучасних євроінтеграційних 

процесів. 

2. Встановити параметри токсичності та механізм дії активних фармацевтичних 

інгредієнтів при гострому, підгострому, хронічному впливові і різних шляхах 

надходження в організм та обґрунтувати гігієнічні регламенти їх допустимого 

вмісту в повітрі робочої зони. 

3. Здійснити оцінку токсичності активних фармацевтичних інгредієнтів 

лікарських засобів різних фармакологічних класів на альтернативних                        

тест-об’єктах. 

4. Провести порівняльний аналіз національних та європейських методичних 

аспектів регламентації допустимого вмісту хімічних речовин, в тому числі 

лікарських засобів, у повітрі робочої зони. 

5. Розробити методики кількісного контролю шкідливих хімічних факторів у 

повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств з врахуванням сучасних 

вимог і технологічних особливостей виробничих процесів та здійснити 

моніторинг повітря робочої зони за вмістом активних фармацевтичних 

інгредієнтів. 

6. Науково обґрунтувати концептуальні підходи та шляхи вдосконалення 

системи запобігання і контролю рівнів впливу шкідливих хімічних факторів 

виробничого середовища фармацевтичних підприємств. 

Об’єкт дослідження: удосконалення системи запобігання та контролю рівнів 

шкідливого впливу хімічних речовин на здоров’я робітників фармацевтичних 

підприємств. 

Предмет дослідження: законодавча і методична база України та 

Європейського Союзу, яка стосується регламентації шкідливих хімічних факторів 

фармацевтичного виробництва; характер та параметри токсичності активних 

фармацевтичних інгредієнтів (вісмуту цитрату, L-лізину есцинату, ціанокобаламіну, 

прокаїну гідрохлориду, дифенгідраміну гідрохлориду, етил-2-бром-3-метил 

бутаноату, антралю, лоратадину, мебгідроліну, ацикловіру, гідрокортизону ацетату, 

дезлоратадину, нітроксоліну, нафазоліну нітрату, мельдонію, інозину пранобексу); 

методики вимірювань та моніторинг вмісту субстанцій у повітрі робочої зони.

 Методи дослідження: експериментальні: токсикологічні (встановлення 

характеру та параметрів токсичності сполук), біохімічні, імунологічні, 

морфологічні, фізико-хімічні (колориметричні, потенціометричні, полярографічні, 

спектрофотометричні, газохроматографічні); методи математичного та 

статистичного аналізу. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

‒ у токсикологічних експериментах визначено параметри токсикометрії 

шістнадцяти активних фармацевтичних інгредієнтів з урахуванням їх 
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потенційної небезпеки, видів та механізмів токсичної дії на організм 

робітників; 

‒ показано, що специфічні та віддалені наслідки дії активних фармацевтичних 

інгредієнтів в умовах виробництва ліків відрізняються від характеру їх 

фармакологічної та побічної дії і представлені для вісмуту цитрату – впливом 

на імунну та центральну нервову систему; для L-лізину есцинату – на            

сечо-видільну систему; лоратадину – на репродуктивну функцію; антралю – 

на систему згортання крові; ацикловіру – на функцію печінки, нирок, нервову 

та імунну системи (імуносупресивний ефект), репродуктивну функцію; для 

гідрокортизону ацетату – на імунну систему і репродуктивну функцію; 

дезлоратадину – на репродуктивну функцію та систему крові; дифенгідрамін 

гідрохлорид та нафазолін нітрат володіють ембріотоксичним ефектом, окрім 

того нафазолін нітрат може порушувати гомеостаз глюкози. Вплив 

нітроксоліну призводить до дисбіотичних порушень; 

‒ удосконалено методологію розробки методик вимірювань активних 

фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони та санітарно-хімічних 

досліджень у фармацевтичному виробництві як першого етапу їх гігієнічної 

регламентації; 

‒ проведено порівняльну оцінку змісту та методології розробки гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони 

фармацевтичних підприємств України та Європейського Союзу та 

імплементовано у вітчизняну регуляторну базу європейські регламенти п’яти 

активних фармацевтичних інгредієнтів; 

‒ на основі виробничих та модельних експериментальних гігієнічних і 

токсикологічних досліджень розроблено теоретичну базу комплексної оцінки 

рівня хімічної безпеки на сучасних фармацевтичних підприємствах з 

урахуванням специфіки галузі, асортименту і обсягів виробництва, умов праці 

та трудового процесу; 

‒ закладено наукову основу і створено нормативно-методичну базу для 

обґрунтування, планування і формування комплексу заходів щодо збереження 

здоров’я працівників фармацевтичного сектору промисловості України, як 

важливої передумови підвищення ефективності виробництва, якості продукції, 

що виробляється у нових соціально-економічних умовах функціонування і 

домінуючого вектору європейської інтеграції. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені та затверджені в 

законодавчому порядку гігієнічні регламенти допустимого вмісту шістнадцяти 

активних фармацевтичних інгредієнтів, а саме: вісмуту цитрату, L-лізину есцинату, 

ціанокобаламіну, прокаїну гідрохлориду, дифенгідраміну гідрохлориду,                        

етил-2-бром-3-метил бутаноату, антралю, лоратадину, мебгідроліну, ацикловіру, 

гідрокортизону ацетату, дезлоратадину, нітроксоліну, нафазоліну нітрату, 

мельдонію, інозину пранобексу (наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. “Про 

затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних 

речовин у повітрі робочої зони” та № 881 від 06.05.2021 р. “Про затвердження змін 

до гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони”) та методики 

вимірювання концентрацій у повітрі робочої зони 19 активних фармацевтичних 



5 

інгредієнтів: вісмуту цитрату (МВВ № 081/12-02050-05), L-лізину есцинату                 

(МВВ № 081/12-0412-07), аспарагінової кислоти (МВВ № 081/12-0321-06), 

гентаміцину сульфату МВВ № 081/12-0475-07, ксантинолу нікотинату                        

(МВВ № 081/12-0517-08), ціанокобаламіну (МВВ № 081/12-0603-09), прокаїну 

гідрохлориду (МВВ № 081/12-0602-09), дифенгідраміну гідрохлориду                     

(МВВ № 081/12-0601-09), етил-2-бром-3-метил бутаноату (МВВ № 081/12-0832-12), 

антралю (МВВ № 081/12-0831-12), лоратадину (МВВ № 081/12-0896-14), 

мебгідроліну (МВВ № 081/12-0895-14), ацикловіру (МВВ № 081/12-0971-15), 

гідрокортизону ацетату (МВВ № 081/12-0972-15), дезлоратадину (МВВ № 081/12-

0973-15), нафазоліну нітрату (МВВ № 081/12-1016-2015), мельдонію (МВ № 41/11-

00481198:2018), інозину пранобексу (МВ № 43/11-00481198:2018), нітроксоліну  

(МВ № 55/11-02010793:2019). Розроблені методики застосовуються службами гігієни 

праці ПАТ “ФАРМАК” і АТ “ГАЛИЧФАРМ” для контролю рівнів впливу 

шкідливих хімічних факторів виробництва. 

Розроблено та підготовлено для затвердження МОЗ України перелік 

пріоритетних шкідливих хімічних факторів фармацевтичного виробництва. 

Розроблено комплекс заходів для профілактики професійних інтоксикацій 

антигістамінними препаратами у хіміко-фармацевтичному виробництві 

(Інформаційне повідомлення Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 

державної адміністрації, Львівського обласного центру здоров’я, 2016 р.). 

Результати роботи впроваджено у навчальний процес на кафедрі фармакології 

(акт впровадження від 23 березня 2021 р.) і гігієни та профілактичної токсикології 

(акт впровадження від 15 квітня 2021 р.) Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Спільно з науковим консультантом 

сформульовано робочу гіпотезу, визначено мету і завдання, а також програму та 

методичні підходи для вирішення завдань. Автором особисто проаналізовано 

літературу за проблемою; здійснено вибір методів і обсягів дослідження, сплановано 

і проведено токсикологічні та фізико-хімічні експерименти, теоретичне 

обґрунтування основних положень дисертації, статистичну обробку, аналіз, 

узагальнення, інтерпретацію отриманих даних, сформульовано основні висновки 

роботи. Експериментальні дослідження проводились за участю та консультативної 

допомоги співробітників Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії 

промислової токсикології, кафедри гігієни та профілактичної токсикології                    

ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, Лабораторії молекулярної біології та 

клінічної біохімії Інституту біології тварин (Львів), Інституту екології Карпат НАН 

України (Львів). Автор висловлює щиру подяку за сприяння та допомогу при 

проведенні токсикологічних досліджень Б. П. Кузьмінову, В. А. Туркіній; 

імунологічних, біохімічних та морфологічних досліджень – О. І. Грушці,                              

Т. А. Альохіній, Г. В. Призиглей; фізико-хімічних досліджень (моніторинг повітря 

робочої зони) – О. В. Шамлян, І. В. Переймі; дослідження токсичності на 

альтернативних тест-об’єктах – Д. Д. Остапіву та Т. І. Микітчаку. Особистий внесок 
автора в опубліковані зі співавторами праці вказується за текстом дисертації та 

автореферату. 



6 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались і були обговорені на міжнародних та 

національних наукових форумах: ХІІ конгресі СФУЛТ (Івано-Франківськ, 2008);             

X з’їзді ВУЛТ (Євпаторія, 2009); ХІІI конгресі СФУЛТ (Львів, 2010);                      

науково-практичних конференціях: “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології 

та гігієни” (Львів, 2010), “Довкілля і здоров’я” (Тернопіль, 2015); конференції, 

присвяченій 110-річчю від дня народження заслуженого діяча науки України, 

професора Склярова Я. П. (Львів, 2011); 38th Conference of Slovak Society of 

Chemical Engineering (Tatranske Matliare, 2011); II Республіканській                        

науково-практичній конференції з міжнародною участю “Военная и экстремальная 

медицина: перспективы развития и проблемы преподавания” (Гомель, 2015); 

науково-практичних конференціях з міжнародною участю: “Профілактична 

медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє” (Дніпропетровськ, 2016), 

“Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 2020); 

“Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 2021); 

XXII міжнародній заочній науково-практичній конференції “Научная дискуссия: 

вопросы медицины” (Москва, 2014); VIII міжнародній науково-практичній 

конференції “Научные перспективы ХХI века. Достижения и перспективы нового 

столетия” (Новосибірськ, 2015); міжнародних науково-практичних конференціях 

“Сучасна медицина: актуальні питання” (Одеса, 2016), “Світова медицина: сучасні 

тенденції та фактори розвитку” (Львів, 2019), “Medical sciences: history, present, 

future, EU experience” (Влоцлавек, 2019); VI міжнародній науково-практичній 

конференції “World science: problems, prospects and innovations” (Торонто, 2021);             

ІІІ з’їзді токсикологів України (Київ, 2011); XV з’їзді гігієністів України “Гігієнічна 

наука та практика: сучасні реалії” (Львів, 2012); IV з’їзді токсикологів Росії (Москва, 

2013); III International Science Conference on E-Learning and Education                          

(Лісабон, 2021). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 59 наукових праць, з них           

20 статей у наукових фахових виданнях, які входять до переліку МОН України                  

(з яких 5 одноосібних), 1 монографія (співавтор), 14 статей в інших виданнях,                    

23 тези доповідей, 1 інформаційне повідомлення. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 358 сторінках 

тексту комп’ютерного набору. Основний текст – 223 сторінки, який містить                      

34 таблиці та 27 рисунків. Робота складається зі вступу, розділу з оглядом 

літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 6 розділів власних досліджень, 

висновків, списку використаних джерел (417 джерел, з них 259 – кирилицею і 158 – 

латиницею) і 21 додатка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Вступ. Обґрунтовано актуальність теми, показано зв’язок роботи з науковими 

програмами, темами науково-дослідних робіт, сформульовано мету та визначено 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, методи дослідження, наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, уточнено особистий внесок здобувача, 

наведено дані щодо апробації та публікацій результатів дисертації, обсягу і 

структури дисертації. 
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Сучасний стан охорони праці робітників підприємств фармацевтичного 

виробництва від впливу шкідливих хімічних факторів (огляд літератури). 
Проведено аналіз літератури з проблеми вдосконалення і гармонізації з європейським 

законодавством системи гігієнічної регламентації хімічних речовин у повітрі 

робочої зони на прикладі фармацевтичного виробництва. Показано, що 

фармацевтичне виробництво, як у світі так і в Україні, є лідером серед інших 

високотехнологічних галузей промисловості, характеризується високим обсягом 

виробництва, ступенем зайнятості населення та має певну специфіку 

функціонування. Так, АФІ, які присутні у повітрі робочої зони фармацевтичних 

підприємств, з огляду на свою високу біологічну активність, можуть призводити до 

професійних захворювань хімічної етіології. Аналіз європейських та вітчизняних 

законодавчих актів у сфері регламентації шкідливого впливу хімічних речовин на 

роботі, проведений з огляду на вимоги інтеграційних процесів в рамках реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною та Співтовариством, виявив ряд розбіжностей у 

змісті нормативів та в методології їх розробки, що вказує на необхідність 

вдосконалення та пошуку ефективних шляхів гармонізації з європейським 

законодавством системи гігієнічної регламентації хімічних речовин у повітрі 

робочої зони саме фармацевтичного виробництва. 

Матеріали та методи досліджень. Вирішення поставлених у роботі завдань 

здійснювалось шляхом використання теоретичних та експериментальних методів 

наукових досліджень, результати яких всесторонньо охоплюють зазначену 

проблему (табл. 1). Теоретичні дослідження включали аналіз та узагальнення 

інформації, джерелами якої були законодавчі акти та методичні документи України 

та країн Європейського Союзу, які стосуються охорони праці робітників від впливу 

шкідливих хімічних виробничих факторів, а також бібліографічні бази даних. 

Експериментальне визначення показників проводилось на базі ЦНДЛ та лабораторії 

промислової токсикології, яка акредитована Національним агентством з акредитації 

України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та МОЗ України на право 

проведення робіт із гігієнічної регламентації небезпечних факторів, що підтверджує 

достовірність отриманих результатів. 

Розробка регламентів допустимого вмісту АФІ у повітрі робочої зони 

включала аналіз та узагальнення даних літератури, які стосуються їх фізико-

хімічних та токсикологічних властивостей, фармакодинаміки та фармакокінетики; 

вивчення загальнотоксичної та специфічної дії, можливості розвитку віддалених 

ефектів впливу; обґрунтування регламентів. Використано 4 види лабораторних 

тварин: нелінійні щурі, миші, морські свинки і кролі. Експериментальні групи 

тварин включали 6-10 особин. Всього задіяно в експериментах 4080 білих щурів, 

340 білих мишей, 815 мурчаків, 64 кролі. 

Параметри гострої токсичності АФІ встановлювали згідно з методичними 

вказівками, затв. наказом МОЗ України № 544 від 21.10.2005 р., МУ 2163-80. 

Середньосмертельні концентрації (CL50) АФІ при однократному інгаляційному 

впливі встановлювали при затруєнні лабораторних тварин в камерах, чи 

використовуючи інтраназальний або інтратрахеальний шляхи введення. 
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Таблиця 1 

Предмет та методи проведених досліджень відповідно до поставлених завдань 
Предмет дослідження Методи та види досліджень 

1 2 

Порівняльний аналіз вітчизняних та європейських законодавчих аспектів хімічної безпеки 

на виробництві у світлі сучасних євроінтеграційних процесів 

Основні положення вітчизняних та європейських 

законодавчих актів, які регулюють вплив шкідливих 

хімічних факторів на робочих місцях 

Теоретичні – порівняльний аналіз 

змісту документів 

Встановлення параметрів токсичності та механізму дії АФІ при гострому, підгострому, 

хронічному впливові і різних шляхах надходження в організм та обгрунтування 

гігієнічних регламентів їх допустимого вмісту в повітрі робочої зони 

Характер біологічної дії на організм  та параметри 

токсичності (DL50, CL50, Kcum, Limac, Limch) вісмуту 

цитрату,  L-лізину есцинату, ціанокобаламіну, 

прокаїну гідрохлориду, дифенгідраміну гідрохлориду, 

етил-2-бром-3-метил бутаноату, антралю, лоратадину, 

мебгідроліну, ацикловіру, гідрокортизону ацетату, 

дезлоратадину, нафазоліну нітрату, нітроксоліну, 

мельдонію, інозину пранобексу 

Теоретичні – планування експерименту, 

аналіз, статистична обробка та 

узагальнення даних. Експериментальні: 

токсикологічні, біохімічні, імунологічні, 

морфологічні, фізико-хімічні 

(колориметричні, потенціометричні, 

полярографічні, спектрофотометричні, 

газохроматографічні) 

Оцінка токсичності АФІ лікарських засобів різних фармакологічних класів на 

альтернативних тест-об’єктах 

Кореляційні зв’язки між показниками, отриманими у 

токсикологічному експерименті з дослідження                        

L-лізину есцинату, ацикловіру, гідрокортизону 

ацетату, лоратадину, дезлоратадину, мебгідроліну, 

нафазоліну нітрату та в експерименті на 

альтернативних тест-об’єктах 

Теоретичні – аналіз, математична і 

статистична обробка та узагальнення 

даних. Експериментальні –                          

фізико-хімічні методи вимірювань: 

потенціометрія, полярографія, 

колориметрія, спектрофотометрія 

Порівняльний аналіз національних та європейських методичних аспектів регламентації 

допустимого вмісту хімічних речовин, в тому числі лікарських засобів, у повітрі робочої 

зони 

Основні принципи та методичні підходи до розробки 

та впровадження регламентів допустимого вмісту 

хімічних речовин, в тому числі ЛЗ, у повітрі робочої 

зони, ступінь розбіжності між ними 

Теоретичні – аналіз, обробка та 

узагальнення даних 

Розробка методик кількісного контролю шкідливих хімічних факторів у повітрі робочої 

зони фармацевтичних підприємств з врахуванням сучасних вимог і технологічних 

особливостей виробничих процесів та здійснити моніторинг повітря робочої зони за 

вмістом АФІ 

Основні положення нормативних документів України 

та ЄС, які встановлюють вимоги до аналітичних 

методик. Фізико-хімічні показники, селективний 

метод виявлення вісмуту цитрату, аспарагінової 

кислоти, L-лізину есцинату, гентаміцину сульфату, 

ксантинолу нікотинату, ціанокобаламіну, прокаїну 

гідрохлориду, дифенгідраміну гідрохлориду, етил-2-

бром-3-метил бутаноату, антралю, лоратадину, 

мебгідроліну, ацикловіру, гідрокортизону ацетату, 

дезлоратадину, нафазоліну нітрату, нітроксоліну, 

мельдонію, інозину пранобексу. 

Теоретичні – аналіз, математична і 

статистична обробка та узагальнення 

даних 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

Валідаційні дані методик. 

Технологічні особливості промислового виробництва 

ЛЗ, потенційно небезпечні виробничі ділянки. Рівні 

концентрацій АФІ 

Експериментальні – фізико-хімічні: 

колориметрія, спектрофотометрія, 

газорідинна хроматографія 

Наукове обгрунтування концептуальних підходів та шляхів удосконалення системи 

запобігання і контролю рівнів впливу шкідливих хімічних факторів виробничого 

середовища фармацевтичних підприємств 

Збереження життя, здоров’я і працездатності людини 

у процесі трудової діяльності за впливу хімічних 

факторів 

Теоретичні – аналіз та узагальнення 

даних 

 

При дослідженні місцево-подразнювального та шкірно-резорбтивного ефектів 

керувались МУ № 2102-79 та МУ № 2196-80, ступінь вираженості іритативної дії 

оцінювали за класифікацією A. Mayda i K. Chrusаielska. Резорбтивно-токсичний 

ефект сполук вивчали шляхом 10-кратного 4-годинного занурення хвостів білих 

мишей у насичений розчин речовин. Кумулятивну активність оцінювали за 

величиною коефіцієнта кумуляції (Кcum) в тесті субхронічної токсичності (Lim et al., 

1961). Вплив речовин на репродуктивну функцію досліджували відповідно до            

МУ № 1744-77, гонадотоксичну дію – відповідно до МУ № 2492-81. 

При встановлені порогів гострої інгаляційної токсичності (Limac), 

субхронічної та хронічної інгаляційної токсичності (Limсh) АФІ визначали 

показники, які могли б відображати механізм дії речовини на організм дослідних 

тварин (табл. 2). 

Таблиця 2 

Показники, які визначались після проведення гострого, субхронічного та хронічного 

затруєння тварин АФІ 

Назви показників 
Метод визначення та посилання на 

методику 

1 2 

Зовнішній вигляд, характер рухової активності, 

стану шкірного покриву, частоти дихання, 

вживання їжі та води 

Візуально, за допомогою секундоміра                           

(М. П. Западнюк та ін., 1983) 

Маса тіла та внутрішніх органів тварин Гравіметрично (М. П. Западнюк та ін., 

1983) 

Поведінкові реакції тварин (сумаційно- пороговий 

показник (СПП), горизонтальна і вертикальна 

активність, тривалість тіопенталового сну, 

“нірковий” рефлекс) 

Візуально, потенціометрично, за 

допомогою секундоміра (МР № 2166-80) 

Еритроцити, лейкоцити Мікроскопічно за допомогою камери 

Горяєва (В. В. Меньшиков и др., 1987) 

Гемоглобін, холестерин, тригліцериди, креатинін у 

сироватці крові та у сечі 

Фотометрично (В. В. Меньшиков и др., 

1987) 

Лейкоцитарна формула цільної крові Мікроскопія сухих фіксованих та 

пофарбованих мазків крові з наступним 

диференціюванням клітин  
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Продовження таблиці 2 
1 2 

Активність лужної фосфатази, β-ліпопротеїди у 

сироватці крові 

Фотометрично (А. М. Горячковский, 1994) 

Загальний білок у сироватці крові та у сечі, 

глюкоза, креатинкіназа-МВ, лактатдегідрогеназа 

(ЛДГ), аспартат- амінотрансфераза (АСТ), 

аланінаміно- трансфераза (АЛТ), сечовина, 

хлориди у сироватці крові, сечовина у сечі, 

активність холінестерази в крові 

Фотометрично (В. С. Камышников, 2009) 

Зміни у морфологічній будові тканин Гістологічно – забарвлення гематоксилін-

еозином (Р. Лили, 1969) 

Вплив на роботу серцево-судинної системи За електрокардіограмою 

 

Імунотоксичну дію речовин вивчали на мурчаках відповідно до                              

МР 8.1.4.104-2003 та МУ 1.1.578-96, сенсибілізацію проводили за методом                         

О. Г. Алєксєєвої, А. І. Петкевич. Ступінь сенсибілізації оцінювали візуально, а 

також визначали показники клітинного та гуморального імунітету (табл. 3). 

Таблиця 3 

Показники, які характеризують вплив АФІ на імунну систему тварин 

Назви показників Метод визначення та посилання на методику 

Індекс співвідношення лімфоцитів та моноцитів 

(ІСЛМ), нейтрофілів та моноцитів (ІСНМ), 

нейтрофілів та еозинофілів (ІСНЕ) 

Математичний обрахунок (Я. М. Романишин 

та ін., 1999) 

Вміст Т-лімфоцитів (СД3), вміст Т-хелперів 

(СД4), Т-супресорів (СД8), NK-клітин (СД16), В-

лімфоцитів (СД22) 

Визначення субпопуляцій Т- і В- лімфоцитів 

за реакцією розеткоутворення з 

еритроцитами (Я. М. Романишин та ін., 1999) 

Імунорегуляторний індекс(СД4/СД8),                        

лейко-Т-клітинний індекс (ЛТІ),                           

лейко-В-клітинний індекс (ЛВІ) 

Математичний обрахунок (Я. М. Романишин 

та ін., 1999) 

Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 
Спектрофотометрично (Ю. А. Гриневич,             

А. И. Алферов, 1981) 

Імуноглобуліни: IgA, IgM, IgG, IgЕ 
Спектрофотометрично (Г. М. Драннік та ін., 

2006) 

Реакція гальмування міграції лейкоцитів 

(РГМЛ) 

Мікроскопічно (Я. М. Романишин та ін., 

1999) 

Фагоцитарна активність, фагоцитарний індекс, 

індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ) 

Мікроскопічно (Л. Є. Лаповець та ін., 2008) 

Реакція специфічного лізису лейкоцитів (РСЛЛ) 

та специфічної агломерації лейкоцитів (РСАЛ), 

показник пошкодження нейтрофілів (ППН) 

Мікроскопічно (І. М. Трахтенберг та ін., 

2007) 

 

Як альтернативні тест-об’єкти визначення токсичності АФІ використано 

ракоподібних Daphnia magna Straus та сперматозоїди бугаїв. Вплив АФІ на 

ракоподібних встановлювали відповідно до ДСТУ 4173:2003 за величиною 

летальної концентрації (ЛK50). Для дослідження впливу сполук на окисно-відновні 

процеси та тривалість виживання сперматозоїдів використовували свіжоотримані 
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еякуляти бугаїв, в які вносили розчини АФІ в дозах, співставних з параметрами 

гострої токсичності для теплокровних тварин. При цьому визначали дихальну 

активність сперматозоїдів полярографічним методом; відновну здатність – 

потенціометрично з використанням закритих мікроелектродів, які поміщали в 

полярографічну комірку (К. Ф. Штольц, И. М. Мосолова и др., 1980); активність 

сукцинатдегідрогенази (СДГ) – колориметрично з використанням                                 

2,3,5-трифенілтетразолій хлориду (В. В. Влізло, Р. С. Федорук, 2012). Виживання 

сперміїв (год.) встановлювали шляхом фіксування моменту припинення 

прямолінійного поступального руху. 

Розробка методик кількісного контролю концентрацій АФІ у повітрі робочої 

зони фармацевтичних підприємств проводилась з врахуванням вимог до санітарного 

контролю умов праці на цих підприємствах та даних сучасної нормативної бази, 

включаючи стандарти та настанови Eurachem і EUROLAB, а також                            

ДСТУ EN 482:2016. При цьому керувались вимогами до змісту аналітичних 

методик, до їх метрологічних характеристик, до обчислення валідаційних даних, 

дпроцедури проведення внутрішньолабораторного контролю та міжлабораторних 

порівнянь результатів вимірювань, прописаних в ДСТУ ISO 8466-1-2001,                   

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005, ДСТУ-Н 7531:2014, 

ДСТУ-Н РМГ 43:2006, ДСТУ-Н РМГ 76:2008 та ДСТУ ISO 13528:2016. 

Моніторинг за вмістом АФІ у повітрі робочої зони проводили за допомогою 

методик, розроблених у процесі виконання роботи, у виробничих цехах 

фармацевтичного підприємства АТ “ГАЛИЧФАРМ” (під час апробації методик) 

впродовж 2008-2012 рр. та ПАТ “ФАРМАК” (в рамках проведення міжлабораторних 

порівнянь між Центральною науково-дослідною лабораторією ЛНМУ імені                    

Данила Галицького та санітарно-промисловою лабораторією ПАТ “ФАРМАК”) 

впродовж 2019-2020 рр. 

Статистична обробка результатів включала перевірку на наявність викидів у 

ряді даних відповідно до ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 та ISO 16269-4:2010, 

перевірку відхилення розподілу ймовірностей від нормального                             

(ДСТУ ISO 5479:2009); достовірність різниці між контрольними та дослідними 

даними за умови параметричного розподілу даних встановлювали за t-критерієм 

Ст’юдента і дані вимірювань представляли як середнє значення ± довірчий інтервал 

при довірчому рівні 95 % (ДСТУ ISO 2602:2006). При непараметричному розподілі, 

достовірність різниці між контрольними та дослідними даними встановлювали за 

критерієм Mann-Whitney і результати подавались як медіани та міжквартильні 

діапазони. Як міру кореляційного зв’язку між кількісними змінними використано 

кореляційне відношення (η). Математичну обробку цифр проводили за допомогою 

програми Microsoft®Exel®2016, STATISTICA Base®. 

Порівняльний аналіз вітчизняних та європейських законодавчих аспектів 

хімічної безпеки на виробництві у світлі сучасних євроінтеграційних процесів. 

Основні аспекти європейських та вітчизняних законодавчих актів у сфері охорони 

праці робітників від впливу шкідливих хімічних факторів не відрізняються між 

собою за основоположними принципами і наведені в таких директивних актах:                

з боку ЄС – це Рамкова Директива № 89/391/ЄЕС “Про встановлення заходів із 

заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників”, з боку 
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України – Закон України “Про охорону праці” № 2695-XII від 14.10.92. 

Законодавство обох сторін зобов’язує роботодавця оцінювати ризики, що можуть 

бути спричинені шкідливим впливом хімічних речовин, встановлювати ліміти 

впливу та запроваджувати на виробництві контроль за їх дотриманням. 

Нормативним актом ЄС, що стосується хімічної безпеки на виробництві, є 

Директива Ради № 98/24/ЄС “Про захист здоров’я і безпеку працівників від ризиків, 

пов’язаних з хімічними речовинами на роботі”, яка зобов’язує оцінювати залежність 

між впливом шкідливих хімічних речовин на здоров’я працівників і рівнем їх 

виробничої експозиції. Цей документ кореспондується з Законом України “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” № 4005-XII             

від 24.02.94, яким вводиться заборона виробництва, використання та реалізації 

хімічних речовин в разі відсутності їх гігієнічної регламентації. Вищезгадані 

документи визначають термін “хімічна речовина” як будь-який хімічний елемент чи 

сполуку, в чистому вигляді, або у суміші з іншими речовинами, природного або 

штучного походження і є водночас законодавчими актами з питань гігієни праці на 

підприємствах фармацевтичного виробництва. 

Законодавчо закріпленими у Співтоваристві регламентами допустимого 

впливу хімічних речовин на виробництві є Граничні величини (межі) професійного 

впливу (Occupational exposure limit values чи OELVs) – усереднені концентрації 

(mg/m3 чи ppm/m3) хімічних речовин у повітрі зони дихання працівника, віднесені 

до певного відлікового відрізка часу, а також Граничні біологічні значення 

(Biological Limit Values чи BLVs) – допустимі концентрації хімічного агента чи його 

метаболіта у відповідному біологічному середовищі людини або показники                 

ефекту (рис. 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Види регуляторних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин  

у повітрі робочої зони країн Європейського Союзу 

 

Зі свого боку OELVs включають два основні види регламентів: “індикативні” 

(“орієнтовні”) та “обмежувальні” – відповідно IOELV та BOELV. Значення OELVs в 

країнах ЄС встановлюються, як правило, стосовно базового періоду типового                       

8-годинного робочого дня, тобто як середньозважена 8-годинна експозиція                  

(Тime-weighted average чи TWA). Для деяких речовин, в основному для тих, які 

подразнюють шкіру, впливають на центральну нервову систему, роботу серця, 

встановлюються ліміти при короткотривалій дії – short-term exposure limit чи STEL і 

STEL-С (K. S. Rao, 2018; R. M. Tuggle, 2010). Порівняльний аналіз змісту основних 

OELs (OELVs) 

BOELVs IOELVs 

BLVs 

TWA / STEL / STEL-С 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2695-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4005-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4005-12
https://www.tandfonline.com/author/Tuggle%2C+Richard+M
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регуляторних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої 

зони, які діють в Україні та ЄС, показує, що в першому наближенні визначення 

терміну ГДК є тотожним OEL, ГДКр.з.м.р. близький до STEL; ГДКр.з.с.з. –               

до TWA (рис. 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Визначення основних регуляторних регламентів допустимого вмісту 

хімічних речовин у повітрі робочої зони, які діють в України та країнах 

Європейського Союзу 

 

Аналог нормативу STEL-C в Україні відсутній. Окрім того, в ЄС регламенти, 

розроблені за скороченою схемою, як от ОБРВ, не вважаються регуляторними, 

тобто діють в межах одного підприємства. 

Концентрація речовини, яка за умов регламентованої 

тривалості її щоденної дії при 8-годинній роботі (але 

не більше ніж 40 годин протягом тижня) не повинна 

викликати захворювань або відхилень у стані 

здоров’я, які можуть бути діагностовані сучасними 

методами досліджень протягом трудового стажу 

працівників (наказ МОЗ України № 248 від 08.04.14) 

Зважені за часом усереднені 

концентрації хімічних речовин в повітрі 

в зоні дихання працівника, віднесені до 

певного відлікового часового відрізка 

(Директива 98/24/ЄС 88) 

ГДКр.з.м.р ГДКр.з.с.з 
TWA STEL 

Максимальне регламентоване значення 

концентрації речовини у повітрі робочої зони 

для будь-якого 15-хвилинного (30-хвилинного 

для аерозолів речовин переважно фіброгенної 

дії) відрізку часу робочої зміни. Концентрація 

речовини, що дорівнює ГДКр.з.м.р., не 

повинна діяти безперервно більше 15 хвилин 

та повторюватись на цьому рівні протягом 

робочої зміни більше ніж 4 рази з інтервалами 

не менше 1 години (наказ МОЗ України                    

№ 248 від 08.04.14) 

Регламентоване значення концентрації 

шкідливої речовини у повітрі робочої зони 

для відрізку часу, що дорівнює 75% 

робочої зміни (але не більше ніж 8 годин), 

за умов дотримання ГДКр.з.м.р. (наказ 

МОЗ України № 248 від 08.04.14) 

STEL-С 

Середньозважена за часом величина, встановлена 

відносно еталонного періоду типового 8-годинного 

робочого дня, номінального 40-годинного робочого 

тижня та протягом 40 років роботи (SCOEL 2017) 

Величина, виміряна за 15-хвилинний (чи менше) 

контрольний період, яка не повинна досягатися 

більше чотирьох разів на 8-годинну робочу зміну з 

мінімальним інтервалом в одну годину між піками 

(SCOEL 2017) 

Величина, яка не повинна досягатись в жодному 

разі за 8-годинну робочу зміну (SCOEL 2017) 

Гранично допустимі концентрації 

шкідливих речовин в повітрі 

робочої зони (ГДК, мг/м3) 

Граничні величини (межі) 

професійного впливу (OELVs, 

mg/m3 чи ppm/m3) 



14 

Отже, саме регламентація вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони є 

найбільш інтегральним показником хімічної безпеки виробництва та основним 

інструментом для профілактики шкідливого впливу хімічних речовин на організм 

робітників. 

 Встановлення параметрів токсичності та механізму дії АФІ при гострому, 

підгострому, хронічному впливові і різних шляхах надходження в організм та 

обгрунтування гігієнічних регламентів їх допустимого вмісту в повітрі робочої 

зони. Більшість АФІ, які досліджувались – це тверді речовини і в повітрі робочої 

зони можуть знаходитись у вигляді аерозолів, а саме – вісмут цитрат, L-лізин 

есцинат, ціанокобаламін, прокаїн гідрохлорид, дифенгідрамін гідрохлорид, антраль, 

лоратадин, мебгідролін, ацикловір, гідрокортизон ацетат, дезлоратадин, нітроксолін, 

нафазолін нітрат, мельдоній, інозин пранобекс; етил-2-бром-3-метил бутаноат – 

рідина, що знаходиться в повітрі у вигляді парів. 

При виборі критеріїв токсичного впливу АФІ на організм лабораторних 

тварин враховували напрямки біологічної дії цих речовин та відповідних 

фармацевтичних препаратів, а саме фармакологічні ефекти, побічну дію та прояви 

при передозуванні (табл. 4). 

Таблиця 4 

Біологічна дія АФІ та відповідних лікарських препаратів                                     

відповідно до АТС-класифікації* 
Назва АФІ Побічна дія та прояви при передозуванні 

1 2 

A – засоби, що впливають на травну систему і метаболізм 

Вісмут цитрат (Bismuthi subcitras, 

С6H5O7Bi) 

Впливає на травний тракт, шкіру та на імунну систему 

Антраль (Antral) 

  OHAlNOHC 2321415
3

1
1  

Впливає на ЦНС, травну та імунну систему 

С – засоби, що впливають на серцево-судинну систему 

L-лізин есцинат (L-lysine aescinat, 

С60H108N2O27) 

Впливає на імунну систему, центральну (ЦНС) і 

периферичну нервову систему, функцію печінки та біліарної 

системи, на шлунково-кишковий тракт (ШКТ), серцево-

судинну систему 

Мельдоній (Meldonium,  

C6H14N2O2 · 2 H2O) 

Впливає на імунну систему, роботу серця, серцево-судинну, 

нервову, дихальну систему, ШКТ, шкіру, скелетно-м’язову 

систему, нирки та сечо-видільну систему 

В – засоби, що впливають на систему крові та гемопоез 

Ціанокобаламін (Сyanocobalamin, 

С63 Н88 Со N14 O14 Р) 

Впливає на систему згортання крові (, серцево-судинну, 

нервову систему та імунну систему, систему дихання, обмін 

речовин, ШКТ, спричиняє місцеві реакції та алергічні 

реакції 

N – засоби, що діють на нервову систему 

Прокаїн гідрохлорид (Procainum, 

С13H21ClN2O2) 

Впливає на ЦНС і периферичну нервову систему, серцево-

судинну систему, сечовидільну систему, травний тракт, 

систему крові, спричиняє алергічні реакції 

Етил-2-бром-3-метил бутаноат 

(C7H13O2Br) 

Впливає на ЦНС, серцево-судинну, травну та імунну 

систему 
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Продовження таблиці 4 

1 2 

R - засоби, що діють на респіраторну систему 

Дифенгідрамін гідрохлорид 

(Diphenhydraminum, 

С17H22ClNO) 

Впливає на органи зору та слуху, респіраторну систему, 

ШКТ, нирки та сечовидільну, нервову, серцево-судинну, 

лімфатичну  та імунну систему, репродуктивну систему 

Лоратадин (Loratadinum, 

С22H23ClN2O2) 

Впливає на ЦНС, серцево-судинну систему, ШКТ, 

гепатобіліарну та імунну систему 

Мебгідролін (Mebhydrolinum, 

C19H20N2) 

Впливає на травну систему, ЦНС, імунну систему, 

сечовидільну систему 

Дезлоратадин (Desloratadinum, 

C19H19ClN2) 

Впливає на ЦНС, імунну систему, ШКТ, гепатобіліарну 

систему, роботу серця, на шкіру, спричиняє алергічні прояви 

Нафазолін нітрат (Naphazoline, 

С14H14N2 HNO3) 

Впливає на імунну систему, нервову, дихальну систему, 

серцево-судинну систему 

J - протимікробні засоби 

Ацикловір (Aciclovirum, 

C8H11N5O3) 

Впливає на імунну систему (алергічні прояви), на шкіру  

Інозин пранобекс (Inosinum 

pranobex, 

C10H12N4O5·3C9H9NO3·3C5H13NO) 

Впливає на нирки та сечо-видільну  та імунну систему, 

шкіру, ШКТ, нервову систему, опорно-руховий апарат  

Нітроксолін (Nitroxolinum, 

С9Н6N2O3) 

Впливає на травний тракт, гепатобіліарну систему, імунну 

систему, нервову, сечовидільну, серцево-судинну систему 

H02A - прості препарати кортикостероїдів для системного застосування 

Гідрокортизон ацетат 

(Hydrocortisoni acetas, С23H32O6) 

Впливає на ЦНС, імунну та дихальну, кістково-м’язеву 

систему, ШКТ, нирки та сечо-видільну систему, 

гепатобіліарну систему, викликає судинні розлади, впливає 

на роботу серця, на шіру, органи зору, спричиняє алергічні 

прояви, ендокринні розлади 
Примітка. Анатомо-терапевтично-хімічна класифікація, прийнята ВООЗ 

 

За параметрами гострої пероральної токсичності 7 речовин є 

малонебезпечними речовинами, 7 – помірно небезпечні; дифенгідрамін гідрохлорид 

та нафазолін нітрат належать до 2 класу небезпечності і є високонебезпечними                           

речовинами (табл. 5). 

Таблиця 5 

Параметри гострої та підгострої пероральної токсичності АФІ 

Назва речовини DL50, мг/кг 
CL50, 

мг/м3 
Кcum. 

Клас 

небез-  

печності*  

1 2 3 4 5 

Вісмут цитрат 
щурі-самці – 11200, щурі-самки – 11800 

миші-самці – 8550, миші-самки – 8350 
‒ 2,41 4 

L-лізин есцинат 
щурі-самці – 815, щурі-самки – 770 

миші-самки – 182 
1740 > 12,8 3/2 

Ціанокобаламін щурі – > 10000, миші – > 10000 37479 > 12,8 4/3 

Прокаїн гідрохлорид 
щурі-самці – 1220, щурі-самки – 1470 

миші-самки – 240 
– > 8,2 3 

Дифенгідрамін 

гідрохлорид 

щурі-самці – 850, щурі-самки – 400 

миші-самки – 125 
1050 > 8,2 2/2 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 

Етил-2-бром-3-метил 

бутаноат 

щурі-самці – 1640, щурі-самки – 2160 

миші-самці – 3000 
4299 3,66 3/2 

Антраль 
щурі-самці – 1255, щурі-самки – 1520 

миші-самці – 687 
3254 2,3 3/2 

Лоратадин 
щурі-самці – 6230, щурі-самки – 6150 

миші-самці – 2375, миші-самки – 1980 
1700 1,92 3/2 

Мебгідролін 
щурі – > 10000 

миші-самці – 10000, миші-самки – 9000 
2818 0,96 4/2 

Ацикловір щурі – > 20000, миші – > 10000 – > 8,2 4 

Гідрокортизон ацетат 
щурі-самці – 7400 щурі-самки – 10600 

миші-самки – 3267 
– 0,38 4 

Дезлоратадин 
щурі-самці – 450, щурі-самки – 625 

миші-самці – 400, миші-самки – 250 
1039 2,8 3/2 

Нафазолін нітрат 
щурі-самці – 1210, щурі-самки – 380 

миші-самці – 300, миші-самки – 162 
820 8,3 2/2 

Мельдоній щурі – > 20000, миші – > 18500 – > 12 4/4 

Інозин пранобекс щурі – 9150, миші – 9410 – > 8,2 4 

Нітроксолін 
щурі-самці – 835, щурі-самки – 980 

миші-самці – 660 

– 
5  3 

Примітки. 1. Клас небезпечності відповідно до Наказу МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 

                  2. В чисельнику за DL50, в знаменнику – за CL50 
  

За величиною CL50 більшість речовин відносяться до другого класу 

небезпечності – речовини високонебезпечні. Майже половина досліджених 

субстанцій здатна в тій чи іншій мірі до кумуляції в організмі, причому вісмут 

цитрат, антраль, лоратадин, мебгідролін, гідрокортизон ацетат володіють 

надкумулятивною чи сильною кумулятивною активністю. L-лізин есцинат, 

ціанокобаламін, прокаїн гідрохлорид, дифенгідрамін гідрохлорид,                                    

етил-2-бром-3-метил бутаноат, гідрокортизон ацетат володіють                                   

шкірно-резорбтивним ефектом. До речовин, які проявляють подразнювальний вплив 

на шкіру, належить L-лізин есцинат, ціанокобаламін, дифенгідрамін гідрохлорид. 

Вираженою подразнювальною дією на слизові оболонки володіє L-лізин есцинат, 

вісмут цитрат, дифенгідрамін гідрохлорид, дезлоратадин, лоратадин, а також 

нафазолін нітрат, який спричиняє різко виражені пошкодження. 

Встановлений в токсикологічних експериментах характер біологічної дії 

окремих АФІ відрізняється від їх фармакологічної та побічної дії і представлений 

для вісмуту цитрату – впливом на ЦНС, для L-лізину есцинату – на сечо-видільну 

систему; антраль впливає на систему згортання крові; ацикловір – на функцію 

печінки, нирок та нервову систему; дезлоратадин впливає на систему крові; 

нітроксолін призводить до дисбіотичних порушень; для нафазоліну нітрату – це 

порушення гомеостазу глюкози (табл. 6). Специфічна дія АФІ проявляється впливом 

на імунну і репродуктивну систему та на розвиток плоду, а саме: дифенгідрамін 

гідрохлорид і нафазолін нітрат володіють ембріотоксичним ефектом; лоратадин, 

ацикловір, дезлоратадин та гідрокортизон ацетат спричиняють гонадотоксичну дію; 

вплив ацикловіру, гідрокортизону ацетату може призводити до імуносупресивного 

ефекту, вплив вісмуту цитрату – до сенсибілізації організму. 
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Таблиця 6 

Характер біологічної дії АФІ згідно з даними токсикологічних експериментів при 

інгаляційному надходженні сполук 
Limac, 

мг/м3 

Limсh., 

мг/м3 
Прояви ефекту* 

1 2 3 

Вісмут цитрат 

452,2  43,3 Зниження вмісту еритроцитів, гемоглобіну, активності холінестерази та 

хлоридів у крові. Збільшення рівня хлоридів у сечі, креатиніну в сироватці крові 

та в сечі. Підвищення горизонтальної активності, зниження СПП  

L-лізин есцинат 

51,6 18 Підвищення рівня добового діурезу та хлоридів в сечі, зниження рівня 

холінестрази в крові та печінці 

Ціанокобаламін 

1500 0,1 Зменшення колірного показника крові, рівня гемоглобіну та еритроцитів; 

підвищення рівня сульфгідрильних груп в сироватці крові, креатиніну та 

сечовини в сечі, зниження СПП 

Прокаїн гідрохлорид 

50 5,6 Зменшення вмісту еритроцитів, гемоглобіну, збільшення активності 

холінестерази в плазмі крові. Зменшення частоти серцевих скорочень 

Дифенгідрамін гідрохлорид 

30,7 1,85 Збільшення вмісту лейкоцитів, нейтрофілів, активності креатинкінази; 

зменшення вмісту лімфоцитів, еритроцитів, активності холінестерази,                           

β-ліпопротеїдів, АЛТ в сироватці крові. Зменшення частоти серцевих скорочень 

Етил-2-бром-3-метил бутаноат 

295,8 – Зменшення вертикальної активності норкового рефлексу, частоти дихання, 

підвищення рівня сумаційно-порогового потенціалу 

Антраль 

150 – Зменшення протромбінового часу, збільшення протромбінового та 

фагоцитарного індексу, фагоцитарної активності 

Лоратадин 

900 0,16 Збільшення вмісту лейкоцитів, зменшення СПП та вертикальної активності 

Мебгідролін 

1050 – Збільшення вмісту лейкоцитів, зменшення СПП 

Ацикловір 

60 2 Збільшення активності АЛТ, зниження рівня хлоридів в сироватці крові та сечі, 

зниження горизонтальної активності та СПП 

Гідрокортизон ацетат 

6 0,5 Збільшення вмісту еозинофілів, нейтрофілів та лімфоцитів, зменшення рівня 

еритроцитів та загального білка в крові; збільшення рівня сечовини, креатиніну, 

білка, калію, натрію в сечі. Підвищення “ніркового” рефлексу, горизонтальної 

активності. На електрокардіограмі – підвищення амплітуди зубця Т 

Дезлоратадин 

150 13 Зменшення вмісту гемоглобіну і еритроцитів та збільшення кількості 

лейкоцитів крові; збільшення рівня АЛТ, зменшення рівня хлоридів сироватки 

крові, зниження показника “ніркового” рефлексу. На електрокардіограмі – 

підвищення амплітуди зубців S-T 

Нафазолін нітрат 

10 1,0 Підвищення у крові рівня глюкози, ЛДГ, АСТ, лужної фосфатази, зниження 

АЛТ, підвищення рівня креатиніну та хлоридів у сечі 
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Продовження таблиці 6 
1 2 3 

Мельдоній 

60 – Зниження рівня карнітину у крові 

Інозин пранобекс 

75 – Зниження рівня хлоридів в сироватці крові та сечі, підвищення активності АСТ 

Нітроксолін 

706,8 15 Зростання показника “тривалість тіопенталового сну”, зниження СПП. 

Дисбіотичні порушення 
Примітка. За достовірної різниці між показниками в контрольній та дослідній групі тварин 

 

На основі експериментально встановлених параметрів токсичності науково 

обґрунтовано та затверджено на законодавчому рівні гігієнічні регламенти 

допустимого вмісту 16 АФІ у повітрі робочої зони (табл. 7). 

Таблиця 7 

Гігієнічні регламенти допустимого вмісту АФІ у повітрі робочої зони  

№ 

з/п 

Найменування хімічної 

речовини 

ГДКм.р., 

мг/м-3 

ОБРВ, 

мг/м-3 

Переважний 

агрегатний 

стан 

Клас 

небезпе-

чності 

Особливості 

дії на 

організм 

1.  Антраль – 1,0 а – – 

2.  Ацикловір 0,2 – а 2 – 

3.  Вісмут цитрат+ 1,0 – а 2 – 

4.  Гідрокортизон ацетат 0,05 – а 1 – 

5.  Дезлоратадин  0,1 а – – 

6.  Дифенгідрамін гідрохлорид – 0,2 а – – 

7.  Мебгідролін – 1,0 а – – 

8.  Етил-2-бром-3-метил бутаноат 5,0 – п 2 – 

9.  Інозин пранобекс – 5,0 а – – 

10.  L-лізин есцинат+ 2,0 – а 3 – 

11.  Лоратадин  0,05 а –  

12.  Мельдоній – 3,0 а – – 

13.  Нафазолін нітрат+ 0,1 – а 2 А 

14.  Нітроксолін 0,5 – а 1 А 

15.  Прокаїн гідрохлорид 0,5 – а 2 А 

16.  Ціанокобаламін+ 0,05 – а 1 – 

Примітки: 1   “а” – аерозоль, п - пари 

                   2   “+” - потребує спеціального захисту шкіри та очей 

                   3   “А” – алерген 

                   4  №№ 3, 9, 10, 12-16 – затверджено наказом МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. 

                   5   №№ 2, 4, 8 – затверджено наказом МОЗ України № 881 від 06.05.2021 р. 

  

 Як показано в табл. 7, за ступенем небезпечності більшість АФІ, для яких 

розроблено ГДКм.р., відносяться до високонебезпечних та надзвичайно небезпечних 

речовин. 
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Оцінка токсичності АФІ лікарських засобів різних фармакологічних 

класів на альтернативних тест-об’єктах. В експерименті з використанням                    

тест-об’єкту – ракоподібних виду Daphnia magna встановлено, що в результаті                     

72-годинного впливу дифенгідрамін гідрохлориду значення ЛК50 дорівнювало                   

1,17 мг/дм3, через 96 годин експерименту – 0,53 мг/дм3, що вказує на 2 клас 

токсичності речовини (класифікація відповідно до ДСТУ 4173:2003). Субстанція                 

L-лізин есцинат (48 годинний вплив, концентрація 15 мг/дм3) проявляє 

слаботоксичну дію (2 клас токсичності), при концентрації 30 мг/дм3 – 

помірнотоксичну дію (З клас токсичності). За результатами тестування 

гідрокортизону ацетату встановлено, що найменша досліджувана концентрація 

0,012 мг/дм3 вже на 48 годину експерименту має істотний негативний вплив на 

виживання Daphnia magna (помірнотоксична дія). Вплив ацикловіру проявлявся не 

раніше ніж через 72 години експерименту за величини ЛК50, яка рівна                      

11264,1 мг/дм3, для 96-годинного експерименту значення ЛК50 становило                  

3834,9 мг/дм3, що вказує на слаботоксичну дію (2 клас токсичності). При 

дослідженні дезлоратадину загибель 50 % особин спостерігалась вже на першу добу 

за концентрації речовини 5,7 мг/дм3. При цьому встановлені такі середні летальні 

концентрації: ЛК50 для 24 год. – 5,5 мг/дм3; ЛК50 для 48 год. – 2,8 мг/дм3; ЛК50 для    

72 год. – 2,2 мг/дм3; ЛК50 для 96 год. – 1,8 мг/дм3 (слаботоксична дія – 2 клас 

токсичності). Виходячи з параметрів, отриманих в токсикологічних експериментах 

по визначенню гострої пероральної токсичності на білих щурах, найвищою 

біологічною активністю серед наведених АФІ володіє дифенгідрамін гідрохлорид, 

L-лізин есцинат та дезлоратадин, в меншій мірі – гідрокортизон ацетат та ацикловір. 

Результати експерименту з використанням тест-об’єкта Daphnia magna показали, що 

гідрокортизон ацетат та L-лізин есцинат проявляють помірнотоксичну дію, 

дезлоратадин, ацикловір та дифенгідрамін гідрохлорид, відносяться до 

слаботоксичних речовин. Отже, відсутність кореляційних зв’язків з показниками 

гострої токсичності, отриманими в експерименті на теплокровних тваринах, вказує 

на необхідність поглибленого вивчення механізмів дії речовин на організм тварин 

виду Daphnia magna. 

В результаті дослідження впливу різних доз нафазоліну нітрату на 

інтенсивність окисних процесів та виживання сперміїв бугаїв було встановлено, що 

нафазолін нітрат у всіх досліджених дозах викликає достовірні зміни дихальної 

активності сперматозоїдів. Зміни мали виражений дозозалежний характер (η рівне 

для двох дослідів відповідно 0,840 та 0,762) і найінтенсивніший вплив спостерігався 

саме за максимальної дози субстанції – LD50 (1,0 мг/мл). 

Нафазолін нітрат у високих дозах (1/10 LD50 і вище) чинить значний вплив на 

окисно-відновний потенціал статевих клітин, а саме – відбувається пониження 

активності транспорту електронів аж до зміни заряду середовища з негативного на 

позитивне. 

Активність СДГ помірно корелює зі зміною концентрації нафазоліну нітрату 

(кореляційне співвідношення на рівні 0,6) і за впливу речовини в дозах від                     

1/200 LD50 до 1/20 LD50 значення СДГ достовірно не змінюється, а за 1/10 LD50 і 

вище – достовірно знижується. 
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При дослідженні впливу нафазоліну нітрату на виживання сперміїв 

спостерігалась помірна кореляція (η на рівні 0,43 та 0,47 у двох серіях дослідів 

відповідно) між кількістю внесеної речовини та отриманими значеннями показників, 

проте достовірні зміни між показниками контрольної та дослідних груп виявлено 

лише в одному випадку – за впливу на рівні LD50. 

У такий спосіб встановлено, що нафазолін нітрат має здатність до пригнічення 

дихальної активності та відновної здатності статевих клітин; в меншій мірі речовина 

впливає на їх виживання та на активність СДГ, що особливо наглядно 

прослідковується на рівні впливу максимальної дози субстанції (рис. 3). 

Тропність нафазоліну нітрату до ензиму СДГ проявляється лише на рівні 

високих доз з інгібуванням ферментативної функції. Проте, встановлено, що при 

передозуванні ЛЗ, зокрема, з психотропним ефектом (анксіолітиків,                    

седативно-снодійних препаратів) рівень цього ензиму в перші години 

токсикогенного періоду підвищується та в подальшому наступає виснаження 

функції СДГ у зв’язку з можливими ушкодженнями клітинних                                  

мембран (S. Huang, A. H. Millar, 2013). 

Отже, показано, що є різниця в механізмі токсичного впливу речовин на 

метаболічні процеси організму в залежності від їх хімічного складу та виду                       

тест-об’єктів, а також на доцільність вивчення змін рівнів мітохондріальних ензимів 

саме в динаміці. Отримані дані однозначно не доводять здатність нафазолін нітрату 

спричиняти цитотоксичний ефект, проте, не можна виключати появи патологічних 

змін у клітинах при довготривалому впливові речовини. 

 

 
 

Рисунок 3. Ступінь пригнічення окисно-відновних процесів та здатності до 

виживання сперміїв під впливом максимальної дози нафазолін нітрату 

 

Дозозалежний характер дії нафазоліну нітрату на окремі показники                

окисно-відновних процесів у сперматозоїдах підтверджує перспективність 

використання останніх як альтернативний тест-об’єкт для визначення ступеня 

токсичності при розробці регламентів допустимого впливу хімічних речовин в 

умовах виробництва. 
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Порівняльний аналіз національних та європейських методичних аспектів 

регламентації допустимого вмісту хімічних речовин, в тому числі лікарських 

засобів, у повітрі робочої зони. Розробка регуляторних регламентів допустимого 

вмісту ЛЗ у повітрі робочої зони у ЄС здійснюється відповідно до методології 

“Methodology for derivation of occupational exposure limits of chemical agents”, 2017, 

що поширюється на всі хімічні речовини і є рекомендованою Науковим комітетом з 

обмеження професійного впливу (SCOEL) та Європейською хімічною Агенцією 

(ECHA), а саме одним із її Комітетів – RAC. В основі вітчизняних та європейських 

методичних аспектів регламентації впливу хімічних речовин на виробництві лежить 

емпірична модель “доза-відповідь”, яка полягає у ідентифікації підпорогового рівня 

впливу хімічних факторів і процес складається з шести основних етапів (рис. 4). 

 
Етапи Європейський Союз Україна 

1. Підготовчий 

етап 

Аналіз інформації про фізико-хімічні 

властивості, даних експериментів на 

тваринах та щодо впливу на людей, аналіз 

існуючих регламентів, епідемічні 

дослідження. Вибір напрямку досліджень, а 

саме – вибір   регламенту – IOELV, BOELV 

Аналіз інформації про фізико-хімічні 

властивості, даних експериментів на 

тваринах; даних щодо впливу на 

людей, доклінічних та клінічних 

досліджень, епідемічні дослідження 

2. Експеримен- 

тальне 

вивчення 

ефектів впливу 

на тваринах 

У випадку розробки IOELV – встановлення 

токсикокінетичних характеристик з 

оцінкою ефектів впливу в гострих, коро-

ткотривалих та хронічних експериментах; 

вибір лімітуючого показника та визначення 

NOAEL чи LOAEL; дослідження впливу на 

шкіру, очі, системних ефектів внаслідок 

проникнення через шкіру, здатності до 

сенсибілізації, встановлення специфічних, в 

тому числі віддалених ефектів впливу  

Вивчення параметрів гострої 

пероральної та інгаляційної 

токсичності, встановлення Limac, 

розрахунок ОБРВ. Вивчення впливу на 

шкіру, слизові оболонки, здатності до 

резорбції, специфічної дії та 

віддалених ефектів впливу. Вивчення 

токсичності у підгострих та хронічних 

експериментах, встановлення порогу 

хронічної дії Limch 

3. Дослідження 

“in-vitro” 

Тести на мутагенність та генотоксичність. 

Решта – як джерела додаткової інформації 

Тести на мутагенність та 

генотоксичність 

4. Аналіз 

експеримен- 

тальних даних 

Встановлення TWA, а саме вибір PoD з 

врахуванням NOAEL чи LOAEL та 

конвертування у концентрацію речовини у 

повітрі з врахуванням коефіцієнтів 

коригування та факторів невизначеності. 

Ухвалення рішення щодо потреби 

розрахунку STEL та BLV 

Встановлення ГДК – значення Limch, 

поділене на коефіцієнт запасу 

5. Впровадже-

ння регламенту 

Аналіз соціальних, економічних та 

епідемічних ризиків  

Аналіз епідемічних ризиків 

6. Моніторинг 

експозиції 

Розробка та впровадження методів 

вимірювання речовин у повітрі робочої 

зони 

Розробка та впровадження методів 

вимірювання речовин у повітрі робочої 

зони 

 

Рисунок 4. Основні етапи розробки та впровадження регуляторних регламентів 

допустимого вмісту лікарських засобів у повітрі робочої зони України та ЄС 

 

 Винятком є розробка регламентів для мутагенів, канцерогенів та речовин, які 

здатні до сенсибілізації, а саме – BOELV. Також особливість європейської 

методології – це приділення пріоритетної уваги визначенню порогу впливу, саме 

такою величиною є PoD – статистично перевірена величина NOAEL чи LOAEL. 
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Значення порогу встановлюється в хронічному експерименті тривалістю в 

середньому 3 місяці з 6-годинною щоденною експозицією. Водночас, щоденна 

експозиція, відповідно до вітчизняної методології, триває 4 години. Встановлення 

TWA, як базового регламенту, відбувається шляхом конвертування PoD у 

концентрацію речовини в повітрі з врахуванням коефіцієнтів коригування та 

факторів невизначеності. На цьому ж етапі ухвалюється рішення щодо потреби 

розрахунку STEL та BLV. При впровадженні регламенту в ЄС беруться до уваги, 

крім епідемічних, соціальні та економічні ризики (в першу чергу при впровадженні 

BOELV). Методики вимірювання та інструментальне забезпечення направлені на 

відбір проб повітря впродовж 75 % робочої зміни, тобто для контролю 

середньозмінної концентрації речовин (TWA); контроль максимально разових 

величин (STEL) здійснюється за потреби. Значення регламенту в окремих випадках 

встановлюється за чутливістю методу. Відповідно до методології ЄС етап “in-vitro” 

є обов’язковим. 

Виходячи з принципів, задекларованих Директивними актами ЄС про 

відповідальність роботодавця за безпеку та захист здоров’я працівників та його 

обов’язок визначати та оцінювати ризики, обумовлені хімічними речовинами, в 

країнах Співтовариства фармацевтичні підприємства використовують галузеві 

регламенти, які не мають статусу регуляторних. Такі нормативи розробляються на 

основі обмеженої кількості вихідних даних чи за спрощеною методологією, діють як 

тимчасові в межах одного підприємства чи корпорації і є альтернативою 

регуляторним стандартам за умови відсутності останніх. Інформація про галузеві 

нормативи міститься, зокрема, у паспортах безпеки речовини (Safety data sheet) з 

вказівкою розробника нормативу, наприклад: “Pfizer OEL TWA” чи “Hospira EEL”, 

де EEL – термін, прийнятий виробником Hospira, Inc, а саме “межа впливу на 

робітника”. У свою чергу вітчизняні ОБРВ, попри обмежений строк дії та скорочену 

схему розробки, мають статус національних регламентів і є обов’язковими до 

виконання. 

Невід’ємним аспектом як європейської так і вітчизняної схеми розробки та 

впровадження регламентів є моніторинг за рівнями концентрацій речовин у повітрі 

робочої зони, який повинен здійснюватись з використанням спеціально розроблених 

методик вимірювання. 

Розробка методик кількісного контролю шкідливих хімічних факторів у 

повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств з врахуванням сучасних 

вимог і технологічних особливостей виробничих процесів та здійснення 

моніторингу повітря робочої зони за вмістом АФІ. Особливості виробничого 

контролю безпечності умов праці на фармацевтичних підприємствах обумовлюють 

необхідність у використанні методик вимірювання концентрацій хімічних речовин у 

повітрі робочої зони, які враховують вимоги Eurachem, EUROLAB та                   

ДСТУ EN 482:2016 і відповідають наступним робочим характеристикам:  

− селективність по відношенню до допоміжних речовин ЛЗ чи до речовин, які 

використовуються для промивки обладнання; 

− низька межа кількісного визначення (LOQ) з огляду на переважно низькі 

значення гігієнічних регламентів; 

− достатньо короткий час відбору проб та виконання методики; 
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− методика повинна бути валідована і верифікована; 

− валідаційні параметри, щонайменше, повинні складатись з діапазону 

вимірювань, LOQ, прецизійності (внутрішньолабораторна повторюваність в 

тому числі в умовах виконання паралельних проб та відтворюваність), 

правильності та показника стабільності градуювальної залежності; 

невизначеність виміру слід встановлювати з врахуванням всіх джерел 

невизначеності (тип В). 

 Процес розробляння та впровадження аналітичних методик контролю 

концентрацій АФІ у повітрі робочої зони фармпідприємств можна схематично 

подати у вигляді наступних етапів (табл. 8): 

Таблиця 8 

Етапи процесу розробляння методик вимірювання концентрацій АФІ у повітрі 

Етапи Шляхи реалізації Керівні документи  

1 2 3 

1. Планування  Постановка технічного завдання на 

розроблення методики 

Звіт за науковими дослідженнями 

щодо розробки та обґрунтування 

регламенту 

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-

4.0:2020, Eurachem Guide, 2014 

Узгодження діапазону вимірювань 

сполуки з гігієнічним регламентом 

Аналізування аналітичних вимог 

2. Пошук та 

аналіз даних 

Вивчення технології виготовлення ЛЗ Державна Фармакопея України; 

фармакопейні статті; матеріали 

реєстраційного досьє лікарського 

засобу; технологічний регламент; 

паспорт безпеки хімічної речовини 

Вивчення фізико-хімічних властивостей 

сполуки, що визначається 

Аналіз даних щодо якісного виявлення 

речовини 

Передбачення можливих завад 

3. Розробляння 

методу 

Вибір чи модифікація існуючого методу 

або розробляння нового 

ДСТУ EN 482:2016 

ГОСТ 8.010-99 

Eurachem Guide, 2014 

ДСТУ ISO 8466-1-2001 

ДСТУ ISO 2602:2006 

Загальний опис логічної послідовності 

операцій 

Вибір робочого діапазону 

Вибір засобу вимірювання та обладнання, 

підбір параметрів під час вимірювання  

Напрацювання даних за вимірюваннями 

4. Валідація 

методики 

Встановлення та оцінювання 

характеристик методу; встановлення 

критеріїв внутрішнього контролю 

достовірності вимірювань та оцінювання 

міжлабораторних порівнянь  

Eurachem Guide, 2014, 

ДСТУ EN 482:2016 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 

ДСТУ ISO 13528:2016 

5. Оцінювання 

невизначеності 

виміру 

Вибір типу оцінки невизначеності, аналіз 

бюджету невизначеності  

Eurachem Guide, 2014 

ДСТУ-Н 7531:2014 

ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3:2018 

6 . Оформлення 

методики 

Методика (окрім іншого) повинна 

включати: опис процедури вимірювань, 

обчислення результатів; контролювання 

достовірності результатів 

Eurachem Guide, 2014 

ДСТУ EN 482:2016 

ГОСТ 8.010-99 

7 Апробація 

та верифікація 

методики 

Впровадження методики в систему 

охорони праці на виробництві, 

підтвердження придатності шляхом 

проведення міжлабораторних порівнянь 

Закон України № 4004-XII 

Закон України № 2695-XII 

Настанова СТ-НМОЗУ 42-4.0:2020 

ДСТУ EN 482:2016 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%E4%EE%F1#w110
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 Відповідно до вищенаведених критеріїв розроблено методики вимірювання у 

повітрі робочої зони концентрацій 19 АФІ, з них 7 – виконуються фотометричним 

методом, 11 – спектрофотометричним методом, 1 – методом газової хроматографії. 

Розроблені методики затверджено на законодавчому рівні та впроваджено в 

систему управління безпекою та гігієною праці (ДСТУ OHSAS 18001:2010) на 

фармацевтичних підприємствах – АТ “ГАЛИЧФАРМ” і ПАТ “ФАРМАК” як 

інструмент лабораторного контролю рівнів забруднення повітря хімічними речовинами. 

Оцінка потенційної небезпеки хімічного забруднення окремих виробничих 

ділянок фармацевтичних підприємств показала, що в процесі синтезу АФІ 

працівники контактують з шкідливими речовинами під час обслуговування 

наступного обладнання: реактори, роторні вакуум-випарники, інжектори, 

ректифікаційні установки, перколятори. Джерелами виділення хімічних речовин на 

заключному етапі виготовлення ЛЗ (обробка АФІ) є сушарки, механічні сита 

відкритого типу, сита з протиранням речовин ручним способом, повітряні 

сепаратори, екструдери, перфоратори, дражирувальні котли, дозатори рідини, ваги. 

Значна небезпека виділення речовин існує при ручному чи напівавтоматичному 

зважуванні АФІ, в місцях подачі в дробарки і на млини, та в місцях виходу 

подрібнених речовин. Аналіз комплексу хімічних факторів фармацевтичного 

виробництва показав, що потенційна небезпека забруднення виробничого 

середовища АФІ існує на всіх етапах виготовлення ЛЗ (табл. 9). 

Таблиця 9 

Шкідливі хімічні фактори на різних етапах виробництва лікарських засобів 
Технологічний етап 

виробництва  
Хімічні речовини 

Технологічне призначення 

хімічних речовин 

Отримання 

синтетичних АФІ 

Етанол, ацетон, ацетонітрил, бензол, 

хлороформ, формальдегід, толуол та 

інші,неорганічні речовини, дифеніл, 

дифенілоксид, пил чи пари АФІ 

Розчинники, сировина та 

побічні продукти хімічних 

реакцій, теплоносії, АФІ 

Отримання 

сировини для 

галенових 

препаратів 

Пил рослинного та тваринного походження, 

пил чи пари АФІ, етанол, ацетон, 

ацетонітрил, бензол, хлороформ, 

формальдегід, толуол і таке ін. 

Сировина рослинного та 

тваринного походження, 

органічні розчинники, АФІ 

Фасування АФІ Пил чи пари АФІ АФІ 

Додаткова обробка 

АФІ 

Пил чи пари АФІ АФІ 

Отримання та 

фасування 

таблеток, м’яких чи 

рідких форм  

Пил чи пари АФІ, крохмаль, декстроза, 

кальцію та магнію стеарат, кислота 

стеаринова, спирт полівініловий, желатин, 

полісахариди, камеді і таке ін. 

АФІ, допоміжні речовини 

Виготовлення 

розчинів для 

ін’єкцій в ампулах 

Пил чи пари АФІ, оксиди азоту та вуглецю АФІ, продукти спалювання 

природного газу 

 

Отже, найбільшому ризику можуть піддаватись представники наступних 

професій: оператори реакційних установок, апаратники процесів транспортування та 

підготовки сировини, сушіння, подрібнення, гранулювання, зважування АФІ, 

просівальники, таблетувальники, на робочих місцях яких було проведено 
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моніторинг повітря робочої зони. Як показали результати санітарно-хімічних 

досліджень, АФІ в тій чи іншій мірі присутні на різних виробничих етапах 

виготовлення ЛЗ. При цьому найбільший ризик негативного впливу шкідливих 

хімічних факторів існує на етапі гранулювання та зважування сировини – виміряний 

вміст вісмуту цитрату у повітрі перевищує гігієнічний регламент в 1,59 рази при 

ГДК 1,0 мг/м3, вміст мебгідроліну – у 1,2 рази при ОБРВ 1,0 мг/м3, концентрації в 

повітрі нафазоліну нітрату, L-лізину есцинату та мебгідроліну близькі до 

встановлених допустимих меж. 

Для підвищення ефективності епідемічних заходів виробничої безпеки на 

фармацевтичних підприємствах необхідно визначити перелік пріоритетних 

шкідливих хімічних факторів виробництва з зазначенням особливостей впливу на 

організм. 

Наукове обгрунтування концептуальних підходів та шляхів 

удосконалення системи запобігання і контролю рівнів впливу шкідливих 

хімічних факторів виробничого середовища фармацевтичних підприємств. 
Підвищення рівня промислової безпеки, як одного із базових принципів нашої 

країни, сьогодні здійснюється в рамках виконання зобов’язань міжнародної угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відповідно до вимог Угоди 

до 31 жовтня 2024 року Україна повинна виконати вимоги окремих європейських 

директив, а саме імплементувати у свою законодавчу базу регламенти допустимого 

вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони. 

Водночас впродовж останніх років стійку тенденцію до зростання обсягів 

виробництва демонструє вітчизняна фармацевтична індустрія. Сировинною базою 

фармацевтичного виробництва є речовини з високою біологічною активністю, і 

тому охорона праці робітників цієї галузі потребує сьогодні особливої уваги. Попри 

тотожність основних стратегічних питань в сфері охорони праці України та ЄС, 

існує ряд проблем, які стосуються особливостей законодавчих та методичних 

аспектів регламентації, шляхів гармонізації вітчизняної законодавчої бази з 

європейськими нормами та впровадження ефективних превентивних мір. Саме тому 

метою дисертаційної роботи було наукове обґрунтування концептуальних шляхів 

вдосконалення та гармонізації системи обмеження впливу та аналітичного контролю 

шкідливих хімічних факторів на прикладі фармацевтичного виробництва. 

Проведеними дослідженнями було показано, що вітчизняні та європейські 

законодавчі акти визначають життя та здоров’я працівника як пріоритет державної 

політики. Для цього законодавство обох сторін зобов’язується оцінювати ризики, 

що можуть бути спричинені шкідливим впливом хімічних речовин на виробництві, 

встановлювати ліміти впливу та запроваджувати на виробництві контроль за 

дотриманням встановлених вимог. Безпосередня відповідальність за проведення 

діяльності, пов’язаної з захистом та запобіганням професійним ризикам, 

покладається на роботодавця – це достатньо новий підхід у сфері охорони праці в 

Україні і на даний момент триває розробка процедур його впровадження. Окрім того 

існує розбіжність у ряді інших стратегічних питань, а саме: державними 

регламентами допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони в Україні 

є ГДК, розраховані як максимально разові величини, та тимчасові нормативи ‒ 

ОБРВ. Водночас базовим регламентом в ЄС є середньозважена 8-годинна 
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експозиція, аналог ГДКр.з.с.з. Крім того в країнах Співтовариства, за відсутності 

регуляторних регламентів, як альтернативний метод попередження ризиків, існує 

практика розробки фармацевтичними підприємствами відомчих нормативів. 

З огляду на те, що регламентація вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони є основним інструментом для профілактики їх шкідливого впливу на організм 

робітників, було науково обгрунтовано та затверджено на законодавчому                  

рівні 16 гігієнічних регламентів АФІ у повітрі робочої зони: вісмуту цитрату,                    

L-лізину есцинату, ціанокобаламіну, прокаїну гідрохлориду; дифенгідраміну 

гідрохлориду, етил-2-бром-3-метил бутаноату, антралю, лоратадину, мебгідроліну, 

ацикловіру, гідрокортизону ацетату, дезлоратадину, нітроксоліну, нафазоліну 

нітрату, мельдонію, інозину пранобексу. Серед вказаних сполук одна є помірно 

небезпечною речовиною, 5 – високонебезпечні та три – гідрокортизон ацетат, 

нітроксолін, ціанокобаламін, належать до 1 класу небезпеки. До того ж біологічна 

дія АФІ, виявлена в субхронічних та хронічних експериментах, відрізняється від їх 

фармакологічної дії. 

Обгрунтовано критерії розробки методик вимірювання концентрацій АФІ у 

повітрі робочої зони, а саме: вимоги до селективності, меж кількісного визначення, 

часу відбору проб, валідаційних та верифікаційних параметрів. Водночас враховано 

сучасні вимоги до таких методик та технологічні особливості виготовлення АФІ. 

Керуючись встановленими критеріями було розроблено методики вимірювання у 

повітрі робочої зони 19 АФІ та впроваджено у систему охорони праці на 

фармацевтичних підприємствах. 

Розроблено перелік пріоритетних шкідливих хімічних факторів 

фармацевтичного виробництва (далі – Перелік), до якого увійшло                                   

122 найменування хімічних сполук, які є АФІ лікарських засобів. Для 115 речовин 

розроблено ГДК і серед них 59 % − це речовини високонебезпечні, 18 % – 

надзвичайно небезпечні, що підкреслює актуальність впровадження профілактичних 

мір саме для працівників фармацевтичного виробництва. 

Перелік містить 5 речовин, регламенти яких необхідно імплементувати у 

вітчизняне законодавство відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а саме: 

діетиловий ефір, фенол, піперазин, пікринова кислота, резорцин (м-діоксибензол).             

З огляду на відсутність принципових відмінностей у методології розробки TWA 

(базовий регламент ЄС) та ГДКр.з.с.з. (Україна), ГДКр.з.м.р. фенолу, діетилового 

ефіру та резорцину конвертовано у значення гранично допустимих концентрацій, 

розрахованих як середньозмінна величина. З огляду на значну різницю між 

величинами європейських та вітчизняних нормативів, для вказаних речовин було 

збережено існуючі в Україні значення, і тому проблема остаточної імплементації 

вищенаведених європейських регламентів залишається відкритою. Крім того 

Перелік доповнено інформацією про специфічний вплив на функції чи системи 

організму людини, який враховує особливості фармакологічної дії та результати 

проведених в роботі токсикологічних експериментів і розширює спектр медичних 

досліджень для встановлення професійних захворювань працівників 

фармацевтичного сектору промисловості. 

Розроблений Перелік є першим практичним кроком у бік впровадження 

регламентів Європейського Союзу в законодавчу базу України. Він має 
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рекомендаційний характер і може використовуватись органами державного 

управління охороною праці, службами охорони праці на підприємствах та іншими 

організаціями, які здійснюють контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі 

робочої зони, проводять атестацію робочих місць за умовами праці та організовують 

проведення медичних оглядів працівників. 

Отже, збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової 

діяльності за впливу хімічних факторів в Україні має базуватися на системі 

правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів, серед яких гігієнічна регламентація шкідливого 

впливу речовин займає провідне місце, і повинне здійснюватись з врахуванням 

нових концептуальних методичних підходів, які продиктовані як політичним курсом 

нашої держави, так і прагненням до удосконалення системи охорони здоров’я 

працівників (рис. 5). 

 

Основні ланки процесу та їх функції  Шляхи удосконалення 

Роботодавець Проведення медичних оглядів працівників та 

контролю концентрацій АФІ у повітрі з 

використанням переліку пріоритетних 

шкідливих хімічних факторів фармацевтичного 

виробництва 

Гігієнічна класифікація праці, атестація 

робочих місць за  умовами праці, 

запобігання ризикам 

МОЗ України Гармонізація законодавчих актів України з 

вимогами ЄС. Затвердження переліку 

пріоритетних шкідливих хімічних факторів 

фармацевтичного виробництва 

Затвердження регламентів, 

нормативних та методичних документів 

Наукові установи, акредитовані для 

цього виду діяльності 
Впровадження у процес розробки регламентів 

актуалізованих методологій, сучасних методів 

оцінки токсичності та методик вимірювань 
Наукова розробка регламентів та 

методик вимірювань концентрацій 

МОЗ України. Комітет з питань 

гігієнічного регламентування 

Ініціювання створення методології розробки 

нормативів, направленої на встановлення 

ГДКр.з.с.з.  з впровадженням пролонгованого 

часу експозиції та сучасних методів 

встановленння порогової дози 

Забезпечення здійснення гігієнічної 

регламентації небезпечних хімічних 

факторів 

Мінкономіки. Державна служба 

України з питань праці 

Зобов’язування виробника до розробки 

регуляторних регламентів для АФІ та, в 

обов’язковому порядку за відсутності останніх, 

до розробки відомчих регламентів як одного з 

елементів оцінки ризику 

Державний нагляд та контроль за 

дотриманням законодавства про гігієну 

праці 

Роботодавець Впровадження системи управління гігієною 

праці відповідно до ДСТУ OHSAS 18001:2010; 

залучення для ідентифікації професійних 

ризиків профільних спеціалістів 

Оцінка ризиків впливу хімічних 

факторів; ініціювання розробки 

нормативів 

 

Рисунок 5. Концептуальні підходи та шляхи удосконалення системи запобігання та 

контролю рівнів впливу шкідливих хімічних факторів у виробничому середовищі 

фармацевтичних підприємств 
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Проведені в дисертаційній роботі наукові дослідження дозволили 

обґрунтувати рекомендації щодо удосконалення методичного забезпечення процесу 

розробляння регламентів допустимого вмісту АФІ у повітрі робочої зони, а також 

підвищення ефективності періодичних медичних оглядів працівників 

фармацевтичного сектору промисловості. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Розробка регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої 

зони повинна проводитись зі встановленням гранично-допустимої 

концентрації як регуляторного регламенту. Орієнтовно безпечні рівні впливу 

розробляються як галузеві тимчасові регламенти, які не мають статусу 

регуляторних і є чинні в межах одного підприємства чи корпорації упродовж 

обмеженого терміну дії. 

2. Базовим регуляторним регламентом допустимого вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої зони є середньозмінні гранично допустимі концентрації. 

Максимально разова допустима концентрація при цьому розраховується за 

необхідності з огляду на специфіку впливу сполуки на організм. 

3. Схема розробки гранично допустимої концентрації в обов’язковому порядку 

містить теоретичний аналіз даних та експериментальну частину з 

використанням лабораторних тварин – встановлення параметрів токсикометрії 

та характеру специфічного впливу сполуки при одноразовій дії, в підгострому 

та хронічному експерименті. Тривалість щоденної експозиції – 6 годин, 

тривалість хронічного експерименту – не менше 90 діб. 

4. Поріг хронічної дії речовин (Limch) встановлюється на основі максимального 

обсягу специфічних тестів та з використанням достатньої кількості 

лабораторних тварин. Достовірність величини порогу статистично 

підтверджується. 

5. Контроль вмісту активних фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони 

здійснюється на відповідність середньозмінній гранично допустимій 

концентрації і проводиться за допомогою методик вимірювань, які технічно 

спроможні забезпечити дискретний відбір проб повітря, та, в окремих 

випадках, за допомогою пристроїв безперервного контролю. 

6. При проведенні періодичних медичних оглядів з метою своєчасного 

виявлення ранніх ознак професійних захворювань у працівників 

фармацевтичного сектору промисловості необхідно враховувати 

фармакологічні та токсичні ефекти впливу активних фармацевтичних 

інгредієнтів, які є сировиною на такому виробництві, з залученням лікарів 

відповідного фаху та з використанням відповідних лабораторних та 

функціональних досліджень. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації на основі проведених комплексних теоретичних та 

експериментальних досліджень удосконалено та гармонізовано з вимогами 

Європейського Союзу методичні аспекти регламентації шкідливого впливу хімічних 

речовин у повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств, процедуру розробки 
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та використання аналітичних методик контролю рівнів забруднення повітря 

активними фармацевтичними інгредієнтами, а також визначено шляхи реалізації 

договірних зобов’язань та практичного впровадження європейського досвіду в 

області захисту здоров’я робітників. 

1. Основні принципи європейських та вітчизняних законодавчих актів у сфері 

охорони праці від впливу шкідливих хімічних факторів є тотожними між собою, 

визначають життя та здоров’я працівника як пріоритет державної політики, 

зобов’язують роботодавців оцінювати рівень загрози та вживати необхідні 

запобіжні заходи, основними з яких є встановлення лімітів впливу шкідливих 

речовин і запровадження на робочих місцях контролю за рівнем їх виробничої 

експозиції. 

2. Провідним шкідливим хімічним фактором фармацевтичного виробництва є 

інгаляційний вплив активних фармацевтичних інгредієнтів. Потенційна 

небезпека забруднення повітря робочої зони активними фармацевтичними 

інгредієнтами існує на всіх етапах виготовлення лікарських засобів. Характер 

біологічної дії цих речовин на організм робітників співставний з 

фармакологічною дією та побічними реакціями лікарських засобів і залежить від 

рівнів і термінів експозиції. 

3. Токсикологічною оцінкою досліджених активних фармацевтичних інгредієнтів 

встановлено, що за параметрами гострої пероральної токсичності вісмут цитрат, 

ціанокобаламін, мебгідролін, ацикловір, гідрокортизон ацетат, мельдоній, інозин 

пранобекс є малонебезпечними речовинами, L-лізин есцинат, прокаїн 

гідрохлорид, етил-2-бром-3-метил бутаноат, антраль, лоратадин, дезлоратадин, 

нітроксолін – помірно небезпечні; дифенгідрамін гідрохлорид та нафазолін 

нітрат належать до 2 класу небезпечності і є високонебезпечними речовинами. 

Вісмут цитрат, антраль, лоратадин, мебгідролін, гідрокортизон ацетат здатні до 

надкумулятивної дії чи володіють сильною кумулятивною активністю. 

4. Специфічні та віддалені ефекти впливу активних фармацевтичних інгредієнтів в 

умовах виробництва лікарських засобів відрізняються від характеру їх 

фармакологічної та побічної дії і представлений для вісмуту цитрату – впливом 

на ЦНС, для L-лізину есцинату – на сечо-видільну систему, антралю – на систему 

згортання крові, ацикловіру – на функцію печінки, нирок та нервову систему; 

дезлоратадин впливає на систему крові; нітроксолін призводить до дисбіотичних 

порушень, нафазолін нітрат порушує гомеостазу глюкози. Дифенгідрамін 

гідрохлорид та нафазолін нітрат володіють ембріотоксичним ефектом; 

лоратадин, ацикловір, дезлоратадин та гідрокортизон ацетат спричиняють 

гонадотоксичну дію; вплив ацикловіру, гідрокортизону ацетату може призводити 

до імуносупресивного ефекту, вплив вісмуту цитрату – до сенсибілізації 

організму. 

5. Дослідження токсичності активних фармацевтичних інгредієнтів на 

альтернативних тест-об’єктах, а саме – сперміях бугаїв, засвідчили високий 

рівень кореляції з результатами гострого токсикологічного експерименту на 

теплокровних лабораторних тваринах (η рівне 0,840), що вказує на 

перспективність таких досліджень з метою використання отриманих результатів 

при розробці гігієнічних регламентів. 
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6. Науково обґрунтовано та затверджено на законодавчому рівні 16 гігієнічних 

регламентів активних фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони 

фармацевтичного виробництва: вісмут цитрат – 1,0 мг/м3, аерозоль, 2 клас 

небезпечності з позначкою “+”; L-лізин есцинат – 2 мг/м3, аерозоль, 3 клас 

небезпечності з позначкою “+”, ціанокобаламін – 0,05 мг/м3, аерозоль, 1 клас 

небезпечності з позначкою “+”; прокаїн гідрохлорид – 0,5 мг/м3, аерозоль, 2 клас 

небезпечності з позначкою “А”; дифенгідрамін гідрохлорид – 0,2 мг/м3, аерозоль;                                     

етил-2-бром-3-метил бутаноат – 5 мг/м3, пари, 2 клас небезпечності; антраль –                

1,0 мг/м3, аерозоль; лоратадин – 0,05 мг/м3, аерозоль; мебгідролін – 1,0 мг/м3, 

аерозоль; ацикловір – 0,2 мг/м3, аерозоль, 2 клас небезпечності; гідрокортизон 

ацетат – 0,05 мг/м3, аерозоль, 1 клас небезпечності; дезлоратадин 0,1 мг/м3, 

аерозоль; нітроксолін – 0,5 мг/м3, аерозоль, 1 клас небезпечності з позначкою “А”; 

нафазолін нітрат – 0,1 мг/м3, аерозоль, 2 клас небезпечності з позначкою “+”; 

мельдоній – 3 мг/м3, аерозоль; інозин пранобекс – 5 мг/м3, аерозоль. 

7. Розроблено та впроваджено у систему управління гігієною та безпекою праці 

методики вимірювання концентрацій 19 активних фармацевтичних інгредієнтів, 

які відповідають європейським вимогам (в першу чергу Eurachem та EUROLAB) 

та мають наступні робочі характеристики: селективність по відношенню до 

допоміжних речовин лікарських засобів; низьку межу кількісного визначення; 

короткий час відбору проб та виконання методик; валідаційні параметри 

включають LOQ, значення прецизійності, в тому числі в умовах виконання 

паралельних проб, відтворюваність, правильність та показник стабільності 

градуювальної залежності. Невизначеність виміру встановлюється з врахуванням 

всіх джерел невизначеності (тип В). 

8. Методологічні підходи до розробки та впровадження регламентів допустимого 

вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони в Україні та в країнах 

Співтовариства є співставними та базуються на принципі пороговості токсичного 

впливу. Водночас, базові регламенти в ЄС встановлюються як середньозмінні 

концентації, і тому, з огляду на євроінтеграційні процеси, постає питання 

перегляду фізичного змісту вітчизняних нормативів, розрахованих як 

максимально разові величини. 

9. Підготовлено для затвердження МОЗ України перелік пріоритетних шкідливих 

хімічних факторів фармацевтичного виробництва, який містить гігієнічні 

регламенти 122 активних фармацевтичних інгредієнтів, включно п’ять 

нормативів, імплементованих з Директив ЄС, класи небезпечності сполук, а 

також особливості дії на організм з огляду на їх фармакологічну дію та 

результати проведених в роботі токсикологічних експериментів. 

10. Науково обгрунтовано концептуальні підходи та шляхи удосконалення системи 

запобігання та контролю рівнів впливу шкідливих хімічних факторів у 

виробничому середовищі фармацевтичних підприємств, які передбачають участь 

у цьому процесі як державних регуляторних органів, так і самого роботодавця, та 

направлені на гармонізацію національного законодавства у сфері охорони праці з 

нормативно-правовими актами Європейського Союзу. 
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46 Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С., Галушка А. И. Токсикологическая оценка 

этиловогоэфира α-бромизовалериановой кислоты. IV съезд токсикологов России : 

сб. трудов IV съезда токсикологов России, г. Москва 6-8 ноября 2013 г, Москва, 

2013. С. 273-274. (Дисертантом проведено планування експерименту, токсикологічні 

дослідження, узагальнення даних та підготовку матеріалу до публікації). 

47 Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С., Алехина Т. А. Оценка острой токсичности 

антигистаминных препаратов лоратадина и дезлоратадина на Daphniamagna.                       

IV съезд токсикологов России : сб. трудов IV съезда токсикологов России, г. Москва                

6-8 ноября 2013 г, Москва, 2013. С. 271-273. (Дисертантом проведено планування 

експерименту, взято участь у експериментальних дослідженнях, узагальнення даних 

та підготовку матеріалу до публікації). 

48 Зазуляк Т. С., Кузьмінов Б. П., Алехина Т. А. Сравнительная оценка острой и 

субхронической токсичности антигистаминных препаратов І, ІІ, ІІІ поколения. 

Научная дискуссия: вопросы медицины: сб. статей XXII международной заочной 

научно-практической конф., г. Москва, февраль 2014. № 2 (18). Москва. С. 149-156. 

(Дисертантом проведено аналіз, узагальнення даних та підготовку матеріалу до 

публікації). 

49 Зазуляк Т. С., Альохіна Т. А., Брейдак О. А. Сравнительная оценка 

иммунотоксических свойств антигистаминных препаратов I, II, III поколения. 

Научные перспективы ХХIвека. Достижения и перспективы нового столетия : мат. 

VIII международной научно-практической конф., Новосибирск,13-14 февраля                

2015 г. № 1(8). Новосибирск. С. 158-160. (Дисертантом проведено аналіз, 

узагальнення даних та підготовку матеріалу до публікації). 
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Інформаційне повідомлення 

59 Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С., Альохіна Т. А., Брейдак О. А. Профілактика 

професійних інтоксикацій антигістамінними препаратами (димедролом, діазоліном, 

лоратадином, дезлоратадином) у хіміко-фармацевтичному виробництві) : 

інформаційне повідомлення. Львів: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2016. 2 с. 

(Дисертантом взято участь в аналізі та узагальненні даних та підготовці матеріалу 

до публікації). 

 

АНОТАЦІЯ 

 Зазуляк Т.С. Вдосконалення і гармонізація з європейським 

законодавством системи гігієнічної регламентації вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої зони на прикладі фармацевтичного виробництва. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 14.02.01 – “Гігієна та професійна патологія”. – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2021. 

 У дисертації на основі проведених комплексних теоретичних та 

експериментальних досліджень вдосконалено та гармонізовано з вимогами 

європейського законодавства методичні аспекти регламентації шкідливого впливу 

хімічних речовин у повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств, процедуру 

розробки аналітичних методик контролю рівнів забруднення повітря активними 

фармацевтичними інгредієнтами, а також визначено шляхи реалізації договірних 

зобов’язань та практичного впровадження європейського досвіду в області захисту 

здоров’я робітників. 

 Показано, що основні принципи європейських та вітчизняних законодавчих 

актів у сфері охорони праці від впливу шкідливих хімічних речовин є тотожними 

між собою і зобов’язують роботодавців оцінювати рівень загрози для безпеки і 

здоров’я працівників. 

 Провідним шкідливим хімічним фактором фармацевтичного виробництва є 

інгаляційний вплив активних фармацевтичних інгредієнтів – речовин з високою 

біологічною активністю. Розроблено 16 гігієнічних регламентів та методики 

вимірювання концентрацій 19 активних фармацевтичних інгредієнтів у повітрі 

робочої зони. Показано, що специфічні та віддалені наслідки дії активних 

фармацевтичних інгредієнтів в умовах виробництва ліків відрізняються від 

характеру їх фармакологічної та побічної дії. 

 Рекомендації щодо удосконалення методичного забезпечення процесу 

розробки регламентів допустимого вмісту активних фармацевтичних інгредієнтів у 

повітрі виробничих приміщень стосуються підвищення доказовості порогу 

хронічної дії речовин та вказують на необхідність зміни фізичного змісту 

регламентів. 

 Встановлений перелік пріоритетних шкідливих хімічних факторів 

фармацевтичного виробництва містить 122 найменування активних фармацевтичних 
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інгредієнтів, серед яких п’ять речовини є імплементованими зі списків, що 

затверджені Директивами ЄС. 

 Розроблено концептуальні підходи та шляхи удосконалення системи 

запобігання та контролю рівнів впливу шкідливих хімічних факторів у виробничому 

середовищі фармацевтичних підприємств. 

Ключові слова: активні фармацевтичні інгредієнти, повітря робочої зони, 

характер токсичного впливу, методики вимірювання концентрацій, гігієнічна 

регламентація, євроінтеграційні процеси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Зазуляк Т.С. Совершенствование и гармонизация с европейским 

законодательством системы гигиенической регламентации содержания 

химических веществ в воздухе рабочей зоны на примере фармацевтического 

производства. – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 14.02.01 – “Гигиена и профессиональная патология”. – Львовский 

национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2021. 

В диссертации на основе проведенных комплексных теоретических и 

экспериментальных исследований усовершенствованы и гармонизированы с 

требованиями европейского законодательства методические аспекты регламентации 

вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны 

фармацевтических предприятий, процедуру разработки аналитических методик 

контроля уровней загрязнения воздуха активными фармацевтическими 

ингредиентами, а также определены пути реализации договорных обязательств и 

практического внедрения европейского опыта в области защиты здоровья 

работников. 

Показано, что основные принципы европейских и отечественных 

законодательных актов в сфере охраны труда от влияния вредных химических 

веществ тождественны между собой и обязывают работодателей оценивать уровень 

угрозы для безопасности и здоровья работников. 

Ведущим вредным химическим фактором фармацевтического производства 

является ингаляционное влияние активных фармацевтических ингредиентов – 

веществ с высокой биологической активностью. Разработано 16 гигиенических 

регламентов и методики измерения концентраций 19 активных фармацевтических 

ингредиентов в воздухе рабочей зоны. Показано, что специфические и отдаленные 

последствия влияния активных фармацевтических ингредиентов в условиях 

производства лекарств отличаются от характера их фармакологического и 

побочного действия. 

Рекомендации по совершенствованию методического обеспечения процесса 

разработки регламентов допустимого содержания активных фармацевтических 

ингредиентов в воздухе производственных помещений касаются повышения 

доказательности порога хронического действия веществ и указывают на 

необходимость изменения физической сути регламентов. 

Перечень приоритетных вредных химических факторов фармацевтического 

производства, который был составлен, включает 122 наименования активных 
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фармацевтических ингредиентов, среди которых пять вещества имплементированы 

из списков, утвержденных директивами ЕС.  

Разработаны концептуальные подходы и пути совершенствования системы 

предупреждения и контроля уровней воздействия вредных химических факторов в 

производственной среде фармацевтических предприятий. 

Ключевые слова: активные фармацевтические ингредиенты, воздух рабочей 

зоны, характер токсического воздействия, методики измерения концентраций, 

гигиеническая регламентация, евроинтеграционные процессы. 

 

ABSTRACT 

 Zazulyak Т.S Improvement and harmonization of the system of hygienic 

regulations on the permissible concentration of chemical substances in workplace air 

with the European legislative framework in the case of pharmaceutical production. – 

Manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Biological Sciences in the specialty 14.02.01 

– “Hygiene and Occupational Pathology”. – Danylo Halytskyi Lviv National Medical 

University, Lviv, 2021. 

 In this dissertation, based on the conducted comprehensive theoretical and 

experimental studies, the methodological aspects of regulating harmful effects of chemical 

substances in the workplace air of the pharmaceutical enterprises and the procedure for 

developing analytical methods for controlling the levels of air pollution with active 

pharmaceutical ingredients have been improved and harmonized with the European 

legislation. In addition, the ways of implementing contractual obligations and practical 

introduction of the European expertise in the field of occupational health protection have 

been identified. 

 It has been shown that the basic principles of the European and domestic legislative 

frameworks in the field of labor protection measures against exposure to hazardous 

chemicals are identical and oblige employers to assess the safety risks for employees. The 

scope of regulatory procedures, i.e. maximum permissible concentrations of chemical 

substances, is almost identical in both EU and Ukraine, but the baseline procedure in EU 

countries is identified as the average concentration of a substance per work shift, while in 

Ukraine maximum one-time concentration is applied. 

 The key hazardous chemical factor of pharmaceutical production is the inhalation 

exposure to active pharmaceutical ingredients, i.e. substances with high biological activity. 

16 hygiene regulations and methods for measuring the concentration of 19 active 

pharmaceutical ingredients in the workplace air have been developed. It has been 

demonstrated that specific and long-term effects of active pharmaceutical ingredients in the 

case of pharmaceutical production differ from the nature of their pharmacological actions 

and side effects. According to the acute oral toxicity parameters, bismuth citrate, 

cyanocobalamin, mebhydrolin, acyclovir, hydrocortisone acetate, meldonium, inosine 

pranobex belong to low-risk substances; L-lysine aescinate, procaine hydrochloride, ethyl 2-

bromo-3-methyl-butanoate, antral, loratadine, desloratadine, nitroxoline are moderately 

dangerous substances; diphenhydramine hydrochloride and naphazoline nitrate belong to 

Hazard Class II and are highly hazardous substances. Bismuth citrate, antral, loratadine, 
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mebhydroline, hydrocortisone acetate are prone to excess cumulative effect or have strong 

cumulated activity. 

 Recommendations for improving the methodological support to the development of 

regulations for the permissible concentrations of active pharmaceutical ingredients in the 

workplace air include the increase of the evidence for the threshold chronic effect of 

substances and indicate the need for further development of exclusively maximum 

permissible concentrations. The latter, in turn, must necessarily include the average 

concentrations of a substance per work shift and, if necessary and taking into account the 

specifics of exposure, maximum one-time concentrations. 

 The list of priority hazardous chemical factors of pharmaceutical production includes 

122 active pharmaceutical ingredients, five of which are implemented from the lists 

approved by EU directives. 

 In the course of regular medical examinations aimed at timely identification of early 

signs of acute and chronic occupational diseases (poisoning) in employees of 

pharmaceutical enterprises, it is necessary to take into account pharmacological and toxic 

effects of active pharmaceutical ingredients that are used as raw materials in such 

production. In this regard, the medical professional of the relevant field should be involved 

and appropriate laboratory and functional studies should be conducted. 

Keywords: active pharmaceutical ingredients, workplace air, nature of toxic effect, 

concentration measurement methods, hygienic regulations, European integration processes. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

BLV – граничне біологічне значення 

BOELV – обмежувальна (обов’язкова) межа професійного впливу  

CL50 – середньосмертельна концентрація при інгаляційному надходженні 

DL50 – середньосмертельна доза при введенні в шлунок 

ECHA – Європейське хімічне агентство 

ІOELV – індикативна (орієнтовна) межа професійного впливу  

Kcum – коефіцієнт кумуляції 

Limac – поріг гострої дії 

Limch – поріг хронічної дії 

LOAEL – найнижча концентрація або кількість речовини, що викликає видимі 

несприятливі зміни організму 

LOQ – межа кількісного визначення 

NOAEL – найбільша концентрація або кількість речовини, що не викликає видимих 

несприятливих змін організму 

OEL– межа професійного впливу 

OELV – гранична величина професійного впливу 

PoD – точка відліку 

RAC – Комітет з оцінки ризиків 

SCOEL – Науковий комітет з лімітів виробничого впливу 

STEL – гранична величина професійного впливу за короткий проміжок часу 

STEL-С– гранична величина професійного впливу, яка не повинна бути перевищена 

в жодному разі, включаючи максимально короткий проміжок часу 

TWA–усереднена в часі величина професійного впливу 

АЛТ – аланінамінотрансфераза 

АCТ – аcпартатамінотрансфераза 

АТС – анатомо-терапевтично-хімічна класифікаційна система 

АФІ – активний фармацевтичний інгредієнт (субстанція) 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГДКр.з.м.р. – гранично допустима максимальна разова концентрація речовини у 

повітрі робочої зони 

ГДКр.з.с.з. – гранично допустима середньозмінна концентрація речовини у повітрі 

робочої зони 

ЄС – Європейський Союз, Співтовариство 

ЛДГ – лактатдигідрогеназа 

ЛЗ – лікарський засіб 

ОБРВ – орієнтовний безпечний рівень впливу 

СДГ – сукцинатдигідрогеназа 

СПП – сумаційно-пороговий показник 

ЦІК – циркулюючі імунні комплекси 

ЦНС – центральна нервова система 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

Угода – угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом                              

(Угода Україна-ЄС) 


