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АНОТАЦІЯ 

 Зазуляк Т.С. Вдосконалення і гармонізація з європейським 

законодавством системи гігієнічної регламентації вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої зони на прикладі фармацевтичного виробництва. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 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 дисертаційній роботі 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 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. Так, положення рамкової 

Директиви № 89/391/ЄЕС кореспондуються з Законом України “Про охорону 

праці”, і ці документи узаконюють принципи пріоритетності життя і здоров’я 

робітників. Піддирективним актом рамкової директиви є Директива Ради                     

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

з хімічними речовинами на роботі”, яка перекликається з Законом України 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та 

“Положенням про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію 

небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної 

регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів”. Саме цими 
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документами регламентується вплив шкідливих хімічних факторів 

виробництва. 

 Зміст регуляторних регламентів України та Європейського Союзу (ЄС), 

тобто гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, є практично 

ідентичним. Проте, для переважаючої більшості речовин в ЄС розроблено 

максимально разову і середньозмінну величину. Водночас в Україні частка 

речовин, для яких встановлено два типи нормативів, становить не більше 2 %. 

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. 

Водночас в Україні такі гігієнічні нормативи, як орієнтовно безпечні рівні 

впливу (ОБРВ), є тимчасовими, проте обов’язковими до виконання 

регуляторними регламентами. 

 В рамках науково-дослідних робіт з обгрунтування допустимих рівнів 

впливу у повітрі робочої зони було досліджено параметри токсичності та 

механізм дії 16 активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), які належать до 

різних фармакологічних класів. Встановлено, що за параметрами гострої 

пероральної токсичності сім з досліджених сполук, а саме − вісмут цитрат, 

ціанокобаламін, мебгідролін, ацикловір, гідрокортизон ацетат, мельдоній, 

інозин пранобекс, є малонебезпечними речовинами, сім речовин − 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 небезпеки і є 

високонебезпечними речовинами. Вісмут цитрат, антраль, лоратадин, 
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мебгідролін, гідрокортизон ацетат здатні до надкумулятивної дії чи володіють 

сильною кумулятивною активністю. 

 Науково обгрунтовано та затверджено на законодавчому рівні                                    

16 гігієнічних регламентів допустимого вмісту активних фармацевтичних 

інгредієнтів у повітрі робочої зони: 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. 

 Встановлено, що специфічні та віддалені наслідки впливу АФІ в умовах 

виробництва ліків відрізняються від характеру їх фармакологічної та побічної 

дії і представлені 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. Специфічна дія 

АФІ проявляється впливом на імунну і репродуктивну систему, 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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 Оцінка токсичності АФІ лікарських засобів (ЛЗ) різних фармакологічних 

класів на альтернативних тест-об’єктах – сперматозоїдах бугаїв, засвідчила 

високий рівень кореляції з результатами гострого токсикологічного 

експерименту (кореляційне відношення η рівне 0,840). Водночас 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 сукцинатдигідрогенази (СДГ), що особливо 

наглядно прослідковується на рівні впливу максимальної дози. 

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 Комітетом з оцінки ризиків 

Європейської хімічної Агенції (ECHA). 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, а саме: підготовчий етап, експериментальне вивчення ефектів 

впливу на тваринах, дослідження “in-vitro”, аналіз експериментальних даних, 

впровадження регламенту, моніторинг експозиції. Водночас методологія ЄС 

має свої особливості – це приділення пріоритетної уваги визначенню порогу 

впливу, саме такою величиною є PoD – статистично перевірена величина 

найбільшої концентрації або кількості речовини, що не викликає видимих 

несприятливих змін організму (NOAEL) чи найнижчої концентрації або 

кількості речовини, що викликає видимі несприятливі зміни організму 

(LOAEL). Значення порогу встановлюється в хронічному експерименті 

тривалістю в середньому 3 місяці з 6-годинною щоденною експозицією. 

Щоденна експозиція відповідно до вітчизняної методології є дещо коротшою і 

триває 4 години. Базовим регламентом в ЄС є усереднена в часі величина 

професійного впливу (TWA) і розрахунок значення цього регламенту 
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здійснюється шляхом конвертування PoD у концентрацію речовини в повітрі з 

врахуванням коефіцієнтів коригування та факторів невизначеності. На цьому ж 

етапі ухвалюється рішення щодо потреби розрахунку граничної величини 

професійного впливу за короткий проміжок часу (STEL) та граничного 

біологічного значення (BLV). Величина STEL розраховується лише в окремих 

випадках з огляду на характер специфічної дії речовини. При впровадженні 

регламентів в ЄС беруться до уваги, крім епідемічних, соціальні та економічні 

ризики (в першу чергу при впровадженні обмежувальних (обов’язкових) меж 

професійного впливу (BOELV)). Методики вимірювання та інструментальне 

забезпечення направлені, в перпшу чергу, на відбір проб повітря впродовж                        

75 % робочої зміни, тобто для контролю TWA, а також STEL. Значення 

регламенту в окремих випадках встановлюється за чутливістю методу. 

Відповідно до методології ЄС етап “in-vitro” є обов’язковим. 

 Особливості виробничого контролю безпечності умов праці на 

фармацевтичних підприємствах обумовлюють необхідність використання 

методик вимірювання концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони, 

які враховують вимоги Eurachem та ДСТУ EN 482:2016 та відповідають 

наступним робочим характеристикам: селективність по відношенню до 

допоміжних речовин лікарських засобів 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; методика повинна бути валідована і 

верифікована; валідаційні параметри, щонайменше, повинні складатись з 

діапазону вимірювань, LOQ, прецизійності (внутрішньолабораторної 

повторюваності в тому числі в умовах виконання паралельних проб, та 

відтворюваності), правильності та показника стабільності градуювальної 

залежності; невизначеність виміру слід встановлювати з врахуванням всіх 

джерел невизначеності (тип В). 

  Відповідно до вищенаведених вимог розроблено 19 методик вимірювання 

концентрацій АФІ у повітрі робочої, з них 7 – фотометричних, 11 – 
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спектрофотометричних, 1 – виконується методом газової хроматографії. 

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. 

 Аналіз комплексу шкідливих хімічних факторів фармацевтичного 

виробництва показав, що потенційна небезпека забруднення виробничого 

середовища АФІ існує на всіх етапах виготовлення ЛЗ і концентрація цих 

речовин у повітрі може перевищувати допустиме значення у 1,2-1,6 разів. 

На основі законодавчо затверджених регламентів обгрунтовано та 

розроблено перелік пріоритетних шкідливих хімічних факторів 

фармацевтичного виробництва (Перелік), до якого увійшло 122 найменування 

хімічних сполук, які є АФІ лікарських засобів. Перелік поданий у формі таблиці 

і містить наступні рубрики: хімічні та торговельні назви речовин, номер за 

CAS, значення регламенту, клас небезпечності, особливості дії на організм та 

доповнений інформацією про вплив речовин на системи чи функції організму, 

який визначається як фармакологічною дією АФІ, так і результатами їх 

токсикологічної оцінки. Для 115 речовин розроблено гранично допустиму 

концентрацію (ГДК) і серед них 59 % − це речовини високонебезпечні, 18 % – 

надзвичайно небезпечні, що підкреслює актуальність впровадження 

профілактичних мір саме для працівників фармацевтичного виробництва. 

До розробленого Переліку входять 5 речовин, регламенти допустимого 

вмісту яких у повітрі робочої зони необхідно імплементувати у вітчизняне 

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

діетиловий ефір, фенол, піперазин, пікринова кислота, резорцин. Враховуючи 

відсутність принципових відмінностей у методології розробки TWA (базовий 

регламент ЄС) та середньозмінної ГДК (ГДКр.з.с.з., Україна), максимально 

разова ГДК (ГДКр.з.м.р., Україна) фенолу, діетилового ефіру та резорцину 

конвертовано у значення ГДК, розрахованих як середньозмінні величини. З 
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огляду на значну різницю між величинами європейських та вітчизняних 

нормативів, для вказаних речовин було збережено існуючі в Україні значення. 

Для піперазину та пікринової кислоти вітчизняні регламенти допустимого 

вмісту у повітрі робочої зони не розроблені і це стало підставою для 

імплементування у вітчизняний Перелік європейських регламентів на вказані 

речовини. Крім того Перелік доповнено інформацією про специфічний вплив 

АФІ 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. 

 Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення методичного 

забезпечення процесу розробки регламентів допустимого вмісту АФІ у повітрі 

робочої зони, що збільшуює об’єктивність отриманих даних та дасть 

можливість гармонізувати вітчизняну методологію гігієнічної регламентації 

впливу хімічних речовин в умовах фармацевтичного виробництва з вимогами 

ЄС, які полягають у наступному: розробка регламентів допустимого вмісту 

хімічних речовин у повітрі робочої зони повинна проводитись зі встановленням 

ГДК як регуляторних регламентів; ОБРВ розробляються як галузеві тимчасові 

регламенти, які не мають статусу регуляторних і є чинні в межах одного 

підприємства чи корпорації; базовими регуляторними регламентами 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони є ГДКр.з.с.з., а 

ГДКр.з.м.р. розраховується за необхідності з огляду на специфіку впливу 

сполук на організм; схема розробки ГДК в обов’язковому порядку повинна 

включати теоретичний аналіз даних та експериментальну частину з 

використанням лабораторних тварин – встановлення параметрів токсикометрії 

та характеру специфічного впливу сполук при одноразовій дії, в підгострому та 

хронічному експерименті. Тривалість щоденної експозиції – 6 годин, тривалість 

хронічного експерименту – не менше 90 діб; поріг хронічної дії речовин (Limch) 

встановлюється на основі максимального обсягу специфічних тестів та з 
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використанням достатньої кількості лабораторних тварин. Достовірність 

величини порогу статистично підтверджується; контроль вмісту АФІ у повітрі 

робочої зони здійснюється на відповідність ГДКр.з.с.з., і проводиться за 

допомогою методик вимірювань, які технічно спроможні забезпечити 

дискретний відбір проб повітря, та, в окремих випадках, за допомогою 

пристроїв безперервного контролю; з метою своєчасного виявлення ранніх 

ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь) у працівників 

фармацевтичних підприємств при проведенні періодичних медичних оглядів 

необхідно враховувати фармакологічні та токсичні ефекти впливу АФІ. 

 Науково обгрунтовані та розроблені в роботі концептуальні підходи та 

шляхи удосконалення системи запобігання та контролю рівнів впливу 

шкідливих хімічних факторів у виробничому середовищі фармацевтичних 

підприємств передбачають залучення до цього процесу як державних 

регуляторних органів, так і самого роботодавця, та є направлені на 

гармонізацію національного законодавства у сфері охорони праці з 

нормативно-правовими актами ЄС. 

Ключові слова: активні фармацевтичні інгредієнти, повітря робочої зони, 

характер токсичного впливу, методики вимірювання концентрацій, гігієнічна 

регламентація, євроінтеграційні процеси. 

 

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. – 

Qualifying scientific work, manuscript copyright. 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. 

 

 Based on the conducted comprehensive theoretical and experimental studies, 

the thesis research improves and harmonizes the methodological aspects regulating 
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the harmful effects of chemicals in the working zone air of pharmaceutical 

enterprises, the procedure for developing analytical methods for controlling the levels 

of air pollution with active pharmaceutical ingredients with the requirements of 

European legislation. It also identifies ways to implement contractual obligations and 

implement European experience in the field of occupational health. 

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

legislation in occupational safety and protection against adverse effects of harmful 

chemical substances are identical and oblige employers to assess the level of threat to 

the safety and health of workers. Thus, the provisions of the Framework Directive              

No. 89/391/EEC are in line with the Law of Ukraine “On Labor Protection” 

legitimizing the principles of priority of life and health of workers. A sub-directive 

act of the Framework Directive is the Council Directive 98/24/EC “On the protection 

of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work”, 

which is along the lines of the Law of Ukraine “On Ensuring Sanitary and Epidemic 

Welfare of the Population” and the “Provision on hygienic regulation and state 

registration of hazardous factors and on the Procedure for paying for hygienic 

regulation and state registration of hazardous factors”. These particular documents 

regulate the influence of harmful chemical production factors. 

 The content of regulatory regulations, i.e. the maximum allowable 

concentrations of chemicals, namely the maximum single and time-weighted average 

values, is almost identical. Provisional regulations, such as the safe reference levels 

of impact (SRLI), are not considered regulatory in the EU, and both the maximum 

single and time-weighted average values have been developed for the vast majority of 

substances. In Ukraine, the share of substances having two types of standards is not 

more than 2%. There is also no STEL-C regulation in Ukraine. 

 As part of regulatory work aimed at justifying the permissible exposure limits 

in the working zone air, the toxicity parameters and mechanism of action of 16 active 

pharmaceutical ingredients belonging to different pharmacological classes were 

studied. It has been established that, based on the parameters of acute oral toxicity, 

seven of the studied compounds, namely bismuth citrate, cyanocobalamin, 
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mebhydrolin, acyclovir, hydrocortisone acetate, meldonium, inosine pranobex, are 

low-hazardous substances, seven substances, namely L-Lysine Aescinat, procaine 

hydrochloride, ethyl 2-bromo-3-methyl butanoate, antral, loratadine, desloratadine, 

nitroxoline are moderately hazardous; diphenhydramine hydrochloride and 

naphazoline nitrate belong to Hazard Class 2 and are highly hazardous substances. 

Bismuth citrate, antral, loratadine, mebhydrolin, hydrocortisone acetate have strong 

cumulative effect. 

 There are scientifically substantiated and legislatively approved 16 hygienic 

standards of acceptable levels of active pharmaceutical ingredients in the working 

zone air: bismuth citrate - 1.0 mg/m3, spray, hazard class 2, marked “+”;                             

L-lysine aescinat – 2 mg/m3, spray, hazard class 3, marked “+”; cyanocobalamin –         

0.05 mg/m3, spray, hazard class 1, marked “+”; procaine hydrochloride – 0.5 mg/m3, 

spray, hazard class 2, marked “A”; diphenhydramine hydrochloride – 0.2 mg/m3, 

spray; ethyl 2-bromo-3-methyl butanoate – 5 mg/m3, vapor, hazard class 2; antral – 

1.0 mg/m3, spray; loratadine – 0.05 mg/m3, spray; mebhydrolin – 1.0 mg/m3, spray; 

acyclovir – 0.2 mg/m3, spray, hazard class 2; hydrocortisone acetate – 0.05 mg/m3, 

spray, hazard class 1; desloratadine – 0.1 mg/m3, spray; nitroxoline – 0.5 mg/m3, 

spray, hazard class 1, marked “A”; naphazoline nitrate – 0.1 mg/m3, spray, hazard 

class 2, marked “+”; meldonium – 3 mg/m3, spray; inosine pranobex – 5 mg/m3, 

spray. 

 It has been established that the specific and long-term effects of active 

pharmaceutical ingredients in terms of drug production differ from the nature of their 

pharmacological and side effects and are represented for bismuth citrate by the effect 

on the central nervous system and immune system, L-lysine aescinat – urinary 

system; loratadine – reproductive function; antral – hemic system; acyclovir – 

function of the liver, kidneys, nervous and immune systems, reproductive function; 

hydrocortisone acetate – immune system and reproductive function; desloratadine – 

reproductive function. Nitroxoline causes dysbiotic disorders, naphazoline nitrate 

violates glucose homeostasis. Diphenhydramine hydrochloride and naphazoline 

nitrate have an embryotoxic effect.  
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 An assessment of toxicity of active pharmaceutical ingredients of drugs of 

various pharmacological classes on alternative test objects, bull sperm, showed a high 

level of correlation with the results of an acute toxicological experiment (the 

correlation ratio η is 0.840). Moreover, it has been established that naphazoline 

nitrate has the ability to inhibit respiratory activity and regenerative capacity of germ 

cells; to a lesser extent, the substance affects their survival and the activity of 

succinate dihydrogenase, which is particularly evident at the level of exposure to the 

maximum dose. 

 The present paper has shown that the process of development of regulations 

governing the acceptable levels of active pharmaceutical ingredients in the working 

zone air, both in Ukraine and in the EU, consists of similar stages and similar tasks 

being performed. The development is based on the empirical dose-response model, 

which consists in identifying the subthreshold level of exposure to chemical factors. 

Neither of the parties recommends unambiguous testing methods – these can be both 

standardized and non-standardized methods. The difference is as follows: 1) the EU 

methodology pays more attention to determining the threshold of exposure to 

substances, this is the value of the statistically verified PoD value, while the threshold 

is set in a chronic experiment lasting an average of three months with a 6-hour daily 

exposure, while, according to domestic methods, the daily exposure lasts 4 hours;               

2) BOELV is introduced only on the basis of analysis of social, economic and 

epidemic risks; 3) when developing regulatory regulations for calculating standards 

in the EU, preclinical data are not used, while the national regulation, SRLI, can be 

calculated using the values of therapeutic doses; 4) social and economic risks are not 

taken into account when implementing national standards; 5) the vast majority of 

domestic regulations are developed only as HDKr.z.m.r. (maximum one-time 

concentration of harmful substances in the working zone air), which is an analog of 

STEL. The basic regulation in the EU is TWA (analog of HDKr.z.m.r.), and STEL is 

calculated only in certain cases, taking into account the nature of the specific action 

of the substance. 

 Peculiarities of production control of safe working conditions at 
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pharmaceutical enterprises make it necessary to use methods for measuring the 

concentration of chemicals in the working zone air, which take into account the 

requirements of Eurachem and DSTU EN 482:2016 and meet the following 

performance characteristics: selectivity to excipients of medicines or substances used 

for washing equipment; low limit of quantification (LOQ) due to the predominantly 

low values of hygienic regulations; rather short time of sampling and performance of 

a technique; the techniques must be validated and verified; the validation parameters 

must at least consist of the measurement range, LOQ, precision (intra-laboratory 

repeatability, including in the conditions of parallel tests, and reproducibility), 

accuracy and stability of the calibration curve; measurement uncertainty should be 

established taking into account all sources of uncertainty (type B). 

  In accordance with the above requirements, 19 methods for measuring the 

concentrations of active pharmaceutical ingredients in the working zone air have been 

developed, including 7 photometric, 11 spectrophotometric, and 1 gas 

chromatography methods. The methods were approved at the legislative level and 

implemented in the Occupational Health and Safety Assessment System                            

(DSTU OHSAS 18001:2010) at pharmaceutical enterprises, JSC 

“HALYCHPHARM” and PJSC “FARMAK”, as a tool for laboratory control of air 

pollution levels with chemicals. 

 Analysis of the complex of chemical factors of pharmaceutical production has 

shown that the potential danger of pollution of the production environment with 

active pharmaceutical ingredients exists at all stages of drug production and the 

concentration of substances in the air can exceed the permissible value                            

by 1.2 – 1.6 times. 

 Based on the legally approved regulations, a list of priority harmful chemical 

factors of pharmaceutical production has been substantiated and developed. This 

includes 122 names of chemical compounds that are active pharmaceutical 

ingredients of medicines. The list is presented in tabular form and contains the 

following headings: chemical and trade names of substances, CAS number, 

regulation value, Hazard class, features of action on the body and supplemented with 
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information on the effects of substances on certain systems or functions of the body, 

determined both by the pharmacological effect of substances, the nature of adverse 

reactions, manifestations in case of overdose, and the results of their toxicological 

assessment. Most of the compounds are highly hazardous (Class 2) and extra-

hazardous (Class 1) substances – 59% and 18%, respectively. The developed list 

includes 5 substances, the regulations for the permissible content of which in the 

working zone air must be implemented in domestic legislation in accordance with the 

EU-Ukraine Association Agreement, namely: diethyl ether, phenol, piperazine, picric 

acid, resorcinol (m-dioxybenzene). The European list includes TWA (analog of 

HDKr.z.s.z.) for all 5 substances and STEL (analog of HDKr.z.m.r.) for diethyl ether. 

At the same time, phenol is marked “skin”, which means the possibility of significant 

skin penetration. There are no national regulations for permissible content of 

piperazine and picric acid in the working zone air developed, and this formed the 

basis for implementing European regulations for these substances in the national list. 

 The paper substantiates the recommendations for improving the 

methodological support of the process of developing regulations for the permissible 

content of active pharmaceutical ingredients in the working zone air that increase the 

objectivity of the data obtained and harmonize the national methodology of sanitary 

standardization of effects to chemicals in pharmaceutical production with the 

requirements of the European Union, as well as recommendations to improve the 

effectiveness of periodic medical examinations of employees of the pharmaceutical 

sector of Ukraine, which are as follows: regulations for the permissible content of 

chemicals in the working zone air should be developed with the establishment of the 

maximum allowable concentration as a regulatory regulation. Approximate safe 

levels of impact should be developed as industry-specific provisional regulations that 

do not have regulatory status and are valid within a single enterprise or corporation 

for a limited period of time; the basic regulatory regulation for the permissible 

content of chemicals in the working zone air should be the maximum permissible 

time-weighted average concentration. If necessary, the maximum single permissible 

concentration should be calculated, taking into account the specifics of the effect of 
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the compound on the body; the framework for the development of maximum 

permissible concentration should necessarily include the theoretical analysis of data 

and the experimental study on laboratory animals – establishment of toxicometry 

parameters and the nature of the specific effect of the compound in a single action, in 

subacute and chronic experiment. The daily exposure time – 6 hours, the duration of 

the chronic experiment – at least 90 days; the threshold chronic effect (Limch) level 

should be set based on the maximum number of specific tests and using a sufficient 

number of laboratory animals. The confidence of the threshold value should be 

statistically confirmed; the content of active pharmaceutical ingredients in the 

working zone air should be monitored for compliance with the maximum permissible 

time-weighted average concentration through measurement techniques technically 

capable of discrete air sampling and, in some cases, using continuous monitoring 

devices; in order to timely identify early signs of acute and chronic occupational 

diseases (poisoning) in pharmaceutical workers, periodic medical examinations 

should take into account the pharmacological and toxic effects of active 

pharmaceutical ingredients that are raw materials in such production, with the 

involvement of doctors of the relevant specialty and using appropriate laboratory and 

functional studies. 

 Scientifically substantiated conceptual approaches to improving the system of 

hygienic regulation are aimed at harmonizing national legislation in the field of labor 

protection with the regulations of the European Union. 

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

effect, concentration measurement methods, hygienic regulations, European 

integration processes. 
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АТС – анатомо-терапевтично-хімічна класифікаційна система (Anatomical 

Therapeutic Chemical classification system) 

АФІ – активний фармацевтичний інгредієнт (субстанція) 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГДКр.з.м.р. – максимальна разова гранично допустима 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 

МНН – міжнародна непатентована назва субстанції (International Nonproprietary 

Names, INN) 

МПР – міжлабораторні порівняня результатів вимірювань 

ОБРВ – орієнтовний безпечний рівень впливу 

РСАЛ – реакція специфічної агломерації лейкоцитів 

РСЛЛ – реакція специфічного лізису лейкоцитів 

СДГ – сукцинатдигідрогеназа 

СПП – сумаційно-пороговий показник 

США – Сполучені Штати Америки 

ЦІК – циркулюючі імунні комплекси 

ЦНС – центральна нервова система 

Угода – угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Угода 

Україна-ЄС) 

BLV – граничне біологічне значення 
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BOELV – обмежувальна (обов’язкова) межа професійного впливу (Binding 

occupational exposure limit) 

CAD – директива щодо хімічних агентів (Chemical Agents Directive) 

CAS – Служба реферування публікацій з хімії (Chemical Abstracts Service) 

CL50 – середньосмертельна концентрація при інгаляційному надходженні 

DL50 – середньосмертельна доза при введенні в шлунок 

ECHA – Європейське хімічне агентство (European Chemicals Agency) 

GMP – належна виробнича практика (Good Manufacturing Practice) 

ІOELV – індикативна (орієнтовна) межа професійного впливу (Indicative 

occupational exposure limit value) 

Kcum – коефіцієнт кумуляції 

Limac – поріг гострої дії 

Limch – поріг хронічної дії 

LOAEL – найнижча концентрація або кількість речовини, що викликає видимі 

несприятливі зміни організму (lowest-observed-adverse-effect level) 

NOAEL – найбільша концентрація або кількість речовини, що не викликає 

видимих несприятливих змін організму (no-observed-adverse-effect level) 

OEL – межа професійного впливу (Occupational exposure limit) 

OELV – гранична величина професійного впливу (Occupational exposure limit 

values) 

PoD – точка відліку (point of departure) 

RAC – Комітет з оцінки ризиків (Committee for Risk Assessment) 

SCOEL – Науковий комітет з лімітів виробничого впливу (Scientific Committee 

on Occupational Exposure Limits) 

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 (Time-weighted 

average) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts_Service
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ВСТУП 

 

 Основи державної політики України визнають людину, її життя і здоров’я 

найвищою соціальною цінністю, що говорить про гідний цивілізаційний вибір 

нашої країни. Ці положення торкаються також працюючих осіб і зазначають їх 

права на належні, безпечні і здорові умови праці [1, 2]. Одним із принципів, на 

якому базується державна політика України в галузі охорони праці, є 

“підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технічного 

контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також                 

сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов                   

праці” [3]. 

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. При цьому 

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 [4-9]. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (Угода), укладена у вересні 

2014 року, передбачає поглиблення співпраці та інтеграційних процесів між 

нашою країною та країнами ЄС. Положення Угоди повинні бути реалізовані 

шляхом гармонізації чинного законодавства України з нормативними актами 

ЄС та впровадженням вимог європейських директив – законодавчих 

інструментів, які мають верховенство над національним правом [10, 11]. 

Однією з пріоритетних сфер, в якій здійснюється адаптація законодавства 

України до норм ЄС, є здоров’я та безпека праці. Зокрема, вісім Директив, 

імплементація яких передбачена Угодою (Додаток XL до Глави 21 Угоди), 

безпосередньо стосуються захисту здоров’я працівників від впливу шкідливих 

хімічних речовин на виробництві [12-15]. Відповідно до плану заходів з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96#w110
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виконання Угоди про асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 року за № 1106, серед інших завдань, які 

торкаються вищезгаданого питання, Україна повинна до 31 жовтня 2024 року 

привести у відповідність з нормами ЄС окремі регламенти допустимого вмісту 

хімічних речовин у повітрі робочої зони [16]. 

 Фармацевтичне виробництво належить до числа провідних 

високотехнологічних секторів промисловості, які визначають стратегічну 

безпеку сучасних держав та мають вагомий вплив на розвиток політичних та 

економічних процесів. У 2018 році вартість світової фармацевтичної індустрії 

оцінювалась у 1,11 трлн. дол. Видатки на наукові розробки у фармацевтичній 

промисловості у цьому ж році складали біля 179 мільярдів доларів                              

США [17, 18]. Фармацевична індустрія України впродовж останніх років також 

демонструє стійку тенденцію до зростання обсягів виробництва, виготовляючи 

станом на початок 2021 року 4220 найменувань ЛЗ майже усіх 

фармакотерапевтичних класів [19]. Обсяг реалізованої фармацевтичної 

продукції у 2020 році становив 1,5 % від всієї продукції, що в грошовому 

еквіваленті рівне 1,68 млрд. грн.; зайнятість населення у виробництві                

ЛЗ – 0,15 %. Промислове виробництво ЛЗ в Україні сьогодні здійснюють 

близько 50 підприємств, виготовляючи понад 3600 найменувань готових 

лікарських засобів та 350 одиниць АФІ інгредієнтів [20-23]. 

АФІ лікарських засобів є хімічними речовинами, які володіють 

вираженою специфічною активністю, так як спеціально розроблені для 

взаємодії з відповідними рецепторами організму людини та з метою 

модифікації його функціонування [24-28]. При цьому будь-які зміни функції 

організму під дією ліків, позитивні чи негативні ‒ це неприйнятний ефект у 

виробництві, який може виступати етіологічним чинником професійних 

захворювань робітників [29-33]. 

 Перебуваючи у жорстких умовах конкуренції з імпортною продукцією, 

українські фармацевтичні підприємства прикладають великі зусилля для 

забезпечення належних умов праці та безпеки на виробництві, їх відповідності 
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європейським нормам. Відбувається активне впровадження норм належної 

виробничої практики (Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines), системи 

управління безпекою та гігієною праці з використанням ризик-орієнтованого 

підходу відповідно до ДСТУ OHSAS 18001:2010 та “Настанови щодо 

встановлення лімітів впливу на здоров’я для ідентифікації ризику при 

виробництві різних лікарські засобів на спільній ділянці” (Guideline on setting 

health based exposure limits for use in risk identification in the manufacture of 

different medicinal products), що вимагає, зокрема, максимального зниження 

рівнів контамінації виробничої зони АФІ [34-36]. Наявність вже на стадії 

виробництва ЛЗ широкого спектру даних, які включають токсикологічні 

характеристики та інформацію щодо впливу на людину, може бути додатково 

використаним при оцінюванні виробничих ризиків та розробці тимчасових 

галузевих регламентів [37-44]. 

 Вітчизняна методологія гігієнічної регламентації шкідливих хімічних 

факторів виробництва за останні десятиріччя не піддавалась суттєвому 

перегляду чи удосконаленню [45-48]. Так, розробка регламентів допустимого 

впливу ЛЗ у повітрі робочої зони сьогодні здійснюється відповідно до 

методичних вказівок “Обґрунтування гранично допустимих концентрацій 

лікарських засобів у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі населених 

місць”, які затверджені ще у 2005 році і, відповідно, потребують актуалізації 

[49]. Поряд з цим у світі набувають розвитку підходи, які стосуються нових 

методів інтерпретації даних токсикологічних експериментів з використанням 

сучасних досягнень з фізіологічної та біологічної науки, пошуку нових 

чутливих біомаркерів ранніх ефектів впливу, шляхів екстраполяції отриманих 

даних на людський організм, використання факторів невизначеності (uncertainty 

factors чи UFs) при екстраполяції, заміни теплокровних тварин у 

токсикологічних експериментах біологічними моделями другого                           

порядку [37, 50-54]. Крім того, переважаюча більшість вітчизняних регламентів 

є максимально-разовими величинами (ГДКр.з.м.р.), водночас більшість 

європейських нормативів, навпаки, розраховані як усереднена концентрація 
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речовини за робочу зміну, що вказує на проблему зіставлення вітчизняних та 

європейських нормативів, які можуть відрізнятися між собою як за своїм 

змістом, так і використанням спеціалізованих методологій [55-48]. Потребує 

удосконалення методична база, яка стосується аналітичного контролю 

концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони і опирається на даний 

момент на вимоги, прописані документом вісімдесятих років −                                 

ГОСТ 12.1.005-88 [58, 59]. Чинний в Україні національний стандарт                        

ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+А1:2015, IDT) “Загальні вимоги до 

характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин у повітрі робочої 

зони”, який запроваджує такі поняття, як скринінг-вимірювання 

середньозваженої у часі концентрації, скринінг-вимірювання для визначення 

зміни концентрації в часі чи в просторі, вимірювання для порівняння з 

граничними значеннями і періодичні вимірювання, пов’язані зі змістом величин 

TWA чи STEL, поняття “averaging time” (час усереднення), прописує вимоги до 

значень розширеної невизначеності вимірювання, немає механізмів 

впровадження у практичну діяльність спеціалістів з гігієни праці [60]. 

Отже, вимоги сучасності, пов’язані, зокрема, з питаннями європейської 

інтеграції нашої країни в області гігієни праці та особливості функціонування 

підприємств фармацевтичного виробництва, вказують на необхідність 

реорганізації вітчизняної системи розробки гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони фармпідприємств 

та методології забезпечення аналітичного контролю рівнів концентрацій 

шкідливих хімічних речовин, що і визначило мету та завдання даного 

дослідження. 

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 
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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). 

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 
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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 ЄС 

Союзу, яка стосується регламентації шкідливих хімічних факторів 

фармацевтичного виробництва; характер та параметри токсичності АФІ 

(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 АФІ 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 АФІ з урахуванням їх потенційної небезпеки, видів та 

механізмів токсичної дії на організм робітників; 

‒ показано, що специфічні та віддалені наслідки дії АФІ 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 
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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 АФІ 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 ЄС та імплементовано у вітчизняну 

регуляторну базу європейські регламенти п’яти АФІ; 

‒ 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 АФІ, а саме: вісмуту цитрату,  L-лізину есцинату, 

ціанокобаламіну, прокаїну гідрохлориду, дифенгідраміну гідрохлориду,                       

етил-2-бром-3-метил бутаноату, антралю, лоратадину, мебгідроліну, 
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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 АФІ: 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) 

(Додатки 1-15). Розроблені методики застосовуються службами гігієни праці 

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

хімічних факторів виробництва (Додаток 16, 17). 

Розроблено та підготовлено для затвердження МОЗ України перелік 

пріоритетних шкідливих хімічних факторів фармацевтичного виробництва 

(Додаток 18). 

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.) (Додаток 19). 
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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 

(Додатки 20, 21). 

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. 

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); 
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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                      
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД ВПЛИВУ 

ШКІДЛИВИХ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Фармацевтичне виробництво та ринок фармацевтичної 

продукції як важливий сектор економіки 

 Сучасний фармацевтичний ринок − це потужний промисловий сектор, 

який сьогодні входить у п’ятірку найбільш прибуткових галузей світового 

господарського комплексу. Фармацевтичне виробництво, як у світі, так і в 

Україні, є безумовним лідером серед інших високотехнологічних галузей 

промисловості, визначає стратегічну безпеку сучасних держав та створює 

вагомий вплив на розвиток політичних та економічних процесів [17, 18, 61, 62]. 

Розвиток фармацевтичної індустрії в бік розробки та впровадження найбільш 

ефективних і безпечних лікарських препаратів є пріоритетним економічним 

напрямком для багатьох провідних країн світу і найвідоміших фармакологічних 

компаній. Водночас ЛЗ є основним предметом купівлі-продажу на 

фармацевтичному ринку і саме їх виробництво визначає рівень розвитку 

фармацевтичної промисловості в конкретній державі [63-66]. 

 ЛЗ – “будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох 

АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування 

або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація 

речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути 

призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни 

фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, 

імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу”. 

До лікарських засобів належать: АФІ, продукція “in bulk”; готові лікарські 

засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, 

які використовуються для виявлення збудників хвороб; лікарські косметичні                    

засоби та ін. [21, 67-69]. 
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 Відповідно до останнього звіту “Глобальне вживання лікарських засобів у 

2020 році”, підготовленого IMS Institute for Healthcare Informatics (Компанія з 

Міжконтинентальної медичної статистики та Інститут медичної інформатики), 

вартість світового ринку лікарських засобів у 2020 році повинно сягнути                

1,4 трлн дол., що означає збільшення суми на на 349 мільярдів доларів (30 %) 

порівняно з 2015 роком (Global Use of Medicines in 2020. Outlook and 

Implications. Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics) [70]. Для 

порівняння, у 2011-2015 роках приріст склав 182 мільярди доларів США. 

Передбачається, що середньорічний приріст вартості світового ринку 

лікарських засобів повинен досягнути у найближчі роки 47 %. Рушійною силою 

збільшення витрат на виробництво лікарських засобів буде розробка 

спеціалізованої терапії на розвинених ринках (США, Японія, Німеччина, 

Франція, Італія, Іспанія, Великобританія, Канада, Південна Корея), а також 

посилене використання традиційних препаратів на ринках, які динамічно 

зростають (наприклад, у Китаї, Бангладеш, Бразилії, Чилі, Росії, Індії, Алжирі 

та Філіппінах). Рушійною силою кількісного зростання є демографічні зміни, 

такі як старіння населення в розвинених країнах, збільшення доходів та 

розвиток систем охорони здоров’я, а отже, поліпшення доступу до лікування. У 

2020 році на ринок було представлено біля 220 нових препаратів, до        

порівняння − 184 з’явилися у 2011-2015 роках, зокрема у 2015 році було 

випущено 56 нових лікарських засобів, у 2018 році лише у США було схвалено 

55 препаратів. Особливого піку розвитку світова фармацевтична індустрія 

досягла у 2018 році, і її вартість на той момент оцінювалась у                                        

1,11 трлн. дол. США. Видатки на наукові розробки у фармацевтичній 

промисловості у цьому ж році складали біля 179 мільярдів                              

доларів США [17-18]. В рейтингу фірм-виробників світового фармацевтичного 

сегменту з найвищим ступенем зростання обсягів реалізації продукції 

лідирують Pfizer Inc. (США), Hoffmann-La Roche (Швейцарія), міжнародна 

компанія Johnson & Johnson та інші (Рис. 1.1) [17, 71-73]. 
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Рисунок 1.1. Рейтинг фірм світового фармацевтичного сегменту з найвищим 

ступенем зростання обсягів реалізованої продукції 

 

 Одним із провідних світових регіональних ринків є фармацевтичний 

ринок ЄС, який представлений країнами Центральної, Західної та Східної 

Європи. Станом на 2018 рік фармацевтичний ринок ЄС оцінювався сумою в 

більш ніж 140 млрд дол. США. Лише у 2018 році у розвиток науково-дослідних 

технологій фармацевтичного сектору ЄС було інвестовано більше ніж 36 млн. 

дол. США [17]. Причому, згідно з даними глобальної консалтингової компанії 

McKinsey & Company (звіт “Polska 2025”), в доданій вартості продукції одного з 

найбільших в Центральній Європі та шостого за величиною в ЄС Польського 

фармацевтичного ринку, найвагомішу частку займає саме виробництво (від 70 

% до 90 %), забезпечуючи більш ніж 100 тис. робочих місць [73-74]. 

 Фармацевтичний сектор посідає значне місце і в економіці України, 

оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає 

національну і оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємною і 

розвиненою кооперацією. Розвиток фармацевтичного виробництва та 

фармацевтичного ринку в Україні має важливе значення не лише для 

економічних, а й для соціальних і навіть політичних аспектів життєдіяльності 
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українського суспільства [68, 75]. Зокрема, витрати на ліки займають у витратах 

середнього українця 4-5 місце та становлять біля 8 % від його доходів [76]. 

 Сучасна фармацевтична галузь України включає виробництво ЛЗ, 

дієтичних добавок, лікувальної косметики, виробів медичного призначення, 

оптових та роздрібних продажів продукції. Аналіз структури виробництва 

вказує на те, що основну частку виробленої продукції в Україні становлять            

саме ЛЗ [22] (рис. 1.2). 

 

 

 

Рисунок 1.2.  Структура виробництва фармацевтичної продукції в Україні                           

у 2017 році 

 

 Структура продажів на внутрішньому ринку сьогодні залишається 

незмінною – 83,9 % від загального обсягу продажів припадає на ЛЗ, 7,4% – на 

вироби медичного призначення. 

 Станом на початок 2021 року в Україні зареєстровано біля 11 тисяч 

найменувань ЛЗ майже усіх фармакотерапевтичних класів, з них біля 3600 

вітчизняних, та 7100 – імпортні. Кількість субстанцій, вироблених в Україні 

станом на другий квартал 2021 року, становить 355 одиниць, що майже у                       

5 разів менше ніж імпортованих і вказує на високу імпортозалежність 

вітчизняного виробництва [19, 22]. 

 Обсяг реалізованої фармацевтичної продукції у 2020 році становив 1,5 % 

від всієї продукції, що в грошовому еквіваленті рівне 1,68 млрд. грн.; зайнятість 
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населення у виробництві ЛЗ – 0,15 %, які створюють 0,83 % валового 

внутрішнього продукту країни і забезпечують 24 млрд. грн доданої                     

вартості [20, 63]. 

 На даний момент майже половину вітчизняного фармацевтичного ринку 

контролюють біля 10 українських і 10 європейських компаній [21-23, 77]. 

Загалом український ринок включає в себе виробничі потужності близько              

50 підприємств. У групі провідних вітчизняних виробників лікарських засобів 

знаходяться ПАТ “фармак”, ПАТ “ФФ “ДАРНИЦЯ”, Корпорація “АРТЕРІУМ”          

(ТОВ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ” і АТ “ГАЛИЧФАРМ”), ТОВ ФК “ЗДОРОВ’Я”, 

ПАТ НВЦ “БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ”. На частку п’яти основних компаній-

виробників припадає більше 50 % виробленої в країні продукції [76, 78]. 

 На українському фармацевтичному ринку працює майже 400 тис. осіб, з 

них – 24,8 тис. безпосередньо на виробництві [79]. Діяльніость підприємств із 

виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

демонструє зменшення кількості суб’єктів господарювання та збільшення 

кількості зайнятих працівників (рис. 1.3) [23]. 

 

 

 

Рисунок 1.3. Показники діяльності підприємств із виробництва основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у 2013-2016 рр. 
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 Фармацевтична промисловість є лідером європейського вектора 

інтеграції у країні і давно орієнтована на роботу за європейськими стандартами 

виробництва, дистрибуції, лабораторної практики, вирізняється досить високим 

рівнем гармонізації законодавчої та нормативної бази з відповідними 

європейськими директивами і нормами ЄС. За останні роки українські 

фармвиробники отримали біля десяти сертифікатів GMP від регуляторних 

органів країн-членів ЄС, що є передумовою виходу на європейські ринки. 

Зростання українського фармацевтичного ринку дає підстави сподіватися, що 

до 2022 року Україні вдасться повернутися до групи перспективних ринків, що 

розвиваються, які є привабливим сегментом для міжнародних інвесторів [74]. 

 

1.2 Технологічні особливості та основні шкідливі виробничі фактори 

фармацевтичного виробництва 

 Сучасне фармацевтичне виробництво має ряд особливостей, які 

визначають специфіку його функціонування. Невеликий обсяг виробництва 

більшості ЛЗ, великі витрати сировини і матеріалів, що обумовлено 

багатостадійністю і складністю синтезу субстанцій, швидке оновлення 

номенклатури лікарських засобів, використання одних і тих же потужностей 

для виготовлення різних препаратів, уривчастість процесів              і таке ін. 

зумовили широке поширення поєднаних технологічних схем, що дозволяє 

здійснювати випуск 2-3 видів ліків і більше упродовж року. Крім того, усі 

речовини, що випускаються цією галуззю, мають бути перероблені в готові 

лікарські форми. Вказані особливості обумовлюють вимоги в проектуванні та 

експлуатації виробничих приміщень, що визначають якість кінцевої продукції 

та хімічну безпеку виробництва [22, 24, 42, 43, 80-82]. 

 Технологічний процес/виготовлення (manufacturing process/production) − 

усі операції, пов’язані з виготовленням ЛЗ, які починаються з одержання 

сировини, продовжуються обробкою та пакуванням і завершуються 

одержанням готової продукції. Готові ЛЗ (лікарські препарати, ліки, 

медикаменти) – дозовані ЛЗ у вигляді та стані, в якому їх застосовують, що 



50 

пройшли всі стадії виробництва (виготовлення), включаючи остаточне 

пакування [82, 83]. 

Виробництво ліків може бути великосерійним (на виробничо-

торговельних підприємствах) і дрібносерійним (аптеки). Дрібносерійне 

виробництво характеризується тим, що випуск однойменної продукції на ньому 

систематично повторюється та готова продукція має обмежений термін 

зберігання. Великосерійне виробництво ліків характеризується високим рівнем 

механізації технологічних процесів, оснащеності сучасним обладнанням, 

вузькою спеціалізацією виробництва та обмеженою номенклатурою лікарських 

препаратів, що мають тривалий термін зберігання та випускаються                  

партіями [24, 84]. 

Розрізняють такі самостійні напрямки фармацевтичного виробництва: 

хіміко-фармацевтичне, геленово-фармацевтичне, виробництво антибіотиків та 

вітамінів. Виробництво останніх переважно зосереджено в особливих галузях 

промисловості, що належать до біотехнологічних виробництв [80, 85-88]. 

 Фармацевтичні підприємства поділяються на підприємства з виробництва 

АФІ і заклади з виробництва лікарських препаратів. У свою чергу всі види 

технологічних операцій при отриманні лікарських препаратів можна поділити 

на підготовчі операції: транспортування матеріалів, подрібнення, фільтрування, 

видалення рідин і газів методом відстоювання, центрифугування, кристалізація, 

синтез субстанцій, а також заключні етапи, на яких лікарські засоби піддаються 

сушці, подрібненню, таблетуванню, дражируванню, фасуванню в ампули, 

капсули, флакони, упаковка і таке ін. [80, 85, 86]. 

 В основу промислового виробництва синтетичних ЛЗ покладено широке 

застосування органічного синтезу, що зближує ці підприємства з хімічною 

промисловістю. Використовуються обмінні, термічні, електрохімічні, біологічні 

процеси, електроліз та ін. Найпоширенішими типами хімічних реакцій при 

синтезі субстанцій є сульфування, нітрування, галогенування, відновлення 

ароматичних сполук, заміщення, оксидування, окиснення. Підприємства 

включають, відповідно, реакторну апаратуру, фільтри, центрифуги, випарники, 
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обладнання для очищення речовин, сушарки, тощо. Основні етапи виробництва 

синтетичних субстанцій ‒ це хімічний синтез речовин, виділення та очищення 

сполук, а також фасування готової                    продукції (рис. 1.4) [80, 85, 86]. 
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Рисунок 1.4. Схема виробництва синтетичних субстанцій 
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 Істотний вплив на рівень забруднення повітря робочої зони шкідливими 

речовинами на підготовчому етапі синтезу обумовлений транспортуванням 

вихідних компонентів. Це пов’язано з великим навантаженням на 

комунікаційне обладнання, наявністю призначених для переміщення речовин, 

механізмів, що не мають ефективних аспіраційних пристроїв і необхідної 

герметичності. При транспортуванні виробничий персонал може контактувати 

не лише з парами і газами, але і з рідкими і сипучими шкідливими речовинами. 

У ряді випадків ще застосовується ручне дозування за допомогою ваг чи 

мірників для рідин, а також транспортування, завантаження і вивантаження 

сировини. Використання автоматизованих конвеєрних ліній чи 

пневмотранспорту, що найбільш безпечно в гігієнічному відношенні, часто є 

недоцільним, так як маса речовин для проведення синтезу рідко перевищує 

кілька сотень кілограмів. 

 Нагрівання реакційних мас проводиться здебільшого органічними 

носіями, найчастіше – сумішшю дифенілу та дифенілоксиду. Воднчас робоча 

температура досягає 350-400 0С. Недоліком використання дифенілоксиду, 

зокрема, є здатність проникати крізь фланцеві ущільнювачі та 

пожежовибухонебезпечність речовини. Розчинниками реакційних мас є вода, 

розчини неорганічних речовин та широкий спектр органічних речовин, 

включаючи кетони, прості та складні ефіри, хлоровані вуглеводні, ароматичні 

сполуки (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5. Цех з синтезу субстанцій 
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 Розповсюдженим явищем при проведенні хімічних синтезів є виділення 

газоподібних речовин, таких як сірководень, галогеноводні, оксиди азоту, 

сірки, леткі вуглеводні та інші, для поглинання яких використовують 

різноманітні методи абсорбції чи адсорбції у спеціальних апаратах – 

абсорберах. Подальша обробка отриманого продукту – це фільтрування, 

відстоювання та центрифугування, здійснюється за допомогою фільтр-пресів, 

відстійників, центрифуг без застосування реагентів. Найбільш герметичними є 

барабанні фільтри, які, окрім того, забезпечені витяжною вентиляцією. 

 Місцями виділення речовин можуть бути сальники мішалок реакторів, 

люки, через які проводять завантаження і вивантаження продуктів, мірне скло, 

оглядові вікна, фланцеві з’днання. Шкідливі фактори можуть бути обумовлені 

ручними операціями, наприклад, при вимірі рівня рідин, відборі проб. 

Переведення апаратури на вакуумний процес, застосування закритих реакторів 

з екранованими двигунами мішалок, а також автоматичного контролю 

регулювання і захисту значною мірою знижують виділення шкідливих речовин 

в повітря робочих приміщень. Велику питому вагу на цьому етапі займають 

процеси розподілу хімічних компонентів. Основним устаткованням для 

проведення таких операцій є дистиляційні апарати і установки ректифікації. 

Обслуговування цього обладнання пов’язане з можливістю контакту 

працюючих з шкідливими речовинами, які можуть поступати в повітря через 

комунікаційні системи, люки, крани, місця відбору проб та ін. [30, 82, 89-91]. 

 З метою концентрування та видалення розчинників з субстанцій 

використовують процес випарювання, який здійснюють під вакуумом за 

допомогою роторних вакуум-випарних апаратів. Одним з методів очищення 

субстанцій є використання активованого вугілля, іонообмінних смол, 

перекристалізація з додаванням етанолу у маточний розчин, переосадження, які 

проводять у кристалізаторах ємкісного типу, реакторах-змішувачах,                     

сепараторах [80, 82]. 

Рідинна екстракція – процес вилучення одного або кількох компонентів з 

розчинів (реакційних мас) за допомогою селективних розчинників 
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(екстрагентів). В результаті екстракції одержують екстракт – розчин вилученої 

речовини, і рафінат – відпрацьований вихідний розчин. Екстрагентами є вода, 

етанол, ацетон, ацетонітрил, бензол, хлороформ, формальдегід, толуол та інші. 

Основною апаратурою при цьому є реактори-змішувачі, інжектори, які 

дозволяють одержувати дрібнодисперсні емульсії, сепаратори. 

 Для виділення речовин, які утворюють гомогенні суміші з розчинниками, 

застосовують перегонку (дистиляцію та ректифікацію), яку здійснюють на 

вакуумних чи ректифікаційних установках, молекулярно-дистиляційних 

апаратах центрифужного типу. 

 Сушіння субстанцій відбувається шляхом підведення тепла до матеріалу 

за допомогою сушарок різних типів: циклонні, розпилювальні, аерофонтанні 

сушарки, труби-сушарки, вихрові сушарки, сушарки з киплячим шаром, 

вакуумні сушильні шафи, вакуум-сублімаційні установки (рис. 1.6). 

 

 

 

Рисунок 1.6. Вакуумна сушильна шафа 

 

 Робота по обслуговуванню більшості сушарок супроводжується 

підвищеним тепловиділенням безпосередньо на робочому місці та виділенням 

речовин. Істотним недоліком сушарок є недостатня механізація і герметизація 

процесів завантаження і вивантаження речовин, які висушуються [30, 89]. 
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 Фасування готових субстанцій, які є твердими аморфними чи 

кристалічними речовинами, відбувається вручну чи напівавтоматично у мішки 

після зважування на вагах чи за допомогою фасувальних ліній, які складаються 

з двохярусних конструкцій і включають шнековий живильник, вагу, бункер з 

горловиною і елементи керування. Порожній мішок вручну надівають на 

горловину бункера. Подача продукту відбувається за допомогою шнекового 

живильника. Коли встановлюється задана вага продукту, відбувається 

наповнення мішка, який струшується на вібруючому пристрої. Після 

наповнення мішок зашивається атоматично чи вручну. Дрібні порції продукції 

фасують у вакуумовані полімерні пакети. Рідкі чи пастоподібні продукти 

фасують у транспортні цистерни, каністри, бочки за допомогою 

напівавтоматичних ліній розливу. 

 Форми, в яких випускаються готові до використання ліки, поділяються на 

краплі, рідини, розчини, спреї, суспензії, емульсії, гелі, пасти, порошки, 

гранули, сиропи, таблетки, таблетки, вкриті оболонкою, таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою, таблетки жувальні чи гумки жувальні, чаї розчинні, 

кахети (облатки), капсули, пілюлі, льодяники, пастилки, креми, мазі, пластирі, 

піни, шампуні, промивки, тампони, супозиторії і таке ін. Паковання ЛЗ мають 

наступні назви: ампула, аплікатор, мішок/пакет, барель, блістер, пляшка, чашка, 

контейнер, балон для стиснутого газу, саше, попередньо наповнений шприц, 

стрип, туба, флакон і таке ін. [92]. 

 Підприємства з виробництва лікарських препаратів побудовані за 

цеховим принципом [80]:  

- цех галенів 

- таблетувальний цех (виробництво таблеток чи інших твердих лікарських 

форм) 

- ампульний цех 

- фасувальний цех. 

 У галеновому цеху зосереджено виробництво екстрактів і настоянок, а 

також новогаленових препаратів. Основний технологічний процес – це 
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екстрагування сировини різноманітними методами: мацерація, перколяція, 

циркуляця і таке ін. Основними професійними групами є апаратник, 

стерилізаторщик, штамповщик, укладчик. Комплекс шкідливих факторів 

виробничого середовища геленових цехів включає рослинний пил, оксиди 

нітрогену, пари органічних розчинників, в першу чергу етанол, метанол, 

ізопропанол, гліцерин, ацетон, оцтова кислота, бензин, хлороформ, дихлоретан 

та інші. Перспективними та безпечними сучасними методами екстракції 

матеріалу є використання як екстрагенти зріджених газів – бутану, азоту, 

вуглекислоти, фреонів [80, 93]. 

 У таблетувальному цеху виготовляють таблетки – спресовані 

порошкоподібні суміші. Основні виробничі операції в цьому цеху – це 

подрібнення твердих субстанцій і просіювання порошків, змішування, 

гранулювання, таблетування, виробництво лікарських засобів у формах желе, 

драже і таке ін., фасування. 

 До подрібнювачів відносяться дисмембратори, кульові млини, струминні 

млини. Просівають порошки за допомогою сит, в яких є вібруючі елементи. З 

метою досягнення відповідної ваги, а також як зв’язуючі та змазуючі агенти у 

склад маси, що таблетується, вводять наповнювачі – цукри, крохмаль, 

мікрокристалічну целюлозу, желатин, стеарин, стеарати та стеаринова кислота. 

Змішування проводять за допомогою барабанних, лопатевих, шнекових, 

відцентрових та інших змішувачів (рис. 1.7) [80, 85, 86, 94, 95]. 

 Значними джерелами виділення пилу служать механічні сита та повітряні 

сепаратори. При виробництві малотоннажних лікарських препаратів нерідко 

застосовується протирання ручним способом на ситах, що пов’язано з 

виділенням пилу і забрудненням шкіри і спецодягу працюючих. 

 При гранулюванні субстанцій використовують екструдери. При цьому 

базовий продукт спочатку змішують з розтопленими наповнювачами до 

тістоподібного стану, далі суміш подають на перфоратори та для надання 

сферичної форми частинкам, обкачують в марумерайзерах (обкачувачах). 
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Рисунок 1.7. Установка для змішування сухих складників лікарських засобів 

 

 При проведенні процесів подрібнення, змішування та гранулювання 

найбільша небезпека виділення пилу існує в місцях подачі сировини або 

готового продукту в дробарки і на млини та в місцях виходу подрібненої 

речовини. 

 Технологічний цикл виготовлення таблетки складається з таких операцій: 

подача і дозування порошка в матрицю, пресування порошка з утворенням 

компактної таблетки, виштовхування таблетки з матриці, скидання таблетки в 

тимчасову тару. Для таблетування найчастіше використовують таблетувальні 

машини роторного типу, найпоширенішою з яких на вітчизняних 

підприємствах є машина РТМ-41 (рис. 1.8) [81, 85, 86]. 

 

Рисунок 1.8. Таблетувальна машина РТМ-41 
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 Драже виготовляють шляхом багаторазового нашаровування 

(дражирування) лікарських і допоміжних речовин на цукрові гранули в котлах 

для дражирування. Як допоміжні речовини використовують крохмаль, цукор, 

пшеничне борошно, какао, барвники та ін. (рис. 1.9). 

 

 

Рисунок 1.9. Котел для виготовлення драже 

 

 Заходи профілактики в дражувальному відділенні повинні бути 

спрямовані в першу чергу на усунення шуму, дії теплового фактора та                      

пиловиділення [89, 96]. 

 При виробництві м’яких лікарських форм використовують ємнісне 

обладнання – реактори-змішувачі, оснащені оболонками для теплоносіїв. Для 

отримання в’язких середовищ використовують проточно-кавітаційні змішувачі. 

Процеси змішування відбуваються у герметизованих ємностях, проте 

фасування є напівавтоматизованим процесом, при якому тара для фасування 

встановлюється для наповнення та забирається назад оператором                     

вручну [30, 80]. 

 В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій в ампулах. 

Виробничий цикл складається з розчинення вихідних речовин, фільтрування 

розчинів, підготовки ампул до наповнення (миття та інші операції), наповнення, 

запайка, стерилізація та етикетування (рис. 1.10). 
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Рисунок 1.10. Ампульний цех 

 

 Основними виробничими шкідливостями на даному етапі є вплив пилу 

субстанцій під час дозування та завантаження їх в реактори ручним способом, а 

також висока температура повітря (до 29 0С) і наявність у ньому оксидів 

вуглецю та азоту, які виділяються при спалюванні природного газу на 

карусельних напівавтоматах і конвеєрних лініях при запаюванні ампул [81, 89]. 

 Оцінювання за даними карт умов праці рівнів хімічного забруднення 

повітря робочої зони хіміко-фармацевтичних підприємств показало, що вміст 

субстанцій у повітрі може перевищувати гігієнічні нормативи у 1,4-5 разів. 

Шкідливому впливу хімічних факторів у вигляді аерозолів в найбільшій мірі 

піддаються апаратники при дозуванні сировини, складанні суміші за заданими 

співвідношеннями компонентів, завантаженні та вивантаженні продукції з 

виробничих ємкостей [96, 98]. Пил деяких речовин містить до 98 % частинок 

розміром менше ніж 5 мкм, що сприяє їх проникненню в організм через 

дихальні шляхи. Крім того багато субстанцій, такі як камфора, йод, саліцилова 

кислота, а також ряд цитостатиків здатні до сублімації за нормальних умов, що 

суттєво підвищує небезпеку хімічного забруднення повітря робочої                     

зони [99-101]. 

 Поєднання впливу комплексу хімічних речовин і шуму є одним із 

небезпечних факторів виробництва і його ступінь залежить від рівнів впливу і 

стажу роботи, який відображає накопичену дозу. Токсичність речовин може 



60 

посилюватися при підвищених або знижених значеннях температури повітря. 

Це відбувається у зв’язку зі зміною функціонального стану організму − 

порушенням терморегуляції, втратою води при посиленому потовиділенні, 

зміною обміну речовин і прискоренням біохімічних процесів. У разі 

прискореного дихання і посилення кровообігу надходження отрути в організм 

через органи дихання посилюється. Швидкість всмоктування токсичних 

речовин також підвищується при розширенні судин шкіри і слизових           

оболонок [30-32, 102]. 

 Шкідливі виробничі фактори хіміко-фармацевтичного виробництва 

можуть впливати на працюючих та за певних умов (інтенсивність, тривалість і 

таке ін.) викликати професійні захворювання, тимчасове або стійке зниження 

працездатності, підвищувати частоту соматичних і інфекційних захворювань,  

призводити до порушення здоров’я нащадків [103-106]. 

 

1.3 Лікарські засоби як етіологічний чинник професійних 

захворювань робітників фармацевтичних підприємств 

 

 1.3.1 Стан професійної захворюваності хімічного генезу в Україні 

 Професійна захворюваність в Україні сьогодні є складною                       

соціально-економічною, медичною та гігієнічною проблемою. До професійних 

захворювань належать такі захворювання, “…які виникли внаслідок 

професійної діяльності працюючого та зумовлені виключно або переважно 

впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних 

з роботою” [105]. Значна увага при цьому приділяється аналізу захворюваності 

на основі застосування прикладної епідеміології, встановлення ризиків для 

здоров’я окремих групп населення та можливості розробки засобів 

профілактики. Використання епідемічного підходу в медицині праці дозволяє 

оцінити здоров’я конкретних контингентів працівників, дослідити взаємозв'язок 

між захворюваністю та професійною діяльністю, виявити специфічні шкідливі 
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фактори і причинно-наслідкові зв'язки та оцінити ефективність          

пофілактичних мір [15, 107, 108]. 

 На основі накопичених фактичних даних щодо епідеміологічних проявів 

професійних хвороб були здійснені теоретичні узагальнення щодо 

закономірностей процесу формування та поширеності професійної 

захворюваності, розробки профілактики й зниження рівнів цієї патології серед 

робітників, визначені державні пріоритети в охороні здоров’я працюючих. 

Показано, що особливої уваги потребує вивчення професійної захворюваності, 

викликаної хімічними чинниками. Серед хвороб хімічного генезу виявлені такі 

види професійної патології, як гострі та хронічні інтоксикації, хвороби шкіри, 

катаракта, токсичні ураження печінки, бронхолегеневої системи, центральної 

нервової системи, ураження шкіри хімічної етіології, онкологічна патологія і 

таке ін. [24, 33, 108, 109]. При вивченні обставин, що впливають на розвиток 

вказаних патологій, встановлено, що найбільший вплив має недосконалість 

технологій, машин і механізмів (у середньому 30 %). Відсутність, 

недосконалість, несправність і невикористання засобів індивідуального захисту 

призводить до виникнення хімічної патології в 18 % випадків, порушення 

правил техніки безпеки, режимів праці та відпочинку, недосконалість робочих 

місць – 17 %, відсутність, несправність, неефективність санітарно-технічних                     

установок – 13 %, інші причини – 22 %. Необхідно також враховувати 

підвищену чутливість організму працюючих до окремих хімічних речовин. 

Позитивно впливають на зниження професійної захворюваності хімічного 

генезу заходи, що зменшують вплив хімічних речовин на працюючих. До них 

відносяться автоматизація виробництва, дистанційне керування, герметизація 

обладнання, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, 

створення систем індивідуального моніторингу за умовами праці та 

показниками здоров’я працюючих, проведення якісних періодичних медичних 

оглядів. Загалом слід відмітити, що в Україні спостерігається досить складна й 

недостатньо вирішена ситуація відносно професійної захворюваності, 
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спричиненої широким використанням хімічних речовин, практично в усіх 

видах економічної діяльності [109-111]. 

 

 1.3.2 Особливості професійних захворювань робітників 

фармацевтичного виробництва 

 Фармацевтичне виробництво є одним із найбільш матеріаломістких 

галузей промисловості і, згідно з міжнародною класифікацією (Агентство з 

охорони навколишнього середовища США), відноситься до групи екологічно 

небезпечних виробництв [38, 112-114]. Продукцією фармацевтичних 

підприємств є, в першу чергу, фармацевтичні преарати (окрім виробів 

медичного призначення). Кожен фармацевтичний препарат складається з 

активної речовини, змішаної з низкою допоміжних речовин, що дає можливість 

обробляти та дозувати лікарський засіб [115]. Працівники, які займаються 

виготовленням лікарських засобів, можуть піддаватися дії АФІ, які розроблені з 

конкретною метою ‒ взаємодія з системами людського організму та 

модифікація його функціонування [67]. При цьому кожен терапевтичний клас 

ліків має певні біохімічні мішені, причому для більшості ЛЗ ймовірна наявність 

декількох мішеней/рецепторів. З позицій сучасних знань про механізми 

взаємодії ксенобіотика з організмом, токсичну дію речовини в більшій мірі 

визначає його концентрація в районі біологічної мішені, що в значній мірі 

пов'язано з його біодоступністю. Біодоступність речовини залежить від 

багатьох факторів і, перш за все, від швидкості подолання хімічним агентом 

різноманітних тканинних і клітинних бар'єрів, при якій досягається необхідна 

концентрація речовини в органі-мішені, де здійснюється відповідний токсичний 

ефект. Швидкість подолання речовиною різних бар'єрів залежить від          

фізико-хімічних властивостей самого хімічного агента (здатності до іонізації, 

дисоціації, розчинення в ліпідах, зв'язування з білками плазми крові, білками 

міжклітинної простору, з білками всередині клітини і т. п.). Відповідно ліки 

проявляють свою фізіологічну дію як на субклітинному, так і на клітинному та 

тканинному рівні [116-119]. Хоча вищезгадана модифікація є загалом бажаною 
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для пацієнтів, будь-які зміни функції, позитивні чи негативні ‒ це 

неприйнятний ефект у фармацевтичній промисловості. Крім того, розробки в 

галузі досліджень для нових сполук та методи дослідження створюють 

додаткові небезпеки. При цьому розробляються нові види терапевтичних 

засобів з врахуванням нових аспектів функціонування клітини людини та 

взаємозв'язку між активністю генів та функціями білків, які вони виробляють 

(геноміка та протеоміка). Використовуючи ці методи, можна отримати сполуки, 

які здатні принципово змінювати функцію клітин в порівнянні з традиційними 

хімічними терапевтичними засобами [118-120]. 

 Лікувальну дію фармацевтичних препаратів, що є домінуючою, 

називають основною. З терапевтичного погляду то цілком бажана дія. Побічна 

дія – будь-яка небажана реакція, спричинена фармакологічними властивостями 

лікарського засобу, що спостерігається винятково за умови застосування в 

дозах, рекомендованих для певного медикаменту. Побічна реакція – небажана 

для здоров’я людини, небезпечна реакція у випадках, коли виключений 

причинно-наслідковий зв’язок між цією реакцією та застосуванням лікарських                             

засобів [28, 50, 119, 120]. Дані фармаконагляду про побічну дію лікарських 

засобів є важливою інформацією для прогнозування характеру їх шкідливого 

впливу на виробництві та розробки допустимих меж впливу субстанцій на 

робітників [24, 43, 120-123]. Відповідно до характеру побічних реакцій та 

значень параметрів токсичності визначаються категорії токсичності субстанцій 

та відповідні превентивні міри на виробництві [30, 124]. Так, згідно з 

класифікацією, запропонованою The International Academy of Compounding 

Pharmacists (IACP), субстанція відноситься до категорії небезпечних,                 

якщо вона є: 

‒ фармакологічноактивною при дозі нижче ніж 150 мкг/кг ваги тіла дорослої 

людини; 

‒ має значення допустимої межі професійного впливу до 10 мкг/кг; 

‒ має високу селективність до певного рецептора чи здатна гальмувати 

роботу ферментів; 

http://www.iacprx.org/
http://www.iacprx.org/
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‒ чинить канцерогенний, мутагенний ефект; 

‒ володіє високою токсичністю на рівні чи нижче терапевтичної дози. 

 Також, згідно з дефініціями IACP, небезпечною вважається нова 

речовина з невивченим фармакологічним потенціалом та токсичністю. 

 Основу виробничої діяльності більшості робітників хіміко-

фармацевтичного виробництва складає управління апаратами та приладами, а 

також візуальні спостереження за працюючим обладнанням. Основними 

шляхами, через які проникають шкідливі речовини в організм робітників – це 

дихальні шляхи, а також шкіра. Субстанції можуть знаходитись в повітрі у 

вигляді парів, газоподібних речовин, але найчастіше – пилу та аерозолів. 

Найбільш небезпечним шляхом надходження шкідливих речовин в організм є 

органи дихання (інгаляційний шлях) [125, 126]. 

 Характерними особливостями виробничої діяльності робітників основних 

виробничих професійних груп є: великий обсяг робочих операцій, 

зосередженість на визначених об’єктах, нервово-психічне напруження. При 

цьому значну частину робочої зміни становлять ручні операції. Робота 

ускладнюється цілим рядом несприятливих чинників: шум, високі температури 

(запайщики ампул, апаратники, гранулювальники), але основною особливістю 

хіміко-фармацевтичного виробництва є застосування великої кількості 

різноманітної хімічної сировини, яка представляє небезпеку для здоров'я 

людини. У зв’язку з високими вимогами, які висуваються до якості реакційних 

мас та сировини, операції з відбору технологічних проб і очищення сполук 

широко включені в технологічний процес. Відбір проб в середньому під час 

виробничого процесу становить 3-5 % робочого часу, при цьому концентрації 

шкідливих речовин в повітрі робочої зони можуть перевищувати гігієнічні 

регламенти в 2-28 разів. Фільтрація і промивка напівпродуктів здійснюється, як 

правило, за допомогою розчинників і становить 12-15 % робочого часу 

апаратника [31, 38, 97, 116, 119]. 

 Найбільш шкідливі наслідки впливу ЛЗ на здоров'я робітників 

проявлялись в результаті гострого фармакологічного ефекту. Прикладом є госте 
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отруєння оператора з виробництва глібенкламіду, яке призвело до 

гіпоглікемічної коми, а також отруєння барбітуратами [127, 128]. 

 Розвиток несприятливих фармакологічних ефектів ‒ не єдина проблема, 

пов’язана з впливом фармацевтичних препаратів. Сенсибілізація дихання була 

відзначена у зв'язку з впливом декількох сполук: антибіотики пеніциліну, 

цефалоспорину та ферменти. Інші хімічні терапевтичні агенти, які викликають 

такі проблеми, включають циметидин, лізиноприл, α-метилдопу та 

сальбутамол. У цих випадках не завжди ясно, чи був ефект сенсибілізацією чи 

вторинним до прямого фармакологічного ефекту, спричиненого дією сполук на 

дихальні шляхи. Особливу проблему створює асоціація бронхоконстрикції з 

впливом опіатів, які володіють здатністю до вивільнення гістамінів [116]. 

Професійна астма може виникати в процесі виробництва таких препаратів чи 

субстанцій, як ранітидин, омепразол, лізиноприл, 5-хлоро-1-метил-4-

нітроімідазол, 2-аміно-тіофенол, ряду антибіотиків, а також під впливом, 

опіоїдів – дигідроксикодеїну, оксикодону та ін. [37]. У робітників, які 

контактували з лікарськими засобами, і в першу чергу – з антибіотиками, було 

зафіксовано значно вищу поширеність хронічних респіраторних симптомів, 

таких як гайморит, носовий катар та задишка [129]. Вдихання пептидази та 

лізоциму, які є протизапальними засобами, може спричинити у працівників 

опосередковані імуноглобуліном IgE бронхоконстрикції [130]. 

 Сенсибілізація шкіри робітників у вигляді гострої мультиформної 

еритеми викликали антагоністи Н2-рецептора − ранітидин, а також проміжний 

продукт, що використовується у виробництві циметидину. Відмічено алергічні 

реакції у вигляді контактного дерматиту на інгібітори протонної помпи, а також 

при контакті з цитотоксичними лікарськими засобами, зокрема 

мехлоретаміном, мітоміцином С, кармустином, та мелфаланом і 

хлорамбуцилом [131-133]. Шкірні алергічні реакції, в першу чергу, контактний 

дерматит, були зафіксовані у працівників, які займаються виробництвом 

блокаторів кислот [134-136]. Порошкоподібний азитроміцин викликає 

контактну сенсибілізацію та інші реакції гіперчутливості [137]. 
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 Задокументовано дані про інші несприятливі наслідки для здоров’я 

фармацевтичних працівників, а саме: структурні зміни в очах, прискорену 

функцію згортання крові, гіпоглікемію через вплив протидіабетичних 

препаратів, таких як сульфонілсечовина, та діуретичних і гіпотензивних 

засобів; ефекти, пов'язані з виробництвом антигіпертензивних                                                     

препаратів [37, 107, 109, 138]. 

 Ураження системи крові може зустрічатися в умовах професійного 

контакту з ароматичними вуглеводнями та з деякими лікарськими препаратами 

(сульфаніламіди, похідні піразолону, інші нестероїдні протизапальні засоби, 

цитостатики). Було з’ясовано, що такі речовини, як нікотинова кислота, 

хлоралгідрат та їх поєднання з іншими сполуками (антибіотиками, вітамінами, 

панкреатином, лідокаїном, саліцилатами, формаліном, дибазолом та ін.) мають 

виражену подразнювальну дію [139, 140]. 

 Особливе занепокоєння викликає вплив на робітників цитостатичних 

препаратів, який включає гострі симптоми, такі як нудота, блювота, головні 

болі та випадіння волосся, проблеми з репродуктивним здоров’ям та 

потенційний розвиток раку, а також захворювань нирок, центральної нервової 

системи, алергічних реакцій, які призводили до розвитку астми [120, 125]. 

 У працівників, які брали участь у виробництві левоміцетину та 

азатіоприну, виявлено суттєве зниження середнього рівня ретикулоцитів та 

нейтрофілів крові, що може вказувати на мієлотоксичний потенціал                          

сполук [141]. 

 Дисфункцію репродуктивних органів в умовах фармацевтичного 

виробництва пов’язують з наявністю таких речовин, як сольвент та 

кортикостероїди [142, 143]. При оцінюванні репродуктивної функції дружин 

300 чоловіків, які працювали на фармацевтичній фабриці та піддавались дії 

сульфаніламідів, було зафіксовано достовірне збільшення відсотка абортів та 

мертвонародженого потомства у порівнянні з контрольною групою [144]. 

 При порівнянні рівня смертності 672 працівників фармацевтичних 

підприємств британської компанії, які працювали між 1973 і 1981 роками, з 
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двома референтними групами (загальне населення Англії та група працівників), 

встановлено достовірно вищий рівень смертності саме в дослідній групі. Щодо 

смертності від раку, то достовірна різниця спостерігалась у смертності лише 

чоловіків і найбільша кількість патологій була представлена змінами 

підшлункової залози [145]. 

 Професійний вплив хімічних факторів фармацевтичного виробництва на 

функцію печінки вивчався у групі працівників віком від 21 до 56 років на 

ділянці з виробництва антигістамінних препаратів, антибіотиків, дезінфікуючих 

засобів, кортизону. При цьому було виявлено достовірні відхилення від норми 

біохімічних показників функції печінки, які у всіх працівників дослідної групи 

мали подібний характер [146]. 

 Результати комплексного медичного обстеження на ВАТ “Органіка” 

(Росія) в 2009-2016 рр. виявили специфічні проблеми хіміко-фармацевтичного 

виробництва: від 47 % до 88,5 % працюючих страждають захворюваннями 

ЛОР-органів (риніти, ларингіти, фарингіти і їх поєднані форми вазомоторного, 

алергічного, субатрофічного і атрофічного характеру), які безпосередньо 

пов’язані з дією виробничих факторів, і перш за все ‒ хімічного. Майже в 3 рази 

частіше зустрічаються захворювання печінки і жовчних шляхів у робітників, 

які мають постійний контакт з виробничими хімічними факторами. У межах від                  

5,7 % до 13 % зареєстровані захворювання дихальної системи. У 12 % 

оглянутих робітників виявлені дерматити, які підтверджуються шкірними 

пробами з розчинами речовин, що використовуються на виробництві, 

прискорені процеси деструкції еритроцитів і гемоглобіну, знижена функція 

клітинного імунітету, що свідчить про певну напругу адаптаційних процесів в 

організмі, змінився вітамінний баланс і гормональний статус працюючих. Це 

так звані ранні, невидимі зміни, які в подальшому можуть призвести до 

клінічно виражених форм патології [38, 97, 147, 148]. 

 Показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (у 

випадках на 100 працюючих) на ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” за 

1996-2000 рр. коливались за 6 нозологічною групою (хвороби нервової 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tomei+F&cauthor_id=7677429
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tomei+F&cauthor_id=7677429
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системи) в межах 13,9-7,9 випадків; за 2006-2010 рр. – в межах                           

5,5-3,6 випадків. За 9 нозологічною групою (хвороби системи кровообігу) –                    

11,5 – 3,7 та 4,0-2,3. За 10 нозологічною групою (хвороби органів дихання) –              

53,3-31,7 та 37,0-29,7, що є найвищим показником [29]. 

 Як стверджують дані досліджень таких впливових міжнародних 

організацій, як US Food and Drug Administration (FDA), European Medicines 

Agency (EMA), та Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW), які 

відповідальні за наукову оцінку, нагляд та моніторинг лікарських засобів, вплив 

субстанцій на здоров’я робітників фармацевтичних підприємств вивчається та 

освітлюється в наукових повідомленнях в недостатній мірі, хоча є докази 

підвищеного рівня як захворюваності, так і смертності у цій верстві                        

населення [37]. Наголошується, що впровадження вимог Good Manufacturing 

Practices, Good Laboratory Practice and Good Clinical Practice має бути лише 

частиною авторизації фармацевтичних препаратів. В обов’язковому порядку 

при авторизації слід розробляти критерії та методи оцінки шкідливого впливу 

лікарських засобів на здоров’я працівників, що на практиці практично не 

виконується [121]. На фоні інтенсивного розвитку фармацевтичної галузі 

промисловості у європейських країнах, детальної інформації, яка підтверджує 

взаємозв’язок рівнів забруднення повітря робочої зони та станом 

захворюваності працівників цієї сфери, є недостатньо. При цьому 

підкреслюється важливе значення широкомасштабних епідеміологічних 

досліджень, які змогли б дати відповідь про характер змін та, зокрема, про 

віддалені наслідки шкідливого впливу лікарських засобів на здоров’я 

працівників в умовах виробництва [29, 30, 43]. Тому на даний момент стоїть 

питання щодо визначення шляхів оцінки професійних ризиків, а також 

впровадження відповідних превентивних заходів та здійснення                         

санітарно-виробничого контролю на фармацевтичних                                     

підприємствах [43, 149, 150]. 
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 1.4 Законодавчі та методичні основи охорони праці робітників 

фармацевтичних підприємств від впливу шкідливих хімічних факторів 

 Для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру 

й зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці у 

1919 році урядами різних країн було засновано Міжнародну Організацію Праці 

(МОП чи International Labour Organization) ‒ спеціалізовану установу 

Організації Об’єднаних націй (ООН), яка є сьогодні однією з найстаріших і 

найбільш представницьких у світі структур. Членами МОП є 185 держав світу, 

серед яких й Україна. Водночас безпека і гігієна праці були у центрі уваги 

МОП з часів її створення та залишаються досі основоположною                                    

вимогою [151-156]. 

 В рамках вимог міжнародного права, прийнята в грудні 2000 року 

Європейським парламентом, Радою та Комісією ЄС, Хартія основних прав ЄС 

проголосила серед інших невід’ємних прав та свобод людини і право на работу 

в умовах, які забезпечують охорону її здоров’я, безпеку та гідність. Цей 

принцип також лежить в основі формулювання Договору про функціонування 

ЄС (Treaty on the Functioning of the European Union) та закріплений багатьма 

підзаконними актами [157, 158]. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, яка набула чинності першого вересня 2017 року, передбачає 

імплементацію європейських стандартів у вітчизняну нормативно-правову базу, 

в тому числі велика увага в Угоді приділяється гігієні праці, та, зокрема, впливу 

хімічних речовин на роботі, що, в першу чергу, відображено в                                             

Директиві Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 [10-13, 16, 159-162]. Директива Ради 

№ 98/24/ЄС від 07.04.1998 визначає термін “хімічна речовина” як “будь-який 

хімічний елемент чи сполука, в чистому вигляді, або у суміші з іншими 

речовинами, природного або штучного походження, використана або виділена, 

в тому числі, у вигляді відходів виробництва, одержана спеціально, або не 

спеціально, випущена або ні на ринок” [18, 162]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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 1.4.1 Нормативно-правові акти України, які регламентують вплив 

шкідливих хімічних факторів фармацевтичного виробництва 

 Основними регуляторними актами України у сфері охорони праці та 

захисту робітників від впливу шкідливих хімічних факторів є Закон “Про 

охорону праці” та Закон “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення” [3, 4]. Закон “Про охорону праці” визначає основні 

положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх 

життя і здоров’я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні і здорові 

умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини 

між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. 

Закон “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 

регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних 

органів, підприємств, установ, організацій та громадян. Цим Законом 

встановлюються значення таких термінів, як “санітарне та епідемічне 

благополуччя населення”, “небезпечний фактор”, “санітарно-епідеміологічний 

норматив (гігієнічний норматив, епідеміологічний показник, протиепідемічний 

норматив)” і таке ін. 

 Державні санітарні норми та правила “Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу” від 08.04.2014 р. за № 248 

регулюють процес гігієнічної оцінки умов та характеру праці на робочих місцях 

працівників на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм                      

власності [104]. В цьому документі наводяться значення таких термінів, як 

“безпечні умови праці”, “гігієнічний норматив”, “гранично допустима 

концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони (ГДКр.з.)”, “гранично 

допустима максимальна разова концентрація шкідливої речовини у повітрі 

робочої зони (ГДКр.з.м.р.), “гранично допустима середньозмінна                
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концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони” (ГДКр.з.с.з.), 

“професійний ризик” і таке ін. 

 Відповідно до “Положення про гігієнічну регламентацію та державну 

реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення 

гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів” від                       

13 червня 1995 р. − “Гігієнічна регламентація − це розроблення на підставі 

сучасних даних науково обгрунтованих гігієнічних нормативів (регламентів), 

що гарантують безпеку та (або) нешкідливість для людини небезпечних 

факторів навколишнього (в тому числі виробничого) середовища і дотримання 

яких забезпечує оптимальні чи допустимі умови життєдіяльності”. Гігієнічний 

регламент − це кількісний показник, який характеризує оптимальний чи 

допустимий рівень в тому числі хімічних факторів виробничого середовища [5].

 Державними регламентами допустимого вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої зони в Україні є ГДК та тимчасові нормативи ‒ ОБРВ. 

Історично склалось, що гігієнічне нормування хімічних виробничих факторів, 

як за часів колишнього Радянського Союзу, так і в пострадянський період, 

здійснюється в напрямку розробки двох типів гранично допустимих 

концентрацій ‒ ГДКр.з.м.р. та ГДКр.з.с.з. з одночасним встановленням обох 

значень [48, 55, 163, 164]. Сьогодні чинним в Україні є перелік гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони 

затверджений наказом МОЗ України від 14 липня 2020 року за № 1596 і який 

включає ГДК та ОБРВ [165]. 

 Угодою передбачено імплементацію у вітчизняне законодавство                       

29 директив ЄС (Додаток XL до Глави 21 Угоди), вісім з яких безпосередньо 

стосуються захисту здоров’я працівників від впливу шкідливих хімічних 

речовин на роботі [13-15]. Згідно з Концепцією реформування системи 

управління охороною праці в Україні та планом заходів з виконання Угоди про 

асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 

жовтня 2017 року за № 1106, серед інших завдань, які торкаються 

вищезгаданого питання, Україна зобов’язана до 31 жовтня 2024 року привести 
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у відповідність з нормами ЄС окремі регламенти допустимого вмісту хімічних 

речовин у повітрі робочої зони [16, 166, 167]. Переліки гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, які, відповідно до 

вимог Угоди про асоціацію, Україна у найближчому часі повинна 

імплементувати у своє законодавство, містяться у семи Директивах ЄС [10, 13, 

160, 168-175]. 

 В свою чергу Україна володіє академічною базою знань та 

напрацюваннями наукових шкіл в області гігієнічного регламентування 

шкідливих хімічних факторів виробництва, в основу якого покладено принцип 

пороговості [176-182]. 

 При встановлені регламентів допустимого впливу ЛЗ на здоров’я 

парацівників, які задіяні у їх виготовленні, підходи принципово не 

відрізняються від загальноприйнятої методології встановлення ГДК чи ОБРВ 

потенційно токсичних речовин [24]. Зберігається уніфікована                       

етапність (рис. 1.11). 

 Перший етап – це лабораторна розробка нових сполук і він включає 

обґрунтування ОБРВ у повітрі робочої зони за результатами отриманих 

параметрів токсикометричних та терапевтичних доз. Другий етап – 

обґрунтування ГДК в хронічному досліді на лабораторних тваринах з 

врахуванням можливих віддалених наслідків. Одночасно повинні бути 

розроблені методи контролю концентрацій ЛЗ у повітрі робочої зони. Третім 

етапом передбачається проведення корекції експериментально обґрунтованих 

ГДК за результатами епідеміологічних спостережень. 

 Якщо ЛЗ пройшли необхідні експериментальні та доклінічні 

дослідження, то використання наявних даних вподальшому значно скорочує 

об’єм проведених токсикологічних досліджень з обґрунтування нормативів, в 

тому числі зі встановлення алергенної та імунотоксичної дії, а також 

віддалених ефектів впливу [24, 182]. 
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Рисунок 1.11. Схема поетапного вивчення лікарських засобів [24]. 

 

 Одним із важливих критеріїв пріоритетності встановлення ГДК чи ОБУВ 

стосовно до умов хіміко-фармацевтичних підприємств та об’ємів 

токсикологічних досліджень, які плануються, є зона терапевтичної дії – якщо 

значення терапевтичного індексу нижче 5, мінімальної добової терапевтичної 

дози (МДТД) – до 0,05 г, найбільшої добової терапевтичної дози (НДТД) –                       

до 0,1 г, а також здатність викликати психологічну та фізичну залежність, 

впливати на синтез нуклеїнових кислот чи спричиняти канцерогенну дію. 
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 Необхідною умовою при обгрунтуванні гігієнічного нормативу ЛЗ є дані 

про їх хімічну будову, фізико-хімічні характеристики, агрегатний стан, умови 

виробництва, фармакологічну активність та токсикологічні властивості, що 

може суттєво скоротити обсяг токсикологічних досліджень. Наприклад, 

інформація про стабільність ЛЗ, протипокази та побічні ефекти може вказувати 

на характер токсичної дії речовини, а кратність та тривалість клінічного 

застосування – для попередньої оцінки кумулятивних властивостей. Володіючи 

даними про токсикологічні та фармакологічні властивості субстанцій, доцільно 

передбачити обстеження тварин в момент, коли концентрація хімічної 

речовини в біосубстраті досягає максимуму [24]. 

 Методичним документом для розробки гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту ЛЗ у повітрі робочої зони є методичні вказівки 

“Обґрунтування гранично допустимих концентрацій лікарських засобів у 

повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі населених місць”, затв. наказом 

МОЗ України № 544 від 21.10.2005 р. [49]. Принципові підходи до гігієнічного 

нормування ЛЗ у повітрі робочої зони не відрізняються від загальноприйнятої 

методології встановлення гранично допустимої концентрації шкідливих       

речовин [176-182]. Разом з тим вони мають свої особливості, обумовлені не 

тільки специфічними властивостями даної групи речовин, але й умовами 

промислового виробництва. Величина ОБРВ обґрунтовується шляхом 

застосування параметрів токсикометрії, терапевтичних доз, фізико-хімічних 

констант, а також шляхом інтерполяції та екстраполяції в рядах сполук, що 

близькі за хімічною структурою, фізико-хімічними властивостями та 

характером біологічної дії. Регламент ОБРВ встановлюється на період, що 

передує проектуванню виробництва. Одночасно з обґрунтуванням нормативу 

розробляються методи контролю ЛЗ в повітрі робочої зони. Відповідно до 

вказаного документу, враховуючи високу вартість ЛЗ доцільно, по-перше, 

проводити тільки субхронічні експерименти, по-друге, використовувати метод 

інтраназальних чи інтратрахеальних інсталяцій з подальшим перерахуванням 

дози, яка вводиться експериментальним тваринам, на концентрацію ЛЗ в 
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повітрі, що вдихається. Вважається, що прояви професійної патології 

робітників, зайнятих виробництвом ЛЗ, в цілому, повторюють побічні реакції, 

що спостерігаються в клінічних умовах при контактному, пероральному і 

інгаляційному застосуванні ЛЗ з лікарською метою. В більшості випадків вони 

зводяться до явищ, пов’язаних з алергічними і токсичними реакціями, що 

враховується у принциповій схемі досліджень по гігієнічному                      

обґрунтуванню ГДК ЛЗ. 

 При встановленні ГДК ЛЗ в повітрі робочої зони відштовхуються від 

порогу лімітуючого показника шкідливої дії в субхронічному експерименті. 

Водночас для переходу від порогової концентрації до ГДК в повітрі робочої 

зони необхідно вибрати коефіцієнт запасу, який збільшується при збільшенні 

абсолютної токсичності, при збільшенні кумулятивних властивостей, при 

вираженій подразнювальній дії на слизові оболонки чи шкіру, при значних  

розбіжностях видової чутливості досліджуваних тварин і не повинен бути 

менше 3 та не повинен перевищувати 20. Визначення порогів гострої 

інгаляційної та хронічної дії ЛЗ та тимчасових гігієнічних нормативів (ОБРВ) 

може бути здійснено в залежності від МДТД (внутрішньоочеревинно) та НДТД 

з використанням певних формул [42, 49]. Не рекомендовано проводити такі 

обрахунки для речовин, які є нутріцевтиками, для речовин, призначених для 

місцевого застосування чи парентерального введення, при наявності у речовин 

вибіркової подразнювальної, сенсибілізуючої дії чи здатності викликати 

віддалені ефекти. 

 У випадках, передбачених санітарними нормами, підприємства, установи 

і організації зобов’язані розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні 

заходи та забезпечувати лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм 

щодо безпеки шкідливих для здоров’я факторів [4, 161]. В Україні до 

недавнього часу при розробці методик вимірювання концентрацій хімічних 

речовин у повітрі робочої зони керувались методичними документами, які були 

затверджені у 70-90 роки, а саме – ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 8.010-99,                      

ГОСТ 12.1.016-79 [58, 183-186]. Згідно з сучасними вимогами (Eurachem Guide, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12?find=1&text=%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC#w13
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2014, ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) методики вимірювання, в першу чергу, 

повинні бути перевірені на придатність або, інакше, валідовані та верифіковані 

[186, 187]. Відповідно до Eurachem Guide, 2014 – “валідація методу за своєю 

сутністю є процес установлення аналітичних вимог та підтвердження того, що 

можливості даного методу відповідають поставленому завданню. Невід’ємною 

частиною цього є оцінювання характеристик методу”. Відповідно верифікація 

(Eurachem Guide, 2014) – це “надання об’єктивних доказів щодо виконання 

специфічних вимог”. 

 Як правило, під час валідації методу встановлюються та оцінюються 

наступні характеристики: селективність, вплив завад, межа виявлення (LOD) і 

межа кількісного визначення (LOQ), робочий діапазон, аналітична чутливість, 

правильність (зсув, ступінь вилучення), прецизійність (збіжність, проміжна 

прецизійність та відтворюваність), невизначеність вимірів, стійкість 

(робастність). 

 Окремі з цих вимог враховані у стандарті EN 482:2012+A1:2015 

“Workplace exposure – General requirements for the performance of procedures for 

the measurement of chemical agents”, який в нашій державі прийнято як 

національний стандарт методом “підтвердження” за позначенням                            

ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+А1:2015, IDT) “Загальні вимоги до 

характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин у повітрі робочої 

зони” і який на даний момент діє лише в англомовній версії. Стандарт є 

узгоджений з принципами Директиви Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 і 

встановлює загальні вимоги до всіх етапів процедури вимірювання 

концентрацій хімічних агентів у повітрі робочої зони [188]. 

 Варто зауважити, що вищезгаданим стандартом вводяться такі поняття, 

як скринінг-вимірювання середньозваженої у часі концентрації, скринінг-

вимірювання для визначення зміни концентрації в часі чи в просторі, 

вимірювання для порівняння з граничними значеннями і періодичні 

вимірювання, пов’язані з сутністю величин TWA чи STEL [188]. Поняття 

“averaging time” (час усереднення) − це час, рівний тривалості відбору проб, і 
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він повинен бути рівним або меншим за період, для якого встановлена ГДК. 

При цьому діапазон вимірювань методики або приладу повинен охоплювати 

значення від 0,1 ГДК до 2 ГДК для довготривалих вимірювань і від 0,5 ГДК до 

2 ГДК − для короткочасних. Окрім того прописуються вимоги до значень 

розширеної невизначеності вимірювання в залежності від періоду відбору. 

Бюджет невизначеності вимірювань повинен встановлюватись з врахуванням 

вкладу на етапі відбору проб повітря, транспортування та зберігання проб, на 

етапі аналітичного вилученням проби, враховувати мінливість самого методу 

визначення (прецизійність та точність методу) і таке ін., тобто, мова йде саме 

про розширену невизначеність. Окрім того, вимоги до випробувальних 

лабораторій, які виконують методики вимірювання, викладені у                                                                         

ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 [187]. 

 Особливе місце в системі забезпечення належних умов праці та безпеки 

підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості займає впровадження норм 

належної виробничої практики, системи управління безпекою та гігієною праці 

з використанням ризик-орієнтованого підходу відповідно до                                     

ДСТУ OHSAS 18001:2010, що викликано, в першу чергу, як жорсткою 

конкуренцією з імпортною продукцією, так і конкуренцією на внутрішньому 

ринку [34, 35]. Окрім того рівні хімічного забруднення виробничої зони 

фармпідприємств регламентуються “Настановою щодо встановлення лімітів 

впливу на здоров’я для ідентифікації ризику при виробництві різних лікарські 

засобів на спільній ділянці” (Guideline on setting health based exposure limits for 

use in risk identification in the manufacture of different medicinal products) [36]. 

Важливою вимогою згаданих документів є саме максимальне зниження рівнів 

контамінації виробничої зони активними фармацевтичними інгредієнтами. 
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 1.4.2 Світовий досвід регламентації шкідливого впливу лікарських 

засобів в умовах виробництва 

 У 1997 році Міжнародною організацією праці (International Labour 

Organization чи ILO) було запроваджено термін “Occupational exposure limit” чи 

“OEL” в перекладі “межа професійного впливу”, як уніфікований кількісний 

показник впливу шкідливих хімічних речовин на робочому місці. Інша назва 

таких нормативів – ліміти, встановлені за показниками впливу на здоров’я, або 

Health-Based Exposure Limits. Розробляються вони виходячи з принципу оцінки 

залежності між впливом шкідливих хімічних речовин на здоров’я працівників і 

рівнем їх виробничої експозиції і є усередненими концентраціями хімічної 

речовини в повітрі у зоні дихання працівника, віднесеними до певного 

відлікового часового відрізка. При цьому шкідлива речовина, яка знаходиться в 

повітрі на рівні регламентованої концентрації (mg/m3 чи ppm), не повинна 

негативно впливати на людину чи її потомство [188-189]. 

 При розробці OEL ретельно оцінюється наявна наукова інформація з 

залученням десятків робочих груп та різноманітних установ. Як результат, 

процес впровадження нормативів достатньо довготривалий і, до прикладу, 

лише етап розгляду матеріалів вповноваженими організаціями триває декілька                    

місяців [192-198]. 

 Серед усіх типів OELs найпоширенішими є так звані гранично допустимі 

величини чи Threshold limit values (TLVs) ‒ регламенти, які запроваджені 

Американською конференцією урядових промислових гігієністів                                   

чи ACGIH (США). Threshold limit value ‒ це максимальна щоденна 

концентрація небезпечних речовин, що потрапляють у повітря, впливу яких 

можуть піддаватися здорові працівники щоденно упродовж всього робочого 

стажу (за умови 8 годинної зміни та 40 годинного робочого тижня), не 

відчуваючи значних несприятливих наслідків для здоров’я [199-200]. Такі 

країни як Австралія, Ірландія використовують величини TLVs, прийняті 

ACGIH; в Бразилії, за виключеням невеликого переліку речовин, 

використовують TLVs, перераховані на 48 годинний робочий тиждень. 
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 Слід сказати, що регламенти TLVs (ACGIH) у США не мають 

регуляторного статусу, а є основою для розробки регламентів, які 

затверджуються на державному рівні ‒ Permissible Exposure Limit (PEL), і які 

розробляються Національним інститутом праці (National Institute for 

occupational safety and Health чи NIOSH) та встановлюються і публікуються 

Адміністрацією з охорони праці чи Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA). Відповідно PEL ‒ це максимально допустима верхня межа впливу 

небезпечної речовини, якому може піддаватися працівник впродовж 8 годин і за 

своєю суттю PEL майже аналогічний TLV. 

 Ще одним критерієм шкідливої дії хімічних речовин на виробництві в 

США є рекомендований ліміт впливу (REL). Він не має регуляторного статусу і 

означає верхній рівень впливу небезпечних речовин, який, згідно з NIOSH, 

захищає безпеку та здоров’я працівників упродовж робочого часу, якщо його 

використовувати в поєднанні з іншими превентивними заходами (маркування 

небезпеки, навчання працівників, використання засобів індивідуального захисті 

і таке ін.). В певній мірі OSHA відштовхується від значень REL при розробці 

Permissible Exposure Limit. 

 Всі вищенаведені типи регламентів поділяються на три категорії:                  

Тime-weighted average (наприклад TLV-TWA) − максимальна середня 

концентрація хімічної речовини в повітрі, яка розрахована на 8 годинний 

робочий день 40 годин щотижня (період тестування повітря 8 годин з 

подальшим розділенням); short-term exposure limit (наприклад TLV-STEL) – 

максимальна середня концентрація хімічної речовини в повітрі, значення якої 

не може перевищуватись упродовж 15 хв., та ceiling limit (наприклад TLV-C) – 

величина, яку не можна перевищувати в жодному разі і за жоден період часу і 

яка застосовується для речовин з подразнювальним ефектом чи ефектом, який 

наступає негайно. На практиці для об’єктивного оцінювання впливу 

небезпечних речовин на робочому місці працівника, враховуються як мінімум 

дві категорії нормативів [201]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Short-term_exposure_limit
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceiling_limit&action=edit&redlink=1
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 Наступним прикладом поширених типів регламентів допустимого вмісту 

шкідливих хімічних речовин є регламенти, які запроваджуються Європейською 

комісією. Це − граничні величини виробничої експозиції (Occupational exposure 

limit values чи OELVs), запроваджені Директивою Ради № 98/24/ЄС                              

від 07.04.1998 [161, 189, 20-204]. Ця Директива встановлює загальні принципи 

оцінки та запобігання ризикам на виробництві від використання хімічних 

речовин та включає правову базу для орієнтовних (інакше ‒ інформаційних чи 

рекомендаційних) граничних значень (IOELV), обов’язкових граничних 

значень (BOELVs) та обов’язкових біологічних граничних                                    

значень (BLV) [200, 204]. 

 Для деяких речовин, в основному для тих, які впливають на шкіру, на 

центральну нервову систему, роботу серця, встановлюються ліміти при 

короткотривалій дії (short-term exposure limit чи STEL). При цьому норматив 

відноситься до періоду 15 хв. чи менше і вплив не повинен відбуватися більше 

ніж чотири рази на 8-годинну робочу зміну з мінімальним інтервалом 1 година. 

 Ліміти професійного впливу - TLV, PEL, REL, OEL, та ін., як би вони не 

називались, сьогодні залишаються однією з найважливіших складових процесу 

оцінки ризиків та управління ризиками дії шкідливих хімічних речовин на 

виробництві та їх використання є основою практики з гігієни праці. В основі 

розробки цих нормативів лежить емпірична модель “доза-відповідь”, яка 

включає ідентифікацію підпорогового рівня впливу хімічних                                      

факторів [48, 179, 193-197]. Актуальним сьогодні є питання розробки лімітів 

для низькомолекулярних хімічних респіраторних алергенів, які на думку 

деяких авторів, слугують прикладом особливо складних випадків для 

інтерпретації, і у зв’язку з цим такі регламенти переважно встановлюються за 

епідеміологічними критеріями [52, 205-209]. 

 Основні положення щодо поліпшення виробничого середовища для 

забезпечення належного рівня охорони праці, безпеки і здоров’я працівників в 

ЄС регулюються Директивою № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 р. [160] Основним 

нормативним актом ЄС з регулювання виробництва, розміщення та 
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застосування на європейському ринку хімічних речовин є Регламент                 

ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року (так званий регламент REACH – 

Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of chemicals чи Реєстрація, 

Оцінка, Дозвіл і обмеження хімічних речовин). Згідно з Регламентом REACH 

виробники та імпортери зобов’язані надавати до центральної бази даних в 

Європейському хімічному агентстві (ECHA) всю необхідну інформацію про 

властивості хімічних речовин, що дозволило б гарантувати їх безпечне                       

використання [210, 211]. 

 До хімічних речовин, на які не поширюється дія Регламенту REACH, 

відноситься продукція медичного призначення. Проте Директивою Ради                       

№ 98/24/ЄС від 07.04.1998 р. регулюється захист робітників від впливу 

хімічних речовин, в якій вказано: “…під визначення небезпечних хімічних 

речовин підпадають будь-які хімічні речовини, що відповідають зазначеним 

критеріям (мова йде про чинну систему класифікації, пакування та 

етикетування небезпечних речовин та препаратів), а також речовини, які хоч і 

не відповідають зазначеним критеріям, але через свої фізико-хімічні чи 

токсикологічні властивості, або через їх наявність і спосіб використання на 

робочих місцях можуть створювати загрозу для безпеки і здоров’я    

працівників” [211]. Таким чином ідентифікація небезпеки від впливу 

лікарських засобів на виробництві, як і інших хімічних речовин, повинна 

регулюватися на державному рівні, що відображено у 8 вищезгаданих 

директивах (Chemical Agents Directive, CAD) [212]. 

 У 1986 році вперше Адміністрацією з охорони праці США (OSHA) було 

опублікувало вказівки щодо управління ризиками від впливу лікарських засобів 

на робочому місці, а саме – цитотоксичних (протипухлинних) препаратів 

(Yodaiken, 1986). В 1990 році NIOSH та Американське товариство лікарняних 

фармацевтів (ASHP) розглянули вплив на виробництві інших субстанцій з 

врахуванням специфічних характеристик, а саме – генотоксичність, 

карциногенна дія, тератогенна дія, репродуктивна токсичність та 

ембріотоксичність, здатність негативно впливати на рівні низьких доз, 
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переосмисливши термін “небезпечний препарат” за межами безпосередньо 

цитотоксичності. 

 Виробництво ЛЗ відбувається у строго регламентованих умовах з 

дотриманням вимог належної виробничої практики (Good Manufacturing 

Practice (GMP) guidelines), забруднення виробничої зони, зокрема, АФІ, 

опосередковано регламентується “Настановою щодо встановлення лімітів 

впливу на здоров’я для ідентифікації ризику при виробництві різних лікарських 

засобів на спільній ділянці» (Guideline on setting health based exposure limits for 

use in risk identification in the manufacture of different medicinal products) [34, 36, 

212-219]. Досить довготривалий та складний процес встановлення лімітів 

професійного впливу (OELs) спонукає роботодавців фармацевтичної галузі до 

розробки внутрішніх чи інакше – галузевих гігієнічних регламентів, які є 

альтернативою за умови відсутності регуляторного стандарту [40, 43, 220-227]. 

 Пройшло вже понад століття з моменту, коли вперше було впроваджено 

ліміти професійного впливу хімічних речовин у практику спеціалістів 

промислової гігієни. За цей час змінились не лише підходи до встановленя 

OELs, а й типи та шляхи їх використання. Так, за даними GESTIS - International 

limit values for chemical agents, для аспірину (ацетилсаліцилової кислоти) 

розроблено нормативи у 15 країнах світу і при цьому встановлено величини 

OEL на рівні 5 мг/м3 та 0,5 мг/м3, тобто значення різняться на порядок. Для 

іншого, досить поширеного препарату – нітрогліцерину, розроблено нормативи 

у 5 країнах і величини OEL коливаються від 0,03 мг/м3 до 0,2 мг/м3 [225]. Як 

результат спеціалісти з гігієни праці стикаються з проблемою вибору найбільш 

вірогідного значення нормативу [226, 227]. У зв’язку з цим декілька років тому 

було започатковано процес гармонізації OELs на міжнародному рівні, який 

повинен сприяти узгодженню методів оцінювання ризиків впливу хімічних 

речовин на виробництві та підвищенню здатності задіяних сторін, включаючи 

регуляторні органи, розуміти та приймати отримані значення нормативів [198]. 

При цьому наголошується, що основним тестом на визначення того, чи був 

належним чином встановлений OEL, є тест на досягнення балансу між 
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раціональним використанням технічних ресурсів та ступенем захисту здоров’я                            

працівників. 

 

 1.5 Біоетична та токсиколого-гігієнічна значимість використання 

альтернативних методів дослідження токсичності хімічних речовин 

 Одним із пріоритетних напрямків розвитку токсикології останнім часом є 

розробка методів, які можуть бути альтернативою використання тварин при 

біотестуванні хімічних речовин – так званих методів “in vitro”. Такі методи в 

першу чергу виключають використання в експерименті теплокровних тварин і 

здійснюються з застосуванням біологічних моделей другого порядку, 

найпоширеніші з яких є культури клітин, ізольовані тканини, безхребетні, 

гідробіонти, мікроорганізми, найпростіші [228-232]. 

На даний момент альтернативні методи встановлення ступеня 

токсичності набули широкого поширення в усьому світі. В першу чергу – це 

Європейські країни, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Південна 

Корея, Бразилія, Китай та інші, де використання методів “in vitro” закріплено на 

законодавчому рівні у вигляді директив, стандартів, методичних документів 

[53, 231, 232]. Застосування альтернативних методів обумовлене не лише 

питаннями гуманності та етичності, а й прикладними аспектами, зокрема – 

анатомічними та фізіологічними розходженнями в функціонуванні організму 

тварин та людини [39]. 

 В основі проведення гігієнічної регламентації шкідливих хімічних 

факторів у промисловості лежать експерименти зі встановлення ступеня 

токсичності сполук з використанням теплокровних лабораторних тварин і 

багато з яких у світовій практиці вже замінені на альтернативні [160]. 

В 1984 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я було прийнято 

“Міжнародні рекомендації з проведення медико-біологічних досліджень з 

використанням тварин” і тим самим було узаконено так званий принцип                

“трьох R”, сформульований Расселом і Берчем у 1959 році [53, 234-236]. 

Принцип цього методу базується на тому, що оскільки сучасна наука не в змозі 
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повністю відмовитись від досліджень з використанням тварин, необхідно 

прагнути до зменшення кількості тварин в експерименті (“reduction”), до 

покращання умов утримання та використання (“refinement”), також слід 

надавати переваги тваринам, що знаходяться на нижчому щаблі еволюційного 

розвитку або альтернативним об’єктам і методам (“replacement”). 

До міжнародних документів, що стосуються проведення наукових 

експериментів з використанням тварин, належить Європейська конвенція щодо 

захисту хребетних тварин, яких використовують для експериментів або в інших 

наукових цілях [53], Директива № 2010/63/ЄС про захист тварин, що 

використовуються з науковою метою, Федеральний закон про захист тварин 

(Federal Animal Welfare Act, USA) [53, 237, 238]. Термін “тварина” при цьому 

означає “будь-яку хребетну живу істоту, що не має людського походження, 

включаючи личинкові, автономні і / або здатні до відтворення форми, але за 

винятком інших зародкових або ембріональних форм” [53]. Мета цих     

документів – зміцнення законодавчої бази для поліпшення благополуччя 

тварин, в тому числі й експериментальних. Так у Директиві № 2010/63/ЄС [237] 

сказано: слід “…покласти край експериментам над тваринами, замінивши такі 

експерименти замісними підходами, не тваринами. Однак, враховуючи сучасні 

наукові знання, замінити всі експерименти на тваринах поки неможливо. З цієї 

причини законодавство прагне забезпечити поліпшення становища тварин, які 

все ще використовуються для експериментів, і відповідно до правил, що 

випробування на тваринах повинні бути замінені, зменшені та вдосконалені, де 

це можливо”. Документ гарантує, що тварини використовуються в 

дослідженнях лише тоді, коли потенційні медичні, ветеринарні та наукові 

переваги є переконливими та не існує альтернативного методу. Окрім того на 

дев’ятому Світовому Конгресі з альтернатив і застосування тварин в сфері наук 

про життя (9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life 

Sciences, 2014, Чехія), заміну традиційних методів в токсикології на 

використання альтернативних методик було підтримано світовою науковою 

спільнотою. 
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Етапи розробки гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних 

забруднювачів повітря робочої зони традиційно включають вивчення 

параметрів гострої та підгострої токсичності речовин, вивчення субхронічної 

токсичності зі встановленням порогу субхронічної дії, встановлення ступеня 

подразнювальної дії, шкірно-резорбтивної дії, здатності викликати 

сенсибілізацію організму, специфічні та віддалені ефекти [194]. За даними 

літератури, в закордонну практику найширше впроваджені альтернативні 

методи з визначення специфічних та віддалених ефектів впливу, таких як 

мутагенна та канцерогенна активність речовин [239], вплив на репродуктивну 

функцію організму [240]. Успішно використовуються альтернативні тести з 

визначення впливу на шкіру та слизові оболонки, сенсибілізуючої дії, 

нейротоксичної дії [239-245]. 

Досить широку полеміку викликає питання щодо параметрів гострої 

токсичності речовин, які встановлюються альтернативними методами [246]. 

Так як показники гострої токсичності при проведенні експериментів є 

первинними і на їх основі здійснюються подальші математичні розрахунки, до 

повної заміни традиційних методів встановлення гострої токсичності слід 

підходити обережно. Кроки, які робляться в даному напрямку – це скорочення 

кількості експериментальних тварин за рахунок зменшення кількостей доз, які 

вводяться тваринам. Піднімається питання недоцільності вивчення в гострих 

експериментах міжвидової чутливості [247]. Експерименти здійснюються з 

використанням найпростіших, гідробіонтів, мікроорганізмів, а також культур 

клітин. Саме використання культур клітин як тваринного походження, так і 

людського походження є самим пріоритетним напрямком розвитку токсикології 

“in-vitro” на даний момент, так як дає можливість оцінити як загальну 

цитотоксичність, так і специфіку токсичного впливу речовин; тривимірні 

клітинні моделі дозволяють вивчити процеси міжклітинної взаємодії. При 

цьому достовірно становлено кореляційний зв’язок між цитотоксичністю 

сполук та параметрами гострої токсичності [248-251]. 

http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=F53D5AavXLrfr3oS8PA&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=29500023
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Достатньо високим ступенем кореляції з даними класичних 

токсикологічних експериментів володіють тести на живих статевих клітинах 

великої рогатої худоби. При цьому саме перебіг окисно-відновних процесів у 

клітинах живих організмів, активність ензимів, які беруть участь у ресинтезі 

аденозинтрифосфорної кислоти, можуть бути чутливими біохімічними 

маркерами їх фізіологічного стану [252-256]. 

На жаль, відповідно до керівної методології SCOEL (Науковий комітет з 

лімітів виробничого впливу чи Scientific Committee on Occupational Exposure 

Limits) ‒ “Methodology for derivation of occupational exposure limits of chemical 

agents”, і надалі базовими вважаються методи з використанням теплокровних 

тварин: “Дослідження “in vitro” містять низку суттєво різних моделей, що 

значною мірою залежить від впливу на здоров’я людини або токсикологічного 

механізму, якого вони стосуються [194]. Вони можуть надати механістичну 

інформацію, що має відношення до роботи SCOEL. Зокрема, тести на 

мутагенність та генотоксичність “in vitro” можуть підтвердити висновки щодо 

МОА канцерогенних хімічних агентів” (МОА – mode of toxic action чи характер 

токсичної дії). Однак SCOEL рекомендує обгрунтовувати OEL за умови 

обов’язкової наявногсті даних токсикологічних експериментів. 

Для того, щоб тести “іn vitro” відповідали законодавчим вимогам, їх 

основні методи та методології повинні бути не лише детально охарактеризовані 

в науковій літературі, а й оцінені та задокументовані за допомогою 

валідаційних досліджень [237, 257]. Референтна Лабораторія Європейського 

Союзу щодо альтернатив випробуванням на тваринах (EURL ECVAM) у своєму 

щорічному звіті надає оновлені дані не лише про досягнення у розробці та 

прийнятті нормативно-правових актів з використання альтернативних підходів 

в токсикології, а й валідації методів “in vitro” [233]. 

Бази даних про валідовані альтернативні методи дослідження токсичності 

речовин містяться на офіційному веб-сайті EURL ECVAM в рубриці під 

аббревіатурою DB-ALM (Databaseon Alternative Methods to Animal 

Experimentation), на офіційному веб-сайті Організації економічного 
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співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), зокрема у вигляді довідкового документа “Guidance 

Document on Good In Vitro Method Practices (GIVIMP)”, на офіційному веб-сайті 

NTP Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods 

(NICEATM) в рубриці “Test Method Evaluations” та ін. [231]. 

В останньому виданні щорічного звіту EURL ECVAM наведено повний 

перелік чинних на поточний момент в ЄС альтернативних методів дослідження 

токсичності – всього біля 130 тестів [233]. До останніх тенденцій належать 

розробки в галузі комп’ютерних технологій моделювання токсичності – так 

звані тести “in silico”, моделювання ендокринних порушень, дослідження 

впливу хімічних сумішей, прогнозування гострої токсичності з використанням 

риб, нові методи прогнозування шкірної сенсибілізації та ін. Однак, відмічено, 

що питання оцінки хронічних системних наслідків для здоров’я з 

використанням лише альтернативних методів залишається відкритим. 

Розвиток альтернативних методів в токсикології на Україні започатковано 

у 2001 році, коли у м. Києві відбувся українсько-американський семінар з 

питань біоетики. На даний момент нормативно-правові відносини у сфері 

користування та охорони тваринного світу регламентуються Законом “Про 

захист тварин від жорстокого поводження”, наказом Міністерства освіти, 

науки, молоді та спорту України “Порядок проведення науковими установами 

дослідів, експериментів на тваринах” [258, 259]. В травні 2017 року Україна 

приєдналась до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідницьких або інших наукових цілей [53]. Проте, 

використання альтернативних методів дослідження токсичності речовин при 

розробці гігієнічних регламентів допустимих рівнів шкідливих хімічних 

виробничих факторів не узаконено жодним, чинним в Україні методичним 

документом, за виключенням загальновідомих тестів з вивчення мутагенної та 

канцерогенної дії. Залишається відкритим питання законності впровадження 

методів “in vitro” з валідованих баз даних, таких як EURL ECVAM, OECD та 

інші. Серед переліку запланованих на 2017-2021 рр. наукових досліджень і 
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розробок, що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України, 

немає жодної, яка була б стосувалась досліджень у вищезгаданій області [260]. 

Використання біологічних моделей другого порядку для потреб 

вітчизняної профілактичної токсикології розвивалось як науковий нарямок 

паралельно з впровадженням альтернативних методик при доклінічному 

вивченні лікарських засобів на базі “Інституту фармакології та токсикології 

НАМН України”, м. Київ з залученням провідних фахівців в області 

токсикології [228, 261, 262]. Порівняння результатів вивчення сенсибілізуючих 

властивостей ряду лікарських засобів в дослідах на інфузорії Tetrahymena 

pyriformis W. і на мурчаках після внутрішньошкірної сенсибілізації за 

показником дегрануляції опасистих клітин, показало кореляційні зв’язки між 

обома методами досліджень [263]. 

Схема оцінки потенційної гострої токсичності речовин за даними 

цитотоксичності “in vitro” з використанням клітинних культур та 

найпростіших, дозволяє визначити їх клас токсичності. При цьому оцінюється 

як загальна цитотоксичність, так і селективна [39, 261, 262]. 

В рамках проведення гігієнічної регламентації вмісту лікарських засобів у 

повітрі робочої зони підприємств хіміко-фармацевтичного виробництва 

Центральною науково-дослідною лабораторією та лабораторією промислової 

токсикології Львівського національного медичного університету                          

імені Данила Галицького як біологічну систему другого порядку було 

використано стандартизовану суспензію сперматозоїдів бугаїв. При цьому було 

доведено цитотоксичну дію лоратадину та дезлоратадину, що дало можливість 

передбачити ймовірний специфічний гонадотоксичний ефект речовин [264]. 

Сьогодні основний вклад у впровадження альтернативних моделей і 

тестсистем у токсикологічні дослідження при розробці гігієнічних критеріїв 

безпеки хімічних речовин, в тому числі наноматеріалів, належить                                

ДУ “Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії 

медичних наук України”, ДУ “Інститут громадського здоров’я                                

ім. О. М. Марзєєва НАМН України” у співпраці з фахівцями Інституту 

https://www.ift.org.ua/uk
https://www.ift.org.ua/uk
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експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 

України та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. 

Вивчаються конкретні шляхи реалізації принципу “трьох R”. Серед них – 

скорочення числа тварин в експерименті, заміна хребетних тварин культурою 

клітин, математичним моделюванням або використання тварин нижчої 

організації, дбайливе ставлення до тварин під час постановки санітарно-

токсикологічних експериментів [265-271]. Показано, що токсикологічні 

дослідження з використанням моделі мультиорганної системи токсичності 

(клітини тканин людини лінії A-549, Hep-G2, HaCaT, IMR-32) на етапі оцінки 

токсичності хімічних сполук дає можливість краще зрозуміти механізми 

взаємодії органів та систем цілісного організму при детоксикації хімічних 

речовин та більш коректно екстраполювати дані дослідів “in vitro” на організм 

людини [272]. 

Дослідження на альтернативних моделях (клітини ліній А-549, Нер-G2, 

МТ4, Raji, МАЕС) та білках плазми крові людини (альбумін і імуноглобулін) 

токсичних властивостей солей важких металів дозволили за короткий термін 

отримати відповідь про сполуки, визначити механізми токсичної дії, 

розрахувати початкову дозу для досліджень in vivo [273, 274]. 

Офіційна колекція клітинних матеріалів, призначена для збирання, 

кріозбереження та розповсюдження культур клітин, міститься в “Банку ліній 

тканин людини і тварин” Інституту експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Колекція банку містить понад 

200 найменувань клітинних ліній. В роботі з клітинним банком широко 

застосовуються сучасні методи досліджень: культивування та клонування 

клітин, трансдукції клітин різними генами, а також імунологічні, вірусологічні, 

біохімічні, морфологічні та цитогенетичні методи досліджень. Є в наявності 

відповідні клітинні модельні системи для визначення біологічної активності 

різних цитокінів in “vitro”: інтерлейкінів, факторів росту, фактору некрозу 

пухлин, інтерферонів та ін. [275, 276]. Останнє вказує на позитивні перспективи 
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використання на Україні клітинних культур як альтернативні тест-системи в 

токсикології. 

 

Висновки до розділу 1: 

1. Фармацевтичне виробництво сьогодні є світовим лідером серед інших 

високотехнологічних секторів промисловості. В Україні зайнятість населення у 

виробництві лікарських засобів становить 0,15 %, обсяг виробництва готових 

лікарських засобів становить 3600 найменувань, активних фармацевтичних 

інгредієнтів – біля 350 найменувань. 

2. Фармацевтичні підприємства мають певну специфіку функціонування, а 

саме: великі витрати сировини і матеріалів, багатостадійність і складність 

синтезу та переробки субстанцій, швидке оновлення номенклатури ліків, 

використання одних і тих же потужностей для виготовлення різних препаратів, 

уривчастість процесів. Технологічні операції включають транспортування 

сировини, синтез, фільтрування, відстоювання та центрифугування, 

випаровування, екстракцію, сушку, подрібнення, просіювання, гранулювання, 

дражирування, таблетування і таке ін. При цьому рівні забруднення повітря 

робочої зони фармацевтичних підприємств хімічними речовинами можуть 

перевищуючи допустимі значення в декілька разів. 

3. Активні фармацевтичні інгредієнти, які присутні у повітрі робочої зони 

фармацевтичних підприємств, можуть призводити до професійних захворювань 

хімічної етіології. Спектр захворювань достатньо різноманітний і пов’язаний, в 

першу чергу, з фармакологічними властивостями лікарських засобів, а також 

здатністю викликати побічну дію та побічні реакції організму. Попри це 

питанням професійної захворюваності працівників хіміко-фармацевтичного 

комплексу приділяється недостатня увага, малочисельними є дані щодо 

епідеміологічних досліджень, які змогли б дати відповідь на питання про 

характер шкідливого впливу лікарських засобів в умовах виробництва. Останнє 

актуалізує проблему оцінювання професійних ризиків фармацевтичних 
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підприємств, а також впровадження відповідних превентивних заходів для іх 

відвернення. 

4. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

яка набула чинності у вересні 2017 року, передбачає гармонізацію вітчизняних 

законодавчих актів з європейським законодавством, зокрема, з положеннями 

окремих директивних документів та регламентів допустимого впливу хімічних 

речовин на роботі. Не дивлячись на тотожність основних законодавчих 

принципів щодо охорони праці робітників, існує ряд розбіжностей в 

методології розробки превентивних заходів безпеки, включаючи гігієнічні 

регламенти допустимого вмісту лікарських засобів у повітрі робочої зони та 

методи їх контролю, що вказує на необхідність пошуків конкретних шляхів їх 

імплементації. 

5. Одним із пріоритетних напрямків розвитку токсикології в прогресивному 

суспільстві, який стосується біоетичних питань тестування хімічних речовин на 

теплокровних тваринах, є впровадження альтернативних методів, або, інакше, 

методів “in vitro”. В Україні не існує достатньо розвиненої законодавчої бази з 

використання таких методів, а приклади їх використання не є 

систематизованими і відповідним чином валідованими. Впровадження 

альтернативних методів вивчення токсичності у схему гігієнічної регламентації 

лікарських засобів у повітрі робочої зони має бути одним із цивілізаційних 

виборів вітчизняної наукової спільноти. 

 

 Результати досліджень, що наведені у розділі 1 “Сучасний стан охорони 

праці робітників підприємств фармацевтичного виробництва від впливу 

шкідливих хімічних факторів (огляд літератури)” висвітлені в наступних 

публікаціях: 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 2.1. Загальний опис обсягу та методології досліджень 

 Вирішення поставлених у роботі завдань здійснювалось шляхом 

використання теоретичних та експериментальних методів наукових досліджень, 

результати яких всебічно охоплюють зазначену проблему (табл. 2.1).  

 Теоретичні дослідження включали аналіз та узагальнення інформації, 

джерелами якої були законодавчі акти та затверджені на законодавчому рівні 

методичні документи України та країн Європейського Союзу, які стосуються 

охорони праці робітників від впливу шкідливих хімічних виробничих факторів, 

а також бібліографічні бази даних: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, 

Astrophysics, PubMed, Springer і таке інше. 

 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 [187]. Як матеріали для досліджень використано 19 АФІ (вісмут 

цитрат, аспарагінова кислота, L-лізин есцинат, гентаміцин сульфат, ксантинол 

нікотинат, ціанокобаламін, прокаїн гідрохлорид, дифенгідрамін гідрохлорид, 

етил-2-бром-3-метил бутаноат, антраль, лоратадин, мебгідролін, ацикловір, 

гідрокортизон ацетат, дезлоратадин, нафазолін нітрат, нітроксолін, мельдоній, 

інозин пранобекс), основний критерій вибору яких – це належність до різних 

фармакологічних класів. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                   Таблиця 2.1 

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) 
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                                                                                                                                                           Продовження таблиці 2.1 

1 2 

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 
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                                                                                                                                                              Продовження таблиці 2.1 

1 2 

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. Валідаційні дані методик. Технологічні 

особливості промислового виробництва ЛЗ, потенційно небезпечні 

виробничі ділянки. Рівні концентрацій АФІ 

Теоретичні – аналіз, математична і 

статистична обробка та узагальнення даних. 

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 

9
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 Всього проведено експериментальне визначення 17 токсикологічних 

показників (1750 спостережень), 13 біохімічних показників (3200 вимірювань),                              

15 імунологічних показників (1100 вимірювань), 8 морфологічних показників 

(540 проб біоматеріалу), 23 фізико-хімічних показники (2150 вимірювань). 

 

 2.2 Характеристика методик досліджень 

 Розробку регламентів допустимого вмісту АФІ у повітрі робочої зони 

проводили відповідно до методичних вказівок, затверджених наказом МОЗ 

України № 544 від 21.10.2005 р., МУ 2163-80, МУ № 1943-78 та МУ № 4000-85 

за загальноприйнятою схемою (рис. 2.1) [24, 49, 277-279]. 

 Використано 4 види лабораторних тварин: нелінійні білі щурі (масою 

тіла 200-220 г) – всього 4080 особин, білі миші (масою тіла 20-25 г) –                            

340 особин, мурчаки (300-350 г) – 815 особин, кролі (3,0-3,5 кг) – 64 особини, 

які утримувались в умовах віварію Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького на стандартному харчовому раціоні з 

дотриманням вимог “Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, 

яких використовують для експериментів або в інших наукових цілях” та Закону 

України “Про захист тварин від жорстокого поводження” [53, 258]. 

 Параметри токсичності сполук встановлювали при пероральному, 

інтраназальному та перкутанному надходженні речовини в організм дослідних 

тварин. Експериментальні групи тварин включали 6-10 особин кожна і 

формувались шляхом складання ранжируваних рядів і нумерацією за вихідною 

масою тіла. Речовини з низькою розчинністю вводили у вигляді суспензії у 

стерильному фізіологічному розчині з додаванням емульгатора “Твін” за 

допомогою дозатора з м’яким пластиковим зондом. 
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Рисунок 2.1. Схема розробки регламентів допустимого вмісту активних 

фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони 

 

 Отримані під час експериментів результати у групі дослідних тварин 

співставляли з показниками тварин у контрольних групах і з величинами норми 
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у лабораторних тварин [280]. Введення речовин, забір досліджуваного 

матеріалу та декапітація тварин здійснювалась на фоні знечулення. 

При моделюванні інгаляційного шляху надходження субстанцій проводили 

перерахунок введеної дози речовини на концентрацію в повітрі, що вдихається 

[49, формула № 1]: 

D = K × V,                                                           (2.1) 

де 

K – концентрація речовини в повітрі, мг/м3; 

D – доза речовини, яка була введена тварині, мг; 

V – об'єм повітря, що вдихається, м3. 

 

 Параметри гострої токсичності вивчали згідно з методичними вказівками, 

затвердженими наказом МОЗ України № 544 від 21.10.2005 р.,                                              

МУ 2163-80 [49, 277]. Інтерпретацію клінічних проявів проводили за Hayes A. 

W. [281]. Розрахунок DL50 здійснювали методами пробіт-аналізу за В. Б. 

Прозоровським і за методом Litchfielda & Wilcoxon [282]. Середній час загибелі 

тварин при однократному впливові речовини (ЕТ50) встановлювали за Г. Н. 

Красовським [283]. 

 Середньосмертельну концентрацію (CL50) встановлювали при 

інгаляційній дії в камерах (для вісмуту цитрату) чи при інтраназальному або 

інтратрахеальному введенні щурам  та розраховували за формулами № 46 та             

№ 47 МУ № 1943-78 та за формулою № 8 методичними вказівками, 

затвердженими наказом МОЗ України № 544 від 21.10.2005 р. [49, 278]. 

Однократну інгаляційну дію вивчали шляхом інгаляційного (дише для вісмуту 

цитрат) чи інтраназального або інтратрахеального ведення речовин у вигляді 

розчинів білим щурам в дозах, що відповідали розрахунковій 

середньосмертельній концентрації. 

 Для планування досліджень по встановленню порогової концентрації 

АФІ (Limac) при однократній інгаляційній дії було проведено розрахунки за 

рівняннями кореляційної залежності № 11, 12 методичних вказівок, 
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затверджених наказом МОЗ України № 544 від 21.10.2005 р., та за рівнянням                                         

№ 49 МУ № 1943-78 [49, 278]. 

 При дослідженні місцево-подразнювального та шкірно-резорбтивного 

ефектів керувались МУ № 2102-79 та МУ № 2196-80 [284, 285].                                        

Місцево-подразнювальну дію вивчали на мурчаках (6 особин) епікутанним 

методом шляхом нанесення нативної речовини на вистрижену поверхню шкіри. 

 Вивчення іритативної дії на слизову оболонку ока вивчали шляхом 

внесення 50 мг субстанції в кон’юнктивальний мішок ока кролів та проводили 

огляд слизової оболонки ока через 1, 24, 48 та 72 години після внесення 

речовини із подальшим спостереженням за динамікою змін упродовж 14 діб. 

Оцінку ступеня пошкоджуючої дії речовини проводили за наявністю наступних 

проявів: вираженість гіперемії і набряку кон’юнктиви, реакцію судин склери, 

стан рогівки та райдужної оболонки, кількість і якість виділень з ока. Кількісну 

оцінку змін проводили за класифікацією A. Mayda i K. Chrusаielska [286]. 

 Резорбтивну дію сполук вивчали шляхом 10-кратного 2 годинного 

занурення хвостів білих мишей у насичений розчин речовини і реєстрації 

токсичних ефектів – загибелі та клінічних проявів інтоксикації. 

 Кумулятивну активність оцінювали за величиною коефіцієнта кумуляції 

(Кcum), встановленого в тесті “субхронічної токсичності” за методикою                 

Lim et al. [287-290]. Речовину вводили білим щурам щоденно через рівні 

проміжки часу в наростаючих дозах упродовж 24±4 доби. Розрахунок 

коефіцієнта кумуляції проводили за формулою: 

 

Кcum = ∑ DLn
50 /DL1

50                                       (2.2) 

де  

∑ DLn
50 – сумарна середньосмертельна доза речовини при багаторазовому 

введенні, мг; 

DL1
50 – середньосмертельна доза речовини при однократному введенні, мг;  

Кcum – коефіцієнт кумуляції. 
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 Вплив речовин на репродуктивну функцію встановлювали відповідно до                    

МУ № 1744-77 291. Для дослідження ембріотоксичного ефекту білим                   

щурам-самкам вводили щоденно інтраназально упродовж 20 днів речовину в 

дозах, перерахованих на концентрації, що відповідало 1/50 DL50 та 1/250 DL50. 

Підраховували предімплантаційну (1-13 доба) та постімплантаційну загибель 

плодів (з 14 по 20 добу). Гонадотоксичну дію сполук вивчали шляхом 

внутрішньошлункового затруєння щурів в дозах 1/50ЛД50 та 1/250 ЛД50 на 

протязі 72 діб відповідно до МУ № 2492-81 292. По закінченні експерименту 

проводили макроскопічні дослідження сім’яників (зовнішній огляд, вага, 

розміри), також вивчали морфологічні показники сім’яродного епітелію (індекс 

сперматогенезу, сумарну кількість нормальних сперматогоній, кількість 

канальців зі злущенним епітелієм) та функціональний стан сперматозоїдів (час 

рухливості сперматозоїдів, відносну кількість живих сперматозоїдів, 

концентрацію сперматазоїдів, стан окисно-відновних процесів у 

сперматозоїдах). 

 Для встановлення порогу лімітуючого показника шкідливості в 

субхронічному експерименті речовини вводили інтраназально (для вісмуту 

цитрату – інгаляційно в камерах) білим щурам щоденно упродовж 2 місяців. 

 При встановлені порогів гострої токсичності (Limac) та порогу 

лімітуючого показника шкідливості в субхронічному експерименті (Limсh) 

враховували особливості фармакологічної дії субстанцій, побічну дію та прояви 

при передозуванні лікарських препаратів на основі відповідних субстанцій, 

характер біологічної дії в гострому та субхронічному експерименті та 

визначали показники, які могли б відображати механізм дії речовини на 

організм дослідних тварин (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Показники, які визначались після проведення гострого та хронічного                 

затруєння тварин 

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) [293] 

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

ін., 1983) [293] 

Поведінкові реакції тварин (сумаційно- 

пороговий показник (СПП), 

горизонтальна і вертикальна активність, 

тривалість тіопенталового сну, 

“нірковий” рефлекс) 

Візуально, потенціометрично, за 

допомогою секундоміра                    

(МР № 2166-80) [294] 

Еритроцити, лейкоцити Мікроскопічно за допомогою 

камери Горяєва (В.В. Меньшиков и 

др., 1987) [295] 

Гемоглобін, холестерин, тригліцериди, 

креатинін у сироватці крові та у сечі 

Фотометрично (В. В. Меньшиков и 

др., 1987) [295] 

Лейкоцитарна формула цільної крові Мікроскопія сухих фіксованих та 

пофарбованих мазків крові з 

наступним диференціюванням 

клітин (В. В. Меньшиков и др., 

1987) [295] 

Активність лужної фосфатази,                              

β-ліпопротеїди у сироватці крові 

Фотометрично  

(А. М. Горячковский, 1994) [296] 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 

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) [297] 

Зміни у морфологічній будові тканин Гістологічний (забарвлення 

гематоксилін-еозином)  

(Р. Лили, 1969) [298] 

Вплив на роботу серцево-судинної 

системи 

За електрокардіограмою 

 

 Імунотоксичну дію речовин вивчали відповідно до МР 8.1.4.104-2003 та 

МУ 1.1.578-96 [299, 300]. В експерименті було використано дві групи мурчаків 

(по 8 тварин кожна) світлої масті масою 300-350 г. Тварин розділили на                       

2 підгрупи (контрольна і дослідна), які включали по 8 особин. Сенсибілізацію 

проводили за методом О. Г. Алєксєєвої, А. І. Петкевич шляхом 

внутрішньошкірного введення 200 мкг речовини в 0,02 мл розчинника в шкіру 

зовнішньої поверхні вуха тварини [301]. Контрольним тваринам вводили по 

0,02 мл розчинника. Через 10 діб додатково наносили 7 аплікацій на 

попередньо депільовану ділянку бокової поверхні тулуба у розведенні 1:50                   

(2 % від нативної речовини). Ступінь сенсибілізації встановлювали після 

постановки внутрішньошкірних проб в розведеннях: 1:100, 1:1000, 1:10000. 

Вираженість алергічної дії сполуки встановлювали у порівнянні з контролем за 

інтенсивністю місцевої гіперемії, набряку, наявності ерозій та некрозу тканин. 

Реакцію організму оцінювали шляхом візуального огляду поверхні шкіри 

(діаметр еритеми, інфільтрат чи набряк в місці інокуляції або генералізований) 



104 

 

на місці введення проб через 20-30 хв., 4-5 год та 24 год. після введення і за 

результатами клінічних та імунологічних тестів. 

 Визначали зміни показників периферійної крові (лейкоцитів та 

лейкоцитарну формулу) [295]. На основі лейкоцитарної формули проводили 

обчислення співвідношення окремих популяцій лейкоцитів, які можуть бути 

використані як загальна характеристика клітинних реакцій неспецифічного і 

специфічного захисту організму. Враховували гематологічні індекси: індекс 

співвідношення лімфоцитів та моноцитів (ІСЛМ), що вказує на наявність 

взаємодії ефекторної та афекторної ланок імунної відповіді; індекс 

співвідношення нейтрофілів та моноцитів (ІСНМ), індекс співвідношення 

нейтрофілів та еозинофілів (ІСНЕ), що характеризують роль кожного 

компонента мікрофагальної та макрофагальної системи захисту організму. 

 Стан неспецифічної резистентності організму вивчали за фагоцитарним 

показником та індексом. Стан імунологічної реактивності організму оцінювали 

за відносним та абсолютним вмістом в периферійній крові субпопуляцій                        

Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів за допомогою реакції розеткоутворення з 

еритроцитами, на яких адсорбовані моноклональні антитіла проти рецепторів 

СД3 (Т-лімфоцитів), СД4 (Т-хелпери), СД8 (Т-цитотоксичні), СД16 (натуральні 

кілери), СД22 (В-лімфоцити). 

 Крім того розраховували імунорегуляторний (відношення СД4/СД8),                   

ЛТІ-лейко-Т-клітинний та ЛВІ-лейко-В-клітинний індекси. 

 Гуморальний імунітет вивчався за вмістом імуноглобулінів: IgA, IgM, 

IgG, та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). 

 Перелік показників та посилання на методики визначення наведені                             

у табл. 2.3. 

 При обґрунтування ГДК субстанцій у повітрі робочої зони на підставі 

отриманих експериментальних даних розраховували коефіцієнт запасу за 

методикою К.К. Сидорова [307]. 
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Таблиця 2.3 

Імунологічні показники, які визначались за впливу активних фармацевтичних 

інгредієнтів на дослідних тварин 

Назви показників 
Метод визначення та посилання на 

методику 

1 2 

Індекс співвідношення лімфоцитів та 

моноцитів (ІСЛМ), нейтрофілів та 

моноцитів (ІСНМ), нейтрофілів та 

еозинофілів (ІСНЕ) 

Математичний обрахунок               

(Я. М. Романишин та ін.,                          

1999) [302] 

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) [302] 

Імунорегуляторний індекс(СД4/СД8),                        

лейко-Т-клітинний індекс (ЛТІ),                           

лейко-В-клітинний індекс (ЛВІ) 

Математичний обрахунок                  

(Я. М. Романишин та ін.,                          

1999) [302] 

Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 

Спектрофотометрично                           

(Ю. А. Гриневич, А. И. Алферов, 

1981) [303] 

Імуноглобуліни: IgA, IgM, IgG, IgЕ 

Спектрофотометрично (Г. М. 

Драннік, О. С. Прилуцький та ін., 

2006) [304] 

Реакція гальмування міграції лейкоцитів 

(РГМЛ) 

Мікроскопічно (Я. М. Романишин та 

ін., 1999) [302] 

Фагоцитарна активність, фагоцитарний 

індекс, індекс завершеності             

фагоцитозу (ІЗФ) 

Мікроскопічно (Л. Є. Лаповець та 

ін., 2008) [305] 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 

Реакція специфічного лізису лейкоцитів 

(РСЛЛ) та специфічної агломерації 

лейкоцитів (РСАЛ), показник 

пошкодження нейтрофілів (ППН) 

І. М. Трахтенберг та ін., 2007) [306] 

 

 При встановленні параметрів токсичності АФІ на альтернативних                    

тест-об’єктах досліджували вплив L-лізину есцинату, антралю, димедролу, 

гідрокортизону ацетату, дезлоратадину на ракоподібних Daphnia magna Straus 

та вплив нафазоліну нітрату на окисно-відновні процеси та тривалість 

виживання сперматозоїдів бугаїв. 

 Оцінку токсичності субстанцій для Daphnia magna Straus (D. magna) 

проводили у відповідності з ДСТУ 4173:2003 [308]. Вік використаних тварин – 

до 24 год. Як критерій токсичності речовини вважалась загибель 50 % і більше 

піддослідних організмів упродовж визначеного часу (через 1 год., 6 год., 24 

год., 48 год., 72 год., та 96 год. проведення експерименту). При цьому тварин 

поміщали в окремі ємності об’ємом 100 см3 з середовищами культивування, до 

яких додавали різні концентрації субстанцій, окрім контрольної групи, в якій 

тварини не піддавались дії токсиканта. Для порівняння токсичності різних 

концентрацій сполук використовували середню летальну концентрацію (ЛK50) 

за певний період дії. Для кожної концентрації проводили по три паралельні 

досліди на виживання. Водне середовище контролювали за рівнем насиченості 

киснем (норма не нижче 6,2 мг/дм3), величиною рН (норма 6,0-8,5) та 

температурою (норма 19-20 оС). Перед проведенням дослідів визначали 

придатність D. magna до біотестування за допомогою еталонної токсичної 

речовини – калій дихромату (K2Cr207). Відсоток смертності переводили у 

пробіти, концентрації речовини − в їх десятковий логарифм та будували 

графіки залежності пробітів від антилогарифму концентрацій. 
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 Для вивчення впливу АФІ на окисно-відновні процеси та тривалість 

виживання сперматозоїдів використовували свіжоотримані еякуляти бугаїв (n = 

8) таких фізіологічних характеристик: об’єм 3-4 мл, концентрація сперміїв – 

0,6-1,1Ч109 клітин/мл, число живих статевих клітин 80-85 %. Зразки сперми 

розріджували фосфатно-сольовим буфером (ФСБ) складу: NaCl – 0,8 г, KCl – 

0,02 г, Na2HPO4 – 0,11 г, KH2PO4 – 0,02 г, MgCl2 – 0,01 г, вода дистильована – 

до 100 мл), і ділили на групи: контрольну – без додавання нафазоліну нітрату та 

дослідні – з додаванням нафазоліну нітрату. Дози діючої речовини в зразках 

сперми обирали з врахуванням параметрів гострої токсичності для 

теплокровних тварин, а саме враховували значення LD50 для щурів-самців 

внутрішньошлунково, яке рівне 1210,0 мг/кг. Вплив нафазоліну нітрату вивчали 

у двох серіях дослідів: І серія дослідів в дозах: 1/100 LD50 (0,01 мг/мл), 1/10 

LD50 (0,1 мг/мл), LD50 (1,0 мг/мл) та ІІ серія – в дозах: 1/200 LD50 (0,005 мг/мл), 

1/20 LD50 (0,05 мг/мл), 1/2 LD50 (0,05 мг/мл). Визначали дихальну активність 

сперматозоїдів (нг-атом О2/хв×0,1 мл) полярографічним методом у 

термостатованій комірці (за температури 38,5 оС); відновну                             

здатність (мВ/хв×0,1 мл) потенціометрично з використанням закритих 

мікроелектродів, які поміщали в полярографічну комірку [309]; активність 

сукцинатдегідрогенази (СДГ, мкМ/хв×л) – колориметрично з використанням 

2,3,5-трифенілтетразолій хлориду [310]. Виживання сперміїв (год.) 

встановлювали шляхом фіксування моменту припинення прямолінійного 

поступального руху після інкубування зразків сперми за температури 2-5 оС. 

 Впровадження сучасних вимог та розробка методик кількісного контролю 

концентрацій субстанцій у повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств 

проводилась на основі даних сучасної нормативної бази, включаючи стандарти 

та настанови Eurachem і EUROLAB, а також ДСТУ EN 482:2016,                                      

ГОСТ 8.010-99 та ГОСТ 12.1.016-79 [60, 183, 184, 311-313]. При цьому було 

враховано вимоги до змісту аналітичних методик, до їх метрологічних 

характеристик, до обчислення валідаційних даних, до процедури проведення 

внутрішньолабораторного контролю та міжлабораторних порівнять результатів 
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вимірювань (МПР). При розробці методик вимірювань враховували технічне 

завдання: конкретні значення нормативу допустимого вмісту речовини у 

повітрі, фізико-хімічні показники сполук, розробляли аналітичний метод 

визначення та процедуру виконання методики, які забезпечували б придатність 

методики. До таких характеристик належали: робочий діапазон методики, межа 

кількісного визначення (LOQ), сумарна стандартна невизначеність виміру з 

врахуванням всіх її складових, нормативи контролю достовірності                 

вимірювань − межа внутрішньолабораторної повторюваності при вимірюванні 

значень як у паралельних пробах, так і за інших умов збіжності, межа 

відтворюваності, лінійність та показник стабільності градуювальної                      

залежності [311, 314, 315]. 

 Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики 

проводили відповідно до ДСТУ ISO 8466-1-2001; точність (правильність і 

прецизійність (збіжність та відтворюваність) – ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005, 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005, ДСТУ-Н РМГ 

61:2006 [316-320]. При обрахунку невизначеності керувались                                  

ДСТУ-Н 7531:2014, ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3:2018 та                                                 

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 [321-323]. Внутрішньолабораторний контроль проводили 

відповідно до ДСТУ-Н РМГ 76:2008 та МПР – відповідно до                                      

ДСТУ ISO 13528:2016, ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 [324-327]. 

 Моніторинг за вмістом субстанцій у повітрі робочої зони проводили у 

виробничих цехах фармацевтичного підприємства АТ “ГАЛИЧФАРМ”                            

(в рамках 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” шляхом аналізу паралельних 

проб з відібраною речовиною) впродовж 2019-2020 рр. При цьому вимірювання 

виконували за допомогою розроблених у процесі виконання роботи методик, 

зміст яких викладено у Розділі 7 даної роботи. 
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 При проведенні статистичної обробки результатів перевірку на наявність 

викидів у ряді даних проводили за допомогою графічного критерію – побудова 

діаграми “ящик з вусами” та за критерієм Граббса відповідно до                                     

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 та ISO 16269-4:2010 [318, 328]. Перевірку 

відхилення розподілу ймовірностей від нормального розподілу проводили за 

критерієм Shapiro-wilk-test (W) (ДСТУ ISO 5479) [329]. Достовірність різниці 

між контрольними та дослідними даними за умови параметричного розподілу 

даних встановлювали за t-критерієм Ст’юдента та дані вимірювань 

представляли як середнє значення ± довірчий інтервал при довірчому рівні             

95 % (ДСТУ ISO 2602:2006) [330]. При непараметричному розподілі, або у 

випадку коли тип розподілу даних не можна було однозначно встановити, 

достовірність різниці між контрольними та дослідними даними встановлювали 

за критерієм Mann-Whitney (U-test) і результати подавались як медіани та 

міжквартильні діапазони. Як міру кореляційного зв’язку між кількісними 

змінними використано кореляційне відношення (η). ). Математичну обробку 

даних проводили за допомогою програми Microsoft®Exel®2016,                   

STATISTICA Base®. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ЗАКОНОДАВЧИХ АСПЕКТІВ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ 

У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 3.1. Порівняльна оцінка вітчизняної та європейської регуляторної 

бази у сфері охорони праці робітників від впливу шкідливих хімічних 

факторів 

Європейська політика з питань охорони праці формується в рамках 

міжнародних угод і регулюється діяльністю Європейської Комісії – вищого 

органу виконавчої влади ЄС. Директиви – це нормативно-правові акти, що 

визначають основні принципи, яким повинно відповідати законодавство 

держав-членів ЄС [331]. Так, Угодою передбачено імплементацію у вітчизняне 

законодавство 29 директив (Додаток XL до Глави 21 Угоди), вісім з яких 

безпосередньо стосуються захисту здоров’я працівників від впливу шкідливих 

хімічних речовин на роботі [16, 161, 169-175]. 

Відповідно до Угоди основні принципи, які торкаються захисту здоров’я 

працівників від впливу шкідливих хімічних речовин, встановлені Рамковою 

Директивою № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про впровадження заходів, 

що сприяють покращенню безпечних і здорових умов праці [160, 332-334]. 

Рамковий характер згаданої Директиви полягає у тому, що в ній сформульовано 

концептуальні положення, для реалізації яких прийнято ряд піддирективних 

актів. Проводячи аналогію між законодавчими актами ЄС та України, з боку 

нашої держави, як директивний акт, можна представити Закон України “Про 

охорону праці” [3]. В свою чергу Директива 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року 

“Про безпеку і захист здоров’я працівників від небезпеки, спричиненої 

хімічними речовинами на роботі”, є чотирнадцятою окремою Директивою, 

прийнятою у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС і містить мінімальні 

вимоги до захисту працівників від загрози для їх безпеки і здоров’я, що може 

виникнути під впливом хімічних речовин, наявних на робочому місці, або 
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таких, що можуть виникнути в процесі роботи з хімічними речовинами [4]. 

Згадана Директива кореспондується з наступними вітчизняними документами ‒ 

Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”, та “Положенням про гігієнічну регламентацію та державну 

реєстрацію небезпечних факторів …”, як показано в табл. 3.1. 

Таким чином, порівнюючи основні положення європейських та 

вітчизняних директивних законодавчих актів у сфері охорони праці робітників, 

можна говорити про спільність їх стратегічних цілей. Так, життя та здоров’я 

працівника є пріоритетом державної політики як ЄС, так і України. Зокрема, 

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 [160]. 

 Відповідно до Директиви Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 термін “хімічна 

речовина” визначається як “будь-який хімічний елемент чи сполука, в чистому 

вигляді, або у суміші з іншими речовинами, природного або штучного 

походження, використана або виділена, в тому числі, у вигляді відходів 

виробництва, одержана спеціально, або не спеціально, випущена або ні на 

ринок” та наступне – “робота з хімічними речовинами – це виробництво, у 

якому використовуються хімічні речовини, або передбачається їх використання 

на будь-якому технологічному етапі, включаючи виготовлення, обробку, 

зберігання, транспортування, або складування і поводження з ними, а також 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4005-12
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                                                                                                                                                                                Таблиця 3.1 

Порівняльний аналіз основних положень директивних актів ЄС та України у сфері захисту робітників від впливу 

шкідливих хімічних факторів 

Директивні акти ЄС Директивні акти України 

1 2 

Рамкова Директива № 89/391/ЄЕС про встановлення 

заходів із заохочення поліпшення охорони здоров’я 

та безпеки праці працівників 

Закон України “Про охорону праці” № 2695-XII                         

від 14.10.92 

Предметом цієї Директиви є впровадження заходів для 

заохочення удосконалень у сфері безпеки і охорони 

здоров’я працівників під час роботи 

Державна політика в галузі охорони праці базується на 

принципах пріоритету життя і здоров’я працівників, повної 

відповідальності роботодавця за створення належних, 

безпечних і здорових умов праці 

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати безпеку і 

захист здоров’я працівників у всіх аспектах, що 

стосуються роботи. …Оцінити загрози для безпеки та 

здоров’я працівників, зокрема, при виборі засобів праці, 

хімічних речовин і сумішей 

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в 

кожному структурному підрозділі умови праці відповідно 

до нормативно-правових актів, а також забезпечити 

додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 

галузі охорони праці 

Роботодавець повинен призначити працівників для 

виконання діяльності, пов’язаної з захистом і 

запобіганням професійним ризикам 

Роботодавець створює відповідні служби і призначає 

посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних 

питань охорони праці 
 1

1
2
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2695-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2695-12
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                                                                                                                                                    Продовження таблиці 3.1 

1 2 

Директива Ради № 98/24/ЄС “про захист здоров’я і 

безпеку працівників від ризиків, пов’язаних з 

хімічними речовинами на роботі” 

Закон України “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”                                             

№ 4005-XII від 24.02.94 

Комісія ЄС повинна оцінити залежність між впливом 

шкідливих хімічних речовин на здоров’я працівників і 

рівнем їх виробничої експозиції, виходячи з незалежної 

наукової оцінки найповніших доступних наукових даних 

Заборона виробництва,  використання та реалізації 

хімічних речовин … в разі відсутності їх гігієнічної 

регламентації та державної реєстрації, а також якщо їх 

визнано шкідливими для здоров’я людей 

Не допускається застосування у виробництві шкідливих 

речовин у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та 

державної реєстрації 

“Положення про гігієнічну регламентацію та державну 

реєстрацію небезпечних факторів …” затв. КМУ                     

№ 420 від 13.06.1995 р. 

Гігієнічний регламент – це кількісний показник, який 

характеризує оптимальний чи допустимий рівень 

фізичних,  хімічних, біологічних факторів навколишнього 

та виробничого середовища 

 

1
1
3
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4005-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12?find=1&text=%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2#w115
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одержання речовин в результаті переробки”. Таким чином згаданий документ є 

законодавчим актом з питань гігієни праці і на підприємствах фармацевтичного 

виробництва [18, 162]. 

 Регуляторними регламентами допустимого вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої зони в Україні є ГДК та тимчасові нормативи ‒ ОБРВ, дія яких 

обмежується терміном на 2 роки з подальшим обґрунтуванням ГДК. Розробка 

ГДК здійснюється в напрямку встановлення ГДКр.з.м.р. та ГДКр.з.с.з. з 

одночасним встановленням обох значень і на даний момент частка речовин, для 

яких встановлено два типи нормативів становить близько 2 % від загальної 

кількості нормованих речовин [41, 48 158]. Середньозмінні гранично допустимі 

концентрації в першу чергу розробляються для висококумулятивних речовин, а 

також для речовин, які відносяться до першого класу небезпеки [159]. 

Регуляторний перелік гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних 

речовин у повітрі робочої зони, який затверджений наказом МОЗ України від  

14 липня 2020 року за № 1596, включає ГДК та ОБРВ [160]. В Україні 

законодавче регулювання співвідношення між ГДКр.з.м.р. і ГДКр.з.с.з., а також 

допустимої тривалості впливу речовин на рівні ГДКр.з.м.р. відсутнє. Методи 

встановлення таких нормативів не уніфіковані і полягають, в першу чергу, у 

використанні коефіцієнтів перерахунку при переході між значеннями 

концентрацій (в межах від 1,5 до 6) в бік зменшення ГДКр.з.с.з. 

Розробка директив ЄС з безпеки та гігієни праці здійснюється за участі 

Європейського агентства з безпеки та охорони здоров’я на роботі (European 

Agency for Safety and Health at Work чи EU-OSHA) – децентралізованої 

установи ЄС, яка збирає, аналізує та розповсюджує інформацію щодо потреб 

безпеки та охорони праці. Головною ланкою серед регулюючих органів у 

впровадженні законодавства ЄС про хімічні речовини є Європейське хімічне 

агентство (European Chemicals Agency чи ECHA), яке має сприяти безпечному 

використанню хімікатів, зокрема можливості адаптації методологій SCOEL для 

використання в системі REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 

restriction of chemicals – Регламент ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року), 



115 

 

пошуку нових підходів до проблеми встановлення рівнів пороговості шкідливої 

дії хімічних речовин [167, 197, 335, 336]. 

Законодавчо закріпленими в ЄС регламентами допустимого впливу 

хімічних речовин на виробництві є так звані 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 [161] (рис. 3.1). 

Встановлення цих регламентів відбувається за такими напрямками: 

регламентація впливу безпосередньо хімічних речовин регулюється 

Директивою 98/24/ЄС (так званою Chemical Agents Directive чи CAD), а BLVs, 

окрім згаданої директиви, регулюються також Директивою про канцерогени та 

мутагени (Directive 2004/37/EC “Carcinogens and Mutagens Directive” чи CMD). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Види регуляторних регламнтів допустимого вмісту хімічних 

речовин у повітрі робочої зони, які діють в країнах Європейського Союзу  

Зі свого боку OELVs включають два основні види регламентів: 

“індикативні” (“орієнтовні”) та “обмежувальні” – відповідно IOELV (Indicative 

occupational exposure limit value) та BOELV (Binding Occupational Exposure 

Limit). Індикативні регламенти засновані на показниках впливу на здоров’я і 

OELs (OELVs) 

BOELVs IOELVs 

BLVs 

TWA /  

STEL / STEL-С  
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мають назву Health-Based Exposure Limits. Розробляють їх лише у тому 

випадку, коли для речовини можна встановити поріг або рівень шкідливого 

впливу. 

При розробці OELVs ретельно оцінюється наявна наукова інформація з 

залученням десятків робочих груп та різноманітних профільних установ. 

Процес впровадження нормативів достатньо довготривалий і, до прикладу, 

лише етап розгляду матеріалів уповноваженими організаціями триває декілька                        

місяців [193, 198]. Фактори соціально-економічної та технічної обгрунтованості 

при цьому не беруться до уваги. 

BOELVs – це обов’язкові нормативи, які мають іншу назву, а                            

саме – ризикобумовлені гігієнічні нормативи. Їх розробляють для речовин з 

невизначеним механізмом порогової дії, наприклад, для канцерогенів, 

мутагенів та сенсибілізуючих речовин. При їх впровадженні, окрім факторів, 

що враховуються при встановленні IOELVs, слід брати до уваги 

епідеміологічні, соціально-економічні та технічно обґрунтовані чинники, які 

мають забезпечити рівень мінімального захисту для всіх працівників у 

Співтоваристві. Ці нормативи є обов’язковими для виконання для всіх країн 

співдружності. Для будь-якого хімічного агента, для якого встановлено 

BOELV, держави-члени повинні встановити відповідне національне 

обов’язкове граничне значення, але яке не повинно перевищуватиме BOELV. 

При цьому біологічні граничні величини також мають статус обов’язкових. 

 Для будь-якого хімічного агента, для якого встановлено орієнтовне 

значення OEL на рівні ЄС, держави-члени повинні встановити національне 

граничне значення, враховуючи орієнтовне значення Співтовариства, 

визначаючи його природу відповідно до національного законодавства і 

практики. Якщо в одній з держав-членів Співтовариства запроваджується нова 

або переглядається прийнята раніше національна гранична величина 

виробничої експозиції або біологічна гранична величина, то така держава 

повинна інформувати про це Комісію та інші держави-члени ЄС, а також 

повідомити відповідні наукові і технічні дані [161]. Терміни - Najwyższe 
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dopuszczalne stężenie чи NDS (Польща), Maximale Arbeitsplatz-Konzentration чи 

MAKs (Німеччина), Workplace Exposure Limit чи WEL (Великобританія), які 

використовуються різними європейськими країнами, є синонімами OELV [192]. 

Також відмічається, що законодавчий процес в ЄС йде повільно, і саме тому 

важливо розробляти свої національні стандарти, потреба в яких визначається 

особливостями виробничих процесів тієї чи іншої країни [337]. Окрім 

регуляторних регламентів ЄС та розроблених самостійно, країни 

Співтовариства активно впроваджують нормативи, які запроваджені 

Американською конференцією урядових промислових гігієністів                                    

чи ACGIH (США) [199]. 

З практичних міркувань OELs 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) [193, 194]. 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 

(STEL та STEL-С). Ці нормативи розроблено для речовин, які навіть за 

короткочасного впливу можуть спричинити серйозні наслідки для здоров’я, 

наприклад, подразників дихальних шляхів [57, 191, 338]. Такі нормативи 

можуть затверджуватись як межі детектування відповідних методик 

вимірювання без розробки OEL. І хоча є доказові дані про те, що норматив 

STEL робить значний внесок у захист працівників, проте для максимального 

превентивного ефекту для однієї і тієї ж речовини слід розробляти два типи 

нормативів – STEL та TWA [57, 191]. 

Порівняльний аналіз змісту основних 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. 3.2) [58, 104, 161, 193]. 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Workplace_Exposure_Limit&action=edit&redlink=1
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Рисунок 3.2. Визначення основних регуляторних регламентів допустимого 

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

Європейського Союзу 

 

Слід зазначити, що в Україні відсутній аналог нормативу STEL-C, а 

вимоги до методик вимірювання концентрацій хімічних речовин у повітрі 

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) 
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робочої зони, наведені в ГОСТ 12.1.005-88, не можуть забезпечити адекватний 

аналітичний контроль і у зв’язку з цим слід пришвидшити впровадження у 

практичну діяльність міждержавний стандарт ДСТУ EN 482:2016                                    

(EN 482:2012+А1:2015, IDT) “Загальні вимоги до характеристик методик 

вимірювання вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони” [58, 60, 339]. 

Згаданим документом вводяться такі поняття, як скринінг-вимірювання 

середньозваженої у часі концентрації, скринінг-вимірювання для визначення 

зміни концентрації в часі чи в просторі, вимірювання для порівняння з 

граничними значеннями і періодичні вимірювання, пов’язані зі змістом величин 

TWA чи STEL. Поняття “averaging time” (час усереднення) − це час, рівний 

тривалості відбору проб, і він повинен дорівнювати або бути меншим за період, 

для якого встановлена ГДК. При цьому діапазон вимірювань методики або 

приладу повинен охоплювати значення від 0,1 ГДК до 2 ГДК для 

довготривалих вимірювань і від  0,5 ГДК до 2 ГДК − для короткочасних. Окрім 

того, прописуються вимоги до значень розширеної невизначеності вимірювання 

в залежності від етапу відбору. 

Окремо варто зупинитись на питанні, яке стосується тимчасових 

нормативів. З боку України це ОБРВ, а з боку ЄС можна говорити, наприклад, 

про нормативи, які розробляються та затверджуються в межах підприємств, як 

от регламенти вмісту активних фармацевтичних інгредієнтів при виробництві 

лікарських препаратів на фармпідприємствах. Такі нормативи часто 

розробляються на основі обмеженої кількості вихідних даних чи за спрощеною                       

схемою [36, 44].  

Проте, 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, такі нормативи є альтернативою регуляторним стандартам за 

умови відсутності останніх [340, 341]. 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 
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EEL – термін, прийнятий виробником Hospira, Inc, а саме “межа впливу на 

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

скорочену програму розробки, мають статус національних регламентів і є 

обов’язковими до виконання. 

 

 3.2 Оцінка співставності вітчизняної та європейської нормативної 

бази допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони  

Переліки гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої, які відповідно до вимог Угоди про асоціацію Україна у 

найближчому часі повинна імплементувати у своє законодавство, містяться у 

восьми Директивах ЄС [1, 15, 161, 167, 169-175]: 

1. Директива Ради 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року про безпеку і захист 

здоров’я працівників від небезпеки, спричиненої хімічними речовинами на 

роботі.  

2. Директива Ради 83/477/ЄЕС від 19 вересня 1983 року про захист 

працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема 

Директива у значенні статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС) 

3. Директива Ради 91/382/ЄЕС від 25 червня 1991 р., що вносить зміни до 

Директиви 83/477/ЄЕС щодо захисту працівників від небезпеки зазнання 

впливу азбесту на робочому місці  

4. Директива 2003/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 

березня 2003 р., що вносить зміни до Директиви Ради 83/477/ЄЕС щодо захисту 

працівників від небезпеки, пов’язаної з зазнанням впливу азбесту на робочому 

місці 

5. Директива 2004/37/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 

2004 року про захист працівників від ризиків, пов’язаних з ураженням 

канцерогенами або мутагенами на роботі 

6. Директива Комісії 91/322/ЄЕС від 29 травня 1991 року про 

встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій 
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шляхом виконання Директиви Ради 80/1107/ЄЕС про захист робітників від 

ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі 

7. Директива Комісії 2000/39/ЄС від 8 червня 2000 року, що засновує 

перший перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в 

повітрі робочої зони. 

8. Директива Комісії 2006/15/EC від 7 лютого 2006 року що визначає 

другий перелік показників гранично допустимих рівнів впливу на робочому 

місці. 

Аналізуючи зміст кожної з Директив, слід відмітити, що Директива Ради 

98/24/ЄС містить 1 норматив BOELV (TWA) неорганічного свинцю і його 

похідних на рівні 0,15 мг/м3 та 2 BLV у крові неорганічного свинцю і його 

похідних. В Україні чинний норматив ГДК р.з.м.р. становить 0,01 мг/м3 та                        

ГДК р.з.с.з. − 0,005 мг/м3. Окрім того, є затверджені нормативи на 5 окремих 

сполук свинцю. Порівняння нормативу ЄС та близького за своїм змістом 

нормативу ГДК р.з.с.з. показує, що вітчизняний норматив є нижчий у 30 разів.                  

В ЄС для свинцю та його сполук STEL не розроблено. У свою чергу 

біологічний допустимий рівень свинцю у повітрі робочої зони не розроблений в 

Україні. Особливі ефекти впливу неорганічного свинцю і його похідних у 

переліку ЄС та в національному переліку не зазначаються. 

Питанням захисту працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту 

у виробничих умовах у вищезгаданій Угоді присвячені три директиви: 

Директива Ради 83/477/ЄЕС, Директива Ради 91/382/ЄЕС, Директива 

2003/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради. На даний момент вони змінені 

Директивою 2009/148/EC Європейського Парламенту та Ради (Directive 

2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 

on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work), 

яка у свою чергу чинна і гармонізована з прийнятими Регламентом (ЄС) 

2019/1243 від 20.07.2019 р. Європейського парламенту та Ради. Директивою 

2009/148/EC задекларовано норматив допутимого вмісту азбесту у повітрі 

робочої зони, який має статус BOELV (розрахований відносно базового 8 
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годинного робочого дня (TWA) і становить 0,1 волокна/см3. В Україні чинні 

такі нормативи: ГДК р.з.м.р. становить 0,1 волокна/см3 для волокон азбесту та 

хризотилового азбесту з позначкою “К” (канцероген), “Ф” (фібриногенна дія); 

окрім того, для азбестів природних (хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, 

магнезіарфведсоніт) і синтетичних азбестів, а також змішаного 

азбестопородного пилу із вмістом в ньому азбесту понад 20 %, розроблено 

норматив ГДК р.з.м.р., який дорівнює 2,0 мг/м3 та ГДК р.з.с.з. − 0,5 мг/м3 з 

тими ж позначками особливих ефектів впливу на організм працівників. Таким 

чином, вказані європейські та вітчизняні нормативи є незіставними. 

Директива Комісії 91/322/ЄЕС про встановлення індикативного 

обмеження гранично допустимих концентрацій містить перелік з                               

27 речовинами, для яких розроблено відповідно 27 TWA. Регламенти не містять 

посилань на особливості дії речовин на організм. Для 16 речовин, які входять у 

вищезгаданий список ЄС, розроблено вітчизняні нормативи, які є максимально 

разовими концентраціями (ГДК р.з.м.р.), 11 регламентів ЄС не мають аналогів в 

Україні. Особливі ефекти впливу речовин у переліку ЄС не зазначаються, у 

вітчизняному списку окремі речовини відмічені позначкам: “+” (потребує 

спеціального захисту шкіри та очей), “Г” (гостроспрямований механізм дії) та 

“П” (подразнювальна дія). 

Таким чином, всі нормативи, які зазначені у Директиві Комісії 

91/322/ЄЕС, за своїм змістом не є тотожними з відповідними нормативами 

України і тому вітчизняні регламенти без переведення останніх в статус 

середньозмінних не можуть бути зіставлені з європейськими. 

Особливостями списків регламентів, введених Директивою Комісії 

2000/39/ЄС, що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій 

шкідливих речовин в повітрі робочої зони та Директивою Комісії 2006/15/EC, 

що визначає другий перелік показників гранично допустимих рівнів впливу на 

робочому місці, є те, що вони містять, поряд з TWA, значний масив 

максимально разових величин IOELVs, тобто STEL. Так, всього у Директиві 

Комісії 2000/39/ЄС згадується 62 речовини, з них для 61 речовини розроблено 
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TWA, для 45 розроблено STEL і, відповідно, в Україні для аналогічних речовин 

є два регламенти, розраховані як середньозмінні величини і 30 ГДК 

максимально разових, тобто 32 регламенти зі згаданої директиви є зіставними 

за своїм змістом з вітчизняними. 

Список IOELVs Директиви Комісії 2006/15/EC містить 33 речовини, з них 

16 вже попередньо розглянуто у поточній версії Директиви Комісії 91/322/ЄЕС 

як зміни та доповнення (проте для 4 речовин норматив було змінено у бік 

зменшення величини, а для однієї розроблено додатково STEL). Таким чином, 

йтиметься про 18 речовин, для яких розроблено 15 TWA та 9 STEL і, 

відповідно, з Української сторони для аналогічних речовин розроблено                                   

3 ГДКр.з.с.з. і  9 ГДКр.з.м.р., тобто зіставними за змістом є 12 регламентів. 

Оцінюючи величини зіставних регламентів, наведених у двох останніх 

директивах, слід зазначити, що для 4 речовин ГДКр.з.с.з. є нижчими за 

відповідні TWA від приблизно 2 і більше разів, значення ГДКр.з.с.з. 

монохлорбензолу вище за відповідне TWA майже у 2 рази. Що стосується 

максимально разових величин, то 8 вітчизняних регламентів мають близькі 

значення з європейськими, або незначно їх перевищують, решта вітчизняних 

регламентів є нижчими за європейські аналоги приблизно у 1,5-60 разів. Для 

деяких речовин зі згаданих переліків розроблено лише нормативи ЄС. 

Позначки про особливості впливу речовин на організм містять як вітчизняні так 

і Європейські списки нормативів, проте Європейські переліки включають лише 

позначки про небезпеку сенсибілізації шкіри чи дихальних шляхів, а також про 

можливість проникнення речовини через шкіру. Перелік відміток про особливі 

ефекти впливу речовин у вітчизняному списку, є значно ширшим, у порівнянні 

з ЄС, і містить, окрім відмітки “К” (канцероген), позначку “+” – потребує 

спеціального захисту шкіри та очей, “А” – алерген, “Г” – гостроспрямований 

механізм дії, “П” – подразнювальна дія; “Ф” – фібриногенна дія. 

Директива 2004/37/ЄС Європейського Парламенту і Ради про захист 

працівників від ризиків, пов’язаних з ураженням канцерогенами або 

мутагенами на роботі, містить перелік з 27 речовин, причому, 3 речовини зі 
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списку не нормовані. Нормативи TWA зі списку ЄС розроблені для 24 речовин, 

відповідно ГДКр.з.с.з. (Україна) розроблені для 4 речовин, з них 2 нормативи 

збігаються, 2 – перевищують величини, затверджені в ЄС, 1 є нижчим. 

Норматив STEL (ЄС) розроблено для двох речовин (трихлоретилен та 

формальдегід), а, відповідно, ГДКр.з.м.р. (Україна) розроблені для 20 речовин, 

з них 2 регламенти є нижчим за відповідні STEL, 7 регламентів зі списку ЄС не 

мають українських аналогів. З 20 вітчизняних нормативів позначка “К” 

(канцероген) присвоєна 14 нормативам, а 6 речовин в Україні не вважаються 

канцерогенами чи мутагенами, проте зазначені інші негативні ефекти впливу. 

Наприклад, формальдегід маркований позначкою “+”, “П”, “Г”, “К” та “А” 

(алерген). Таким чином, зі згаданої Директиви зіставними є регламенти двох 

речовин, а саме – трихлоретилену та формальдегіду. 

Підсумовуючи вищенаведені дані, можна стверджувати, що згідно з 

вимогами Угоди про асоціацію Україна-ЄС у вітчизняну законодавчу базу 

повинно бути імплементовано 187 європейських регламентів граничних 

величини професійного впливу стосовно 134 речовин чи композицій.                        

З них 30 обов’язкових нормативів (BOEL (TWA) та BLV неорганічного 

свинцю) та BOEL (TWA) азбестів і речовин з канцерогенною та мутагенною 

дією, а також 157 IOELVs. Серед загальної кількості європейських нормативів 

TWA становлять майже 69 % (129 нормативів), STEL – 30 % (56 нормативів).                           

Серед них зіставними за змістом з вітчизняними є лише 51 регламент (27 %) – 

10 величин розраховані як середньозмінні, 41 – відносно короткотривалого 

часового періоду. Відсутні відповідні вітчизняні регламенти для більш як                    

30 речовин (16 %) з європейського переліку, решта – потребують перерахунку 

ГДК робочої зони з максимально разової величини на середньозважену за                  

8 годинний період (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3. Співставність вітчизняної та європейської нормативної бази 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони в рамках 

виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС 

 

Частка регламентів, які ідентичні за змістом, тобто розраховані з 

врахуванням одиного й того ж часового періоду впливу на організм 

працівників, а також відрізняються між собою не більше, ніж у 1,5-1,6 разів, 

становить близько 6 %. Це такі речовини як амоній, бензол, хлор, формальдегід, 

нітратна кислота та інші. 

Враховуючи наукові та правові аспекти імплементації європейських 

граничних величин професійного впливу у національне законодавство, можна 

окреслити такі можливі шляхи їх запровадження в Україні: 

1. Визнання всіх Європейських регламентів без змін, включаючи 

BOELV, BLV та IOELV, в тому числі тих, які стосуються нових речовин. 

2. Визнання без змін лише тієї частини Європейських регламентів, які за 

своїм змістом та величиною є близькими до національних. 

3. У виняткових випадках, з метою збереження величини вітчизняного 

нормативу, позбавити його національного (регуляторного) статусу з 

одночасним присвоєнням “внутрішнього” чи “галузевого”. 

У першому випадку Україна частково поступається своїми науковими та 

політичними принципами. Другий шлях можна реалізувати лише за умови, 
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якщо буде надано Європейській Комісії доказові наукові дані за матеріалами 

розробки окремих нормативів. Окрім того, для реалізації всіх шляхів необхідно 

вирішити такі важливі питання, як розробка стандартизованої методики 

перерахунку регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі 

робочої зони з максимально разових величин на середньозмінні, а також знайти 

консенсус між європейською та вітчизняною системою впровадження 

превентивних заходів, виходячи з особливих ефектів впливу сполук на організм 

робітників з максимальним збереженням останньої. Речовинам, які в Україні не 

є визнаними канцерогенами, проте входять для переліку Директиви 2004/37/ЄC, 

присвоїти відповідний статус. 

Таким чином, саме регламенти допустимого вмісту шкідливих речовин у 

повітрі робочої зони є найбільш інтегральними показниками хімічної безпеки 

виробництва та основним інструментом для профілактики шкідливого впливу 

хімічних речовин на організм робітників. Порівняння гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони вітчизняної та 

європейської нормативної бази показує, що перед нашою країною стоїть 

комплексне завдання, для виконання якого необхідно актуалізувати існуючу 

наукову базу, яка стосується гігієнічної регламентації шкідливих хімічних 

чинників виробництва, а також вирішити ряд міжнародно-правових питань, 

консолідувавши для цього провідні профільні установи. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Стратегія Європейського Союзу та України в області охорони 

здоров’я робітників від впливу шкідливих хімічних факторів не відрізняється за 

основними принципами і базується на регламентації вмісту шкідливих речовин 

у повітрі робочої зони.  

2. Порівняльний аналіз змісту основних регуляторних регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, які діють в 

Україні та ЄС, показує, що в першому наближенні визначення терміну ГДК                              
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є тотожним OEL, ГДКр.з.м.р. близький до STEL; ГДКр.з.с.з. –                                                  

до TWA, аналог нормативу STEL-C в Україні відсутній. 

3. Згідно з Угодою Україна-ЄС у вітчизняну законодавчу базу необхідно 

імплементувати 187 європейських регламентів граничних величин 

професійного впливу до 134 речовин чи композицій. Більшість європейських 

регламентів розраховані як середньозважені за 8-годинну робочу зміну 

величини. Співставними за змістом з вітчизняними є лише 27 % регламентів, 

близькими за змістом та величиною – біля 6 %. 

4. Основними шляхами імплементації граничних величин професійного 

впливу є визнання Україною всіх європейських нормативів, які входять у 

відповідні списки, або визнання в першу чергу нормативів, які є зіставними за 

змістом та за величиною. Як виняток, частині вітчизняних нормативів з метою 

збереження існуючих значень можливо надати статус “галузевих”, не 

претендуючи на статус “національний”. 

5. В рамках імплементації нормативів у нашій країні слід вирішити 

наступні питання: розробка стандартизованої методики перерахунку 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони з 

максимально разових величин на середньозмінні, адаптація вітчизняної 

системи впровадження превентивних заходів, виходячи з особливостей впливу 

речовин на організм, а також актуалізація існуючої науково-методичної бази, 

яка стосується гігієнічної регламентації шкідливих хімічних чинників 

виробництва. 

 

 Результати досліджень, що наведені у розділі 3 “Порівняльний аналіз 

вітчизняних та європейських законодавчих аспектів хімічної безпеки на 

виробництві у світлі сучасних євроінтеграційних процесів” висвітлені в 

наступних публікаціях: 

1. Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С., Швец І. А., Кузьмінов О. Б. Контроль вмісту 

активних фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони на ділянці з 
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виробництва лікарського засобу нафтизин®. Актуальні проблеми 

профілактичної медицини. 2018. Вип. 1-2(16). С. 45-52. 

2. Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С. Гігієна праці робітників хіміко-

фармацевтичної промисловості: порівняльна оцінка європейської та 

вітчизняної законодавчої бази. Актуальні проблеми профілактичної 

медицини. 2019. Вип. 2(18). С. 38-47. 

3. Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С., Кузьмінов О. Б. Впровадження 

європейського досвіду регламентації шкідливих хімічних чинників на 

підприємствах фармацевтичної промисловості. Medicalsciences: history, 

present, future, EUexperience : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 

Влоцлавек, 27-28 вересня 2019 р. Влоцлавек. С. 215-217. 

4. Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С. Європейське законодавство у сфері безпеки 

та гігієни праці робітників хіміко-фармацевтичних підприємств. Світова 

медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної 

наук.-практ. конф., Львів, 25-26 жовтня 2019 р. Львів. С. 96-99. 

5. Зазуляк Т. С. Порівняльна оцінка гігієнічних регламентів допустимого 

вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони вітчизняної та європейської 

нормативних баз. Український журнал з проблем медицини праці. 2020.                     

№ 16(3). С. 223-239. 
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РОЗДІЛ 4 

ПАРАМЕТРИ ТОКСИЧНОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ АКТИВНИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ ПРИ ГОСТРОМУ, 

ПІДГОСТРОМУ, ХРОНІЧНОМУ ВПЛИВОВІ І РІЗНИХ ШЛЯХАХ 

НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЇХ 

ГІГІЄНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ДОПУСТИМОГО ВМІСТУ В ПОВІТРІ 

РОБОЧОЇ ЗОНИ 

 

4.1 Обгрунтування критеріїв токсикологічної оцінки активних 

фармацевтичних інгредієнтів 

 Речовини, які досліджувались, є активними інгредієнтами вітчизняних 

лікарських препаратів і охоплюють різні фармакологічні класи. Більшість з                

них – це тверді речовини і в повітрі робочої зони можуть знаходитись у вигляді 

аерозолів, а саме – вісмут цитрат, L-лізин есцинат, ціанокобаламін, прокаїн, 

дифенгідрамін, антраль, лоратадин, мебгідроліну, 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 оцінки токсичного впливу АФІ на організм 

лабораторних тварин враховували приналежність речовин до тієї чи іншої 

фармакологічної класифікації (Анатомо-терапевтично-хімічна класифікація ЛЗ, 

прийнята Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я), напрямки біологічної 

дії безпосередньо АФІ та фармацевтичних препаратів, що виготовлені на їх 

основі, а саме – фармакологічні ефекти, побічну дію та прояви при                                

передозуванні [342, 343]. Частина ліків піддається в організмі біотрансформації, 

а метаболіти можуть володіти іншими біологічними властивостями і викликати 

непердбачувані (побічні) ефекти [344, 345]. Водночас фармакологічним 

ефектом є клінічний прояв реакції організму на дію ЛЗ, в основі виникнення 

якого лежить розвиток первинної фармакологічної реакції, яка є наслідком 

взаємодії ліків з рецепторами клітини. Якщо лікарський препарат взаємодіє не 
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лише з основними розпізнавальними рецепторами, але і з різними системами 

організму, то це може призводити до формування побічної реакції організму. 

Так, найтиповіші побічні ефекти від впливу АФІ, які належать до класу A – 

вісмут цитрат та антраль, представлені впливом на травний тракт, шкіру та 

імунну систему (табл. 4.1) 

Таблиця 4.1 

Біологічна дія активних фармацевтичних інгредієнтів, які належать до класу A 

Загальний опис відповідно до 

АТС-коду 
Побічна дія та прояви при передозуванні 

Вісмут цитрат (Bismuthi subcitras, С6H5O7Bi) 

A – засоби, що впливають на 

травну систему і метаболізм 

A02B – засоби для лікування 

пептичної виразки та 

гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби 

Впливає на травний тракт, шкіру та на 

імунну систему (нудота, блювання, запор, 

діарея, шкірний висип, свербіж, 

анафілактичні реакції). При передозуванні – 

ниркова недостатність 

Антраль (Antral, ( ) OHAlNOHC 2321415
3

1
1 ) 

A – засоби, що впливають на 

травну систему і метаболізм 

A05B – гепатотропні препарати 

Впливає на центральну нервову систему, 

травну та імунну систему (слабкість, 

запаморочення, диспептичні явища, нудота, 

біль у животі, діарея, що проходять після 

відміни препарату, шкірні висипання, 

кропив’янка, ангіоневротичний набряк, 

почервоніння та свербіж шкіри). При 

передозуванні – посилення побічних 

реакцій 

 

 До найтиповіших побічних ефектів від впливу ціанокобаламіну (клас В) 

відноситься вплив на систему крові, серцево-судинну, нервову та імунну 
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систему, систему дихання, обмін речовин, шлунково-кишковий                       

тракт (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Біологічна дія активних фармацевтичних інгредієнтів, які належать до класу В 

Загальний опис відповідно до  

АТС-коду 
Побічна дія та прояви при передозуванні 

Ціанокобаламін (Сyanocobalamin, С63 Н88 Со N14 O14 Р) 

В – засоби, що впливають на 

систему крові та гемопоез 

B03 – антианемічні засоби 

Впливає на систему крові, серцево-судинну, 

нервову систему та імунну систему, систему 

дихання, обмін речовин, шлунково-кишковий 

тракт, спричиняє місцеві реакції 

(гіперкоагуляція, тахікардія, головний біль, 

запаморочення, нервове збудження, алергічні 

реакції, порушення дихання, акне, бульозні 

висипання, нудота, порушення пуринового 

обміну, гіперемія, свербіж, некроз у місці 

ін’єкції). При передозуванні – набряк легень, 

застійна серцева недостатність, тромбоз 

периферичних судин 

 

 ЛЗ, що належать до класу С (L-лізин есцинат, мельдоній), поряд з 

фармакологічною дією, можуть викликати порушення в роботі імунної 

системи, центральної і периферичної нервової системи, функції печінки та 

біліарної системи, впливати на шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну та 

сечо-видільну систему, органи дихання, спричиняти місцеві реакції (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Біологічна дія активних фармацевтичних інгредієнтів, які належать до класу С  

Загальний опис 

відповідно до АТС-коду 
Побічна дія та прояви при передозуванні 

1 2 

L-лізин есцинат (L-lysine aescinat, С60H108N2O27) 

С – засоби, що 

впливають на серцево-

судинну систему 

C05C – 

капіляростабілізуючі 

засоби 

Впливає на імунну систему, центральну і 

периферичну нервову систему, функцію печінки та 

біліарної системи, на шлунково-кишковий тракт, 

серцево-судинну систему, органи дихання, 

спричиняє місцеві реакції: шкірний висип, свербіж, 

анафілактичні реакції, головний біль, 

запаморочення, тремор, нудота, артеріальна 

гіпотензія, тахікардія, задишка, бронхообструкція, 

сухий кашель; місцеві реакції у місці введення, 

загальна слабкість. При передозуванні - тахікардія, 

менорагія, нудота, печія, біль в епігастрії 

Мельдоній (Meldonium, C6H14N2O2 · 2 H2O) 

C – засоби, що 

впливають на серцево-

судинну систему 

C01 – кардіологічні 

препарати 

Впливає на імунну систему, роботу серця, серцево-

судинну, нервову, дихальну систему, шлунково-

кишковий тракт, шкіру, скелетно-м’язову систему, 

нирки та сечо-видільну систему (алергічні реакції: 

алергічний дерматит, кропив’янка, 

ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції, 

збудження, почуття страху, нав’язливі думки, 

порушення сну, парестезії, тремор, гіпестезія, 

непритомність, серцебиття, тахікардія/синусова 

тахікардія, фібриляція передсердь, аритмія, 

підвищення/зниження артеріального тиску, 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 

 гіпертензивний криз, гіперемія, блідість шкірних 

покривів, запалення у горлі, кашель, диспное, 

апное, металевий смак у роті, нудота, блювання, 

метеоризм, діарея, болі в животі, сухість у роті або 

гіперсалівація, висипання, 

загальні/макульозні/папульозні висипання, свербіж, 

м’язова слабкість, м’язові спазми, поллакіурія, 

реакції у місці введення підвищення рівня                            

С-реактивного білка, прискорення роботи серця, 

еозинофілія). При передозуванні: головні болі, 

запаморочення, тахікардія, загальна слабкість, 

порушення функції печінки та нирок 

 

 Біологічна дія протимікробних засобів (клас J), до яких відносяться 

ацикловір, нітроксолін, інозин пранобекс, наведена в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Біологічна дія активних фармацевтичних інгредієнтів, які належать до класу С  

Загальний опис 

відповідно до АТС-коду 
Побічна дія та прояви при передозуванні 

1 2 

Ацикловір (Aciclovirum, C8H11N5O3) 

J – протимікробні засоби 

для системного 

застосування 

J05A – противірусні 

засоби прямої дії 

Впливає на імунну систему (алергічні прояви), на 

шкіру (незначне висушування та лущення шкіри; 

еритема (почервоніння), свербіж; контактний 

дерматит; реакції негайної гіперчутливості 

(ангіоневротичний набряк) 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 

Нітроксолін (Nitroxolinum, С9Н6N2O3) 

J – протимікробні засоби 

для системного 

застосування 

J01 – антибактеріальні 

засоби для системного 

застосування 

Впливає на травний тракт, гепатобіліарну систему, 

імунну систему, нервову, сечовидільну, серцево-

судинну систему (кишково-шлункові розлади (у 

поодиноких випадках можливі нудота, вздуття, 

блювання, втрата апетиту), зниження активності 

трансаміназ, порушення функції печінки, алергічні 

реакції, такі як шкірні висипання, свербіж, головний 

біль, атаксія, парестезії, полінейропатія, зменшення 

вмісту сечової кислоти у плазмі крові, тахікардія, 

загальна слабкість 

Інозин пранобекс (Inosinum pranobex, C10H12N4O5·3C9H9NO3·3C5H13NO) 

J – протимікробні засоби 

для системного 

застосування 

J05A – противірусні 

засоби прямої дії 

Впливає на нирки та сечо-видільну систему, шкіру, 

шлунково-кишковий тракт, нервову систему, 

опорно-руховий апарат та м’язи, імунну систему 

(підвищення рівнів сечової кислоти в сироватці 

крові та у сечі, підвищення рівнів трансаміназ, 

лужної фосфатази у крові, втома, нездужання, 

висип, свербіж, блювання, нудота, діарея, запор, 

головний біль, запаморочення, сонливість, розлади 

сну, артралгія, знервованість, поліурія, 

анафілактичні реакції, анафілактичний шок, 

гіперчутливість, кропив’янка, еритема). При 

передозуванні - підвищення рівнів сечової кислоти 

в сироватці крові та у сечі 

  

 Біологічна дія гормональних лікарських засобів (клас Н), до яких 

відноситься гідрокортизон, наведена в табл. 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Біологічна дія активних фармацевтичних інгредієнтів, які належать до класу Н 

Загальний опис 

відповідно до АТС-коду 
Побічна дія та прояви при передозуванні 

1 2 

Гідрокортизон ацетат (Hydrocortisoni acetas, С23H32O6) 

H – препарати гормонів 

для системного 

застосування 

H02A – прості препарати 

кортикостероїдів для 

системного застосування 

Впливає на центральну нервову систему, імунну та 

дихальну систему, кістково-м’язеву систему, 

шлунково-кишковий тракт, нирки та сечо-видільну 

систему, гепатобіліарну систему, викликає судинні 

розлади, роботу серця, на шіру, органи зору, 

спричиняє алергічні прояви, ендокринні розлади, 

впливає на репродуктивну систему (підвищення 

рівня аланінтрансамінази (АЛТ, СГПТ), 

аспартаттрансамінази (АСТ, СГОТ) і лужної 

фосфатази, підвищення внутрішньоочного та 

внутрішньочерепного тиску, затрима рідини, втрата 

калію, підвищення або зниження рухливості та 

кількості сперматозоїдів, брадикардія, зупинка чи 

порушення ритму серця, гіпертрофічна 

кардіоміопатія, набряк легенів, непритомність, 

тахікардія, петехії та екхімози, синці, артеріальна 

гіпертензія, тромбоемболії, тромбофлебіт, васкуліт, 

кропив’янка, акне, алергічний дерматит, шкірна та 

підшкірна атрофія, тонка слабка шкіра, сухість та 

лущення шкіри, набряк, еритема, гіперпігментація, 

гіпопігментація, гіпертрихоз, підвищена пітливість, 

висипання, потоншання волосся на голові;  
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 

 розвиток саркоми Капоші, активація латентних 

інфекцій,доброякісна внутрішньочерепна 

гіпертензія, судомні напади, запаморочення, 

головний біль, неврити, невропатії, парестезії. 

Арахноїдит, менінгіт, задні субкапсулярні 

катаракти, екзофтальм, глаукома, розвиток 

пептичної виразки з можливою перфорацією і 

кровотечею, шлункова кровотеча, панкреатит, 

езофагіт, перфорація кишечнику, здуття живота, 

дисфункція кишечнику, нудота, глюкозурія, 

дисфункція сечового міхура, гіперчутливість, у 

тому числі анафілаксія і анафілактоїдні реакції 

(наприклад бронхоспазм, ангіоневротичний 

набряк). Психічні розлади: ейфорія, безсоння, зміни 

настрою, зміни особистості, депресія, розлади 

психіки; загострення існуючої емоційної 

З боку гепатобіліарної системи: гепатомегалія. З 

боку кістково-м’язової системи та сполучної 

тканини: кортикостероїдна міопатія, артропатія, 

втрата м’язової маси, остеопороз, патологічні 

переломи, асептичний некроз. Ендокринні розлади: 

нерегулярний менструальний цикл, розвиток 

кушингоїдного стану, гірсутизм, пригнічення 

системи гіпофіз-надниркові залози) 

 

 Прокаїн гідрохлорид та етил-2-бром-3-метил бутаноат – засоби, 

призначені для лікування нервової системи (клас N), можуть впливати на 
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серцево-судинну систему, сечо-видільну систему, травний тракт, систему крові, 

імунну систему (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Біологічна дія активних фармацевтичних інгредієнтів, які належать до класу N 

Загальний опис 

відповідно до АТС-коду 
Побічна дія та прояви при передозуванні 

Прокаїн гідрохлорид (Procainum, С13H21ClN2O2) 

N – засоби, що діють на 

нервову систему 

N01B – препарати для 

місцевої анестезії 

Впливає на центральну і периферичну нервову 

систему, серцево-судинну систему, сечовидільну 

систему, травний тракт, систему крові (головний 

біль, запаморочення, сонливість, судоми, параліч 

дихальних м’язів, підвищення або зниження 

артеріального тиску, периферична вазодилатація, 

колапс, брадикардія, аритмії, нудота, блювання, 

метгемоглобінемія), спричинює алергічні реакції 

(шкірні висипання, дерматит, анафілактичні реакції 

гіпотермію). При передозуванні: запаморочення, 

нудота, блювання, підвищена нервова збудливість, 

тахікардія, зниження артеріального, тремор, судоми, 

апное, метгемоглобінемія, раптовий серцево-

судинний колапс 

Етил-2-бром-3-метил бутаноат (C7H13O2Br) 

N05C B02 – снодійні та 

седативні засоби 

Впливає на центральну нервову систему, серцево-

судинну, травну та імунну систему (алергічні реакції 

(в тому числі гіперемія, висипи, свербіж, набрякання 

шкіри, кропив’янка), диспептичні явища, загальна 

слабкість, підвищена втомлюваність, запаморочення, 

сонливість, артеріальна гіпотензія, брадикардія). При 

передозуванні - посилення побічних реакцій 
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 Засоби, які відносяться до класу R – діють на респіраторну систему 

(дифенгідрамін гідрохлорид, лоратадин, мебгідролін, дезлоратадин, нафазолін 

нітрат) володіють досить широким спектром побічних ефектів, які наведені в 

табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Біологічна дія активних фармацевтичних інгредієнтів, які належать до класу N 

Загальний опис 

відповідно до  

АТС-коду 

Побічна дія та прояви при передозуванні 

Дифенгідрамін гідрохлорид (Diphenhydraminum, С17H22ClNO) 

R – засоби, що діють на 

респіраторну систему 

R06A – антигістамінні 

засоби для системного 

застосування 

Впливає на органи зору, органи слуху та 

вестибюлярний апарат, респіраторну систему, 

шлунково-кишковий тракт, нирки та сечовидільну 

систему, нервову систему, серцево-судинну 

систему, лімфатичну систему, імунну систему та 

репродуктивну систему, спричиняє алергічні реакції 

(сухість очей, порушення зору, шум  

у вухах, порушення координації рухів, сухість 

слизової оболонки носа і горла, закладеність носа, 

згущення секрету бронхів, відчуття стиснення у 

грудній клітці, утруднене дихання, задишка, сухість 

у роті, оніміння слизової оболонки порожнини рота, 

анорексія, нудота, біль в епігастральній ділянці, 

блювання, діарея, запор, часте та/або утруднене 

сечовипускання, загальна слабкість, втомлюваність, 

седативна дія, зниження уваги, зниження швидкості 

психомоторних реакцій, запаморочення, сонливість, 

судоми, підвищена збудливість, тремор, парестезії, 

дискінезії, артеріальна гіпотензія, тахікардія,  
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 

 аритмія, екстрасистолія, ціаноз шкіри та слизових 

оболонок, тромбоцитопенія, гемолітична анемія, 

анафілактичний шок та ангіоневротичний набряк, 

шкірні висипи, контактний дерматит, збільшення 

частоти менструацій, ранні менструації), 

гіпертермічний синдром, локальний некроз при 

підшкірному і внутрішньошкірному введенні. При 

передозуванні - сухість у роті, пригнічення дихання, 

стійкий мідріаз, почервоніння обличчя, пригнічення 

або збудження центральної нервової системи, 

депресія, сплутаність свідомості, гіперкінезія, 

судоми, марення, тахікардія, аритмія, лихоманка, 

тремор, дистонічні реакції та зміни на 

електрокардіограмі), токсичний психоз, серцево-

судинний колапс 

Лоратадин (Loratadinum, С22H23ClN2O2) 

R – засоби, що діють на 

респіраторну систему 

R06A – антигістамінні 

засоби для системного 

застосування 

Впливає на центральну нервову систему, серцево-

судинну систему, шлунково-кишковий тракт, 

гепатобіліарну та імунну систему (сонливість, 

головний біль, посилення апетиту, безсоння, 

нервозність, втома, анафілаксія, включаючи 

ангіоедему, запаморочення, судоми, тахікардія, 

пальпітація, нудота, сухість у роті, гастрит, 

патологічні зміни функції печінки). З боку шкіри та 

підшкірної клітковини: висипання, алопеція). При 

передозуванні – антихолінергічні симптоми, 

сонливість, тахікардія і головний біль 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 

Мебгідролін (Mebhydrolinum, C19H20N2) 

R - засоби, що діють на 

респіраторну систему 

R06A - антигістамінні 

засоби для системного 

застосування 

Впливає на травну систему, центральну нервову 

систему, імунну систему, сечовидільну систему 

(диспептичні явища (печія, нудота), запаморочення, 

парестезії, сонливість, нечіткість зорового 

сприйняття, тремор, сухість у роті, порушення 

сечовипускання, алергічні реакції. гранулоцитопенії 

та агранулоцитозу, висипання, кропив’янка, набряк 

Квінке). При передозуванні – посилення побічних 

реакцій 

Дезлоратадин (Desloratadinum, C19H19ClN2) 

R - засоби, що діють на 

респіраторну систему 

R06A - антигістамінні 

засоби для системного 

застосування 

Впливає на центральну нервову систему, імунну 

систему, шлунково-кишковий тракт, гепатобіліарну 

систему, роботу серця, на шіру, спричиняє алергічні 

прояви (головний біль, галюцинації, запаморочення, 

сонливість, безсоння, психомоторна 

гіперактивність, судоми; тахікардія, сильне 

серцебиття; сухість у роті, біль у животі, нудота, 

блювання, диспепсія, діарея; збільшення рівня 

ферментів печінки, підвищений білірубін, гепатит; 

міалгія; реакції гіперчутливості (анафілаксія, набряк 

Квінке, задишка, свербіж, висипання та 

кропив’янка). При передозуванні – посилення 

побічних реакцій 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 

Нафазолін нітрат (Naphazoline, С14H14N2 HNO3) 

R – засоби, що діють на 

респіраторну систему 

R01A – протинабрякові 

та інші препарати для 

місцевого застосування 

у разі захворювань 

порожнини носа 

R01A – 

симпатоміметики в 

комбінації з іншими 

засобами 

Впливає на імунну систему, нервову, дихальну 

систему, серцево-судинну систему (алергічні реакції, 

у тому числі набряк Квінке, печіння та сухість 

слизової оболонки носа. подразненням симпатичних 

нервів (виникають переважно після передозування 

препарату), нервозність, головний біль, тремор, 

тахікардія, відчуття серцебиття, артеріальна 

гіпертензія, підвищена пітливість. Дуже часте 

застосування може спричинити звикання до 

препарату, що супроводжується набряком слизової 

оболонки носа після його застосування. Тривале 

застосування може призвести до ослаблення 

циліарної активності та необоротного ушкодження 

слизової оболонки носа, до сухого запалення 

слизової оболонки носа. При передозуванні: 

нервозність, підвищена пітливість, головний біль, 

тремор, відчуття серцебиття, тахікардія, гіпертензія, 

блідість шкіри, ціаноз, гарячка, нудота, спазми, 

серцевий напад, зупинка серця, набряк легень, 

порушення дихання, психічні порушення. 

Пригнічувальна дія на центральну нервову систему 

проявляється симптомами: зниження температури 

тіла, брадикардія, підвищена пітливість, сонливість, 

шоковий стан, апное, кома) 

  

 Надходження шкідливих речовин в організм працівників фармацевтичних 

підприємств через органи дихання (інгаляційний шлях) є основним і найбільш 
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небезпечним шляхом. Поверхня легеневих альвеол при середньому їх 

розтягуванні (тобто при спокійному, рівному диханні) складає 90-100 м2, 

товщина ж альвеолярної стінки коливається від 0,001-0,004 мм, в зв’язку з чим 

в легенях створюються найбільш сприятливі умови для проникнення газів, 

парів, пилу безпосередньо в кров. Поступають хімічні речовини в кров, в 

основному, шляхом дифузії внаслідок різниці парціального тиску газів або 

парів в повітрі і крові, проте окремі сполуки при їх вдиханні одразу вступають 

в хімічні реакції і тому насичення крові ніколи не наступає, що додатково 

підвищує ступінь небезпечного впливу речовин в умовах                         

виробництва [125, 126]. 

 Таким чином, АФІ, які досліджувались, можуть проявляти широкий 

спектр біологічних ефектів, що вказує на необхідність застосування 

максимальної кількості тестів для встановлення характеру впливу цих речовин 

в токсикологічному експерименті. 

  

 4.2 Розробка регламентів допустимого вмісту активних 

фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони на прикладі                    

нафазоліну нітрату 

 Загальна інформація про речовину (за даними літератури) 

 А) Галузь промисловості та характеристика виробництва, де 

передбачається застосування речовини: 

Нафазолін нітрат – активний фармацевтичний інгредієнт лікарських 

засобів.  

 Б) Назви та фізико-хімічні властивості нафазоліну нітрату [346, 347]: 

Міжнародна непатентована назва: Naphazoline. 

Хімічна назва: 2-(1-Naphthylmethyl) imidazoline nitrate; 2-(нафтален-1-

ілметил)-4,5-дигідро-1Н-імідазолу нітрат. 

Синоніми: Нафтизин, Нафазолін, Нафазол-Хемофарм, Нафазолін-Ферейн. 

Номер за CAS: 5144-52-5 

Агрегатний стан: кристалічний порошок білого чи майже білого кольору 
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Вміст основної речовини: 99,0 % у перерахунку на основну речовину, не 

менше 

Відносна молекулярна маса Мr: 273,29 

Емпірична формула: С14H14N2 HNO3 

Структурна формула (рис. 4.1): 

 

 

Рисунок 4.1. Структурна формула нафазоліну нітрату 

 

Температура плавлення: 167-170 °C 

Розчинність у різних розчинниках: речовина важкорозчинна у воді                          

(20 г/дм3 при 20 оС), розчинна у 95 % спирті, малорозчинна у хлороформі, 

практично нерозчинна у ефірі. 

В) Фармакологічні властивості [27, 346, 347]: 

Фармакодинаміка: (згідно з даними доклінічних та клінічних                

досліджень) − α2-адреноміметик. За хімічною структурою − похідне 

імідазоліну Володіє вираженою судинозвужуючою дією. Стимулює                                

α2-адренорецептори, що призводить до звуження периферичних кровеносних 

судин, підвищує артеріальний тиск, розширяє зрачки. Зменшує набряк, 

гіперемію, эксудацію. 

Фармакокінетика: (згідно з даними доклінічних та клінічних        

досліджень) – при місцевому застосуванні абсорбується в системний кровообіг. 

Добре всмоктується слізними залозами. Терапевтична дія настає через 5 хвилин 

і триває 4-6 годин при інтраназальному застосуванні. Не проникає через гемато-
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енцефалічний бар’єр. При довготривалому застосуванні дія поступово 

зменшується (розвивається толерантність). Також при цьому можуть виникнути 

резорбтивні адреноміметичні ефекти (підвищення артеріального тиску). 

Побічна дія (згідно з даними доклінічних та клінічних досліджень) − на 

початкових етапах застосування можуть спостерігатися відчуття печіння або 

сухості, що поступово зменшуються. В окремих випадках можливо виникнення 

набряку Квінке. При тривалому використанні ефективність препаратів на 

основі нафазоліну нітрату знижується внаслідок розвитку тахіфілаксії 

(звикання) та можливий розвиток медикаментозного риніту, при якому відміна 

препарату викликає закладеність носа. 

Терапевтичні дози: МДТД – 0,1 мг; НДТД – 0,45 мг. 

Протипоказання – підвищена чутливість до компонентів препарату; сухе 

запалення слизової оболонки носа; дитячий вік до 2 років; 0,1 % розчин 

протипоказаний дітям віком до 15 років.  

Належні заходи безпеки при застосуванні – тривале застосування 

препарату може призвести до хронічної закладеності носа та атрофії слизової 

оболонки. Обережно слід застосовувати препарат людям з тяжкими 

захворюваннями серцево-судинної системи (артеріальна гіпертензія, ішемічна 

хвороба серця), хворим на цукровий діабет, при гіпертиреозі, феохромоцитомі, 

бронхіальній астмі, при одночасному застосуванні інгібіторів                                

МАО (моноаміноксидази) та інших препаратів, що потенційно можуть 

підвищувати артеріальний тиск; при застосуванні анестетиків, що підвищують 

чутливість міокарда до симпатоміметиків (наприклад, галотан). 

 Д) Біологічна дія нафазоліну нітрату: 

Нафазолін нітрат характеризується наступними параметрами гострої 

токсичності: 

LD50 для мишей інтраперитонеально – 66,0 мг/кг (Rosati GF, Poletto MG, 

1966) та 87,8 мг/кг (Takeuchi K., Akatsuka K., Kasuya Y., 1986); 

LD50 для мишей інтравенозно – 13,2 мг/кг (Rosati GF, Poletto MG, 1966) 

та 18,4 мг/кг (Takeuchi K., Akatsuka K., Kasuya Y., 1986); 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosati%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poletto%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosati%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poletto%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
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LD50 для мишей внутрішньошлунково – 265,0 мг/кг (Rosati GF, Poletto 

MG, 1966); 

LD50 для мишей субкутантно – 170,0 мг/кг (NIIRDN “Drugs in Japan”. 

Ethical Drugs, 6th Edition 1982 Edited by Japan Pharmaceutical Information Center. 

6 (1982), 539); 

LD50 для кролів інтравенозно – 0,8 мг/кг (NIIRDN “Drugs in Japan”. Ethical 

Drugs, 6th Edition 1982 Edited by Japan Pharmaceutical Information Center. 6 

(1982), 539); 

LD50 для кролів внутрішньошлунково – 50,0 мг/кг (NIIRDN “Drugs in 

Japan”. Ethical Drugs, 6th Edition 1982 Edited by Japan Pharmaceutical Information 

Center. 6 (1982), 539); 

LD50 для кролів субкутантно – 0,95 мг/кг (NIIRDN «Drugs in Japan». 

Ethical Drugs, 6th Edition 1982 Edited by Japan Pharmaceutical Information Center. 

6 (1982), 539); 

LD50 для щурів внутрішньошлунково – 1260,0 мг/кг (Rosati GF, Poletto 

MG, 1966); LD50 для щурів субкутантно – 385,0 мг/кг (NIIRDN “Drugs in Japan”. 

Ethical Drugs, 6th Edition 1982 Edited by Japan Pharmaceutical Information Center. 

6 (1982), 539); 

В експерименті на щурах показано прогресування морфофункціональних 

змін слизової оболонки носа при наростаючій тривалості використання 

деконгестантів (багаторядність епітелію, деструкція війок, лімфогістоцитарна 

інфільтрація, дилятація судин та утворення поліпів) [348]. 

У кролів нафазолін нітрат змінює ендогенні рівні передсердного 

натрійуретичного пептиду і норадреналіну та внутрішньоочний                      

тиск [349, 350]. Більш ніж 50 % біодоступність є причиною отруєння 

нафтизином у клінічній практиці [351].  

При гострому отруєнні людини похідними імідазоліну, в тому числі 

нафазоліну нітратом, спостерігались такі ознаки, як сонливість, пітливість, 

блідість, переохолодження, брадикардія, тахікардія, рвота, диспное та апное, 

міоз [352]. Ознаки інтоксикації – надмірний систолічний та діастолічний тиск, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosati%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poletto%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poletto%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosati%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poletto%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poletto%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5938253
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брадикардії з аритмією, пригнічення дихання, збудження або важка депресія 

ЦНС [353]. Окрім того, згідно з даними American Association of Poison Control 

Centers, похідні імідазоліну можуть порушувати гомеостаз глюкози, впливаючи 

на відовідні рецептори підшлункової залози. 

У дітей терапевтична доза препаратів на основі нафазоліну нітрату чи 

нафазоліну може викликати клінічну картину отруєння [354]. В клініці 

передозування нафазолін нітрат у дітей призводить до брадікардії, гіпертензії, 

підвищеного потовиділення та блідості шкірних покривів, гострого легеневого 

набряку (Fukushima H., Norimoto K. at. al., 2008). 

У хворих медикаментозним ринітом спостерігаються порушення 

транспортної функції миготливого епітелію, знижується кровотік у слизовій 

оболонці, що призводить до її ішемії, атрофії і порушення нормальної 

фізіологічної функції [348, 355-358]. 

 

 Токсичність і характер біологічної дії нафазоліну нітрату при 

однократному поступленні в організм 

Для встановлення параметрів токсичності нафазоліну нітрату при 

внутрішньошлунковому поступленні речовину вводили однократно перорально 

білим мишам-самцям в дозі 200 мг/кг та білим щурам-самкам в дозах від                     

100 мг/кг до 1000 мг/кг. 

У клінічній картині гострої пероральної інтоксикації тварин 

спостерігалась хитка хода, завалювання на бік, розпластане положення, 

тремтіння голови, судоми. Через 5-10 хвилин після введення речовини у тварин 

відбувалось порушення ритму і частоти дихання (у щурів 66/хв.), в подальшому 

спостерігалось бокове положення, відсутність реакції на зовнішні подразники. 

Загибель білих мишей відбувалася упродовж доби, а загибель щурів – 

упродовж трьох діб. При розтині загиблих тварин спостерігалось 

кровонаповнення легень, у мозку – гіперемія кіркових судин. Динаміка загибелі 

щурів-самок наведена в таблиці 4.8 

Таблиця 4.8 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJxM7aodXLAhUHLHIKHS62CE4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aapcc.org%2F&usg=AFQjCNFn-5Qf8ogvHKhfOvQfKNY87W73JA&sig2=Gc_Bkt0cFoppKYhJyS0CCw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJxM7aodXLAhUHLHIKHS62CE4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aapcc.org%2F&usg=AFQjCNFn-5Qf8ogvHKhfOvQfKNY87W73JA&sig2=Gc_Bkt0cFoppKYhJyS0CCw
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Динаміка загибелі білих щурів-самок при одноразовому пероральному введенні 

нафазоліну нітрату 

№ 

п/п 

Дози, 

мг/кг 

Кіль-

кість 

тварин 

Терміни спостереження, доби 

Кількість 

тварин, що 

загинули 

Відносна 

кількість 

тварин, що 

загинули, 

% 

1 2 3 4 5 14 

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

2.  300,0 6 1 1 0 0 0 0 2 30,0 

3.  500,0 6 2 1 1 0 0 0 4 66,0 

4.  600,0 6 2 1 1 0 0 0 4 66,0 

5.  1000,0 6 6 0 0 0 0 0 6 100,0 

 

Нормалізація стану тварин наставала на 5-7 добу. 

Середньосмертельна доза нафазоліну нітрату DL50 при пероральному 

введенні для білих мишей-самок становила 162 мг/кг, для білих мишей-самців – 

300 мг/кг, для білих щурів-самок – 380 мг/кг, білих щурів-самців –                                

1210 мг/кг (табл. 4.9). 

Коефіцієнт видової чутливості (КВЧ) для самців щурів та мишей –                 

4,0 (виражена видова чутливість), для самок щурів та мишей –                                       

2,3 (слабовиражена видова чутливість). Коефіцієнт статевої чутливості                  

становить 3,18. 
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Таблиця 4.9 

Середньосмертельні дози нафазоліну нітрату для лабораторних тварин при 

пероральному введенні 

Вид тварин 

DL50, мг/кг 

За Лічфільдом і 

Уілкоксоном 
За Van der Waerden 

Білі щурі-самки 380 (230,3-627,0) – 

Білі щурі-самці – 1210 

Білі миші-самки – 162 

Білі миші-самці – 300 

 

 Однократна інгаляційна дія. Розрахована середньосмертельна 

концентрація (CL50) нафазоліну нітрату для білих щурів становить 900 мг/м3. 

Однократну інгаляційну дію вивчали шляхом інтраназального ведення 

речовини в стерильному фізіологічному розчині білим щурам в дозах               

40,0-42,1 мг, що відповідало розрахунковій напівлетальній концентрації                   

900,0 мг/м3. Через 20-30 хв. після введення речовини у тварин спостерігався 

пригнічений стан, важке дихання. Загибель тварин відмічалась упродовж 

тижня. Загинуло 4 тварини з шести піддослідних. Стан тварин, які вижили, 

нормалізувався через 14 діб після закінчення експерименту. Надалі вводили 

речовину в дозах 27,5-34,9 мг/кг, що відповідало концентрації 800 мг/м3, в 

дозах 22,9-20,0 мг/кг, що відповідало концентрації 600 мг/м3. 

Динаміка загибелі щурів-самок наведена в таблиці 4.10. 
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Таблиця 4.10 

Динаміка загибелі білих щурів-самок при одноразовому інгаляційному введенні 

нафазоліну нітрату 

№ 

п/п 

Концен-

трація,  

мг/м3 

Кіль- 

кість 

тварин 

Терміни спостереження, доби 

Кількість 

тварин, що 

загинули 

Відносна 

кількість 

тварин, що 

загинули, 

% 

1 2 3 4 5 14 

1. 600,0 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

2. 800,0 6 1 0 1 0 1 0 3 50,0 

3. 900,0 6 2  0 0 2 0 4 66,0 

4. 1200,0 6 2 2 1 0 1 0 6 66,0 

 

Величина CL50 нафазоліну нітрату для білих щурів, яка розрахована за 

методом Лічфільда-Уілкоксона, становила 820 мг/м3 (2 клас небезпеки) згідно з 

ГОСТ 12.1.007-76 [165, 359-361]. 

Розрахунок порогу інгаляційної дії (Limac) нафазоліну нітрату:  

lg Limac = 0,91 lg DL50 в/ш - 0,63 (рівняння № 11, [49]) 

lg Limac = 0,91 lg 380 - 0,63  

Limac = 52,2 мг/м3  

lg Limac = 0,9 lg DL50 в/ш +0,05 (рівняння № 12, [49]) 

lg Limac = 0,9 lg 380 +0,05 

Limac = 235,4 мг/м3  

lg Limac = 0,91 lg DL50 в/ш - 0,8   (рівняння № 49, [278]) 

lg Limac = 0,91 lg 380 - 0,8  

Limac = 35,3 мг/м3  

Середнє значення:  

Limac = 107,6 мг/м3 
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З метою експериментального визначення Limac речовину вводили 

інтраназально білим щурам в дозах від 0,39 мг до 0,45 мг, що відповідало, в 

перерахунку на концентрації, 10 мг/м3, в дозах від 1,6 мг до 1,8 мг − 50 мг/м3 та 

від 4,7 до 6,3 мг/кг − 150 мг/м3. 

Критеріями токсичного впливу нафазоліну нітрату на організм 

лабораторних тварин були показники, які відображають характер біологічної дії 

речовини відповідно до вищенаведених літературних даних та даних гострого 

експерименту з пероральним введенням речовини. 

За результатами досліджень було встановлено, що п Limac нафазоліну 

нітрату становить 10 мг/м3. На цьому рівні впливу нафазолін нітрат викликав 

достовірні зміни рівня глюкози (контроль – 6,24 ± 0,17 мМоль/л,                               

дослід – 15,24 ± 1,13 мМоль/л) (табл. 4.11). 

 Місцево-подразнювальна, іритативна та шкірно-резорбтивна дія 

10-кратне занурювання хвостів білих мишей у насичений водний розчин 

нафазоліну нітрату (час експозиції 2 години, 5 разів на тиждень) не викликало 

загибелі тварин та ознак інтоксикації. Змін на шкірі після закінчення 

експерименту не спостерігалось. 

 При внесенні 50 мг субстанції в кон’юнктиальний мішок ока кролів 

спостерігалась виражена пошкоджуюча дія з помутнінням рогівки (термін 

спостереження 10 діб). Найвищий ступінь реакції спостерігався на третю             

добу − набряк 4 бали, гіперемія 3 бали, виділення 3 бали (за класифікацією                  

A. Mayda i K. Chrusаielska). Сумарна кількість балів − 10, що вказує на різко 

виражені пошкодження ока. 



 

 

                                                                                                                                                                               Таблиця 4.11 

Інтегральні та специфічні показники білих щурів-самців при дослідженні гострої дії нафазоліну нітрату 

Показники 

Виміряні величини 

контроль конц. 10,0 мг/м3 конц. 50,0 мг/м3 конц. 150,0 мг/м3 

M m M m M m М m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Еритроцити, Т/л 4,27 0,16 4,07 0,14 3,90 0,29 3,57* 0,215 

Гемоглобін, г/л 138,83 4,68 152,17 4,77 161,50* 2,00 154,17* 3,135 

Лейкоцити, Г/л 7,70 0,32 7,50 0,30 8,30 0,48 8,17 0,33 

Базофіли, % 0,333 0,21 0,50 0,22 0,50 0,22 0,50 0,22 

Базофіли, Г/л 0,0287 0,018 0,039 0,018 0,042 0,019 0,038 0,017 

Еозинофіли, % 2,0 0,26 2,33 0,49 2,5 0,34 2,67 0,21 

Еозинофіли, Г/л 0,152 0,018 0,177 0,041 0,203 0,023 0,216 0,026 

Нейтрофіли, % 29,67 1,56 30,0 1,46 31,33 1,71 30,33 1,47 

Нейтрофіли, Г/л 2,305 0,164 2,24 0,085 2,61 0,22 2,48 0,194 

Моноцити, % 2,0 0,37 1,83 0,31 1,83 0,31 1,67 0,33 

Моноцити, Г/л 0,152 0,026 0,129 0,032 0,149 0,023 0,133 0,024 

Нейтрофіли, % 29,67 1,56 30,0 1,46 31,33 1,71 30,33 1,47 

Нейтрофіли, Г/л 2,305 0,164 2,24 0,085 2,61 0,22 2,48 0,194 

 

1
5
1
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                                                                                                                                                     Продовження таблиці 4.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лімфоцити, % 66,0 1,48 65,33 1,38 63,83 1,44 64,83 1,66 

Лімфоцити, Г/л 5,097 0,226 4,90 0,23 5,31 0,35 5,32 0,23 

Загальний білок г/л 70,0 1,94 68,17 2,75 75,87 6,27 65,17 2,06 

Глюкоза, ммоль/л 6,24 0,166 11,44* 0,96 15,24* 1,13 14,13* 0,74 

Креатикіназа-МВ, Од/л 3,58 0,79 2,48 0,37 2,25 0,33 2,48 0,37 

ЛДГ, Од/л 29,605 1,74 30,93 2,21 25,69 0,97 31,77 1,79 

Лужна фосфатаза, 

мкмоль/(схл) 
5,42 0,13 5,37 0,39 5,66 0,33 6,09 0,60 

АСТ, мкмоль/год.мл 3,33 0,25 3,897 0,19 3,99 0,207 4,075* 0,18 

Сечовина в сироватці 

крові , ммоль/л 
8,04 0,12 7,93 0,18 7,99 0,18 8,11 0,13 

Хлориди у сироватці 

крові, ммоль/л 
77,02 0,75 77,30 0,42 76,44 1,98 75,14 0,75 

Креатинін у сироватці 

крові, мкмоль/л 
79,75 3,17 79,90 2,00 80,45 4,5 82,67 2,53 

Примітки: 1   * ‒ Зміни достовірні при довірчому рівні 95 % (р<0,05) 

                     2   М – середнє значення, m – довірчий інтервал (M±m)  

1
5
2
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  Кумулятивна активність та характер біологічної дії нафазоліну 

нітрату в підгострому досліді 

 Для визначення кумулятивної активності нафазоліну нітрату речовину 

вводили білим щурам-самкам у вигляді водної суспензії, починаючи з дози                          

0,1 DL50 (38 мг/кг) шляхом збільшення дози в 1,5 рази кожні 4 доби. У тварин 

через 0,5 год. після введення розвивалась клінічна картина інтоксикації – 

розпластане положення, сповільнена реакція на зовнішні подразники. На третю 

добу експерименту в деяких тварин з’явилися кров’янисті виділення з носа, 

спастичне дихання. Загибель тварин реєструвалась починаючи із 21 доби. 

Коефіцієнт кумуляції становить 8,3 − речовина малокумулятивна. 

 Імунотоксична дія нафазоліну нітрату 

При постановці внутрішньошкірних проб в дозі 1:10 (розчинник − 

фізрозчин), 1:100, 1:1000 змін на шкірі дослідних тварин не виявлено. Також не 

відбувались достовірні зміни лейкоцитарної формули крові тварин дослідних 

груп у порівнянні з контролем (табл. 4.12) [362]. 

Таблиця 4.12 

Показники лейкоцитарної формули крові мурчаків під впливом нафазоліну 

нітрату в експерименті з постановки шкірних проб 

Показники 
Контрольні тварини Сенсибілізовані тварини 

M±m M±m 

1 2 3 

Лейкоцити, Г/л 10,51±0,41 11,78±0,49 

Базофіли, % 0,375±0,183 0,625±0,263 

Базофіли, Г/л 0,040±0,020 0,075±0,030 

Еозинофіли, % 2,00±0,27 2,50±0,42 

Еозинофіли, Г/л 0,210±0,027 0,30±0,046 

Нейтрофіли, % 20,88±1,32 22,25±1,098 

Нейтрофіли, Г/л 2,22±0,18 2,63±0,18 

Моноцити, % 2,50±0,19 2,625±0,18 
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Продовження табл. 4.12 

1 2 3 

Моноцити, Г/л 0,265±0,023 0,31±0,024 

Лімфоцити, % 74,25±2,10 72,00±1,38 

Лімфоцити, Г/л 7,83±0,29 8,47±0,36 

Примітки: 1   * ‒ зміни достовірні при довірчому рівні 95 % (р<0,05) 

                   2   М – середнє значення, m – довірчий інтервал  

 

Зміни стану клітинної ланки набутого імунітету були достовірними і 

проявлялись збільшенням абсолютної кількості Т-лімфоцитів, NK-клітин 

(клітин-кіллерів) (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Вплив нафазоліну нітрату на імунологічні показники мурчаків 

Показники 
Контрольні тварини Сенсибілізовані тварини 

M±m M±m 

Т-лімфоцити - (СД3), % 48,75±1,18 52,38±1,53 

Т-лімфоцити - (СД3), Г/л 3,81±0,13 4,44±0,24* 

Т-хелпери - (СД4), % 33,88±2,18 34,38±2,49 

Т-хелпери - (СД4), Г/л 2,65±0,20 2,93±0,27 

Т-супресори – (СД8), % 14,88±2,02 18,00±1,31 

Т-супресори – (СД8), Г/л 1,15±0,14 1,51±0,104 

NK-клітини – (СД16), % 23,125±1,62 26,125±1,56 

NK-клітини – (СД16), Г/л 1,79±0,096 2,205±0,15* 

В-лімфоцити – (СД22), % 24,38±1,05 25,25±1,53 

В-лімфоцити – (СД22), Г/л 1,92±0,14 2,15±0,18 

Імунорегуляторний індекс 2,73±0,51 2,07±0,33 

Примітки: 1   * ‒ зміни достовірні при довірчому рівні 95 % (р<0,05) 

                   2   М – середнє значення, m – довірчий інтервал  
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Про вплив речовини на гуморальний імунітет свідчить достовірне 

зростання рівня імуноглобулін Е (Ig Е). На алергенну дію нафазоліну нітрату 

вказує достовірний ріст у крові сенсибілізованих тварин рівня лізованих 

лейкоцитів, збільшення показника пошкодження нейтрофілів, значне 

гальмування міграції лейкоцитів, що, ймовірно свідчить про алергічну реакцію 

сповільненого типу (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Зміни показників, які характеризують вплив вплив нафазоліну нітрату на 

імунну систему дослідних тварин 

Показники 
Контрольні тварини, 

M±m 

Сенсибілізовані 

тварини, M±m 

1 2 3 

Гуморальний імунітет 

Циркулюючі імунні комплекси 

(ЦІК), ум.од. 
68,75±4,31 81,63±11,13 

Імуноглобулін Е (Ig Е), МО/мл 1,04±0,50 2,86±0,83* 

Характер фагоцитозу 

Фагоцитарна активність, %, 30 хв 57,95±3,26 58,48±1,34 

Фагоцитарний індекс, 30 хв 5,92±0,60 5,78±0,33 

Фагоцитарна активність, %, 120 хв 12,60±1,50 16,54±2,46 

Фагоцитарний індекс, 120 хв 3,07±0,12 3,28±0,24 

Індекс завершеності фагоцитозу 

(ІЗФ) 
3,57±0,38 3,05±0,41 

Гематологічні індекси 

Індекс співвідношення лімфоцитів 

і моноцитів (ІСЛМ) 
25,32±2,22 25,10±3,29 

Індекс співвідношення 

нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ) 
10,88±1,11 8,81±1,13 
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Продовження таблиці 4.14 

1 2 3 

Індекс співвідношення 

нейтрофілів і еозинофілів (ІСНЕ) 
17,20±3,88 8,62±1,16 

Індексні показники імунного статусу 

Лейко-Т-клітинний індекс (LTI)  3,22±0,096 3,28±0,14 

Лейко-В-клітинний індекс (LВI) 7,98±0,35 8,05±0,20 

Маркери сенсибілізації організму 

Реакція специфічного лізису 

лейкоцитів (РСЛЛ), % 
7,73±1,04 11,49±1,15* 

Реакція специфічної агломерації 

лейкоцитів (РСАЛ), % 
0,74±0,027 0,77±0,034 

Реакція гальмування міграції 

лейкоцитів (РГМЛ), % 
63,29±0,75 25,10±7,72* 

Показник пошкодження 

нейтрофілів (ППН), % 
0,0687±0,01 0,1687±0,035* 

Примітки: 1   * ‒ зміни достовірні при довірчому рівні 95 % (р<0,05) 

                   2   М – середнє значення, m – довірчий інтервал  

 

Як видно з дании табл. 4.14 достовірних змін показник РСАЛ, індексних 

показників імунного статусу тварин, гематологічних індексів, характеру 

фагоцитозу і стан гуморального імунітету (рівні ЦІК та Ig Е) при дії нафазоліну 

нітрату не спостерігалось.  

Достовірні зміни у дослідних групах тварин показників РСЛЛ, РГМЛ та 

ППН вказують на можливість розвитку ранньої фази алергічної реакції клітин 

крові. Під впливом нафазоліну нітрату активується система природних кілерів, 

а також відновлюється функціональна активність Т-клітинного імунітету. 
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 Дослідженні ембріотоксичної дії нафазоліну нітрату 

При спостереженні за вагітними самками, яким щоденно інтраназально 

упродовж 20 днів вводили речовину в дозах, які відповідають концентраціям 

0,1 мг/м3, 1,0 мг/м3, не відмічено загибелі тварин впродовж                         

експерименту [363-364]. 

Введення речовини не позначалось на тривалості вагітності самок, не 

було зафіксовано абортів та передчасних пологів. У вагітних самок була 

відсутня клінічна картина отруєння. Маса тіла тварин зростала впродовж 

експерименту. 

У дослідних тварин маса плодів та їх краніо-каудальний розмір, маса 

плацент та їх діаметр не мали достовірних відмінностей від показників 

контрольної групи. 

У ході проведення макроскопічного огляду плодів самок, які отримували 

речовину під час усієї вагітності, виявлено, що в усіх ембріонів контрольної та 

дослідних груп були відсутні вади лицевого і мозкового черепу. Сам череп мав 

овально-довгасту форму. Вушна раковина та повіки очей були закриті. Передня 

черевна стінка зарощена, без ознак пупкової грижі. Хвіст був звичайної 

довжини. Кінцівки мали добре розвинуте плече, передпліччя, кість, стегно, 

гомілку та стопу. Положення, форма кінцівок, кількість пальців та їх розміри у 

ембріонів дослідних і контрольних перебували в межах норми. На шкірі були 

відсутні ознаки порушення пігментації 

Результати дослідження впливу речовини на ембріогенез вагітних самок 

наведені на рис. 4.2. 

 Як видно з рис. 4.2, нафазоліну нітрат при концентрації 1,0 мг/м3 може 

впливати на розвиток ембріонів, що проявляється достовірними змінами 

кількості місць імплантації самиць, кількості ембріонів, кількості живих 

ембріонів на одну самку; рівня загальної ембріональної загибелі ембріонів, 

рівня загибелі ембріонів до та після імплантації. 
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Примітка.   * ‒ зміни достовірні при довірчому рівні 95 % (р<0,05) 

 

Рисунок 4.2. Показники ембріогенезу вагітних самок щурів при затруєнні  

нафазоліну нітратом, що відповідає концентрації 1,0 мг/м3 

 

 В досліді при дії нафазоліну нітрату в концентрації 0,1 мг/м3 достовірних 

змін вищенаведених показників не відмічено. Мертвих ембріонів не виявлено 

при дослідженні впливу речовини на рівні концентрацій 0,1 мг/м3 та 1,0 мг/м3. 

 

 Поріг субхронічної дії нафазоліну нітрату 

З метою визначення порогу субхронічної дії  нафазоліну нітрату, 

речовину вводили інтраназально білим щурам в дозах від 7,5 мг до 70,9 мг, що 

відповідало, в перерахунку на концентрації, значенням − 0,1 мг/м3, 1,0 мг/м3 та 

10 мг/м3. 

При виборі критеріїв токсичного впливу на організм лабораторних тварин 

враховували напрямки дії нафазоліну нітрату у при одноразовій дії речовини. 

 За результатами досліджень було встановлено, що поріг хронічної 

інгаляційної дії нафазоліну нітрату становить 1,0 мг/м3 (табл. 4.15).  
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Таблиця 4.15 

Інтегральні і специфічні показники білих щурів-самців при дослідженні субхронічної дії нафазоліну нітрату 

Показники 
контроль конц. 0,1 мг/м3 конц. 1,0 мг/м3 конц. 10,0 мг/м3 

M m M m M m М m 

1 2 3 5 6 8 9 11 12 

Еритроцити, Т/л 3,36 0,101 3,81 0,184 3,83* 0,133 3,98* 0,105 

Гемоглобін, г/л 124,0 3,438 130,5 3,085 129,89 3,381 129,0 2,871 

Лейкоцити, Г/л 9,63 0,604 9,72 0,523 9,22 0,455 10,08 0,447 

Базофіли, % 0,20 0,133 0,30 0,153 0,33 0,17 0,40 0,163 

Базофіли, Г/л 0,0158 0,0105 0,0302 0,0155 0,0355 0,0179 0,039 0,016 

Еозинофіли, % 1,80 0,249 1,80 0,249 2,67 0,333 2,30 0,213 

Еозинофіли, Г/л 0,167 0,0205 0,176 0,026 0,254 0,0401 0,236 0,028 

Нейтрофіли, % 21,60 1,499 24,30 1,342 24,67 0,882 22,70 1,520 

Нейтрофіли, Г/л 2,105 0,221 2,359 0,196 2,315 0,177 2,311 0,217 

Моноцити, % 2,80 0,249 3,20 0,290 3,555 0,294 3,30 0,213 

Моноцити, Г/л 0,265 0,0240 0,311 0,035 0,330 0,033 0,330 0,024 

Лімфоцити, % 73,60 1,477 70,60 1,668 68,78* 1,289 71,30 1,764 

Лімфоцити, Г/л 7,079 0,453 6,864 0,398 6,31 0,230 7,163 0,303 

 

 15
9
 



 

 

Продовженя таблиці 4.15 

1 2 3 5 6 8 9 11 12 

Креатинінкіназа-МВ, 

Од/л 
2,31 0,2694 2,805 0,352 2,933 0,458 3,135 0,296 

ЛДГ, Од/л 13,268 1,0223 13,76 0,501 21,39* 1,212 22,56* 1,289 

Лужна фосфатаза, 

мкмоль/(схл) 
7,22 0,287 7,34 0,114 8,26* 0,213 8,11* 0,065 

АЛТ, мкмоль/год.мл 0,602 0,0337 0,61 0,0246 0,395* 0,0190 0,349* 0,029 

АСТ, мкмоль/год.мл 0,91 0,0582 0,855 0,0575 0,68* 0,063 0,658* 0,028 

Глюкоза, ммоль/л 6,566 0,532 6,88 0,540 10,00* 0,432 11,05* 0,329 

Загальний білок, г/л 79,96 4,833 87,36 5,283 83,44 3,16 88,36 2,97 

Ліпопротеїди, ум.од. 3,66 0,112 3,56 0,0748 3,68 0,13 3,57 0,091 

Холестерин, ммоль/л 1,207 0,254 0,756 0,168 0,712 0,235 1,048 0,222 

Тригліцериди, ммоль/л 0,729 0,117 0,818 0,227 0,647 0,090 0,67 0,086 

Сечовина у сироватці 

крові, ммоль/л 
3,78 0,22 4,01 0,264 3,984 0,241 5,297* 0,373 

Хлориди у сироватці 

крові, ммоль/л 
89,62 3,183 96,751 3,158 87,11 4,645 91,60 3,025 

 

 1
6
0
 



 

 

Продовженя таблиці 4.15 

1 2 3 5 6 8 9 11 12 

Креатинін у сироватці 

крові, мкмоль/л 
96,81 4,79 100,75 3,235 97,931 2,976 121,2* 3,961 

Сечовина в сечі, 

ммоль/добу 
2,595 0,046 3,282 0,377 3,428 0,331 3,66* 0,095 

Хлориди в сечі, 

ммоль/добу 
0,153 0,017 0,195 0,0313 0,301* 0,0198 0,313* 0,015 

Креатинін у сечі, 

мкмоль/ добу 
7,198 0,546 8,33 0,713 12,00* 0,963 12,96* 0,655 

Загальний білок у сечі, 

г/л 
1,74 0,25 2.37 0,71 1,18 0,17 0,94* 0,11 

СПП, В 20,00 1,07 21,30 1,22 24,40 1,23 23,90* 0,58 

Примітки: 1   * ‒ Зміни достовірні при довірчому рівні 95 % (р<0,05) 

                   2   М – середнє значення, m – довірчий інтервал (M±m)  

1
6
1
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 При цьому вплив речовини проявлявся достовірними змінами рівнів 

глюкози у крові тварин (контроль – 6,57 ± 0,53 мМоль/л, дослід –                    

10,24 ± 0,43 мМоль/л), ЛДГ (контроль – 13,26 ± 1,02 Од/л, дослід – 21,39 ± 1,21 

Од/л), АСТ (контроль – 0,91 ± 0,06 мкМоль/л, дослід – 0,68 ± 0,006 мкМоль/л), 

АЛТ (контроль – 0,60 ± 0,03 мкМоль/л, дослід – 0,40 ± 0,02 мкМоль/л), лужної 

фосфатази (контроль – 7,22 ± 0,29 мкМоль/л, дослід – 8,26 ± 0,21 мкМоль/л) та 

в сечі креатиніну (контроль – 7,20 ± 0,55 мкМоль/л, дослід –                                    

12,0 ± 0,96 мкМоль/л) і хлоридів (контроль – 0,15 ± 0,02 мМоль/л, дослід –          

0,30 ± 0,02 мМоль/л). 

 Розрахунок значень тимчасових гігієнічних нормативів  

Для розрахунку ОБРВ було використано формули №№ 21-24 відповідно 

до методичних вказівок, затв. наказом МОЗ України № 544                                      

від 21.10.2005 р. [49]: 

Згідно з формулою № 21: 

lg ОБРВп.р.з. = 0,77·lg МДТД + 0,34 

lg ОБРВп.р.з. = 0,77·lg 0,1 + 0,34 = −0,43 

ОБРВп.р.з. = 0,37 

Згідно з формулою № 22: 

lg ОБРВп.р.з. = 0,8·lg НДТД − 0,068 

lg ОБРВп.р.з. = 0,8·lg 0,1 − 0,068 = −0,34  

ОБРВп.р.з. = 0,46 

Згідно з формулою № 23: 

lg ОБРВп.р.з. = 0,45·lg Limac. + 0,5·lgМДТД − 0,43 

lg ОБРВп.р.з. = 0,45·lg 10 + 0,5·lg0,1 − 0,43 = −0,48 

ОБРВп.р.з. = 0,33 

Згідно з формулою № 24: 

lg ОБРВп.р.з. = 0,49·lg МДТД + 0,42·lg Limac.  + 0,11·lg LD50 в/ш − 0,75 

lg ОБРВп.р.з. = 0,49·lg 0,1 + 0,42·lg 10 + 0,11·lg 380 − 0,75 = −0,54 

ОБРВп.р.з. = 0,29 
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Встановлені параметри токсичності нафазоліну нітрату наведено в            

табл. 4.16 

Таблиця 4.16 

Параметри токсичності нафазоліну нітрату 

Назва показника або ефекту Величина показника або прояв ефекту 

CL50  б. щурі 820 мг/м3 а 

DL50 per os: 

білі миші-самки 

білі миші-самці 

білі щурі-самці 

білі щурі-самки 

 

162 мг/кг 

300 мг/кг 

1210 мг/кг 

380 (230,5-627,0) мг/кг 

КВЧ 

самці щурів та мишей 

самки щурів та мишей 

 

4,0 (виражена видова чутливість) 

2,30 (слабовиражена видова чутливість) 

Кcum. 8,3 (слабка кумулятивна активність) 

Lim ac 10 мг/м3 

Lim сh 1,0 мг/м3 

Zac 82,0 

Шкірно-резорбтивний ефект відсутній 

Місцево-подразнювальний ефект: 

на шкіру 

на слизові оболонки 

 

не виявлено 

сильний (10 балів) 

Алергенний ефект 
можливість розвитку ранньої фази алергічної 

реакції клітин крові 

Ембріотоксичний ефект Виявлено на рівні 1,0 мг/м3  

Zch 10,0 

 

Для обґрунтування ГДК нафазоліну нітрату у повітрі робочої зони на 

підставі отриманих експериментальних даних було розраховано коефіцієнт 

запасу за методикою К. К. Сидорова, який становить 10. 
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Враховуючи встановлені параметри токсичності, величину порогу 

субхронічної інгаляційної дії (1,0 мг/м3), здатність чинити алергенну дію, 

сильну подразнювальну дію на слизові оболонки, величину коефіцієнту запасу, 

ГДК нафазоліну нітрату в повітрі робочої зони рекомендована на рівні                              

0,1 мг/м3, аерозоль, 2 клас небезпеки, з позначками: “А” (алерген) та “+” 

(потребує спеціального захисту шкіри та очей). 

  

 4.3 Загальна токсиколого-гігієнічна характеристика активних 

фармацевтичних інгредієнтів 

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що 

за параметрами гострої пероральної токсичності 7 речовин (вісмут цитрат, 

ціанокобаламін, мебгідролін, ацикловір, гідрокортизон ацетат, мельдоній, 

інозин пранобекс) є малонебезпечними речовинами, 7 речовин (L-лізин 

есцинат, прокаїн гідрохлорид, етил-2-бром-3-метил бутаноат, антраль, 

лоратадин, дезлоратадин, нітроксолін) – помірно небезпечні; дифенгідрамін та 

нафазолін нітрат належать до 2 класу небезпеки і є високонебезпечними 

речовинами (табл. 4.17) [361, 365-380]. 

Таблиця 4.17 

Параметри гострої та підгострої пероральної токсичності субстанцій 

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 
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Продовження таблиці 4.17 

1 2 3 4 5 

Дифенгідрамін 

гідрохлорид 

щурі-самці – 850,  

щурі-самки – 400 

миші-самки – 125 

1050 > 8,2 2/2 

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 р. 

                  2  В чисельнику – за DL50, в знаменнику – за CL50 
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 За величиною середньосмертельної концентрації більшість речовин 

відносяться до другого класу небезпеки – речовини високонебезпечні [377]. 

Майже половина досліджених АФІ здатна в тій чи іншій мірі до 

кумуляції в організмі, причому вісмут цитрат, антраль, лоратадин, мебгідролін, 

гідрокортизон ацетат здатні до надкумулятивної дії чи володіють сильною 

кумулятивною активністю. 

Такі АФІ, як L-лізин есцинат, ціанокобаламін, прокаїн гідрохлорид, 

дифенгідрамін, 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. 

При порівнянні особливостей фармакологічної та побічної дії                           

АФІ (табл. 4.1-4.7), та даних, отриманих в результаті токсикологічних 

експериментів з моделювання професійного впливу відповідних сполук, 

встановлено, що 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. 4.18) [365-380]. 
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Таблиця 4.18 

Характер біологічної дії активних фармацевтичних інгредієнтів 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 рівня 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 рівня гемоглобіну та еритроцитів у крові; підвищення 

рівня сульфгідрильних груп в сироватці крові, креатиніну та сечовини 

в сечі, зниження СПП 

Прокаїн гідрохлорид 

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

холінестерази в плазмі крові. Зменшення частоти серцевих скорочень 

Дифенгідрамін гідрохлорид 

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

зменшення рівня лімфоцитів, еритроцитів. Зниження вмісту β-

ліпопротеїдів, активності лужної фосфатази в сироватці крові та 

активності холінестерази крові. Зменшення частоти серцевих 

скорочень 

Етил-2-бром-3-метил бутаноат 

295,8 – Зиження вертикальної активності “ніркового рефлексу”, частоти 

дихання, підвищення рівня СПП 

Антраль 

150 – Зменшення протромбінового часу, збільшення протромбінового та 

фагоцитарного індексу, фагоцитарної активності 
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Продовження таблиці 4.18 

1 2 3 

Лоратадин 

900 0,16 Збільшення рівня лейкоцитів, зменшення СПП та вертикальної 

активності 

Мебгідролін 

1050 – Збільшення рівня 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 рівня 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 рівнів гемоглобіну і еритроцитів та збільшення кількості 

лейкоцитів крові, збільшення рівня АЛТ, зменшення рівня хлоридів 

сироватки крові, зниження показника “ніркового” рефлексу. На 

еклектрокардіограмі – підвищення амплітуди зубців S-T 

Нафазолін нітрат 

10 1,0 Підвищення у крові рівня глюкози, лактатдигідрогенази, АСТ, лужної 

фосфатази, зниження АЛТ, підвищення рівня креатиніну та хлоридів в 

сечі 

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 
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Специфічна дія АФІ проявлялась впливом на імунну систему та 

репродуктивну систему (табл. 4.19). 

Таблиця 4.19 

Характер специфічної дії активних фармацевтичних інгредієнтів в експерименті 

з моделювання професійного впливу речовин 

Назва субстанції 

Прояви з боку імунної 

системи [362, 365, 371-

375, 378, 382-386] 

Вплив на репродуктивну 

систему [363-365, 371-373, 

383, 387, 388] 

Вісмут цитрат Сенсибілізуюча дія – 

L-лізин есцинат Розвиток аутоімунних 

процесів  

Гонадотоксичної та 

ембріотоксичної дії не 

виявлено 

Ціанокобаламін Алергенна дія Гонадотоксичної дії не 

виявлено 

Прокаїн гідрохлорид Алергенна дія, розвиток 

аутоімунних процесів 

– 

Дифенгідрамін 

гідрохлорид 

Алергенна дія, розвиток 

аутоімунних процесів 

Гонадотоксичної дії не 

виявлено. 

Ембріотоксична дія 

Етил-2-бром-3-метил 

бутаноат 

Не виявлено – 

Антраль Не виявлено – 

Лоратадин Не виявлено Гонадотоксична дія 

(впливає на функціональні 

показники сперматогенезу) 

Мебгідролін Сенсибілізуюча дія Не виявлено 

Ацикловір Імуносупресивна дія Гонадотоксична дія 

Гідрокортизон 

ацетат 

Імуносупресивна дія Гонадотоксична дія 

Дезлоратадин Не виявлено Гонадотоксична дія 

Нафазоліну нітрат Алергенна дія Ембріотоксична дія 

Нітроксолін Алергенна дія – 
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Встановлений у токсикологічних експериментах характер специфічного 

впливу речовин полягає в наступному: дифенгідрамін гідрохлорид і нафазолін 

нітрат володіють ембріотоксичною дією; лоратадин, ацикловір, дезлоратадин та 

гідрокортизон ацетат спричиняють гонадотоксичну дію; вплив ацикловіру та 

гідрокортизону ацетату може призводити до імуносупресивного ефекту, вплив 

вісмуту цитрату та мебгідроліну – до сенсибілізації організму; ціанокобаламін, 

прокаїн гідрохлорид, дифенгідрамін гідрохлорид, нафазоліну нітрат, 

нітроксолін – алергени (табл. 4.19). Проте, слід наголосити, що серед 

перелічених ефектів частина є отриманою лише в токсикологічних 

експериментах з моделювання професійного впливу вказаних АФІ – це 

здатність до ембріотоксичної дії дифенгідраміну гідрохдориду і нафазоліну 

нітрату, гонадотоксична дія лоратадину, ацикловіру, дезлоратадину та 

гідрокортизону ацетату, імуносупресивний ефект за впливу гідрокортизону 

ацетату. 

На основі експериментально встановлених параметрів токсичності 

науково обгрунтовано гігієнічні регламенти допустимого вмісту у повітрі 

робочої зони 16 АФІ, які затверджено на законодавчому                                              

рівні (таб. 4.20) [365-369, 371, 373-375, 389, 390]. 

Таблиця 4.20 

Гігієнічні регламенти допустимого вмісту АФІ у повітрі робочої зони  

№ 

з/п 

Найменування хімічної 

речовини 

ГДКр.з.м.р., 

мг/м-3 

ОБРВ, 

мг/м-3 

Переваж-

ний агре-

гатний стан 

Клас 

небезпе-

чності 

Особливості 

дії на 

організм 

1 2 3 4 5 6 7 

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 – – 
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Продовження таблиці 4.20 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 4.20, серед АФІ, для яких розроблено величини 

гранично допустимої концентрації, за ступенем небезпечності впливу на 

організм одна речовина є помірно небезпечною, 5 – високонебезпечні та три – 

гідрокортизон ацетат, нітроксолін, ціанокобаламін, належать до 1 класу 

небезпеки. Вісмут цитрат, нфазолін нітрат та ціанокобаламін марковані 

позначкою “+”– потребують спеціального захисту шкіри та очей; нафазолін 

нітрат, вплив нітроксоліну та прокаїну гідрохлориду призводить до алергічних 

реакцій та ці сполуки, відповідно, марковані позначкою “A”. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Обгрунтовано критерії оцінки токсичного впливу субстанцій на організм 

лабораторних тварин, які враховують напрямки їх біологічної дії як 
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лікарських засобів, а саме – фармакологічні ефекти, побічну дію та 

прояви при передозуванні. 

2. Параметри токсичності нафазоліну нітрату, встановлені в експерименті з 

розробки гранично допустимої концентрації у повітрі робочої зони, 

корелюють з характером фармакологічної та побічної дії субстанції, а 

саме: підтверджено вплив сполуки на імунну систему, який проявляється 

розвитком алергічної реакції сповільненого типу; при дії на слизову 

оболонку ока речовина викликає різко виражені пошкодження; 

підтверджено вплив на рецептори підшлункової залози, що проявляється 

порушенням гомеостазу глюкози в організмі. 

3. Встановлена в субхронічному токсикологічному експерименті біологічна 

дія АФІ відрізняється від їх фармакологічної та побічної дії і 

представлена для вісмуту цитрату –впливом на центральну нервову та 

імунну систему, для L-лізину есцинату – на сечо-видільну систему, 

дифенгідрамін гідрохлорид володіє імуносупресивною та 

ембріотоксичною дією, антраль спричиняє ембріотоксичну дію, 

лоратадин впливає на репродуктивну функцію, ацикловір – на функцію 

печінки, нирок та нервову систему, володіє імуносупресивною та 

гонадотоксичною дією, для гідрокортизону ацетату характерна 

імуносупресивна та гонадотоксична дія, дезлоратадин впливає на систему 

крові та чинить гонадотоксичну дію, нафазоліну нітрат впливає на 

гомеостаз глюкози та призводить до алергенної та ембріотоксичної дії, 

нітроксолін призводить до дисбіотичних порушень. 

4. Проведено регламентацію допустимого вмісту у повітрі робочої                    

зони 16 АФІ, регламенти яких затверджено на законодавчому рівні. За 

ступенем небезпечності впливу на організм більшість сполук, для яких 

розроблено ГДКр.з.м.р., відносяться до високонебезпечних та 

надзвичайно небезпечних речовин. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

ІНГРЕДІЄНТІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ РІЗНИХ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ 

КЛАСІВ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕСТ-ОБ’ЄКТАХ 

 

 5.1 Вивчення токсичності активних фармацевтичних інгредієнтів з 

використанням тест-об’єкту ракоподібних Daphnia magna 

 В експерименті з використанням тест-об’єкту Daphnia magna 

встановлено, що в результаті 72 годинного впливу дифенгідраміну 

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 [308]). Субстанця L-лізин есцинат 

(48 годинний вплив, концентрація 15 мг/дм3) проявляє слаботоксичну дію                

(2 клас токсичності), за 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 годин експерименту значення ЛК50 становило 3834,9 мг/дм3. Вказані 

концентрації відносяться до слаботоксичних (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, що 

вказують на слаботоксичну дію (2 клас токсичності). 

 Порівняльний аналіз ступеня небезпечного впливу вищенаведених АФІ 

в експерименті на альтернативних тест-об’єктах Daphnia magna (класифікація 

відповідно до ДСТУ 4173:2003) та на теплокровних тваринах – білих щурах (за 
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параметрами гострої пероральної токсичності), показав, що в експерименті з 

використанням Daphnia magna найвищою біологічною активністю (помірно 

токсична дія) володіють L-лізин есцинат та гідрокортизон ацетат, в меншій         

мірі − дифенгідрамін гідрохлорид, дезлоратадин, ацикловір та антраль 

(слаботоксична дія). За параметрами гострої пероральної токсичності 

гідрокортизон ацетат та ацикловір є малонебезпечними речовинами, а 

найвищою біологічною активністю володіє дифенгідрамін гідрохлорид − 

речовина високонебезпечна [391-394] (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Ступінь небезпечності сполук в експерименті з використанням тест-об’єкта         

Daphnia magna та теплокровних тварин – білих щурів 

Назва речовини 
Клас токсичності  

(за ДСТУ 4173:2003) 

Клас небезпечності  

(за параметрами гострої 

пероральної токсичності) 

Дифенгідрамін 

гідрохлорид 
2 (слаботоксична дія) 

2 (речовина 

високонебезпечна) 

L-лізин есцинат 3 (помірно токсична дія) 
3 (речовина помірно 

небезпечна) 

Гідрокортизон ацетат 3 (помірно токсична дія) 
4 (речовина 

малонебезпечна) 

Ацикловір 2 (слаботоксична дія) 
4 (речовина 

малонебезпечна) 

Дезлоратадин 2 (слаботоксична дія) 3 (речовина помірно 

небезпечна) 

Антраль 2 (слаботоксична дія) 3 (речовина помірно 

небезпечна) 

  

 При дослідженні впливу антралю на ракоподібних спостерігалась 

достатньо висока кореляція між концентрацією сполуки та ступенем загибелі 

організмів. Коефіцієнт кореляції між цими показниками для 24 год.                 
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становив 0,88; 48 год. – 0,98; 72 год. – 0,91; 96 год. – 0,90. За смертністю                                  

50 % тест-об’єктів відповідно до тривалості біотестування встановлено, що 

антраль впливає на тест-об’єкти в концентації від 2,00 мг/л і вище, проявляючи 

слаботоксичну дію (2 клас токсичності, табл. 5.1) [395]. Останнє корелює з 

показником гострої пероральної токсичності в експерименті на теплокровних 

тваринах – білих щурах, відповідно до якого антраль відноситься до речовин 

помірно небезпечних (3 клас небезпечності). 

  

 5.2 Зміни окисно-відновних процесів у клітинах тест-об’єктів – 

сперматозоїдах бугаїв під впливом нафазоліну нітрату 

 При дослідженні впливу різних доз нафазоліну нітрату на інтенсивність 

окисних процесів та виживання сперміїв бугаїв 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 (табл.5.2).  

 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 (табл.5.2).. 

 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 в порівнянні з                         

контролем (табл. 5.2, табл. 5.3). 
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Таблиця 5.2 

Інтенсивність окисних процесів та виживання сперміїв за додавання                

нафазоліну нітрату в дозах 1/100 LD50, 1/10 LD50, LD50 (n = 8, M±m) 

Назви показників 

Значеня показників Кореля-

ційне 

відно- 

шення, η 

Конт-

роль 

Зразки з додаванням  

нафазоліну нітрату 

1/100 LD50 1/10 LD50 LD50 

Дихальна 

активність, нг-атом 

О2/хв×0,1 мл 

2,10± 

0,25 

0,81±0,18** 0,49±0,11*** 0,39± 

0,07*** 

0,840 

Відновна 

здатність, 

мВ/хв×0,1 мл 

-0,17± 

0,06 

-0,15±0,08 -0,09±0,03* +0,22± 

0,12* 

0,230 

Активність СДГ, 

мкМ/хв×л 

11,5± 

1,49 

10,1±0,57 5,5±1,26** 5,7± 

1,52* 

0,622 

Виживання, год. 85,7± 

6,15 

92,6±7,56 85,7±6,15 70,3± 

6,15* 

0,427 

Примітки. 1 Різниця статистично вірогідна порівняно до контролю (*– р < 0,05;                       

** – р < 0,01; *** – р < 0,001) 

                      2   М – середнє значення, m – довірчий інтервал  

 

 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 (табл. 5.2, табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3 

Інтенсивність окисних процесів та виживання сперміїв за додавання             

нафазоліну нітрату в дозах 1/200 LD50, 1/20 LD50, 1/2 LD50 (n = 8, M±m) 

Назви показників 

Значеня показників Кореляцій

не 

відношенн

я, η 

Контроль 

Зразки з додаванням нафазоліну 

нітрату 

1/200 LD50 1/20 LD50 1/2 LD50 

Дихальна 

активність, нг-

атом О2/хв×0,1 мл 

2,16±0,35 0,43± 

0,10*** 

0,41± 

0,13*** 

040± 

0,16*** 

0,678 

Відновна 

здатність, 

мВ/хв×0,1 мл 

-0,30± 

0,14 

-0,06± 

0,02 

0,07± 

0,03 

+0,09± 

0,05* 

0,427 

Активність СДГ, 

мкМ/хв×л 

11,5±1,51 11,4± 

1,10 

10,5±0,84 5,5±1,13** 0,627 

Виживання, год. 89,1±5,78 94,3± 

4,49 

92,6±7,56 72,0±6,86 0,469 

Примітки. 1 Різниця статистично вірогідна порівняно до контролю (*– р < 0,05;                       

** – р < 0,01; *** – р < 0,001) 

            М – середнє значення, m – довірчий інтервал 

 

 Отже, встановлено, що нафазолін нітрат має здатність до пригнічення 

дихальної активності та відновної здатності статевих клітин; в меншій мірі 

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

прослідковується на рівні впливу максимальної дози речовини (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

Рисунок 5.1.  Ступінь пригнічення окисно-відновних процесів та здатності до 

виживання сперміїв під впливом максимальної дози нафазоліну нітрату 

 

 Структура молекули нафазоліну нітрату містить нітрат-іон і здатна до 

часткової дисоціації у воді. Як відомо нітрати в організмі можуть 

відновлюватись до нітритів, що призводити до утворення метгемоглобіну і, 

ймовірно, вносять свій вклад у встановлений в результаті вищенаведених 

досліджень, негативний вплив нафазоліну нітрату на дихальну активність 

клітин [396, 397]. 

 СДГ – це мітохондріальний ензим, який бере участь в дихальному 

ланцюзі електронів і в нашому випадку тропність нафазоліну нітрату до 

вказаного ензиму проявляється лише на рівні високих доз з інгібуванням 

ферментативної функції (табл. 5.2, табл. 5.3). Проте, встановлено, що при 

передозуванні лікарських засобів, 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 [398, 399]. Останнє вказує на різницю механізмів токсичного впливу 

речовин на метаболічні процеси організму в залежності від їх хімічного складу 
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та виду клітин, а також на доцільність вивчення змін рівнів мітохондріальних 

ензимів саме в динаміці. 

 Здатність до виживання є важливим критерієм оцінки ступеня 

патологічних змін у клітинах в результаті дії хімічних агентів. За умови 

вираженого впливу можна говорити про наявність цитотоксичного ефекту 

сполук [400, 401]. Отримані нами дані однозначно не доводять здатність 

нафазоліну нітрату спричиняти цитотоксичний ефект, проте, не можна 

виключати появи патологічних змін у клітинах при довготривалому впливові 

речовини, що може відбуватись на практиці як у випадку прийому лікарської 

форми на основі нафазоліну нітрату, так і при дії субстанції на організм 

працівників в умовах виробництва.  

 Дозозалежний характер дії нафазоліну нітрату на окремі показники 

окисно-відновних процесів у сперматозоїдах підтверджує перспективність 

використання останніх як альтернативні тест-об’єкти при вивченні шкідливого 

впливу хімічних речовин. 

 

 Висновки до розділу 5 

1. Нафазолін нітрат в дозах, які відповідають 1/200 LD50 (0,005 мг/мл), 1/100 

LD50 (0,01 мг/мл), 1/20 LD50 (0,05 мг/мл), 1/10 LD50 (0,1 мг/мл), 1/2 LD50 

(0,05 мг/мл), LD50 (1,0 мг/мл), що встановлені в токсикологічних 

експериментах для білих щурів-самців, може впливати на проходження 

окисно-відновних процесів у сперміях бугаїв.  

2. При дії нафазоліну нітрату дозозалежно пригнічується дихальна активність 

та активність сукцинатдигідрогенази; високі дози нафазоліну нітрату                

(1/10 LD50 і вище) чинять значний вплив на окисно-відновний потенціал 

статевих клітин, проте, без кореляційної залежності з дозами. 

3. На виживання сперміїв нафазоліну нітрат чинить незначний вплив – змінами 

показників достовірно проявляються лише під впливом максимальної дози 

речовини. 
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4. Використання ракоподібних Daphnia magna як альтернативні тест-об’єкти в 

експериментах зі встановлення ступеня токсичності сполук потребує 

подальшого вивчення кореляційних зв’язків між даними таких досліджень та 

параметрами, отриманими у дослідах на теплокровних тваринах. 

 

 Результати досліджень, що наведені у розділі 5 “Оцінка токсичності 

активних фармацевтичних інгредієнтів лікарських засобів різних 

фармакологічних класів на альтернативних тест-об’єктах” висвітлені в 

наступних публікаціях: 

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

антигистаминных препаратов лоратадина и дезлоратадина на Daphnia magna. 

IV съезд токсикологов России : сб. трудов IV съезда токсикологов России,             
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РОЗДІЛ 6 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДОПУСТИМОГО 

ВМІСТУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, В ТОМУ ЧИСЛІ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ, У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ 

 

 З 2019 року на один з комітетів Європейської хімічної Агенції (ECHA), а 

саме Комітет з оцінки ризиків (Committee for Risk Assessment чи RAC), було 

покладено функцію, яку до того часу виконував Науковий комітет 

Європейської комісії з обмежень професійного впливу (Scientific Committee on 

Occupational Exposure Limits, SCOEL), а саме – наукову оцінку взаємозв’язку 

між впливом небезпечних хімічних речовин на здоров’я працівників та рівнем 

професійного опромінення [167, 335]. На даний момент існує єдина робоча 

група – ECHA/RAC-EC/SCOEL, яка готує спільні наукові звіти для розгляду 

розроблених OEL, і піднімає різноманітні питання щодо токсичності                       

сполук [334]. 

 Розробка регуляторних регламентів допустимого вмісту лікарських 

засобів у повітрі робочої зони у ЄС здійснюється відповідно до методології 

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

SCOEL, 2017, що поширюється на всі хімічні речовини і є рекомендованою як 

Науковим комітетом з обмеження професійного впливу та Європейською 

хімічною Агенцією [193]. У 2019 році ECHA опублікувала вказівки щодо 

підготовки наукового звіту з розробки меж професійного впливу впливу на 

здоров’я на робочому місці, який базується на методології SCOEL, проте 

узгоджує законодавство про охорону праці з принципами REACH [194]. 

 Визначення національних пріоритетів щодо вивчення впливу 

небезпечних факторів на здоров’я населення та забезпечення здійснення їх 

гігієнічної регламентації в Україні покладено на Державне підприємство 

“Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України”, що належить до 
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сфери управління Міністерства охорони здоров’я. Важливим напрямком 

діяльності Комітету є вивчення досвіду зарубіжних країн у галузі гігієнічної 

регламентації небезпечних факторів та наукова розробка проектів нормативно-

правових документів і методичних матеріалів з їх гармонізації до міжнародних                    

вимог [5]. 

 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 основні етапи розробки регламентів є                                          

аналогічними [46, 48, 56, 164, 179, 193-197]. 

 Процес розробки регламентів, як в Україні так і в ЄС, складається з шести 

аналогічних етапів та подібних завдань, які при цьому виконуються (рис. 6.1).  

 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. Винятком є розробка 

регламентів для мутагенів, канцерогенів та речовин, які здатні до сенсибілізації, 

а саме – BOELV. Жодна зі сторін не рекомендує однозначних методів 

тестування – це можуть бути як стандартизовані, так і не стандартизовані 

методики. Різниця полягає в наступному:  

1) Методологія ЄС приділяє пріоритетну увагу визначенню порогу впливу 

речовин, саме такою величиною є величина PoD - статистично перевірена 

величина NOAEL чи LOAEL. 

2) Значення NOAEL чи LOAEL встановлюються в хронічному експерименті 

тривалістю в середньому три місяці з 6-годинною щоденною експозицією, 

в той час як відповідно до вітчизняної методології щоденна експозиція 

триває 4 години; 

3) впровадження BOELV відбувається лише за аналізом соціальних, 

економічних та епідемічних ризиків;  
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Етапи Європейський Союз Україна 

1. Підготовчи

й 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. Експериме

н- 

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. Дослідженн

я “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. Впровад-

ження 

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 6.1. Основні етапи розробки та впровадження регуляторних 

регламентів допустимого вмісту лікарських засобів у повітрі робочої зони 

України та ЄС
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4) при розробці регуляторних регламентів в ЄС для обрахунку нормативів 

дані доклінічних досліджень застосовуються у виключних випадках, в 

той же час вітчизняний регуляторний регламент ОБРВ допустимо 

обраховувати з використанням терапевтичних доз; 

5) Переважаюча більшість вітчизняних регламентів допустимого вмісту 

речовин у повітрі робочої зони розробляється лише як ГДКр.з.м.р., що є 

аналогом STEL, в той час як базовим регламентом у ЄС є саме 

середньозмінна концентрація − TWA. 

6) 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. Значення 

регламенту в окремих випадках встановлюється за чутливістю методики 

вимірювань концентрацій речовини у повітрі. 

7) При впровадженні регламенту в ЄС беруться до уваги, крім епідемічних, 

соціальні та економічні ризики (в першу чергу при впровадженні 

BOELV). 

 Існують деякі розбіжності між методологіями перерахунку введеної 

тваринам дози речовини на концентрацію цієї речовини в повітрі, а також у 

використанні коефіцієнтів, які, відповідно до методології SCOEL, мають назву 

фактори невизначеності (uncertainty factors чи UFs). Слід сказати, що у світі 

набувають активного розвитку підходи, які стосуються нових методів 

інтерпретації отриманих ефектів впливу з використанням сучасних досягнень з 

фізіологічної та біологічної науки, пошуку нових чутливих біомаркерів ранніх 

ефектів, шляхів екстраполяції отриманих даних на людський організм, а також 

використання факторів невизначеності при екстраполяції ефектів , отриманих в 

токсикологічному експерименті на людський організм [205-209]. В Україні така 

практика ще не набула широкого поширення і такими факторами перерахунку є 

коефіцієнти запасу, які враховують специфічні чи віддалені ефекти               

впливу [307]. 
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 При реалізації завдань останнього етапу в країнах ЄС методики 

вимірювання та інструментальне забезпечення, в першу чергу, направлені на 

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

концентрації речовин на відповідність регламенту, розрахованого як 

седньозмінна величина.  

 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 ЄС 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 фармацевтичного підприємства чи корпорації і є 

альтернативою регуляторним стандартам за умови відсутності                             

останніх [402, 403]. 

 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, мають статус національних 

регламентів і є обов’язковими до виконання. 

 Одним із методів оцінювання небезпеки впливу АФІ на працівників є 

використання поділу на так звані професійні категорії (чи контрольні смуги) 

впливу на робочому місці: Occupational exposure banding (OEB) − прийняті в 

США, або інакше hazard banding – ЄС, також використовується назва 

“Performance-based exposure control limit” (PB-ECL). Категорії розробляються 

переважно на етапі впровадження препаратів на виробництво для нових або 

існуючих АФІ, які не мають офіційних OEL і часто за недостатньої кількості 

фармакологічних та токсикологічних даних [44, 215, 217]. 

Концепцію контрольних смуг для контролю факторів впливу небезпечних 

субстанцій фармацевтична індустрія використовує вже понад 20 років. При 
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цьому встановлення контрольних смуг – це процес віднесення сполуки до 

категорії небезпеки, яка відповідає діапазону концентрацій у повітрі. 

Критеріями є притаманні сполукам токсикологічні та фармакологічні 

властивості. Мета цієї процедури – забезпечення адекватного  

адміністративного та інженерного контролю безпеки виробництва. Як приклад 

можна навести підхід, прийнятий трансконтинентальною фармацевтичною 

компанією Merck & Co., Inc. Критерії (смуги), за якими зараховуються 

речовини до тієї чи іншої категорії небезпеки, показано на рис. 6.2 [40, 44]. 

 

 

 

Рисунок 6.2. Категорії хімічної небезпеки для працівнків фармацевтичного 

виробництва в залежності від параметрів токсичності субстанцій 
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Критерії, які використовуються для розподілу сполук за категоріями 

PB-ECL, наведені на рис. 6.3 [40, 44]. 

 

 

  

Рисунок 6.3. Розподіл концентрацій речовини у повітрі за номерами категорій. 

 

Межі концентрацій, вказані на рис. 6.2, відносяться до 8-годинного 

робочого дня і конвертуються у категорії, які конкретизують застосування тих 

чи інших превентивних заходів (рис. 6.4) [44]. Так, група А чи категорія 1 – 

узгоджується з вимогами GMP, а D (4 і 5) – означає необхідність в консультації 

спеціалістів і при цьому виключається прямий контакт працівників з 

речовиною. 

 

Рисунок 6.4. Розподіл речовин за категоріями безпеки з уточненням 

відповідних превентивних заходів 
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Слід наголосити, що в ієрархічній піраміді лімітів допустимого 

впливу хімічних речовин на виробництві внутрішні галузеві стандарти 

фармпідприємств розміщені знизу, вони розробляються як тимчасові, часто 

на основі обмеженого набору вихідних даних токсичності речовин і є саме 

внутрішніми нормативами (рис. 6.5) [40, 41, 216]. 

 

 

Рисунок 6.5  Ієрархія меж професійного впливу хімічних речовин  

 

Тим не менше, вітчизняним виробникам лікарських засобів, на які 

встановлені гігієнічні регламенти на рівні, нижчому ніж 0,1 мг/м3, слід взяти до 

уваги рекомендації принципу встановлення небезпечних смуг та впровадити 

відповідні превентивні заходи. В першу чергу це стосується процесів, що 

суперечать вимогам категорій С і D рис. 6.4 про мінімізацію чи недопустимість 

прямого контакту працівників з АФІ. 

Достатньо надійним нормативом професійного впливу лікарських засобів 

вважаються Health-Based OEL – так звані ліміти впливу на здоров’я, і саме вони 

можуть виступати регуляторними регламентами (рис 6.4). Такі регламенти 

розробляються як з врахуванням даних доклінічних досліджень лікарських 

засобів, так і з використанням методології, запропонованої                               
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SCOEL [191, 193, 217, 219, 220]. Водночас використовуються всі аспекти 

токсикології “in vitro” та “in-vivo”, терапевтичного профілю, дані про побічні 

ефекти, які розглядаються групою токсикологів, уповноважених на рівні                               

держав [192, 217, 219, 220]. Наголошується, що при розробці OEL на основі 

даних доклінічних досліджень відповідальним етапом є екстраполяція таких 

даних на організм людини в умовах виробництва і саме цей процес піддається 

багатьма науковцями критиці, так як величини PоD, які використовують для 

обрахунку OEL, не завжди враховують вклад специфічних ефектів, кореляцію 

між ступенем біодоступності субстанцій, отриманим за фармакологічними 

дослідженнями та за моделюванням професійного впливу                                

субстанції [117, 220, 222, 223]. Саме з цих міркувань використання значень 

терапевтичних доз як PoD вважається найменш адекватним підходом при 

обрахунку OELs. Обмеженнями при цьому є наявність у речовин 

канцерогенних властивостей, а також якщо ліки призначені для спасіння життя 

від важких хвороб чи для використання в екстремальних ситуаціях, коли 

терапевтична доза достатньо висока [40, 219, 224]. Вищенаведені факти варто 

врахувати вітчизняним науковцям, які займаються розробкою регламентів 

допустимого впливу лікарських засобів у повітрі робочої зони керуючись 

методичними вказівками “Обґрунтування гранично допустимих концентрацій 

лікарських засобів у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі населених 

місць”, звернувши особливу увагу на етапи встановлення порогів дії 

лімітуючих показників та вибору коефіцієнтів запасу [49]. 

 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. 
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Висновки до розділу 6 

1. В основі вітчизняних та європейських методичних аспектів регламентації 

впливу хімічних речовин на виробництві лежить принцип пороговості 

впливу та основні етапи розробки регламентів є аналогічними. 

2. Різниця вітчизняної та європейської схеми розробки регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони стосується 

методів визначення порогового рівня впливу речовин; тривалості хронічного 

токсикологічного експеримента та щоденної експозиції; способів 

запровадження окремих нормативів; використання даних доклінічних 

досліджень для розрахунку нормативів; статусу та фізичного змісту 

регламентів. 

3. В Україні відсутня практика розробки галузевих регламентів, які можуть 

бути ефективною альтернативою регуляторним нормативам за умови 

відсутності останніх, що особливо актуально для таких стратегічно важливих 

виробництв, як фармацевтичне. 

 

 Результати досліджень, що наведені у розділі 6 “Порівняльний аналіз 

національних та європейських методичних аспектів регламентації допустимого 

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

зони” висвітлені в наступних публікаціях: 

1. Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С., Кузьмінов О. Б., Брейдак О. А. Європейська 

інтеграція України в галузі безпеки та гігієни праці на фармацевтичному 

виробництві. Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки 

України : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 11-12 жовтня 2018 р.                        

Київ. С. 77-79. 

2. Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С. Світовий досвід регламентації шкідливого 

впливу лікарських засобів в умовах виробництва. Актуальні проблеми 

профілактичної медицини. 2020. Вип. 20. С. 20-40. 
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РОЗДІЛ 7 

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 АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ 

 

7.1 Критерії розробки методик кількісного контролю шкідливих 

хімічних факторів у повітрі робочої зони з врахуванням сучасних вимог 

Розробка методик вимірювання концентрацій лікарських речовин у 

повітрі робочої зони фармацевтичних підпиємств має свої особливості. В силу 

своєї високої біологічної активності допустимі рівні цих сполук в більшості 

випадків є досить низькими. Так, ГДК теофіліну, амінофіліну та прокаїну 

становить 0,5 мг/дм3, ГДК тетрацикліну та нафазоліну нітрату – 0,1 мг/дм3, 

ціанокобаламіну – 0,05 мг/дм3 [165]. Тому при проведенні моніторингу рівнів 

забруднення повітря робочої зони фармпідприємств постає завдання розробки 

методик з достатньо низькою межею кількісного визначення речовин [339]. 

Найвища ймовірність хімічного забруднення повітря робочої зони 

фармпідприємств існує на ділянках зважування сировини, сушки, розмелу, 

просіву, грануляції та фасовки, а також під час синтезу, екстракції та при 

очищенні технологічного обладнання мийними засобами чи розчинниками від 

залишків діючих та допоміжних речовин [24, 30, 90]. Вимірюванню 

концентрацій хімічних речовин у повітрі в умовах виробництва лікарських 

засобів можуть заважати допоміжні речовини лікарського засобу, сполуки, які 

використовуються для промивки обладнання. При цьому як розчинники 

найчастіше використовують етиловий спирт, ацетон, гексан, ацетонітрил; 

допоміжними речовинами є крохмаль, целюлоза, сахароза, білки, тальк, 

пігменти. Проте, згідно з вимогами належної виробничої практики, перехресна 

контамінація виробничих ділянок на сучасних фармацевтичних підприємствах 
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не допускається, що досягається за рахунок використання герметичного 

обладнання та повного розділення технологічних процесів [34]. Останнє варто 

враховувати при обгрунтуванні селективності методик вимірювання. 

В Україні до недавнього часу при розробці методик вимірювання 

концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони керувались методичними 

документами, які були затверджені у 70-90 роки, а саме – ГОСТ 12.1.005-88, 

ГОСТ 8.010-99, ГОСТ 12.1.016-79. Згідно з сучасними вимогами (Eurachem 

Guide, 2014, ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) методики вимірювання, в першу чергу, 

повинні бути перевірені на придатність або, інакше, валідовані та верифіковані 

[58, 183-187]. Відповідно до Eurachem Guide, 2014 – “валідація методу за своєю 

сутністю є процес установлення аналітичних вимог та підтвердження того, що 

можливості даного методу відповідають поставленому завданню. Невід’ємною 

частиною цього є оцінювання характеристик методу”. Відповідно верифікація 

(Eurachem Guide, 2014) – це “надання об’єктивних доказів щодо виконання 

специфічних вимог” [186, 404]. 

 Як правило, під час валідації методу встановлюються та оцінюються 

наступні характеристики: селективність, вплив завад, межа виявлення (LOD) і 

межа кількісного визначення (LOQ), робочий діапазон, аналітична чутливість, 

правильність (зсув, ступінь вилучення), прецизійність (збіжність, проміжна 

прецизійність та відтворюваність), невизначеність вимірів. 

 Окремі з цих вимог враховані у EN 482:2012+A1:2015 “Workplace 

exposure – General requirements for the performance of procedures for the 

measurement of chemical agents”, який в нашій державі прийнято як 

національний стандарт методом “підтвердження” за позначенням                         

ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+А1:2015, IDT) “Загальні вимоги до 

характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин у повітрі робочої 

зони” і який на даний момент діє лише в англомовній версії [60]. Стандарт є 

узгоджений з принципами Директиви Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 і 

встановлює загальні вимоги до всіх етапів процедури вимірювання 

концентрацій хімічних агентів у повітрі робочої зони. 
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Варто зауважити, що вищезгаданим стандартом ДСТУ EN 482:2016 

вводяться такі поняття, як скринінг-вимірювання середньозваженої у часі 

концентрації, скринінг-вимірювання для визначення зміни концентрації в часі 

чи в просторі, вимірювання для порівняння з граничними значеннями і 

періодичні вимірювання, пов’язані з сутністю величин TWA чи STEL. Поняття 

“averaging time” (час усереднення) − це час, рівний тривалості відбору проб, і 

він повинен бути рівним або меншим за період, для якого встановлена ГДК. 

При цьому діапазон вимірювань методики або приладу повинен охоплювати 

значення від 0,1 ГДК до 2 ГДК для довготривалих вимірювань і від 0,5 ГДК до 

2 ГДК − для короткочасних. Окрім того прописуються вимоги до значень 

розширеної невизначеності вимірювання в залежності від періоду відбору. 

Бюджет невизначеності вимірювань повинен встановлюватись з врахуванням 

вкладу на етапі відбору проб повітря, транспортування та зберігання проб, на 

етапі аналітичного вилученням проби, враховувати мінливість самого методу 

визначення (прецизійність та точність методу) і таке ін., тобто, мова йде саме 

про розширену невизначеність. 

 Враховуючи вищесказане методика повинна включати рубрики: 

1. Вступ 

2. Робочі характеристики методики 

3. Сутність методу 

4. Обладнання, реактиви 

5. Вимоги безпеки 

6. Вимоги до кваліфікації операторів 

7. Параметри навколишнього середовища при проведенні вимірювань 

8. Підготовка до проведення вимірювань 

9. Відбір, транспортування та зберігання проб 

10. Приготування проб до вимірювань 

11. Вимірювання 

12. Розрахунки результатів вимірювань 

13. Оцінювання достовірності результатів вимірювань 
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14. Оформлення результатів вимірювання 

Додаток А (довідковий). Відомості про фізико-хімічні властивості та 

гранично допустиму концентрацію речовини у повітрі робочої зони 

Додаток Б (довідковий). Бібліографія. 

  

 Процес розробляння та впровадження кількісних методик контролю 

шкідливих хімічних чинників у повітрі робочої зони фармпідприємств можна 

схематично подати у вигляді наступних етапів: планування, пошук та аналіз 

даних, розробляння методу, валідація методу, оцінювання невизначеності 

виміру, оформлення методики, апробація та верифікація методики (табл. 7.1). 

 

Таблиця 7.1 

Етапи процесу розробляння методик вимірювання концентрацій речовин у 

повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств 

Етапи Шляхи реалізації 
Керівні документи та 

джерела інформації 

1 2 3 

Планування  

[34, 186] 

Постановка технічного 

завдання на розроблення 

методики 

Звіт за науковими 

дослідженнями щодо 

розробки та обґрунтування 

гігієнічного регламенту; 

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-

4.0:2020; Eurachem Guide, 

2014 

Узгодження діапазону 

вимірювань сполуки з 

гігієнічним регламентом 

Аналізування аналітичних 

вимог 
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Продовження таблиці 7.1 

1 2 3 

Пошук та аналіз 

даних [82 ,312] 

Вивчення технології 

виготовлення лікарських 

засобів 

Державна Фармакопея 

України; фармакопейні 

статті; матеріали 

реєстраційного досьє 

лікарського засобу; 

технологічний регламент з 

виготовленя лікарських 

засобів; паспорт безпеки 

хімічної речовини 

(субстанції) – MSDS/SDS; 

наукова література 

Вивчення фізико-хімічних 

властивостей сполуки, що 

визначається 

Аналіз даних щодо 

якісного виявлення 

речовини 

Передбачення можливих 

завад 

Розробляння методу 

[60, 183, 186, 316, 

330] 

Вибір чи модифікація 

існуючого методу або 

розробляння нового 

ДСТУ ISO 2602:2006; 

ДСТУ ISO 8466-1-2001; 

ДСТУ EN 482:2016;               

ГОСТ 8.010-99;              

Eurachem Guide, 2014;  

 

Загальний опис логічної 

послідовності операцій, які 

використовуються при 

проведенні вимірювань 

Вибір робочого діапазону 

Вибір засобу вимірювання 

та обладнання, підбір 

параметрів під час 

вимірювання  

Напрацювання даних за 

вимірюваннями 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%E4%EE%F1#w110
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Продовження таблиці 7.1 

1 2 3 

Валідація методу 

[34, 60,186, 317-320, 

324, 326, 327] 

Встановлення та 

оцінювання характеристик 

методу; встановлення 

критеріїв внутрішнього 

контролю достовірності 

вимірювань та критеріїв 

для оцінювання 

міжлабораторних 

порівнянь  

Eurachem Guide, 2014;   

ДСТУ EN 482:2016;              

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-

1:2005; ДСТУ ГОСТ ИСО 

5725-2:2005; ДСТУ ГОСТ 

ИСО 5725-4:2005;   ДСТУ-

Н РМГ 61:2006; ДСТУ EN 

ISO/IEC 17043:2017; 

ДСТУ-Н РМГ 76:2008; 

ДСТУ ISO 13528:2016 

Оцінювання 

невизначеності 

виміру [186, 321, 

322] 

Вибір типу оцінки 

невизначеності, аналіз 

бюджету невизначеності  

Eurachem Guide, 2014; 

ДСТУ-Н 7531:2014; ДСТУ 

ISO/IEC Guide 98-3:2018 

Оформлення 

методики 

[60, 183, 186, 311, 

314] 

Методика (окрім іншого) 

повинна включати: 

детальний опис процедури 

вимірювань відповідно до 

вибраного методу 

вимірювань; опис 

процедури обчислення 

результатів та способів 

його вираження; опис 

процедури контролювання 

достовірності результатів 

вимірювань (наводяться 

критерії оцінки 

внутрішнього контролю  

Eurachem Guide, 2014; 

ДСТУ EN 482:2016;  

ГОСТ 8.010-99; 

Почекайлова Л.П., 2013; 

Третьяк Л.Н., Кизатова 

М.Ж. та ін., 2016 
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Продовження таблиці 7.1 

1 2 3 

 достовірності вимірювань 

та критерії для оцінювання 

міжлабораторних 

порівнянь) 

 

Апробація та 

верифікація 

методики [3, 4, 34, 

60] 

Впровадження методики в 

систему охорони праці на 

виробництві та в систему 

GMP, натурні вимірювання 

та підтвердження 

придатності методики  

шляхом оцінки 

достовірності вимірювань 

та проведення МПР 

Закон України  

№ 4004-XII,  

Закон України № 2694-XII,  

Настанова СТ-Н МОЗУ     

42-4.0:2020;  

ДСТУ EN 482:2016 

 

Як видно з вищенаведеної схеми до етапу планування роботи включено 

розгляд та аналіз не лише наукових даних про сполуку, а й аналіз сучасних 

аналітичних вимог до методик вимірювання. Специфіка методу, в свою чергу, 

визначає вибір валідаційних характеристик та бюджет невизначеності. Доказом 

того, що методика відповідає конкретним встановленим вимогам є верифікація 

методики і, в даному випадку, цю процедуру рекомендується здійснювати на 

етапі апробації методики щляхом оціки внутрішньолабораторної достовірності 

вимірювань, та за результатами міжлабораторних порівнянь. 

Аналіз сучасних вимог до аналітичних методик та особливостей 

виробничого контролю на фармацевтичних підприємствах показав, що 

методики вимірювання концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони 

таких підприємств повинні відповідати наступним робочими характеристикам:  

‒ селективність по відношенню до допоміжних речовин лікарських засобів 

чи до речовин, які використовуються для промивки обладнання; 
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‒ низька межа кількісного визначення (LOQ) з огляду на переважно низькі 

значення гігієнічних регламентів; 

‒ достатньо короткий час відбору проб та виконання методики; 

‒ 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); 

 Відповідно до вищенаведених вимог було розроблено методики 

вимірювання концентрацій 19 активних фармацевтичних інгредієнтів у повітрі 

робочої зони (Додатки 1-15) [405-413]. Метрологічні характеристики методик 

наведені в табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 

Метрологічні характерстики методик вимірювання концентрацій активних 

фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони 

Номер та назва методики Валідаційні дані 

1 2 

Фотометричним методом 

МВВ № 081/12-02050-05 від 28.11.2005 р. “МВВ масової 

концентрації вісмуту лимоннокислого у повітрі робочої 

зони фотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,5-2,5; δ – 

21; LOQ – 20 мкг; r – 5,8;              

rп – 2,1; R – 7,4; Кгр – 5,4; К – 5,8 

МВВ № 081/12-0412-07 “Методика виконання 

вимірювань масової концентрації l-лізину есцинату у 

повітрі робочої зони фотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 1,0-6,0;               

δ – 24,3; LOQ – 100 мкг; r – 8,0;          

R – 14,5; Кгр – 10,0 

МВВ № 081/12-0321-06 від 27.10.06 р. “МВВ масової 

концентрації аспарагінової кислоти у повітрі робочої 

зони фотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 2,0-20,0;             

δ – 22; LOQ – 10 мкг; r – 2,0;                

R – 10,4; Кгр – 14,2; К – 7,0 

МВВ № 081/12-0602-09 “МВВ масової концентрації 

новокаїну (прокаїну гідрохлориду) в повітрі робочої 

зони фотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,25-1,0; 

δ – 25; LOQ – 5 мкг; r – 19,0;             

R – 20,0; Кгр – 12,0; К – 16,0 
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Продовження таблиці 7.2 

1 2 

МВВ № 081/12-0601-09 “МВВ масової концентрації 

димедролу (дифенгідраміну гідрохлориду) в повітрі 

робочої зони фотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,25-1,0;  

δ – 25; LOQ – 6 мкг; r – 18,0;             

R – 20,0; Кгр – 13,0; К – 17,0 

МВВ № 081/12-0831-12 “МВВ масової концентрації 

трис-[n-(2,3-диметилфеніл)антранілат] алюмінію гідрату 

(антралю) в повітрі робочої зони фотометричним 

методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,25-1,0;  

δ – 25; LOQ – 10 мкг; r – 14,0;  

R – 16,0; Кгр – 8,0; К – 16,0 

МВВ № 081/12-0895-14 “МВВ масової концентрації 9-

бензил-2-метил-2,3,4,9-тетрагідро-1H-β-карболіну 

(діазоліну) в повітрі робочої зони фотометричним 

методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,5-2,0;               

δ – 25; LOQ – 60 мкг; r – 6,0;  

R – 16,0; Кгр – 20,0; К – 18,0 

Спектрофотометричним методом 

МВВ № 081/12-0475-07 “МВВ масової концентрації 

гентаміцину сульфату в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,025-0,1;              

δ – 25; LOQ – 10 мкг; r – 2,0;            

R – 15,0; Кгр – 12,6; К – 17,0 

МВВ № 081/12-0517-08 “МВВ масової концентрації 

ксантинолу нікотинату в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,5-2,0;               

δ – 19; LOQ – 40 мкг; r – 15,5;          

R – 20,0; Кгр – 16,0; К – 18,0 

МВВ № 081/12-0603-09 “МВВ масової концентрації 

ціанокобаламіну в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,025-0,1;              

δ – 25; LOQ – 10 мкг; r – 17,0;            

R – 20,0; Кгр – 11,4; К – 17,0 

МВВ № 081/12-0896-14 “МВВ масової концентрації 

етилового ефіру 4-(8-хлор-5,6-дигідро-11Н-бензо[5,6] 

циклогепта[1,2-б] піридин-11-іліден)-1- піперидин-

карбонової кислоти (лоратадину) в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,025-0,1;                 

δ – 25; LOQ – 10 мкг; r – 6,0;  

R – 12,0; Кгр – 22,0; К – 16,0 

МВВ № 081/12-0971-15 “МВВ масової концентрації 2-

аміно-9-[(2-гідроксиетокси) метил]-1,9-дигідро-6H-

пурин- 6-он (ацикловіру) в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,1-0,4;               

δ – 25; LOQ – 10 мкг; r – 5,8;             

R – 9,0; Кгр – 14,0; К – 7,5 

МВВ № 081/12-0972-15 “МВВ масової концентрації 4- 

прегнен-11β,17α, 21-тріол-3,20-діону,21-ацетату 

(гідрокортизону ацетату) в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,025-0,1;                 

δ – 25; LOQ – 12 мкг; r – 5,5;  

R – 8,0; Кгр – 7,8; К – 12,0 
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Продовження таблиці 7.2 

1 2 

МВВ № 081/12-0973-15 “МВВ масової концентрації 8-

хлор-6,11-дигідро-11- (4-піперидиніліден)-5h- бензо[5,6] 

циклогепта[1,2-β] піридину (дезлоратадину) в повітрі 

робочої зони спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,05-0,2;                 

δ – 13; LOQ – 1,5 мкг; r – 5,6; 

R – 7,8; Кгр – 20,0; К – 12,0 

МВВ № 081/12-1016-2015 “МВВ масової концентрації 2-

(нафтален-1-ілметил)-4,5-дигідро- 1Н-імідазолу нітрату 

(нафазоліну нітрату) в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 0,05-0,2;                 

U – 13; LOQ – 20 мкг; r – 3,2;               

rп – 2,2; R – 8,2; Кгр – 11,5;                   

К – 11,0 

МВ № 41/11-00481198:2018 “МВ масової концентрації 

(3-(2,2,2-триметилгідразинію) пропіонату дигідрату 

(метонату) в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) - 1,0-6,0;  

U – 17,5; LOQ – 40 мкг; r – 5,1;                 

rп – 3,0; R – 10,0; Кгр – 7,4;                 

К – 8,5 

МВ № 43/11-00481198:2018 “МВ масової концентрації 4-

ацетамідобензоат;9- [(2R,3R,4S,5R)-3,4-дигідрокси-5- 

(гідроксиметил)оксолан-2-іл]-3H-пурин-6-он;1-

(диметиламіно)пропан-2-олу (інозину пранобексу) в повітрі 

робочої зони спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) - 2,0-10,0;             

U – 16,9; LOQ – 40 мкг; r – 5,0;  

rп – 3,7; R – 9,5; Кгр – 9,1; К – 8,8 

МВ № 55/11-02010793:2019 “МВ масової концентрації 5-

нітро-8-хінолінолу (нітроксоліну) в повітрі робочої зони 

спектрофотометричним методом” 

Діапазон (мг/м3) - 0,25-1,75; 

U – 16,2; LOQ – 25 мкг; r – 5,8; 

rп – 3,1; R – 8,0; Кгр – 11,3; К – 

7,0 

Газохроматографічним методом 

МВВ № 081/12-0832-12 “МВВ масової концентрації 

етил-2-бром-3-метил бутаноату у повітрі робочої зони 

газохроматографічним методом” 

Діапазон (мг/м3) – 2,5-10,0;  

δ – 25; LOQ – 10 мкг; r – 15,0;  

R – 18,0; Кгр – 5,9; К – 17,0 

Примітка.  

          δ – сумарна похибка вимірювань, % 

          U – розширена невизначеність виміру, % (аналог сумарної похибки) 

          r – межа внутрішньолабораторної повторюваності, % 

          rп – межа внутрішньолабораторної повторюваності в умовах вимірювання паралельних 

проб, % 

          R – межа міжлабораторної відтворюваності, % 

          К –показник стабільності градуювальної залежності, % 

          Кгр –показник правильності, % 
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 Наведені в у таблиці 7.2 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 (Додатки 16, 17). При цьому 

впливу можуть піддаватись робітники різних професій, а характер та рівень 

експозиції буде залежати від того чи іншого етапу виробництва. 

 

 7.2 Методика виконання вимірювань масової концентрації                           

2-(нафтален-1-ілметил)-4,5-дигідро-1Н-імідазолу нітрату (нафазоліну 

нітрату) в повітрі робочої зони спектрофотометричним методом 

 Методика виконання вимірювань масової концентрації нафазоліну 

нітрату в повітрі робочої зони спектрофотометричним методом                               

(МВВ № 081/12-1016-2015) за метрологічними характеристиками та 

структурною побудовою відповідає встановленим вище вимогам, є атестованою 

ДП “УКРМЕТРДЕРЖСТАНДАРТОМ” України (Свідоцтво про атестацію                     

№ 081/12-1016-2015 від 28.12.2015 р.) та затверджено Міністерством Охорони 

Здоров’я України (Додаток 15). 

Текст методики наводиться нижче. 

 

1. ВСТУП 

 Даний документ встановлює методику вимірювань масової концентрації 

2-(нафтален-1-ілметил)-4,5-дігідро-1H-імідазол;нітратну кислоту (далі ‒ 

нафазоліну нітрату) у повітрі робочої зони в діапазоні від 0,05 мг/дм3 до                   

0,2 мг/дм3. 

 Відомості про фізико-хімічні властивості, гранично допустиму 

концентрацію нафазоліну нітрату у повітрі робочої зони наведені                                    

в ДОДАТКУ (додається до методики). 
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2. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИКИ 

2.1 Робочі характеристики методики встановлювались відповідно ДСТУ-Н 

7531:2014, ДСТУ-Н РМГ 43:2006, ДСТУ-Н РМГ 76:2008, ДСТУ ГОСТ ИСО 

5725-2:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005,                            

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 та [27, 28] ДОДАТКУ (додається до методики). 

2.2 Селективність та вплив завад: методика селективна у присутності інших 

компонентів препаративної форми нафазоліну нітрату.  

Заважають визначенню речовини, які містять ядро нафталіну. 

2.3 Робочий діапазон: від 0,05 мг/дм3 до 0,2 мг/м3 

2.4 Межа кількісного визначення: 0,05 мг/дм3 (за відбору 400 дм3 повітря) або 

20 мкг в пробі, підготовленої до вимірювання. 

2.5 Відносна розширена невизначеність виміру (U, %): 13,0 

2.6 Нормативи контролю достовірності вимірювань 

2.6.1 Межа внутрішньолабораторної повторюваності в умовах аналізування 

паралельних проб (rn, %): 2,2 

2.6.2 Межа внутрішньолабораторної повторюваності (r, %): 3,2 

2.6.3 Межа відтворюваності (R, %): 8,2 

2.6.4 Показник стабільності градуювальної залежності (Кгр.,%): 11,5 

2.6.5 Показник правильності (Кгр.,%): 11,0 

 

3. СУТНІСТЬ МЕТОДУ 

 Визначення нафазоліну нітрату виконують методом спектрофотометрії, 

який базується на вимірюванні власного світлопоглинання розчину нафазоліну 

нітрату в УФ-області спектра за аналітичної довжини хвилі λ = 280 нм. 

Аналізування проводять шляхом аспірації аерозолю речовини з 

концентруванням на фільтр АФА-ВП-20. 

 Обчислюють масову концентрацію нафазоліну нітрату за градуювальною 

залежністю величини аналітичного сигналу від кількості речовини у 

градуювальних розчинах. Час виконання методики 1,5 години. 
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4. ОБЛАДНАННЯ, РЕАКТИВИ 

4.1 Засоби вимірювання 

4.1.1 Барометр-анероїд метеорологічний БАММ1 – згідно з чинним 

нормативним документом (далі – НД) 

4.1.2 Ваги лабораторні загального призначення 2 класу точності з найбільшою 

межею зважування 200 г – згідно з ДСТУ 7270:2012 

4.1.3 Електроаспіратор ASA-2M – згідно з чинним НД 

4.1.4 Колби мірні місткістю 100 см3 – згідно з ДСТУ ISO 1042:2005 

4.1.5 Набір гир (1 – 100) г класу точності F1 – згідно з чинним НД 

4.1.6 Піпетки мірні градуйовані місткістю 2,0 см3, 5,0 см3, 10,0 см3 згідно з 

ДСТУ EN ISO 835:2018 

4.1.7 Пробірки мірні з притертими пробками місткістю 10 см3 – згідно з чинним 

НД 

4.1.8 Психрометр аспіраційний МВ-4М– згідно з чинним НД 

4.1.9 Спектрофотометр СФ 46 зі спектральним діапазоном вимірювання 

довжини хвиль від 190 нм до 1100 нм, з набором кварцових кювет – згідно з 

чинним НД 

4.1.10 Циліндри мірні місткістю 20 см3 – згідно з чинним НД 

4.2 Допоміжні засоби 

4.2.1 Бюкси з притертою кришкою – згідно з чинним НД 

4.2.2 Дистилятор – згідно з чинним НД 

4.2.3 Колби конічні місткістю 25 см3 – згідно з чинним НД 

4.2.4 Лійки конусні діаметром (5-10) см – згідно з чинним НД 

4.2.5 Стакани скляні лабораторні місткістю 25 см3, 50 см3 – згідно з чинним НД 

4.2.6 Струшувач лабораторний – згідно з чинним НД 

4.2.7 Фільтри АФА-ВП-20 – згідно з чинним НД 

4.3 Реактиви, матеріали 

4.3.1 2-(Нафтален-1-ілметил)-4,5-дігідро-1H-імідазол;нітратна кислота з 

вмістом основної речовини не менше ніж 99,0 % – згідно з чинним НД 

4.3.2 Вода дистильована – згідно з ДСТУ ISO 3696:2003 
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4.3.3 Фільтротримач ИРА-20-1 – згідно з чинним НД 

4.3.4 Штатив для пробірок – згідно з чинним НД 

Допускається використання іншого обладнання та реактивів, які за своїми 

характеристиками не є гіршими за вищенаведені. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

 При виконанні вимірювань необхідно дотримуватись правил безпечної 

роботи в хімічній лабораторії, викладених в НПАОП 73.1-1.11-12, НПАОП 

1.1.10-1.01-97, ДСТУ 7237:2011 та інструкцій з охорони праці та пожежної 

безпеки для працівників лабораторії. Лабораторне приміщення за параметри 

мікроклімату повинно відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99; рівнями 

освітлення – ДБН В2.5-28:2006; шуму – ДСН 3.3.6.037-99; обладнанням 

вентиляцією –ДБН В2.5-67:2013; за рівнями концентрацій хімічних речовин у 

повітрі – вимогам чинного санітарного законодавства України. 

 

6.  ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРІВ 

 До виконання вимірювань і обробки отриманих результатів допускаються 

особи, які мають вищу спеціальну освіту та пройшли навчання з газо-

хроматографічних методів вимірювання і ознайомлені з даною методикою.  

 До відбору проб повітря та підготовки проб для вимірювання масової 

концентрації нафазоліну нітрату допускаються особи, які мають відповідну 

кваліфікацію та досвід роботи у даній галузі. 

 

7. ПАРАМЕТРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ВИМІРЮВАНЬ 

 Параметри навколишнього середовища повинні відповідати вимогам 

ДСТУ-Н ІЕС Guide 106:2006. Умови готування реактивів – відповідно до  

ДСТУ 7274:2012. 
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8. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ 

8.1 Приготування розчинів та підготовка матеріалів 

8.1.1 Приготування вихідного розчину нафазоліну нітрату з масовою 

концентрацією 100,0 мкг/см3. 

 Наважку нафазоліну нітрату в кількості (0,0100±0,00075) г в перерахунку 

на основну речовину, зважену на вагах лабораторних, поміщають у хімічний 

стакан місткістю 50 см3, додають за допомогою мірного циліндра 20 см3 

гексану та перемішують скляною паличкою до повного розчинення речовини. 

Далі кількісно переносять у мірну колбу місткістю 100 см3 та доводять об’єм 

отриманого розчину до позначки дистильованою водою. Розчин зберігають 

закритим у скляній ємності за температури від 5 оС до 10 оС упродовж 3 діб. 

8.1.2 Приготування робочого розчину нафазоліну нітрату з масовою 

концентрацією 10 мкг/см3 

За допомогою градуйованої піпетки місткістю 10,0 см3 відміряють                   

10,0 см3 вихідного розчину нафазоліну нітрату за 8.1.1, поміщають у мірну 

колбу місткістю 100,0 см3 і доводять об’єм розчину до позначки дистильованою 

водою. Розчин готують безпосередньо перед проведенням вимірювання. 

8.1.3 Приготування контрольного розчину з вмістом нафазоліну нітрату 45 мкг 

В градуйовану пробірку місткістю 10 см3 за допомогою градуйованої 

піпетки місткістю 5,0 см3 вносять 4,5 см3 робочого розчину нафазоліну нітрату 

з масовою концентрацією 10 мкг/см3. Далі об’єм доводять до позначки 10 см3 

дистильованою водою. Вміст нафазоліну нітрату у приготовленому розчині 

становить 45 мкг. 

8.2 Підготовка приладу та умови вимірювань 

8.2.1 Підготовку до роботи спектрофотометра виконують згідно з інструкцією 

до приладу. 

8.2.2 Умови спектрофотометрування: довжина хвилі λ = 280 нм, товщина 

поглинаючого шару кварцової кювети – 10 мм. 

8.3 Встановлення градуювальної залежності аналітичного сигналу від вмісту 

речовини у розчині 
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8.3.1 Приготування градуювальних розчинів 

 Для приготування градуювальних розчинів нафазоліну нітрату в мірні 

пробірки місткістю 10 см3 за допомогою градуйованих піпеток вносять робочий 

розчин нафазоліну нітрату за 8.1.2 у відповідній кількості згідно з табл. 2. При 

цьому для приготування градуювального розчину № 2 використовують 

градуйовану піпетку місткістю 2,0 см3, № 3-7 – градуйовану піпетку місткістю 

5,0 см3, № 8 та 9 – градуйовану піпетку місткістю 10,0 см3. Далі об’єми 

доводять до позначки 10 см3 дистильованою водою та перемішують скляною 

паличкою. Готують три серії градуювальних розчинів та вимірюють оптичну 

густину відносно розчину порівняння (№ 1, табл. 1) за умов 8.2.2. 

Таблиця 1 

Приготування серії градуювальних розчинів нафазоліну нітрату 

№ градуювального 

розчину 

Об’єм робочого розчину     

за 8.1.2, см3 

Вміст нафазоліну нітрату,  

мкг 

1 – 0 

2 2,0 20 

3 2,5 25 

4 3,0 30 

5 3,5 35 

6 4,0 40 

7 5,0 50 

8 6,0 60 

9 7,0 70 

10 8,0 80 

  

 Оптична густина розчинів залишається стабільною впродовж 30 хв. 

 Готують три серії градуювальних розчинів, проводять вимірювання та 

обчислюють середнє арифметичне значення отриманих величин. 
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8.3.2 Встановлення градуювальної залежності 

 Будують градуювальний графік залежності значення оптичної густини 

(вісь ординат) від маси речовини в мікрограмах (вісь абсцис). Для встановлення 

градуювальної залежності отримані результати обробляють за методом 

найменших квадратів, визначаючи параметри а та b лінійної градуювальної 

функції згідно з ДСТУ ISO 8466-1-2001. 

Градуювальну залежність описує рівняння: 

D280 = a + bmгр 

де  D280 – оптична густина фотометрованого розчину, яку вимірюють при  

λ = 280 нм; 

       mгр – маса нафазоліну нітрату у відповідному градуювальному розчині, мкг; 

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

градуювальна пряма на осі ординат;  

       b – параметр регресії, який дорівнює тангенсу кута нахилу градуювальної 

прямої. 

 

9. ВІДБІР ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОБ 

9.1 Відбір проби повітря робочої зони здійснюють згідно з вимогами  

ГОСТ 12.1.005-88 та даної методики з використанням устатковання згідно з 

інструкціями до експлуатації. 

9.2 Повітря протягують за допомогою аспіраційного пристрою крізь фільтр 

АФА-ВП-20. Об’ємна витрата повітря − 20,0 дм3/хв, час відбору – 20,0 хвилин. 

9.3 Після закінчення відбору фільтр з речовиною за допомогою пінцета 

виймають з фільтротримача, поміщають у конічну колбу місткістю 25 см3 та 

накривають пробкою. Строк зберігання відібраних проб − не довше 3 діб за 

температури не вище 20 С та за відносної вологості повітря не більше 75 %. 

 

10. ПРИГОТУВАННЯ ПРОБ ДО ВИМІРЮВАНЬ 

10.1 В конічну колбу, в яку поміщено фільтр з відібраною речовиною, додають 

5 см3 дистильованої води та струшують за допомогою струшувача 
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лабораторного упродовж 5-7 хв для екстракції речовини з фільтра. Екстракт 

кількісно переносять у мірну пробірку місткістю 10 см3. Для цього фільтр у 

колбі додатково заливають 5 см3 дистильованої води для вилучення залишків 

речовини, струшують та переносять у цю ж пробірку. Вмістиме мірної пробірки 

за потреби доводять до позначки 10 см3 дистильованою водою і закривають 

корком. 

10.2 Розчин холостої проби готують, обробляючи чистий фільтр одночасно та 

аналогічно з пробою. 

 

11. ВИМІРЮВАННЯ 

 Переносять у дві кварцові кювети приблизно по 5 см3 підготовленої 

проби та проводять паралельні вимірювання оптичної густини за умов 8.2.2. 

Розчином порівняння слугує розчин холостої проби за 8.3.1. 

 

12. РОЗРАХУНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ 

12.1 Масову концентрацію нафазоліну нітрату в пробі Yі, мг/м3, обчислюють за 

формулою: 

 

де: 

 D280і – оптична густина розчину і-тої паралельної проби за 11; 

 mі – маса нафазоліну нітрату в і-тій паралельній пробі, знайдена за 

градуювальною залежністю, мкг; 

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

 а та b – параметри градуювальної залежності, отримані за 8.3.2; 

 і – номер паралельної проби (і = 1, 2). 

12.2 Контроль повторюваності результатів вимірювання масової концентрації 

нафазоліну нітрату в двох паралельних пробах (Y1 та Y2) здійснюють при 

кожному виконанні вимірювань. Рішення про задовільну повторюваність 

приймається, якщо виконується умова: 
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де rn, % – межа повторюваності в умовах аналізування паралельних проб за 

2.6.1, значення якої рівне 2,2 %. 

 Якщо результати контролю повторюваності в умовах аналізування 

паралельних проб задовільні, то за результат вимірювань масової концентрації 

нафазоліну нітрату приймають середнє арифметичне значення з двох 

результатів вимірювань (Y1 та Y2). Результат вимірювання заокруглюють і 

записують до другої значущої цифри. 

 При незадовільних результатах контролю повторюваності в умовах 

аналізування паралельних проб, вимірювання припиняють та з’ясовують і 

усувають причини, що призвели до цього. 

 

13. ОЦІНЮВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ 

13.1 Контроль стабільності градуювальної залежності 

 Контроль стабільності градуювальної залежності здійснюють на початку 

та наприкінці аналізу за відхиленням знайденого вмісту нафазоліну нітрату в 

градуювальних розчинах від відомого значення вмісту речовини. При цьому 

використовують розчини, що відповідають за вмістом нафазоліну нітрату 

початку, середині та кінцю градуювальної залежності. 

 Рішення про задовільну стабільність градуювальної залежності 

приймають, якщо виконується умова: 

гр
K,

гр
m

гр
mm



−

010  

де: 

 m – знайдений вміст нафазоліну нітрату у градуювальних розчинах, мкг; 

 mгр – відомий вміст нафазоліну нітрату у градуювальних розчинах, мкг; 

 Кгр – показник стабільності градуювальної залежності за 2.6.4. 
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 При незадовільних результатах контролю стабільності градуювальної 

залежності вимірювання припиняють та з’ясовують і усувають причини, що 

призвели до цього. 

13.2 Контроль повторюваності результатів вимірювань  

 Контроль повторюваності результатів вимірювання масової 

концентрації нафазоліну нітрату проводять за результатами аналізу, виконаного 

різними операторами, або на різних приладах, або з використанням різних 

хімічних реактивів в одній лабораторії відповідно до періодичності та вимог, 

передбачених системою управління даної лабораторії. Рішення про задовільну 

повторюваність приймається, якщо виконується умова: 

r
YY

YY


+

−
01,0

2

21

21

 

де r – межа повторюваності за 2.6.2, значення якої рівне 3,2. 

 При незадовільних результатах контролю повторюваності вимірювання 

припиняють та з’ясовують і усувають причини, що призвели до цього. 

13.3 Контроль відтворюваності результатів вимірювань  

 Контроль відтворюваності вимірювань проводять за розходженням 

результатів вимірювань масової концентрації нафазоліну нітрату у пробах                   

(Y1 та Y2), виконаних в різних лабораторіях чи в одній лабораторії за умов 

відтворюваності (різними операторами на різних приладах з використанням 

різних хімічних реактивів і таке ін.) відповідно до періодичності та вимог, 

передбачених системою управління даної лабораторії. 

 Рішення про задовільну відтворюваність приймають, якщо виконується 

умова: 

≤0,01 × R 

де R – межа відтворюваності за 2.6.3, значення якої рівне 8,2. 

 При незадовільних результатах контролю відтворюваності вимірювання 

припиняють та з’ясовують й усувають причини, що призвели до цього. 

 



216 

 

13.4 Контроль правильності вимірювання 

Контроль правильності вимірювання виконують за результатами 

вимірювання маси нафазоліну нітрату у контрольному розчині з відомим 

значенням речовини, приготовленому за 8.1.3, вміст якого становить 45 мкг. 

Вимірювання маси нафазоліну нітрату в контрольному розчині проводять 

на початку та в кінці робочої зміни, при зміні реактивів, робочих розчинів, 

вимірювального обладнання і таке ін. 

Вимірюють оптичну густину контрольного розчину нафазоліну нітрату, 

приготовленого за 8.1.3 за умов 8.2.2 та розраховують вміст нафазоліну нітрату 

з використанням градуювальної залежності, отриманої за 8.3.2, далі 

порівнюють з відомим значенням маси речовини у контрольному розчині. 

Рішення про задовільну правильність вимірювань приймають, якщо 

виконується умова: 

K,
m

mm

НН

НН 
−

010

  

де К – показник правильності за 2.6.5, рівний 11,0 %; 

m – вміст нафазоліну нітрату у контрольному розчині, приготовленому за 

8.1.3 за умов 8.2.2 та розрахованому з використанням градуювальної 

залежності, отриманої за 8.3.2; 

mНН – відоме значенням вмісту нафазоліну нітрату у контрольному 

розчині, рівне 45 мкг. 

Якщо результат контролю правильності вимірювань масової концентрації 

нафазоліну нітрату в контрольному розчині незадовільні, то вимірювання 

припиняють та з’ясовують і усувають причини, що призвели до незадовільних 

результатів. 

 

14. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ  

 Результати вимірювань масової концентрації нафазоліну нітрату 

представляють у вигляді: 
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Y, мг/дм3 з відносною розширеною невизначеністю результату 

вимірювання U, мг/дм3. 

 Також можна подати в скороченому вигляді: 

Y(U) (k= 2) 

або 

Y(Uy) (k= 2),  

де: 

U – відносна розширена невизначеність виміру за 2.5, рівна 13 %; 

Uy – абсолютне значення розширеної невизначеності виміру, мг/м3; 

Y – середнє арифметичне значення вимірів паралельних проб, мг/м3 

K – коефіцієнт охоплення, рівний 2. 

Примітка. Абсолютне значення розширеної невизначеності виміру Uy, мг/дм3 знаходять за 

формулою: Uy = 0,01UY. 

 

 7.3 Моніторинг повітря за вмістом активних фармацевтичних 

інгредієнтів 

Оцінка потенційної небезпеки хімічного забруднення окремих 

виробничих ділянок фармацевтичних підприємств показала, що на етапі 

виробництва 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 

лікарських засобів 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 сировини або готового продукту в дробарки і на млини, та в 

місцях виходу подрібнених речовин. Аналіз комплексу шкідливих хімічних 

факторів фармацевтичного виробництва показав, що потенційна небезпека 
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забруднення виробничого середовища активними фармацевтичними 

інгредієнтами існує на всіх етапах виготовлення ЛЗ (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Шкідливі хімічні фактори на різних етапах виробництва лікарських засобів 

Технологічний 

етап виробництва  
Хімічні речовини 

Технологічне 

призначення 

хімічних речовин 

Отримання 

синтетичних 

субстанцій 

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 

субстанцій 

Пил чи пари АФІ АФІ 

Додаткова 

обробка 

субстанцій 

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 
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Таким чином, найбільшому ризику на роботі можуть піддаватись 

представники наступних професій: оператори реакційних установок, 

апаратники, задіяні у процесах транспортування та підготовки сировини, 

апаратники процесів сушіння, подрібнення, гранулювання, зважування АФІ, 

просівальники, таблетувальники, на робочих місцях яких було проведено 

моніторинг повітря робочої зони (табл. 7.6). 

Таблиця 7.6 

Рівні забруднення активними фармацевтичними інгредієнтами                                

повітря робочої зони 

Назва АФІ 
Професія на робочому 

місці 

Виміряні 

величини, 

мг/м3 

Регламент, 

мг/м3 

Вісмут цитрат Оператор зважування АФІ 0,5-1,59 1,0 

L-лізин есцинат Оператор зважування АФІ 1,0-1,7 2,0 

Прокаїн 

гідрохлорид 

Оператор вакуумування 
0,25-0,26 0,5 

Ціанокобаламін Оператор вакуумування 0,025-0,028 0,05 

Етил-2-бром-3-

метил бутаноат 

Оператор зважування АФІ 
2,0-2,9 5,0 

Антраль Таблетувальник 0,65-0,78 1,0 

Лоратадин Таблетувальник до 0,025 0,05 

Мебгідролін Оператор гранулювання 

АФІ 
0,64-1,20 1,0 

Дезлоратадин Таблетувальник до 0,05 0,1 

Нафазолін нітрат Оператор зважування АФІ 0,092-0,095 0,1 

Інозин пранобексу Оператор зважування АФІ 2,1-2,2 5,0 
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Як показано в табл. 7.6, АФІ в тій чи іншій мірі присутні на різних 

виробничих етапах виготовлення лікарських препаратів. 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 антралю близькі до встановлених допустимих меж. 

Водночас вимірювання рівнів допоміжних речовин у повітрі робочої зони 

фармацевтичних підприємств не становило гігієнічної значимості, так як за 

своїм призначенням такі речовини не володіють високою біологічною 

активністю і не здійснюють фармакологічної та дії [67]. 

 Як приклад можна навести опис виробництва з використанням АФІ – 

нафазоліну нітрату. Зокрема, на підприємстві ПАТ “ФАРМАК” речовину 

використовують у виготовленні наступних лікарських засобів: 

− крапель назальних у скляних флаконах (цех № 3, дільниця № 2); 

− крапель назальних у поліетиленових флаконах (цех № 1,                  

дільниця № 2 “Боттелпак”). 

На кожній з цих дільниць виготовляється тільки один вид лікарських 

препаратів – “Нафтизин”. Краплі назальні”. Технологічні схеми процесу 

виробництва крапель на обох дільницях принципово не відрізняють. Всього у 

виробництві препаратів задіяно 6 робітників. Потрапляння пилу нафтизину 

(нафазоліну нітрат) у повітря робочої зони як на дільниці № 2 цеху № 1, так і на 

дільниці № 2 цеху № 3, можливе на стадії приготування розчину, коли 

речовину зважують та вручну завантажують у реактор. Допоміжні речовини 

лікарського препарату – вода очищена, кислота борна. 

Для виробництва цих ЛЗ (залежно від річної виробничої програми), 

підприємство закуповує до 300 кг в рік імпортної субстанції нафазоліну нітрату 

(виробник Loba Feinchemie GmbH, Німеччина). Також налагоджене власне 

виробництво субстанції, яке розташоване у м. Шостка Сумської області. 
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Таким чином, для підвищення ефективності епідемічних заходів 

виробничої безпеки на фармацевтичних підприємствах необхідно визначити 

перелік пріоритетних шкідливих хімічних факторів виробництва з зазначенням 

періодичності контролю та особливостей впливу на організм. 

 

Висновки до розділу 7 

− Гармонізація вітчизняного законодавства з нормативними актами ЄС 

висуває нові вимоги до методичного забезпечення процесу розробки 

методик контролю шкідливих хімічних факторів в умовах виробництва. 

− Розробка методик контролю хімічного забруднення виробничого 

середовища фармацевтичних підприємств повинна здійснюватись 

відповідно до вимог директивних актів ЄС, ДСТУ EN 482:2016 “Загальні 

вимоги до характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої зони” з врахуванням особливостей технологічних процесів їх 

виготовлення. 

− Запропоновано схему розробки методик вимірювання концентрацій хімічних 

речовин у повітрі робочої зони фармпідприємств, впровадження якої у 

практику дозволить оптимізувати роботи з проведення гігієнічної 

регламентації та контролю рівнів впливу хімічних чинників в умовах 

виробництва лікарських засобів. 

 

 Результати досліджень, що наведені у розділі 7 “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 активних фармацевтичних інгредієнтів” висвітлені в наступних 

публікаціях: 

1. Зазуляк Т. С., Кузьмінов Б. П., Галушка О. І., Нєктєгаєв І. О.Дослідження 

концентрації вісмуту лимоннокислого у повітрі робочої зони на ділянці 

випуску фармпрепарату “Гастро-норм”. Ювілейний VIIIз’їзд ВУЛТ: тези доп. 
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VIII ювілейного з’їзду ВУЛТ, м. Івано-Франківськ, 21-22квітня 2005 р., м. Івано-

Франківськ, 2005. С. 391-392. 

2. Зазуляк Т. С., Кузьмінов Б. П., Нєгтєгаєв І. О. Фотометрична методика 

вимірювання концентрацій вісмуту цитрату у повітрі робочої зони. 

Современные проблемы токсикологии. 2008. № 1. С. 69-72. 

3. Кузьмінов Б. П., Зазуляк Т. С., Грушка О. І. Фотометрична методика 

вимірювання концентрації L-лізину есцинату у повітрі робочої зони. Довкілля 

та здоров’я. 2008. № 2. С. 50-52. 

4. Зазуляк Т. С., Кузьмінов Б. П., Роговський Д. Ю. Санітарно-гігієнічна 

оцінка умов виробництва фармпрепарату ціанкобаламін 0,05% розчин для 

ін’єкцій. ХІІ Конгрес СФУЛТ: тези доп. ХІІ Конгресу СФУЛТ,                                   

м. Івано-Франківськ, 25-28 вересня 2008 р. Івано-Франківськ, 2008. С. 549. 

5. Зазуляк Т. С. Методика вимірювання масової концентрації гентаміцину 
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проблеми токсикології. 2011. № 4(54). С. 94-97. 
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РОЗДІЛ 8 

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ТА 

ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І 

КОНТРОЛЮ РІВНІВ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ 

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

(АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

 

 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 ЄС. 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 [1-4, 10]. 

 Впродовж останніх років стійку тенденцію до зростання обсягів випуску 

та асортименту продукції демонструє фармацевтична індустрія України. 

Виробництво здійснюють біля 50 підприємств, які виготовляють, згідно з 

даними за 2021 рік, близько 4200 найменувань лікарських засобів майже усіх 

фармакотерапевтичних класів, при цьому зайнятість населення у 

фармацевтичному виробництві становить біля 0,15 % [21, 69]. АФІ у складі 

готових лікарських форм мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на 

організм людини за рахунок притаманної їм певної специфічної                             

активності [14, 15, 40]. Проте будь-які зміни функції організму робітників 

фармацевтичних підприємств під дією ЛЗ, позитивні чи негативні ‒ є 

неприйнятним ефектом і такий вплив часто виступає етіологічним чинником 

професійних захворювань [31, 124, 145]. Отже, можна стверджувати, що 

охорона праці робітників фармацевтичного виробництва від впливу шкідливих 

хімічних факторів потребує сьогодні особливої уваги. 

 Імплементація європейських регламентів допустимого вмісту хімічних 

речовин у повітрі робочої зони є не лише політичною процедурою, а й 
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складним науково-дослідним процесом, який вимагає всестороннього аналізу 

основних методичних принципів розробки таких регламентів, методів 

контролю та профілактики шкідливих хімічних факторів виробництва, а також 

пошуку та обгрунтування шляхів гармонізації законодавчих підходів. 

 Розробка регламентів допустимого впливу ЛЗ у повітрі робочої зони 

сьогодні здійснюється відповідно до методичних вказівок “Обґрунтування 

гранично допустимих концентрацій лікарських засобів у повітрі робочої зони і 

в атмосферному повітрі населених місць”, які затверджені ще у 2005 році і 

базується на методології гігієнічної регламентації шкідливих хімічних факторів 

виробництва, яка за останні десятиріччя не піддавалась суттєвій актуалізації 

[45-49]. Зокрема, не враховуються нові світові підходи до методів інтерпретації 

даних токсикологічних експериментів з використанням сучасних досягнень з 

фізіологічної та біологічної науки, пошуку нових чутливих біомаркерів ранніх 

ефектів впливу, шляхів екстраполяції отриманих даних на людський організм, 

використання факторів невизначеності (uncertainty factors чи UFs) при 

перерахунку, заміни теплокровних тварин у токсикологічних експериментах 

біологічними моделями другого порядку [37, 50-54].  

Іншим моментом, який суттєво ускладнює процес імплементації 

нормативів ЄС в українську законодавчу базу, є те, що переважаюча більшість 

вітчизняних регламентів ‒ це ГДКр.з.м.р., водночас базові європейські 

нормативами, навпаки, розраховані як усереднена концентрація речовини за 

робочу зміну [55-48].  

Впровадження нормативів як середньозмінних величин, потребує 

удосконалення процедури аналітичного контролю концентрацій хімічних 

речовин у повітрі робочої зони. Чинний в Україні з 2016 року національний 

стандарт ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+А1:2015, IDT) “Загальні вимоги до 

характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин у повітрі робочої 

зони”, запроваджує пов’язані зі змістом величин TWA чи STEL поняття, 

прописує вимоги до значень розширеної невизначеності вимірювання, проте 
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механізми впровадження цього стандарту у практичну діяльність спеціалістів з 

гігієни праці ідсутні [60]. 

 Саме тому метою дисертаційної роботи було наукове обгрунтування 

концептуальних шляхів вдосконалення та гармонізації системи обмеження 

впливу та аналітичного контролю шкідливих хімічних факторів на прикладі 

фармацевтичного виробництва. Для досягнення вказаної мети проведено 

всебічний порівняльний аналіз вітчизняних та європейських законодавчих 

аспектів хімічної безпеки на виробництві у світлі сучасних євроінтеграційних 

процесів. З метою визначення ступеня небезпеки впливу лікарських засобів на 

працівників встановлено параметри токсичності і механізм дії АФІ при 

гострому, підгострому, хронічному впливові та різних шляхах надходження в 

організм та обгрунтовано гігієнічні регламенти допустимого вмісту в повітрі 

робочої зони. Також було вивчено вплив АФІ на альтернативні                          

тест-об’єкти – ракоподібні Daphnia magna та сперматозоїди бугаїв.                                

Для обгрунтування шляхів імплементації в українське санітарне законодавство 

з питань гігієни праці в умовах впливу шкідливих хімічних факторів 

європейських методичних аспектів регламентації допустимого вмісту хімічних 

речовин, в тому числі лікарських засобів, у повітрі робочої зони, 

проаналізовано зміст та ступінь співставності нормативів; удосконалено 

методичне забезпечення аналітичного контролю концентрацій активних 

хімічних інгредієнтів у повітрі робочої зони та впроваджено методики 

вимірювань в роботу служби охорони праці на фармацевтичних підприємствах. 

З метою покращення здоров’я робітників, які працюють в умовах впливу 

шкідливих хімічних факторів фармацевтичного виробництва та реалізації 

положень Угоди по асоціацію Україна-ЄС запропоновано концептуальні 

підходи і шляхи удосконалення системи запобігання та контролю рівнів впливу 

хімічних речовин у виробничому середовищі фармацевтичних підприємств. 

  На основі аналізу даних огляду літератури показано, що фармацевтичне 

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

високотехнологічних галузей промисловості, має певну специфіку 
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функціонування, а саме: великі витрати сировини і матеріалів, 

багатостадійність і складність синтезу та переробки субстанцій, швидке 

оновлення номенклатури ліків, використання одних і тих же потужностей для 

виготовлення різних препаратів, уривчастість процесів. Технологічні операції 

включають транспортування сировини, синтез, фільтрування, відстоювання та 

центрифугування, випаровування, екстракцію, сушку, подрібнення, 

просіювання, гранулювання, дражирування, таблетування і таке ін. АФІ, які 

присутні у повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств, з огляду на свою 

високу біологічну активність, можуть призводити до широкого спектру 

професійних захворювань хімічної етіології, серед яких найпоширеніші – це 

патології органів дихання, захворювань алергічного ґенезу та репродуктивної 

функції. 

  Аналіз та зіставлення європейських та вітчизняних законодавчих актів в 

сфері регламентації шкідливого впливу хімічних речовин на виробництві, 

виявив ряд розбіжностей у змісті нормативів та в методології їх розробки. 

Таким чином підтверджено актуальність процесу вдосконалення та пошуку 

ефективних шляхів гармонізації з європейським законодавством системи 

гігієнічної регламентації хімічних речовин у повітрі робочої зони саме у 

фармацевтичному виробництві. 

 Вирішення поставлених у роботі завдань здійснювалось шляхом 

використання теоретичних та експериментальних методів наукових досліджень, 

результати яких всебічно охоплюють зазначену проблему. При цьому 

теоретичні дослідження включали аналіз та узагальнення інформації, 

джерелами якої були законодавчі акти і затверджені на законодавчому рівні 

методичні документи України та країн ЄС, які стосуються охорони праці 

робітників від впливу шкідливих хімічних виробничих факторів, а також 

бібліографічні бази даних: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, 

Astrophysics, PubMed, Springer і таке інше. Експериментальне визначення 

показників проводилось на базі підрозділу, акредитованого Національним 

агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та 
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МОЗ України на право проведення робіт із гігієнічної регламентації 

небезпечних факторів, що підтверджує достовірність отриманих результатів. Як 

матеріали для досліджень використано 19 активних фармацевтичних 

інгредієнтів, основний критерій вибору яких – це належність до різних 

фармакологічних класів. 

Основні принципи, які торкаються захисту здоров’я працівників від 

впливу шкідливих хімічних речовин на роботі, встановлені Рамковою 

Директивою № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року “Про встановлення заходів 

із заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників”, 

положення якої мають бути імплементовані у вітчизняне законодавство 

відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС [160, 332, 333]. В цьому питанні 

немає розбіжностей між національним та європейським законодавством, так як 

з Рамковою Директивою № 89/391/ЄЕС кореспондується Закон України “Про 

охорону праці” [3]. В свою чергу мінімальні вимоги до захисту працівників від 

загрози для їх безпеки і здоров’я, що може виникнути під впливом хімічних 

речовин, наявних на робочому місці, або таких, що можуть виникнути в процесі 

роботи з хімічними речовинами, містить Директива 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 

року “Про безпеку і захист здоров’я працівників від небезпеки, спричиненої 

хімічними речовинами на роботі”, яка  є чотирнадцятою окремою Директивою, 

прийнятою у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС [160, 161]. 

Положення Директиви кореспондуються з наступними вітчизняними 

документами: Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення” та “Положенням про гігієнічну регламентацію та 

державну реєстрацію небезпечних факторів …” [4, 5]. 

Як вітчизняні так і 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, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4005-12
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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 процедури його впровадження [167]. 

Важливо відмітити, що відповідно до Директиви Ради № 98/24/ЄС від 

07.04.1998, термін “хімічна речовина” визначається як “будь-який хімічний 

елемент чи сполука, в чистому вигляді, або у суміші з іншими речовинами, 

природного або штучного походження, використана або виділена, в тому числі, 

у вигляді відходів виробництва, одержана спеціально, або не спеціально, 

випущена або ні на ринок”, а також – “робота з хімічними речовинами – це 

виробництво, у якому використовуються хімічні речовини, або передбачається 

їх використання на будь-якому технологічному етапі, включаючи 

виготовлення, обробку, зберігання, транспортування, або складування і 

поводження з ними, а також одержання речовин в результаті переробки”. Таким 

чином дія згаданої Директиви поширюється і на регламентацію впливу на 

робітників АФІ [18, 162]. 

 Попри тотожність основних стратегічних питань в сфері охорони праці 

України та ЄС, існує розбіжність між змістом гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони. Так, державними 

регламентами допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони в 

Україні є ГДК та тимчасові нормативи ‒ ОБРВ, дія яких обмежується терміном 

на 2 роки з подальшим обґрунтуванням ГДК. Розробка ГДК проводиться в 

напрямку встановлення максимально разових концентрацій та середньозмінних 

концентрацій робочої зони з одночасним встановленням обох значень і на 

даний момент частка речовин, для яких встановлено два типи нормативів, є 

мізерною та становить близько 2 % від загальної кількості нормованих речовин. 

Базовим регламентом при цьому є саме максимально разова                     

концентрація [41, 48 158]. Слід відмітити, що в Україні відсутнє законодавче 

регулювання співвідношення між ГДКр.з.м.р. і ГДКр.з.с.з., допустимої 

тривалості впливу речовин на рівні ГДКр.з.м.р., а також методи встановлення 

таких нормативів не уніфіковані і полягають, в першу чергу, у використанні 
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коефіцієнтів перерахунку при переході між значеннями концентрацій (в межах 

від 1,5 до 6) в бік зменшення ГДКр.з.с.з. 

Законодавчо закріпленими в ЄС регламентами допустимого впливу 

хімічних речовин на виробництві є так звані 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 [161]. Водночас OELVs включають два основні 

види регламентів: “індикативні” (“орієнтовні”) та “обмежувальні” – відповідно 

IOELV та BOELV. Індикативні регламенти засновані на показниках впливу на 

здоров’я і мають назву Health-Based Exposure Limits. Розробляють їх лише у 

тому випадку, коли для речовини можна встановити поріг або рівень 

шкідливого впливу. Процес розробки OELVs перекликається з розробкою 

вітчизняних ГДК, базуючись на токсикологічних експериментах. Регламенти 

ВOELVs – це обов’язкові нормативи, які розробляють для речовин з 

невизначеним механізмом порогової дії, наприклад, для канцерогенів, 

мутагенів та сенсибілізуючих речовин. При їх впровадженні, окрім факторів, 

що враховуються при встановленні IOELVs, беруться до уваги епідеміологічні, 

соціально-економічні та технічно обґрунтовані чинники, які мають забезпечити 

рівень мінімального захисту для всіх працівників у Співтоваристві, причому 

інколи без даних токсикологічних експериментів. Ці нормативи є 

обов’язковими до виконання для всіх країн співдружності. Для будь-якого 

хімічного агента зі встановленим рівнем BOELV, держави-члени повинні 

впровадити відповідне національне обов’язкове граничне значення, але яке не 

повинно перевищуватиме BOELV. При цьому біологічні граничні величини 

також мають статус обов’язкових. Окрім того, для будь-якого хімічного агента 

зі встановленим OEL на рівні ЄС, держави-члени повинні впровадити 
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національне граничне значення, враховуючи орієнтовне значення 

Співтовариства. 

З практичних міркувань OELs 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) [193, 194]. Для речовин, які навіть за короткочасного впливу можуть 

спричинити серйозні наслідки для здоров’я − подразнюють шкіру чи слизові 

оболонки, впливають на центральну нервову систему, роботу серця, 

встановлюються ліміти при короткотривалій дії – short-term exposure limit 

(STEL та STEL-С) [57, 191, 338]. Такі нормативи можуть затверджуватись як 

межі детектування відповідних методик вимірювання без розробки OEL. І хоча 

є доказові дані про те, що норматив STEL робить значний внесок у захист 

працівників, проте для максимального превентивного ефекту для однієї і тієї ж 

речовини рекомендовано розробляти два типи нормативів – STEL та                         

TWA [57, 191]. 

Порівняльний аналіз змісту основних 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 з OEL, ГДКр.з.м.р. близький до STEL; ГДКр.з.с.з. – до TWA, аналог 

нормативу STEL-C Україні відсутній, хоча, відповідно до чинного переліку 

регламентів (наказ МОЗ України від 14.07.2020 № 1596), окремі речовини 

марковані позначкою “++”, яка вказує на те, що під час роботи слід 

унеможливити контакт з органами дихання і шкірою працівника за 

обов’язкового контролю повітря робочої зони затвердженим методом на рівні 

чутливості не менш  ніж 0,001 мг/м3 [58, 104, 161, 165, 193]. 

Також важливо відмітити, що вітчизняні ОБРВ, попри обмежений строк 

чинності та скорочену програму розобки, мають статус регуляторних 

регламентів і є обов’язковими до виконання, хоча в ЄС нормативи, які 

розроблені за скороченою схемою чи на основі обмеженої кількості даних, не 
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мають статусу регуляторних, а діють як відомчі, проте без обмеження строку 

чинност. 

 Вищенаведена інформація окреслює конкретні проблеми, які необхідно 

вирішити в процесі імплементації вимог директив ЄС у вітчизняне 

законодавство, а також окремі шляхи реалізації поставлених завдань. Так, в 

рамках імплементації нормативів у нашій країні слід вирішити наступні 

завдання: розробити стандартизовані методики перерахунку регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони з максимально 

разових величин на середньозмінні, а також актуалізувати існуючу науково-

методичну базу, яка стосується гігієнічної регламентації шкідливих хімічних 

чинників виробництва.  Одним із шляхів імплементації граничних величин 

професійного впливу є визнання Україною європейських нормативів, які 

входять у відповідні списки, або визнання в першу чергу нормативів, які є 

зіставними за змістом та за величиною. В іншому разі наша країна повинна 

відстояти свої надбання, науково обгрунтувавши існуючі у вітчизняних списках 

величини. Як виняток, частині вітчизняних нормативів, з метою збереження 

існуючих значень, можливо надати статус “галузевих” чи “відомчих”, не 

претендуючи на статус “національних”.  Отже, як показав аналіз основних 

законодавчих аспектів України та ЄС, регламентація вмісту шкідливих речовин 

у повітрі робочої зони є основним інструментом для профілактики шкідливого 

впливу хімічних речовин на організм робітників і саме питанню розробки 

регламентів було присвячено наступний розділ. 

В роботі науково обгрунтовано та затверджено на законодавчому рівні                   

16 гігієнічних регламентів АФІ 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 – 
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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. 

В процесі розробки нормативів встановлено, що за параметрами гострої 

пероральної токсичності сім з досліджених сполук, а саме – вісмут цитрат, 

ціанокобаламін, мебгідролін, ацикловір, гідрокортизон ацетат, мельдоній, 

інозин пранобекс, є малонебезпечними речовинами, 7 – 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 небезпеки і є високонебезпечними                    

речовинами (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 

Ступінь негативного впливу АФІ за параметрами гострої пероральної 

токсичності 

Назва речовини 
Кількість 

речовин 

Клас 

небезпеч-

ності 

Ступінь впливу 

Вісмут цитрат, ціанокобаламін, 

мебгідролін, ацикловір, 

гідрокортизон ацетат, мельдоній, 

інозин пранобекс 

7 4 
речовини 

малонебезпечні 

L-лізин есцинат, прокаїн 

гідрохлорид, етил-2-бром-3-метил 

бутаноат, антраль, лоратадин, 

дезлоратадин, нітроксолін 

7 3 
речовини помірно 

небезпечні 

Дифенгідрамін гідрохлорид, 

нафазолін нітрат 
2 2 

речовини 

високонебезпечні 
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 Вісмут цитрат, антраль, лоратадин, мебгідролін, гідрокортизон ацетат 

здатні до надкумулятивної дії чи проявляють сильну кумулятивну активність. 

L-лізин есцинат, ціанокобаламін, прокаїн гідрохлорид, дифенгідрамін, етил-2-

бром-3-метил бутаноат, гідрокортизон ацетат володіють                                 

шкірно-резорбтивним ефектом. До речовин, які мають 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. 

Вперше встановлено, що специфічні та віддалені наслідки впливу 

активних фармацевтичних інгредієнтів в умовах виробництва ліків 

відрізняються від характеру їх фармакологічної та побічної дії і представлені 

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. 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 (рис. 8.1). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1. Системи та функції організму працівників, на які можуть негативно впливати активні фармацевтичні 

інгредієнти в умовах виробництва (згідно з даними токсикологічного експерименту) 
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 Наукову оцінку взаємозв’язку між впливом небезпечних хімічних речовин 

на здоров’я працівників та рівнем професійного опромінення на рівні 

Співдружності здійснює Комітет з оцінки ризиків Європейської хімічної Агенції 

(ECHA) відповідно до методології “Methodology for derivation of occupational 

exposure limits of chemical agents”, SCOEL, 2017, що поширюється на всі хімічні 

речовини і в тому числі, АФІ [193, 334, 335]. При цьому експериментальні 

дослідження включають встановлення параметрів гострої токсичності, вивчення 

наслідків довготривалого впливу сполук, сенсибілізуючої, подразнювальної дії, 

генотоксичність, мутагенність тощо. 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 [46, 48, 56, 164, 179, 193-197]. 

Процес розробки регламентів, як в Україні так і в ЄС, складається з аналогічних 

етапів та подібних завдань, які при цьому виконуються за виключенням окремих 

моментів, а саме: 

1. Підготовчий етап. В ЄС – це аналіз інформації про фізико-хімічні властивості; 

дані, отримані в експерименті на тваринах; дані щодо впливу на людей, аналіз 

існуючих регламентів, епідемічні дослідження, а також вибір напрямку 

досліджень, а саме – вибір регламенту, що буде розроблятись – IOELV, BOELV 

та ін. Саме останнє є притаманним лише для методології ЄС. 

2. Експериментальне вивчення ефектів впливу на тваринах. Для ЄС – це 

встановлення токсикокінетичних характеристик з оцінкою ефектів впливу в 

гострих, короткотривалих та хронічних експериментах; вибір лімітуючого 

показника та визначення NOAEL чи LOAEL (у випадку розробки IOELV), а 

також дослідження впливу на шкіру, очі, здатність до системних ефектів 

внаслідок проникнення через шкіру, до сенсибілізації, встановлення 

специфічних, в тому числі віддалених ефектів впливу. На цьому етапі в ЄС 

особлива увага приділяється визначенню порогу впливу, саме такою 
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величиною є статистично перевірена величина PoD, при цьому поріг 

встановлюється в хронічному експерименті тривалістю в середньому 3 місяці з 

6 годинною щоденною експозицією. Відповідно до вітчизняної методології 

щоденна експозиція триває 4 години). 

3. Дослідження “in-vitro”. Це, в першу чергу, тести на мутагенність та 

генотоксичність, решта – як джерела додаткової інформації. Відповідно до 

вимог методології SCOEL в ЄС цей етап є обов’язковим. 

4. Аналіз експериментальних даних. В ЄС – це встановлення TWA як базового 

регламенту, а саме – вибір PoD з врахуванням NOAEL чи LOAEL та 

конвертування у концентрацію речовини у повітрі з врахуванням коефіцієнтів 

коригування та факторів невизначеності. На цьому ж етапі ухвалюється 

рішення щодо потреби розрахунку STEL та BLV. Водночас найбільш 

суперечливим моментом є встановлення PoD, а саме – вибір та 

експериментальне підтвердження лімітуючого показника. Виключенням, як 

було вище згадано, є мутагени, канцерогени та речовини, які здатні до 

сенсибілізації. 

5. Впровадження регламенту. В ЄС цей процес відбувається шляхом аналізу 

соціальних, економічних та епідемічних ризиків (в першу чергу при 

впровадженні BOELV). 

6. Моніторинг експозиції. Цей етап включає розробку та впровадження 

методів вимірювання речовин у повітрі робочої зони. При цьому методики 

вимірювання та інструментальне забезпечення направлені як на відбір проб 

повітря впродовж 75 % робочої зміни, тобто для контролю концентрації 

речовин на відповідність регламенту, розрахованого як седньозмінна 

величина (TWA), так і для контролю максимально разових величин (STEL). 

 Також варто відмітити, що в ЄС при розробці регуляторних регламентів ЛЗ 

дані доклінічних досліджень застосовуються у виключних випадках, так як при 

цьому значення PoD не завжди враховує вклад специфічних ефектів, ступінь 
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кореляції між біодоступністю АФІ, отриманий за даними фармакологічних 

досліджень та за результатами моделювання професійного впливу речовин. Так, 

фармакодинамічні дані вказують, що інгаляційний вплив речовин, які знаходяться 

в повітрі, може бути пов’язаний з набагато більшим ризиком несприятливого 

впливу на здоров’я, ніж при їх терапевтичному застосуванні, що пояснюється 

більш швидкою та повною системною абсорбцією альвеолами                                       

легень [220, 117, 222, 223]. Водночас вітчизняний регуляторний регламент ОБРВ 

допустимо обраховувати з використанням терапевтичних доз. Методологія 

SCOEL при перерахунку введеної тваринам дози речовини на концентрацію цієї 

речовини в повітрі, передбачає застосування факторів невизначеності 

(uncertaintyfactors чи UFs). В Україні фактором перерахунку є коефіцієнт запасу, 

який враховують специфічні чи віддалені ефекти впливу [66, 205-209, 307]. При 

впровадженні вітчизняних нормативів соціальні та економічні ризики до уваги не 

приймаються. Переважаюча більшість вітчизняних регламентів допустимого 

вмісту речовин у повітрі робочої зони розробляється лише як ГДКр.з.м.р., що є 

аналогом STEL, в той час як базовим регламентом у ЄС є саме середньозмінна 

концентрація (TWA). 

 Керуючись принципом, задекларованим 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 ЄС фармацевтичні підприємства використовують галузеві (відомчі) 

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 фармацевтичного підприємства чи корпорації і є 

альтернативою регуляторним стандартам за умови відсутності останніх [402]. 

 Таким чином, проведена вперше порівняльна оцінка змісту та методології 

розробки гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі 

робочої зони фармацевтичних підприємств України та Європейського Союзу дає 
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змогу окреслити конкретні шляхи гармонізації вітчизняного законодавста з 

європейським в рамках реалізації вимог Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

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. Враховуючи сучасні вимоги до таких 

методик, які наведені у стандарті ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+А1:2015, IDT) 

“Загальні вимоги до характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин 

у повітрі робочої зони”, Eurachem Guide (2014), а також особливості технологічної 

схеми виготовлення ЛЗ, було запропоновано етапи процесу розробляння методик 

вимірювання концентрацій речовин у повітрі робочої зони фармацевтичних 

підприємств та встановлено критерії, яким повинна відповідати  методика, а саме:  

‒ селективність по відношенню до допоміжних речовин лікарських засобів 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; 

‒ 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); 

 Відповідно до вищенаведених вимог було розроблено методики 

вимірювання  у повітрі робочої зони 19 АФІ. З них 7 − фотометричним методом, 

11 – спектрофотометричним методом, 1 – виконується методом газової 

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

 Так, “Методика виконання вимірювань масової концентрації                                      

2-(нафтален-1-ілметил)-4,5-дигідро- 1Н-імідазолу нітрату (нафазоліну нітрату) в 

повітрі робочої зони спектрофотометричним методом” (МВВ № 081/12-1016-2015) 

має наступні метрологічні характеристики: 

− Діапазон вимірювання – 0,05 мг/м3-0,2 мг/м3;  

− Розширена невизначеність U – 13 % ;  

− Межа кількісного визначення LOQ – 20 мкг;  

− Межа внутрішньолабораторної повторюваності r – 3,2 %;  

− Межа внутрішньолабораторної повторюваності в умовах 

вимірювання паралельних проб rп – 2,2 %;  

− Межа міжлабораторної відтворюваності R – 8,2 %;  

− Показник стабільності градуювальної залежності Кгр– 11,5 %;  

− Показник правильності К –11,0 % 

 При цьому важливо відмітити, що в розроблених методиках використано 

таку валідаційну характеристику, як межа внутрішньолабораторної 

повторюваності в умовах вимірювання паралельних проб (rп, %), яка, як правило 
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відрізняється від R в менший бік, що збільшує достовірність результатів 

внутрішньолабораторного контролю достовірності вимірювань.  

 Таким чином було вдосконалено методологію розробки методик вимірювань 

АФІ у повітрі робочої зони та санітарно-хімічних досліджень у фармацевтичному 

виробництві. 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 показали результати санітарно-хімічних досліджень, АФІ в тій чи іншій 

мірі присутні на різних виробничих етапах виготовлення ЛЗ. Водночас 

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 антралю близькі до встановлених допустимих меж. 

 Державні вітчизняні регламенти допустимого вмісту АФІ у повітрі 

робочої зони містяться у переліках, які затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 14.07.2020 № 1596 “Про затвердження гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої 

зони” та наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06.05.2021 № 881 

“Про затвердження змін до гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі 

робочої зони”. Недоліком цих переліків є некоректне використання назв 

субстанцій, а саме – не в усіх випадках використано рекомендовані ВООЗ 

міжнародні непатентовані назви речовин (МНН чи INN), також має місце 

використання назв лікарських препаратів, які виготовляються на основі 

відповідних субстанцій та торговельні назви, які не є уніфікованими та можуть 

змінюватись. Окрім того, до списку не ввійшли окремі АФІ, регламенти яких були 
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затверджені на законодавчому рівні раніше, а саме – антраль, дезлоратадин, 

дифенгідрамін, мебгідролін, лоратадин. 

 Враховуючи вищенаведене, розроблено перелік пріоритетних шкідливих 

хімічних факторів фармацевтичного виробництва (далі – Перелік), до якого 

увійшло 122 найменування хімічних сполук, які є АФІ ЛЗ (Додаток 18). Перелік 

створено відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 № 4004-XII, “Про охорону 

праці” від 14.10.92 № 2694-XII, Державних санітарних норм та правил “Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу” (наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248), наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.2020 № 1596 “Про затвердження 

гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у 

повітрі робочої зони” та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

06.05.2021 № 881 “Про затвердження змін до гігієнічних регламентів хімічних 

речовин у повітрі робочої зони”. 

Перелік поданий у формі таблиці і містить наступні рубрики (рис. 8.2): 

‒ Нумерація речовин 

‒ Хімічна назва речовин 

‒ Номер за CAS 

‒ Міжнародна непатентована назва речовин (МНН) 

‒ Значення регламенту (ГДК чи ОБРВ) 

‒ Переважний агрегатний стан 

‒ Клас небезпечності (за умови розробленої ГДК), особливості дії на 

організм 

‒ Системи чи функції організму, на які речовина чинить специфічний 

вплив; прояви токсичного ефекту 

DIS_NEW/ТЕКСТ/№%204004-XII
DIS_NEW/ТЕКСТ/№%202694-XII
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Рисунок 8.2. Рубрики переліку допустимого вмісту активних 

фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони 

Рубрика 

Хімічна назва речовини 
Назви речовин наведені відповідно до 

класифікації IUPAC як загальноприйнятої 

міжнародної класифікації 

Роз’яснення змісту 

Міжнародна  

непатентована назва 

Відповідно до Наказу МОЗ України № 1596 від 

14.07.2020 р. та № 881 від 06.05.2021 р. 

Нумерація речовин Назви речовин розташовані в алфавітному 

порядку 

Номер за CAS 
Наводиться відповідний номер за CAS, що 

дозволяє однозначно ідентифікувати хімічну 

речовину 

Міжнародна непатентована назва (МНН чи      

INN) – це назва субстанцій, прийнята ВООЗ 

Гранично допустима 

концентрація (ГДК), 

мг/м3 

Регуляторне регламентоване значення 

концентрації шкідливої речовини у повітрі 

робочої зони 

Орієнтовно безпечний 

рівень впливу, мг/м
3
 

Регламентоване значення концентрації 

шкідливої речовини у повітрі робочої зони, 

прийняте як тимчасове чи в межах одного 

підприємства/корпорації 

Переважний агрегатний 

стан, клас небезпеч-

ності, особливості дії на 

організм 

Специфічний вплив на 

функції чи системи 

організму 

Враховано фармакологічну та побічну дію, 

прояви при передозуванні та дані 

токсикологічних експериментів з розробки 

регламентів допустимого вмісту речовин у 

повітрі робочої зони 
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 Останнє розширює існуючий перелік професійних захворювань та спектр 

медичних досліджень і повинно враховуватись при проведенні періодичних 

медичних оглядів з метою своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і 

хронічних професійних захворювань (отруєнь) у працівників фармацевтичних 

підприємств з залученням лікарів відповідного фаху та з використанням 

відповідних лабораторних та функціональних досліджень [414, 415]. Клас 

небезпечності речовин визначає періодичність контролю рівнів шкідливих 

хімічних факторів виробництва, а також ступінь шкідливості умов праці при їх 

гігієнічній оцінці. 

 Важливо наголосити, що в тексті Переліку словосполучення “лікарський 

засіб” не застосовувалось, так ЛЗ – це багатокомпонентні системи, а в даному 

випадку мова йде про нормування окремо взятих хімічних речовин. З огляду на це 

видається некоректним вживання згаданого словосполучення і в методичних та 

нормативних документах з розробки гігієнічних регламентів допустимого впливу 

шкідливих хімічних факторів у фармацевтичному виробництві. 

  Крім того при створенні Переліку враховано основні положення 

Директиви ради № 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року “Про безпеку і захист здоров’я 

працівників від небезпеки, спричиненої хімічними речовинами на роботі”, а також 

до Переліку імплементовано граничні величини професійного впливу, які наведені 

у Директивах ЄС: Директива комісії 2000/39/ЄС від 8 червня 2000 року, що 

засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин 

в повітрі робочої зони; Директива комісії 2006/15/EC від 7 лютого 2006 року, що 

визначає другий перелік показників гранично допустимих рівнів впливу на 

робочому місці; Директива комісії 91/322/ЄЕС від 29 травня 1991 року про 

встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій 

шляхом виконання Директиви Ради 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику 

впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі [167]. 
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Серед перелічених речовин 7 належать до 4 класу небезпечності, 25 – до                           

3 класу, 77 % сполук є високонебезпечними (2 клас) та надзвичайно небезпечними 

(1 клас) речовинами – відповідно 78 та 21 найменування (рис. 8.3). Для 9 речовин 

розроблено тимчасовий норматив – ОБРВ. 

 

 

 

Рисунок 8.3. Розподіл активних фармацевтичних інгредієнтів у переліку 

регламентів за ступенем впливу на організм 

 

З огляду на агрегатний стан у повітря робочої зони більшість сполук даного 

переліку (89 %) можуть потрапляти у вигляді аерозолів, 4 % – у вигляді парів та 

аерозолів одночасно, 5 % – у вигляді парів. 

До розробленого переліку входять 5 речовин, регламенти допустимого 

вмісту яких у повітрі робочої зони необхідно імплементувати у вітчизняне 

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

ефір, фенол, піперазин, пікринова кислота, резорцин (м-діоксибензол) (табл. 8.2). 

Як видно з таблиці, у європейському переліку наводяться TWA (аналог 

ГДКр.з.с.з.) для всіх п’яти речовин та STEL (аналог ГДКр.з.м.р.) – для діетилового 

ефіру, фенолу та піперазину. У вітчизняному переліку величини ГДКр.з.м.р. 

зазначені для діетилового ефіру, фенолу, резорцину.  



 

 

Таблиця 8.2 

Зведені дані українських та європейських гігієнічних регламентів допустимого вмісту активних фармацевтичних 

інгредієнтів у повітрі робочої зони 

 

№ Директива CAS1 Назва речовин2 Примітка3 

Граничні значення 

Європейський Союз Україна 

8 годин4 Короткочасно5 Максимально разова 

мг/м3 мг/м3  мг/м3 

1.  
2000/39/ЄС  

в редакції 

2009/161/ЄС 

60-29-7 Діетиловий ефір – 308 616 300 

2.  108-95-2 Фенол+ Шкіра 8 16 0,3 

3.  110-85-0 Піперазин – 0,1 0,3 – 

4.  

91/322/ЄЕС 

88-89-1 Пікринова кислота6  0,1 – – 

5.  108-46-3 Резорцин (м-Діоксибензол)+  45 – 5 

Примітки. 

1 CAS – Номер Реферативної служби з хімії (Chemical Abstract Service Number) 

2 “+” – потребує спеціального захисту шкіри та очей (Україна) 

3 Примітка “шкіра” вказує на можливість значного проникнення через шкіру (ЄС) 

4 Розраховано або обчислено відносно базового періоду у 8 годин (ЄС) 

5 Показник гранично допустимого рівня, вище якого не повинний відбуватися жодний вплив та який передбачає тривалість 15 хвилин, 

якщо не передбачено іншого (ЄС) 

6 Існуючі наукові дані про вплив на здоров’я частково обмежені (ЄС) 

 2
4
5
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Слід відмітити, що регламенти для фенолу подані з врахуванням вимог 

Директиви Комісії 2009/161/ЄС від 17 грудня 2009 року про встановлення 

третього переліку орієнтовних граничних значень професійного опромінення на 

виконання Директиви Ради 98/24/ЄС та внесення змін до Директиви Комісії 

2000/39/ЄС [416]. 

Як показано в таблиці 8.2 величини ГДКр.з.м.р. діетилового ефіру нижча 

ніж європейський аналог у 2,1 рази, фенолу – в 53,3 рази, резорцину – в 9 разів 

(при порівнянні ГДКр.з.м.р. та TWA з огляду на відсутність STEL). Фенол та 

резорцин у вітчизняному списку марковані позначкою “+” – потребує 

спеціального захисту шкіри та очей. У списку ЄС подібну позначку має лише 

фенол, а саме – “шкіра”, що означає можливість значного проникнення через 

шкіру. Для піперазину та пікринової кислоти вітчизняні регламенти 

допустимого вмісту у повітрі робочої зони не розроблені і це стало підставою 

для імплементування у вітчизняний перелік європейських регламентів на 

вказані речовини. З огляду на відсутність принципових відмінностей у 

методології розробки TWA (базовий регламент ЄС) та ГДКр.з.с.з. (Україна), як 

було показано в Розділі 6 даної роботи, максимально разові гранично допустимі 

концентрації фенолу, діетилового ефіру та резорцину конвертовано у значення 

гранично допустимих концентрацій, розрахованих як середньозмінна величина. 

Водночас приклад країн так званого Східного блоку ЄС, а саме ‒ Литви, Латвії 

та Естонії, які аналогічним чином конвертували свої національні регламенти, 

підтверджує дієвість такої процедури [337, 417]. Аналізуючи існуючі в світі 

величини національних регламентів (біля 30 країн) слід сказати, що рівні 

максимально разових концентрацій коливаються для діетилового                      

ефіру – від 500 мг/м3 до 1520 мг/м3, для фенолу – від 7,7 мг/м3 до 19 мг/м3, 

резорцину – від 20,0 мг/м3 до 92 мг/м3 [225]. Проте з огляду на значну різницю 

між величинами європейських та вітчизняних нормативів, для фенолу, 

діетилового ефіру та резорцину було збережено існуючі в Україні значення і, 

таким чином, проблема остаточної імплементації вищенаведених європейських 

регламентів залишається відкритою. 
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Розроблений Перелік є першим практичним кроком у бік впровадження 

регламентів ЄС в законодавчу базу України. Він має рекомендаційний характер 

і може використовуватись органами державного управління охороною праці, 

службами охорони праці на підприємствах та іншими зацікавленими 

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. 

 Враховуючи досвід та особливості правового поля ЄС у сфері 

регулювання безпеки трудової діяльності з одного боку, та вимоги вітчизняного 

законодавства з іншого, регламентацію шкідливого впливу хімічних факторів 

фармацевтичного виробництва в Україні рекомендовано проводити з 

розробкою нормативів трьох типів – державні регуляторні регламенти, 

тимчасові регуляторні регламенти та відомчі нормативи (рис. 8.4). Водночас 

регламенти, які Україна імплементує у своє правове поле, набувають виключно 

статусу державних і є обов’язковими до виконання всіма підприємствами 

незалежно від форм власності та належності. Слід наголосити, що ОБРВ 

речовин, попри статус регуляторних, є тимчасовими нормативами і, як сказано 

в наказі Міністерства охорони здоров’я України за № 1596 від 14.07.2020 р., 

“дія орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних речовин у повітрі робочої 

зони обмежується терміном на 2 роки з подальшим обґрунтуванням ГДК” [1, 3]. 

Проте відкритим залишається питання дати затвердження значень ОБРВ, що 

часом невиправдано пролонгує їх чинність та може призвести до виникнення 

професійних захворювань. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може 

бути надання таким нормативам відомчого статусу. 

  



248 

 

Рисунок 8.4. Алгоритм розробляння та затвердження різних типів регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин фармацевтичного виробництва 

   

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

трудової діяльності за впливу хімічних факторів в Україні базується на системі 

правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів, серед яких регламентація шкідливого впливу речовин 

займає провідне місце і повинна здійснюватись з врахуванням нових 

концептуальних правових та методичних підходів, які продиктовані як 

політичним курсом нашої держави, так і прагненням до удосконалення системи 

охорони здоров’я працівників одного з найбільш розвинутого сектора 

вітчизняної економіки – фармацевтичного виробництва (рис. 8.5).  
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Розробляються 

уповноваженими 

установами на основі 

повного комплексу 

наукових досліджень 

чи імплементуються з 

переліку Директив ЄС. 

Базовим регламентом 

є середньозмінна 

концентрація, 

максимальноразова  

величина 

розробляється за 

необхідності 

Розробляються 

уповноваженими 

установами за 

скороченою 

програмою терміном 

не більше ніж                         

на 2 роки з подальшим 

доопрацюванням до 

рівня гранично 

допустимої 

концентрації 

Розробляються 

підприємствами 

чи з залученням 

компетентних 

спеціалістів на 

основі даних 

доклінічних 

досліджень; 

діють в межах 

підприємства та 

слугують 

тимчасовою 

альтернативою 

регуляторним 

регламентам 



 

 

 

Рисунок 8.5. Концептуальні підходи та шляхи удосконалення системи запобігання та контролю рівнів впливу шкідливих 

хімічних факторів у виробничому середовищі фармацевтичних підприємств  
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 При цьому показано, що роботодавець сьогодні зобов’язаний виступати 

рушійною ланкою та ініціатором процесу створення та впровадження 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони. Саме 

на роботодавця покладається функція створення на робочому місці безпечних 

умов праці в рамках дотримання відповідних  нормативно-правових актів. 

 Одним із шляхів оптимізації цього процесу є запровадження на 

фармацевтичних підприємствах системи управління безпекою та гігієною праці 

з використанням ризик-орієнтованого підходу відповідно до                                 

ДСТУ OHSAS 18001:2010 та залучення до оцінки ризиків для здоров’я 

працівників від впливу хімічних факторів фахівців з медичною фаховою 

освітою. 

 Державна служба України з питань праці, основне завдання якої – це 

реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, 

гігієни праці, повинна зобов’язувати 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. 

 Комітет з питань гігієнічного регламентування, який підпорядкований 

Міністерству охорони здоров’я України, у цьому ланцюзі забезпечує 

здійснення гігієнічної регламентації небезпечних хімічних факторів і саме цей 

підрозділ повинен сьогодні ініціюванти актуалізацію існуючої методології 

розробки нормативів та направити зусилля на встановлення середньозмінних 

концентрацій з впровадженням пролонгованого часу експозиції та сучасних 

методів підтвердження величини порогової дози, а також на розробку 

аналітичних методик контролю рівнів забруднювачів повітря, які відповідають 

визначеним в даній роботі критеріям. 

 Проведені в дисертаційній роботі наукові дослідження дозволили 

обгрунтувати рекомендації щодо удосконалення методичного забезпечення 

процесу розробляння регламентів допустимого вмісту активних 

фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони, а також підвищення 
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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 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. 
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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. 
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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 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 
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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. 

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,                   
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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 
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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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ДОДАТОК 18 

 

ПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ ШКІДЛИВИХ ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ  

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

1. Перелік пріоритетних шкідливих хімічних факторів фармацевтичного виробництва (далі – Перелік) 

розроблений відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення” від 24.02.94 № 4004-XII, Закону України “Про охорону праці” від 14.10.92 № 2694-XII, Державних 

санітарних норм та правил “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, затв. наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.2020 № 1596 

“Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої 

зони” та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06.05.2021 № 881 “Про затвердження змін до 

гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони”. 

2. До пріоритетних шкідливих хімічних факторів фармацевтичного виробництва належать активні 

фармацевтичні інгредієнти – речовини з високою біологічною активністю. 

3. Перелік враховує основні положення Директиви ради № 98/24/ЄС від 7 квітня 1998 року про безпеку і 

захист здоров’я працівників від небезпеки, спричиненої хімічними речовинами на роботі, а також до Переліку 

імплементовано граничні величини професійного впливу, які наведені у Директивах Європейського Союзу: 

Директиви комісії 2000/39/ЄС від 8 червня 2000 року, що засновує перший перелік гранично допустимих 

DIS_NEW/ТЕКСТ/№%204004-XII
DIS_NEW/ТЕКСТ/№%202694-XII


328 
 

 

концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони; Директиви комісії 2006/15/EC від 7 лютого 2006 

року,що визначає другий перелік показників гранично допустимих рівнів впливу на робочому місці; Директиви 

комісії 91/322/ЄЕС від 29 травня 1991 року про встановлення індикативного обмеження гранично допустимих 

концентрацій шляхом виконання Директиви Ради 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику впливу 

хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі. 

4. Перелік включає інформацію про особливості дії на організм та характер специфічного впливу на функції 

чи системи організму, що повинно враховуватись при проведенні періодичних медичних оглядів з метою 

своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь) у працівників 

фармацевтичних підприємств з залученням лікарів відповідного фаху та з використанням відповідних 

лабораторних та функціональних досліджень. 

5. Перелік призначений для використання органами державного управління охороною праці, службами 

охорони праці на підприємствах та іншими зацікавленими організаціями, які здійснюють контроль за вмістом 

хімічних речовин у повітрі робочої зони. 
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Гранично допустимі концентрації активних фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони 

№ 

з/п 
Хімічна назва речовини 

Номер за 

CAS 

Міжнародна 

непатентована 

назва 

Гранично 

допусти-

ма кон- 

центрація 

(ГДК), 

мг/м3 

Перева-

жний 

агрегат-

ний 

стан 

Клас 

небез- 

печ- 

ності 

Особ- 

ливо- 

сті 

дії на 

орга- 

нізм 

Системи чи функції організму, на 

які речовина чинить специфічний 

вплив; прояви токсичного ефекту 

 

1 2 3 4 5 67 7 8 9 

1.  (2R,3S,4R,5R,6R)-5-Аміно-2-

(амінометил)-6-[(1R,2R,3S,4R,     

6S)-4,6-діаміно-2-

[(2S,3R,4S,5R)-4-

[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-аміно-6-

(амінометил)-4,5-

дігідроксіоксан-2-їл]оксі-3-

гідроксі-5-

(гідроксіметил)оксолан-2-

їл]оксі-3-

гідроксіциклогексил]оксіокса

н-3,4-діол+ 

1404-04-2 Неоміцин 0,1 а 2 А Сечо-видільна система, органи 

слуху (нефро- та ототоксичність) 

2.  4-

(Амінометил)бензенсульфона

мід оцтової кислоти 

13009-99-9 Мафеніду ацетат 0,5 а 2  Місцевоподразнювальна дія 

3.  6-(п-Амінобензолсульфамідо)-

3-метоксипіридазин 

80-35-3 Сульфапірида 

зин 

0,1 а 1  ЦНС, імунна система (алергічні 

реакції, анафілактичний шок). 

Призводить до лейкопенії 

4.  4-Амінобензолсульфонамід 63-74-1 Сульфаніламід 1 а 2  Імунна система (алергічні 

реакції), система крові, робота 

печінки 

5.  2-Амінобутандіонова кислота 617-45-8 DL-аспартатна 

кислота 

10 а 3  Алергічні реакції 

6.  (2S,3R)-2-Аміно-3-

гідроксибутанова кислота 

72-19-5 Треонін 2 а 3  Алергічні реакції 

7.  (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Аміно-2-   

[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-діаміно-

32986-56-4 Тобраміцин 0,1 а 2 А Призводить до носової кровотечі, 

розладів з боку легенів, кашлю, 

https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=617-45-8
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1 2 3 4 5 67 7 8 9 

3-[(2R,3R,5S,6R)-3-аміно-6-

(амінометил)-5-гідроксіоксан-

2-їл]оксі-2-

гідроксіциклогексил]оксі-6-

(гідроксіметил)оксан-3,5-

діол+ 

підвищення рівня глюкози в 

крові, втрати слуху 

8.  (1S,15S,16R,17R,18S,19E,21E,2

5E,27E,29E,31E)-33-

[(2S,3S,4S,5S,6R)-4-Аміно-3,5-

дігідроксі-6-метилоксан-2-

їл]оксі-1,3,4,7,9,11,17,37-

октагідроксі-15,16,18-

триметил-13-оксо-14,39-

діоксабіцикло[33.3.1]нонатріа

конта-19,21,25,27,29,31-

гексаєне-36-карбонова 

кислота 

1400-61-9 Ністатин 1,0 а 2  Імунна система (алергічні 

реакції) 

9.  2-Аміно-1, 9-дігідро-9-((2-

гідроксиеток    си)метил)-6H-

пурін-6-он 

59277-89-3 Ацикловір 0,2 а 2  Імунна система (алергічні 

прояви, імуносупресивна дія), 

ЦНС, впливає на шкіру, володіє 

гонадотоксичним ефектом 

10.  4-Аміно-N-(4,6-

діметилпірімідін-2-

їл)бензенсульфонамід 

57-68-1 Сульфаметазин 1,0 а 2  Травна система, система крові, 

імунна система (алергічні 

реакції), сечо-видільна система 

11.  4-Аміно-N-(3-метоксипіразін-

2-їл)бензенсульфонамід 

152-47-6 Сульфален 0,1 а 2  Імунна система (алергічні 

реакції), система крові. 

Призводить до диспепсії 

12.  4-Аміно-N-(2,6-

діметоксіпірімідін-4-

їл)бензенсульфонамід 

122-11-2 Сульфадимето 

ксин 

0,1 а 1  Система крові (лейкопенія, 

агранулоцитоз, апластична 

анемія, тромбоцитопенія, 

гіпопротромбінемія, еозинофілія, 

гемолітична анемія), ЦНС, 

дихальна та імунна система. 

Призводить до диспепсичних 

явищ, порушень функції печінки, 
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1 2 3 4 5 67 7 8 9 

гіпотиреозу та гіпоглікемії 

13.  (2R,3S,4S,5R,6R)-2-

(Амінометил)-6-

[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-діаміно-

3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-аміно-

3,5-дігідроксі-6-

(гідроксіметил)оксан-2-

їл]оксі-2-

гідроксіциклогексил]оксіокса

н-3,4,5-тріол+ 

59-01-8 Канаміцин 0,1 а 2 А ЦНС та периферична нервова 

ситеми, ШКТ, система крові. 

Призводить до ототоксичності, 

ураження вестибулярного 

апарату, нефротоксичності, 

мікрогематурії, дисбактеріозу, 

анемії 

14.  4-Аміно-N-(6-

метоксипірімідін-4-

їл)бензенсульфонамід 

1220-83-3 Сульфамоно- 

метоксин 

0,1 а 1  Диспептична дія. Призводить до 

шкірних висипів, лейкопенії 

15.  ((2S)-2-Амінопентандіонова 

кислота 

56-86-0 Кислота 

глутамінова 

10 а 3  Система крові, лімфатична 

система, ШКТ, ЦНС, імунна 

система. Призводить до 

зниження вмісту гемоглобіну, 

лейкопенії, діареї, алергічних 

реакцій 

16.  N-(4-

Амінофеніл)сульфонілацетамі

д 

144-80-9 Сульфацетамід 1 а 2  Імунна система (алергічні 

реакції), система крові, робота 

печінки 

17.  2-(4-

Амінофеніл)сульфонілгуаніді

н 

57-67-0 Сульфагуанідин 1 а 2  Травна система, сечо-видільна 

система, імунна система 

(алергічні реакції), сечо-видільна 

система. Розвиток дефіциту 

витамінів групи В, лейкопенія 

18.  (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Аміно-2-

фенілацетат]аміно]-3,3-

діметил-7-оксо-4-тіа-1-

азабіцикло [3.2.0]гептан-2-

карбонова кислота тригідрат 

69-53-4 

7177-48-2 

Ампіцилін 0,1 а 2 А Імунна система (алергічні 

реакції: висипи, кропив’янка, 

риніт, еозинофілія, набряк 

Квінке, анафілактичний шок), 

призводить кишкових розладів, 

дисбактеріозу, гастриту, 

гепатиту, порушень гемопоезу 

(лейкопенія, тромбоцитопенія, 
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гемолітична анемія, 

агранулоцитоз), нефриту 

19.  4-Аміно-3-фенілбутанова 

кислота 

1078-21-3 Фенібут 1 а 2  Імунна система, ЦНС, ШКТ. 

Порушує роботу печінки, 

призводить до діареї 

20.  (4-Амінофеніл)сульфоніл   

сечовина 

547-44-4 Сульфакарбамід 1 а 2  Система крові, імунна система 

(лейкопенія, алергічні реакції 

шкірного типу) 

21.  5-Аміно-4-хлоро-2-

фенілпірідазін-3-он 

1698-60-8 Феназон 0,5 п+а 2  Призводить до кропивниці, 

пригнічує функцію кісткового 

мозку 

22.  Антибіотики групи 

цефалоспоринів 

 Антибіотики 

групи 

цефалоспоринів 

0,3 а 2 А Імунна система (алергічні 

реакції: висипання, кропив’янка, 

анафілактичні реакції); 

призводить до діареї, 

вазодилятації, тахікардії; 

запаморочення, судом, втрати 

свідомості, порушення роботи 

печінки, анемії, збільшення 

протромбінового часу, ниркової 

недостатності 

23.  (2R)-2-Ацетамідо-3-

сульфанілпропанова кислота 

616-91-1 Ацетилцистеїн 5 а 3  Імунна система (кропив’янка, 

реакції гіперчутливості, 

анафілактичний шок, набряк 

Квінке), призводить до диспепсії, 

печіння, зниження артеріального 

тиску; геморагії, анемії 

24.  2-Ацетилоксібензойна 

кислота 

50-78-2 Кислота 

ацетилсаліци-

лова 

0,5 а 2  ШКТ, система крові, імунна 

система. Призводить до 

диспепсії, запалення ШКТ, 

геморагій ШКТ, мозкових 

геморагій, анемії, висипів, 

бронхоспазму, анафілактичного 

шоку, печінкової та ниркової 

недостатності 
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25.  Бензен-1,3-діол+ 108-46-3 Резорцин 5,0 а 3  Алергічні реакції, подразнення 

дихальних шляхів 

26.  Бензен-1,4-діол 

 

123-31-9 Гідрохінон 1 а 2  Сенсибілізація організму 

27.  N-Бензил-1-метилпірідін-1-

інум-4-карбоксамід;йодид 

201349-37-

3 

Енісаміума 

йодид 

2,0 а 3  Дихальна система, ШКТ. 

Призводить до назофарингіту, 

лімфаденопатії 

28.  Вісмут цитрат+ 813-93-4 Вісмут цитрат 1,0 а 2  Травний тракт, шкіра, імунна 

система, центральна нервова 

система, система крові, робота 

нирок 

29.  2,3,5,6,7,8-Гексагідро-1H-

циклопента[b]хінолін-9-амін 

62732-44-9 Іпідактин 0,5 а 2  Шлунково-кишковий тракт 

(гіперсалівація, тошнота, рвота, 

посилення перистальтики, 

діарея). Призводить до 

брадикардії, запаморочення 

30.  7-[2-Гідроксі-3-[2-

гідроксіетил(метил)аміно]про

піл]-1,3-диметилпурін-2,6-

діон;пірідін-3-карбонова 

кислота 

437-74-1 Ксантинолнікоти

нат 

1 а 2  Імунна система, ШКТ, серцево-

судинна система, робота серця. 

Призводить до реакції 

гіперчутливості, запаморочення, 

діареї, підвищення активності 

печінкових трансаміназ та 

лужної фосфатази, нападів 

стенокардії, порушень серцевого 

ритму, набряку очей, зниження 

толерантності до глюкози 

31.  (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-

Гідроксі-10,13-діметил-

1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-

додекагідроциклопента[a]фен

антрен-3-он 

58-22-0 Тестостерон 0,005 а 1  Ендокринна система, статева 

система, ШКТ, система крові, 

ЦНС, сечо-видільна система. 

Призводить до олігоспермії та 

зменшення об’єму еякуляції, 

діареї; порушення функції 

печінки, гальмування факторів 

згортання крові, зміни лібідо, 

підвищеної нервової 



334 
 

 

1 2 3 4 5 67 7 8 9 

збудженості, підвищення рівня 

холестерину в крові, порушення 

толерантності до глюкози, 

бронхіту, розладів з боку 

сечовидільного тракту, 

доброякісної гіперплазії 

передміхурової залози 

32.  2-Гідроксіетил(тріметил)            

азаніум;хлорид 

67-48-1 Холін хлорид 10 а 3  ШКТ, серцево-судинна система. 

Призводить до диспепсії, 

зниження артеріального тиску 

33.  (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-Гідроксі-

1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-

трігідроксі-6-

метилсульфанілоксан-2-

їл]пропіл]-1-метил-4-

пропілпірролідін-2-

карбоксамід;гідрат;гідрохлорі

д 

17017-22-0 Лінкоміцин 

гідрохлорид 

0,5 а 2 А ШКТ, імунна система, система 

крові. Призводить до діареї, 

висипання на шкірі, 

мультиформної еритеми, 

апластичної анемії, лейкопенії, 

тромбоцитопенічної пурпури; 

реакції гіперчутливості, зміни 

показників функціонального 

стану печінки, 

кардіореспіраторної зупинки, 

тромбофлебіту 

34.  N-(4-Гідроксіфеніл)ацетамід 103-90-2 Парацетамол 0,5 а 2  Імунна система, система крові. 

Призводить до гіперчутливості з 

боку шкіри та органів дихання, 

гіпоглікемії, тромбоцитопенії, 

анемії, бронхоспазму, порушень 

функції печінки 

35. г 2,5-

Дигідроксибензенсульфонат 

кальцію 

20123-80-2 Кальцій 

добезилат 

2 а 3  ШКТ, імунна система, ЦНС. 

Призводить до диспептичних 

явищ, діареї, алергічних 

дерматитів, запаморочення, 

підвищення активності 

печінкових трансаміназ 

36.  11,17-Дигідрокси-3,20-

діоксопрегн-4-єн-21-їл ацетат 

50-03-3 Гідрокортизон 

ацетат 

0,05 а 1  ЦНС, імунна та дихальна 

система, кістково-м’язева 
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система, ШКТ, нирки та сечо-

видільна система, гепатобіліарна 

система, робота серця, органи 

зору. Викликає  ендокринні 

розлади. Володіє 

гонадотоксичною дією 

37.  [(2R,3S,4R,5R)-3,4-

Дигідрокси-5-(6-оксо-1H-

пурін-9-їл)оксолан-2-їл]метил 

фосфоногідрофосфат 

86-04-4 Інозин 4 а 3  Імунна система (алергічні або 

анафілактичні реакції). 

Призводить до підвищення рівня 

сечової кислоти в крові 

38.  [2,3-Дигідрокси,6-

тетракіс[[3,4-дігідроксі-5-

(3,4,5-

трігідроксібензоїл)оксібензоїл

]оксі]оксан-2-

їл]метоксікарбоніл]феніл] 

3,4,5-трігідроксібензоат 

1401-55-4 Танін 1 а 2  Алергічні реакції 

39.  (2R,3R,4R,5R)-2-

[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-Діаміно-

3-[(2R,3R,6S)- 3-аміно-6-[(1R)-

1-аміноетил]оксан-2-їл]оксі-2-

гідроксіциклогексил]оксі- 5-

метил-4-(метиламіно)оксан-

3,5-діол; (2R,3R,4R,5R)- 2-

[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-діаміно-

3-[(2R,3R,6S)-3-аміно- 6-

(амінометилl)оксан-2-їл]оксі-

2-гідроксіциклогексил]оксі- 5-

метил-4-(метиламіно)оксан-

3,5-діол; (2R,3R,4R,5R)- 2-

[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-діаміно-

3-[(2R,3R,6S)-3-аміно- 6-[(1R)-

1-(метиламіно)етил]оксан-2-

їл]оксі-2-

гідроксіциклогексил]оксі- 5-

1405-41-0 Гентаміцин 

сульфат 

0,05 а 1 А Призводить до ототоксичності 

ураження вестибулярного 

апарату, нефротоксичності, 

алергічних реакцій 

(анафілактичні реакції, набряк 

Квінке), тромбоцитопенії, анемії, 

лейкопенія, порушення роботи 

печінки  
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метил-4-(метиламіно)оксан-

3,5-діол; сульфатна кислота+ 

40.  (S)-3,6-Діамино-N-

((3S,9S,12S,15S,Z)-((2R,4S)-6-

аміно-4-гідрокси-1,2,3,4-

тетрагідропиридин-2-ил)-9,12-

біс(гідроксиметил)-

2,5,8,11,14-пентаоксо-6-

(уреїдометилен)-1,4,7,10,13-

пентаазациклогексадекан-15-

їл)гексанамід+ 

32988-50-4 Віоміцин 0,1 а 2 А Імунна система. Призводить до 

алергічних реакцій, 

нефротоксичності, 

ототоксичності 

41.  (S)-2,6-Діаміногексанової 

кислоти 3-метил-1,2,4-

триазоліл-5-тіоацетат 

 Ангіолін 10,0 а 4  В процесі досліджень 

42.  2-(Діетиламіно)етил 4-

амінобензоат;гідрохлорид 

51-05-8 Прокаїн 

гідрохлорид 

0,5 а 2 А Центральна і периферична 

нервова система, серцево-

судинна система, сечовидільна 

система, травний тракт, система 

крові, імунна система (формує 

алергічні реакції та аутоімунні 

процеси) 

43.  (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-

(Диметиламіно)-

1,5,6,10,11,12a-гексагідрокси-

6-метил-3,12-діоксо-4,4a,5,5a-

тетрагідротетрацене-2-

карбоксамід;гідрохлорид+ 

2058-46-0 Окситетрациклін 

гідрохлорид 

0,1 а 2 А Імунна система, ШКТ. 

Призводить до алергічних 

реакцій на шкірі, бронхоспазму, 

еозинофілії, порушеннь функції 

печінки, гематурії, 

інтерстиціального нефриту, 

дисбактеріозу 

44.  (3R,5S,6S,7R,8S,9R,12R,13R,1

4S,15R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-

(Диметиламіно)-3-гідроксі-6-

метилоксан-2-їл]оксі-14-

гідроксі-8-[(2R,4S,5S,6S)-5-

гідроксі-4-метоксі-6-

метилоксан-2-їл]оксі-

7060-74-4 Олеандоміцин 0,4 а 2 А Імунна система (алергічні 

реакції), порушення функції 

печінки 
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5,7,9,12,13,15-гексаметил-

1,11-

діоксаспіро[2.13]гексадекан-

10,16-діон;фосфорна кислота+ 

45.  (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,1

3S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-

(Диметиламіно)-3-гідроксі-6-

метилоксан-2-їл]оксі-14-етил-

7,12,13-тригідроксі-4-

[(2R,4R,5S,6S)-5-гідроксі-4-

метоксі-4,6-діметилоксан-2-

їл]оксі-3,5,7,9,11,13-

гексаметил-

оксациклотетрадекан-2,10-

діон+ 

114-07-8 Еритроміцин 0,4 а 2 А ШКТ, ЦНС, серцево-судинна 

система, імунна система 

(алергічні реакції). Призводить 

до порушень роботи печінки, 

кандидозу 

46.  4-(Диметиламіно)-1,5-

диметил-2-фенілпіразол-3-он 

58-15-1 Амінофеназон 0,5 а 2  Система крові, імунна система. 

Призводить до пригнічення 

кровотворення, алергічних 

реакцій на шкірі, анафілактичних 

реакцій 

47.  (1R,2R)-2-

[(Диметиламіно)метил]-1-(3-

метоксіфеніл)циклогексан-1-

ол+ 

27203-92-5 Трамадол 0,1 а 1  ЦНС, серцево-судинна система, 

імунна система, ШКТ. 

Призводить до підвищення 

печінкових ферментів, 

анафілаксії 

48.  (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-4-

(Диметиламіно)-1,6,10,11,12a-

пентагідроксі-6-метил-3,12-

діоксо-4,4a,5,5a-

тетрагідротетрацен-2-

карбоксамід+ 

60-54-8 Тетрациклін 0,1 а 2  Імунна система, травна система, 

нервова система, система крові, 

сечо-видільна система 

(макулопапульозні висипання, 

гіперемія шкіри, анафілактоїдні 

реакції, лікарська системний 

червоний вовчак, блювота, 

діарея, нудота, гепатотоксична 

дія, підвищення 

внутрішньочерепного тиску, 
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гемолітична анемія, 

тромбоцитопенія, нейтропенія, 

азотемія, гіперкреатинінемія) 

49.  (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-

(Диметиламіно)-1,5,10,11,12a-

пентагідроксі-6-метил-3,12-

діоксо-4a,5,5a,6-тетрагідро-

4H-тетрацене-2-

карбоксамід;гідрохлорид+ 

10592-13-9 Доксициклін 

гідрохлорид 

0,4 а 2 А ШКТ, імунна система(алергічні 

реакції), система крові 

(гемолітична анемія, 

тромбоцитопенія, нейтропенія). 

Призводить до порушень роботи 

печінки, дисбактеріозу 

50.  (2S,5R,6R)-3,3-Диметил-6-[(5-

метил-3-феніл-1,2-оксазолон-

4-карбоніл)аміно]-7-оксо-4-

тіа-1-азабіцикло[3.2.0]гептан-

2-карбонова кислота 

66-79-5 Оксацилін 0,05 а 1 А Імунна система, ШКТ, сечо-

видільна система. Призводить до 

алергічних проявів на шкірі, 

бронхоспазму, анафілактичного 

шоку, порушень функції печінки, 

гематурії, інтерстиціального 

нефриту, дисбактеріозу 

51.  (2S,5R,6R)-3,3-Диметил-7-

оксо-6-[[(2R)-2-[(2-

оксоімідазолідін-1-

карбоніл)аміно]-2-

фенілацетилl]аміно]-4-тіа-1-

азабіцикло[3.2.0]гептанe-2-

карбонова кислота+ 

37091-66-0 Азлоцилін 0,1 а 2 А Травна система, система крові. 

Впливає на печінку, нирки, 

призводить до шкірних висипів 

та судом 

52. ,

  

(2S,5R,6R)-3,3-Диметил-7-

оксо-6-[(2-

фенілацетил)аміно]-4-тіа-1-

азабіцикло[3.2.0]гептнe-2-

карбонова кислота 

61-33-6 Бензилпеніцилін 0,1 а 2 А Система крові, алергічні реакції, 

ЦНС. Призводить до судом, 

порушення балансу електролітів, 

діареї, гепатиту, нефриту 

53.  [(1,5-Диметил-3-оксо-2-

фенілпіразол-4-їл)-

метиламіно]метансульфонат 

натрію 

68-89-3 Натрій 

метамізол 

0,5 а 2  Сечо-видільна система, система 

крові, імунна система. 

Призводить до гепатиту, 

тахікардії, олігурії, 

інтерстиціального нефриту, 

агранулоцитозу, лейкопенії, 

тромбоцитопенії, анемії, 
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гранулоцитопенії; алергічних 

реакцій з боку шкіри та органів 

дихання 

54.  3,7-Диметилпурін-2,6-діон 83-67-0 Теобромін 1 а 2  ЦНС, серцево-судинна система, 

травна система, імунна система. 

Призводить до тремору, 

тахікардії, стенокардії, 

алергічних реакцій, гематурії, 

гіпоглікемії, підвищення діурезу 

55.  1,3-Диметил-7H-пурін-2,6- 

діон 

58-55-9 Теофілін 0,5 а 2  ЦНС, серцево-судинна система, 

травна система, імунна система. 

Призводить до тремору, 

тахікардії, аритмії, зниження 

артеріального тиску, алергічних 

реакцій, гематурії, гіпоглікемії, 

підвищення діурезу 

56.  1,3-Диметил-7H-пурін-2,6- 

діон;етан-1,2-діамін 

317-34-0 Амінофілін 0,5 а 2  ЦНС, ШКТ, серцево-судинна 

система, сечо-видільна система, 

імунна система. Призводить до 

порушення кислотно-лужної 

рівноваги крові, аритмії, 

тахікардії, зниження 

артеріального тиску, збільшення 

діурезу, до алергічних реакцій, 

включаючи кропив’янку, 

бронхоспазм 

57.  7,8-Диметил-10-[(2S,3S,4R)-

2,3,4,5-

тетрагідроксіпентил]бензо[g]п

іридин-2,4-діон 

83-88-5 Рибофлавін 1 а 2 А Імунна система (алергічні 

реакції) 

58.  1-[(3,4-

Диметоксіфеніл)метіл]-6,7-

діметоксіізохінолін;гідрохлор

ид 

61-25-6 Папаверин 

гідрохлорид 

0,5 а 2  ЦНС, серцево-судинна система, 

імунна система. Призводить до 

запаморочення, порушень зору, 

порушень функції печінки, 

аритмії, тахікардії, артеріальної 
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гіпотензії, фібриляції шлуночків, 

реакції гіперчутливості з боку 

шкіри та органів дихання 

59.  2,2-Дихлоро-N-[(1R,2R)-1,3-

дігідрокси-1-(4-

нітрофеніл)пропан-2-

їл]ацетамід 

56-75-7 Хлорамфенікол 1 а 2 А Система крові, ЦНС та 

периферична нервова система, 

імунна система, ШКТ. 

Призводить до апластичної 

анемії, пригнічення діяльності 

кісткового мозку, психомоторних 

розладів, невриту зорового нерва, 

диспепсії, дерматитів, 

пригнічення мікрофлори 

кишечнику, дисбактеріозу, 

порушень функцій печінки 

60.  (2R,3R,4R,5R)-2-

[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-Діаміно-

3-[[(2S,3R)-3-аміно-6-

(амінометил)-3,4-дігідро-2H-

піран-2-їл]оксіл]-2-

гідроксіциклогексил]оксі-5-

метил-4-(метиламіно)оксан-

3,5-діол+ 

32385-11-8 Сизоміцин 0,05 а 1 А Сечо-видільна система, ЦНС, 

імунна система. Призводить до 

нефротоксичної дії, судом, 

ототоксичної дії, підвищення 

активності печінкових 

трансаміназ, алергічної реакції 

61.  2-[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-3-

(Діамінометиліденаміно)-4-

[(2R,3R,4R,5S)-3-

[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-

дігідроксі-6-(гідроксіметил)-3-

(метиламіно)оксан-2-їл]оксі-4-

форміл-4-гідроксі-5-

метилоксолан-2-їл]оксі-2,5,6-

трігідроксігідрогексил]гуаніді

н+ 

57-92-1 Стрептоміцин 0,1 а 1 А Імунна система, периферична 

нервова система. Призводить до 

алергічних проявів з боку шкіри 

та органів дихання, 

вестибулярних розладів, 

порушення слуху, лейкопенія, 

тромбоцитопенія 

62.  N,N-Діетил-4-метилпіперазін-

1-карбоксамід;2-

гідроксіпропан-1,2,3-

1642-54-2 Дитразин цитрат 5 а 3  Імунна система (алергічні 

реакції). Порушує роботу 

печінки, селезінки 
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трикарбонова кислота 

63.  Діетиловий ефір 60-29-7 Діетиловий ефір 616,0/ 

308,0 

п 4  Дихальні шляхи, серцево-

судинна система, робота нирок, 

підвищення артеріального тиску 

64.  (1Z)-1-[(3,4-

Діетоксіфеніл)метилїден]-6,7-

діетоксі-3,4-дігідро-2H-

ізохінолін;гідрохлорид 

985-12-6 Дротаверин 

гідрохлорид 

0,2 а 1 К Травний тракт, серцево-судинна 

система, імунна система 

(алергічні реакції) 

65.  Етанол 64-17-5 Спирт етиловий 1000 п 4  ЦНС. Призводить до 

подразнення слизових оболонок 

66.  Етил 2-бром-3-метилбутаноат  Етил-2-бром-3-

метил бутаноат 

5,0 п 2  ЦНС, серцево-судинна, травна та 

імунна система 

67.  [(1S,2S,3S,4S,5R,6S,8S,9S,13S,

16S,17S)-11-Етил-3,8-

дигідроксі-4,6,16-тріметоксі-

11-

азагексацикло[7.7.2.12,5.01,10.

03,8.013,17]нонадекан-13-їл] 

2-

ацетамідобензоат;гідробромід 

97792-45-5 Лапаконітингідр

обромід 

0,1 а 2  ЦНС, імунна система, органи 

зору, імунна система, робота 

серця. Призводить до  

запаморочення, атаксії, диплопії, 

тахікардії 

68.  Етил 2-[3-[2-

(діетиламіно)етил]-4-метил-2-

оксохромен-7-

їл]оксіацетат;гідрохлорид 

655-35-6 Карбокромен 0,3 а 3  Травна система, серцево-судинна 

система, ЦНС. Призводить до 

диспептичних явищ, брадикардії, 

зниження артеріального тиску, 

запаморочення 

69.  N-(4-Етоксіфеніл)ацетамід 62-44-2 Фенацетин 0,5 а 2  Імунна система, система крові.  

Призводить до алергічних 

реакцій, метгемоглобінемії, 

порушень функції нирок 

70.  Йод молекулярний 7553-56-2 Йод 1 п 2 П Призводить до нежитю, 

кропив’янки, набряку Квінке, 

сльозотечі, подразнення 

дихальних шляхів 
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71.  Кальцій хлорид+ 10043-52-4 Кальцій хлорид 2 а 3  Серцево-судинна система, імунна 

система. Призводить до 

гіперкальціємії, брадикардії, 

аритмії, венозного тромбозу, 

алергічних реакцій 

72.  Кобальт(3+);[(2R,3S,4R,5S)-5- 

(5,6-димектилбензімідазол-1-

yl)-4-гідрокси-2-

(гідроксиметил)оксолан-3-іл] 

[(2R)-1-[3-

[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,1

5Z,17S,18S,19R)-2,13,18-

тріс(2-аміно-2-оксоетил)-

7,12,17-тріс(3-аміно-3-

оксопропіл)-

3,5,8,8,13,15,18,19-октаметил-

2,7,12,17-тетрагідро-1H-корін-

24-ід-3-

їл]пропаноїламіно]пропан-2-

їл] фосфат;ціанід 

68-19-9 Ціанокобаламін 0,05 а 1  Система крові, серцево-судинна, 

нервова система, імунна система 

(алергічні реакції), система 

дихання, обмін речовин, 

шлунково- кишковий тракт 

73.  Кислота борна 10043-35-3 Кислота борна 10 п+а 3  ШКТ, ЦНС, імунна система. 

Призводить до діареї, 

сплутаності свідомості, 

алергічних реакцій, включаючи 

шок, судоми 

74.  Кислота нікотинова 59-67-6 Ніацин 1 а 2  Серцево-судинна система, ЦНС, 

імунна система. Призводить до 

артеріальної гіпотензії, 

запаморочення, тахікардії, 

аритмії, гіперемії шкіри, 

гіперурикемії, порушення 

функції печінки, риніту, міопатії 

75.  Кислота саліцилова+ 69-72-7 Кислота 

саліцилова 

0,1 а 2  ШКТ, система крові, імунна 

система. Призводить до 

запалення ШКТ, 
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залізодефіцитної анемії, висипу, 

кропив’янки, бронхоспазму, 

анафілактичного шоку, 

транзиторної печінкової 

недостатності, порушень функції 

нирок і печінки 

76.  L-Лізин есцинат+  L-лізин есцинат 2,0 а 3  Імунна система (розвиток 

аутоімунних процесів), 

центральна і периферична 

нервова система, функція 

печінки та біліарна система, 

шлунково-кишковий тракт, 

серцево-судинна система, органи 

дихання, сечовидільна система 

77. Магній сульфат 7487-88-9 Магній сульфат 2 а 3  ШКТ, статева система, імунна 

система. Призводить до 

переривання вагітності, 

загострення запальних процесів у 

ШКТ, алергічних реакцій 

78. 3-Метил-1H-імідазол-2-тіон 60-56-0 Тіамазол 1 а 2  Система крові, імунна система, 

ЦНС. Призводить до 

агранулоцитозу, 

тромбоцитопенії, лімфаденопатії; 

інсулінового аутоімунного 

синдрому, токсичного гепатиту, 

алергічних шкірних реакцій 

79. 10-[3-(4-Метилпіперазін-1-

ілl)пропіл]-2-

(трифлуорометил)фенотіазін;д

ігідрохлорид 

440-17-5 Трифлуоперазин 0,01 а 1  ЦНС та периферичної нервової 

системи, ШКТ, робота серця, 

імунна система. Призводить до 

запаморочення, дистонічних 

екстрапірамідних реакцій, 

вегетативних порушень, 

помутніння кришталика та 

рогівки, порушення зору, 

гепатотоксичності, гепатиту, 
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гіпо- або гіперглікемії, 

порушення менструального 

циклу, порушення ритму серця, 

тромбоцитопенії, 

агранулоцитозу, анемії, 

лейкопенії, затримки сечі 

80. 1-Метил-2,4(1H,3H)-

пірімідіндіон 

27942-00-3 Метилурацил 2 а 4  ЦНС, імунна система (алергічні 

реакції) 

81. [(1R,2S,5R)-5-Метил-2-

пропан-2-їлциклогексил] 3-

метилбутаноат 

28221-20-7 

89-78-1 

(ментол) 

Розчин ментолу 

у метиловому 

ефірі 

ізовалеріанової 

кислоти 

2,0 п 3  ШКТ, ЦНС, імунна система, 

серцево-судинна система. 

Призводить до зниження 

артеріального тиску, пригнічення 

ЦНС, реакції гіперчутливості 

82. 2-[(5-Метил-1H-1,2,4-тріазол-

3-їл)сульфаніл]оцтової 

кислоти;морфолін 

357172-63-

5 

Тіазотна кислота 1,0 а 3  Імунна система( алергічні реакції 

в тому числі нежить) 

83. (1S,12S,14R)-9-Метокси-4-

метил-11-окса-4-

азатетрацикло  

[8.6.1.01,12.06,17]гептадека-  

6(17),7,9,15-тетраєн-14-ол+ 

 

357-70-0 Галантамін 0,05 п+а 1  Серцево-судинна система 

(брадикардія, стенокардія, 

серцебиття, артеріальна 

гіпотензія), ЦНС (запаморочення, 

тремор), ШКТ. Призводить до 

бронхоспазму, збільшення 

назальної і бронхіальної секреції, 

діареї, гепатиту 

84. Мономіцин+ 54597-56-7 Мономіцин 0,1 а 2  Імунна система, сечо-видільна 

система. Призводить до 

порушення функції нирок, 

зниження слуху, вестибулярних 

розладів, диспептичних явищ, 

алергічних реакцій 

85.. Натрію 2-[(2,6-

дихлорфеніл)аміно]феніл]ацет

ат 

15307-79-6 Натрій 

диклофенак 

0,1 а 2  ШКТ, ЦНС, імунна система, 

сечо-видільна система, система 

крові. Призводить до діареї, 

диспепсії, панкреатиту, 

запамороченню, судом, 

https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=28221-20-7
https://www.sigmaaldrich.com/UA/en/search/15307-79-6?focus=products&page=1&perPage=30&sort=relevance&term=15307-79-6&type=cas_number
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порушень слуху, еритродермії, 

ниркової недостатності, 

гепатиту, тромбоцитопенії, 

лейкопенії, гемолітичної анемії, 

прискореного серцебиття 

86. 2-(Нафтален-1-їлметил)- 4,5-

дигідро-1Н-імідазолу нітрат + 

5144-52-5 Нафазолін 0,1 а 2 А Імунна система (алергічні 

прояви), нервова, дихальна 

система, серцево-судинна 

система, чинить ембріотоксичну 

дію, впливає на гомеостаз 

глюкози 

87. 1-Нафтален-1-їлоксі-3-

(пропан-2-їламіно)пропан-2-

ол;гідрохлорид+ 

318-98-9 Пропранолол 

гідрохлорид 

0,2 а 2  Серцево-судинна система, 

система крові, ЦНС, ШКТ. 

Призводить до артеріальної 

гіпотензії, порушень 

периферичного кровообігу, 

тромбоцитопенічної пурпури, 

лейкопенії, запаморочення, 

судом, сухості очей, порушень 

функції печінки, фарингіту, 

бронхо- та ларингоспазму 

 

88. 1-[(E)-(5-Нітрофуран-2-

їл)етилїденаміно]імідазолідін-  

2,4-діон 

67-20-9 Нітрофурантоїн 0,5 а 2  ЩКТ, ЦНС, серцево-судинна 

система, імунна система, система 

крові, статева система. 

Призводить до діареї, 

панкреатиту, запаморочення, 

підвищення 

внутрішньочерепного тиску, змін 

в печінці та легенях, гепатиту, 

алергічних реакцій на шкірі, 

тромбоцитопенії, апластичної 

анемії, транзиторного порушення 

сперматогенезу 
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89. [(E)-(5-Нітрофуран-2-

їл)метилїденаміно]карбамід 

59-87-0 Нітрофурал 0,5 а 2 А Алергічні прояви, подразнення 

органів дихання 

90. 3-[(E)-(5-Нітрофуран-2-

їл)метилїденаміно]-1,3-

оксазолідін- 2-он 

67-45-8 Фуразолідон 0,5 а 2  ШКТ, ЦНС, імунна система. 

Призводить до нудоти, діареї, 

запаморочення, лейкопенії, 

алергічних реакцій на шкірі, 

гіпоглікемії, гострих легеневих 

реакцій 

91. 1-[(E)-[(E)-3-(5-Нітрофуран-2-

їл)проп-2-

єніліден]аміно]імідазолідін-

2,4-діон 

1672-88-4 Фуразидин 2 а 3  ЦНС, ШКТ, імунна ситема. 

Призводить до запаморочення, 

невриту, порушення зору, 

панкреатиту, висипання, 

дерматиту, гепатиту, порушень 

функції печінки 

92. 5-Нітрохінолін-8-ол 4008-48-4 Нітроксолін 0,5 а 1 А Травний тракт, гепатобіліарна 

система, імунна система 

(сенсибілізуюча дія), нервова, 

сечовидільна, серцево-судинна 

система. Призводить до 

дисбіотичних порушень, володіє 

ембріотоксичним ефектом 

93. 2-(2-Оксопірролідін-1-

їлl)ацетамід 

7491-74-9 Пірацетам 2 а 3  Імунна система, система крові, 

анафілаксія Призводить до 

алергічних реакцій, гіпоглікемії, 

анемії, бронхоспазму, порушень 

функції печінки 

94. (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-

Пентагідроксігексаноат 

кальцію 

299-28-5 Кальцій 

глюконат 

10 а 4  Серцево-судинна система, ШКТ, 

імунна система. Призводить до  

Брадикардії, гіперкальціємії, 

діареї чи запорів, порушення 

функції нирок, алергічних та 

анафілактичних реакцій 

95. [(7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,

16R,17S,18S,19E,21Z)-

2,15,17,27,29-Пентагідроксі-

13292-46-1 Рифампіцилін 0,02 а 1 А ШКТ, система крові, ЦНС, 

імунна система. Призводить до 

нудота, уражень печінки, 
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11-метоксі-3,7,12,14,16,18,22-

гептаметил-26-[(E)-(4-

метилпіперазин-1-

yl)імінометил]-6,23-діоксо-

8,30-діокса-24-

азатетрацикло[23.3.1.14,7.05,2

8]тріаконта-

1(29),2,4,9,19,21,25,27-октаєн-

13-їл] ацетат+ 

тромбоцитопенії, 

внутрішньосудинної коагуляції; 

лейкопенії, гемолітичної анемії, 

зниження рівня гемоглобіну, 

запаморочення, порушення 

менструального циклу, 

наднирниковозалозної 

недостатності, шкірних 

алергічних реакцій, 

анафілактичних реакцій 

96. Піперазин 110-85-0 Піперазин 0,3/0,1 а 2  ЦНС, дихальна система. 

Призводить до висипу на шкірі, 

бронхоспазму 

97. 3-[(2S)-Піперидин-2-

їл]піридин 

494-52-0 Анабазин 0,1 п+а 1  Неприємні смакові відчуття, 

нудота, головний біль, 

запаморочення, підвищення 

артеріального тиску; 

токсикодермія 

98. (S) -3- (Піперидин-2-їл) 

піридин, хлоргідрат (1: 1) 

20377-52-0 Анабазин 

гідрохлорид 

0,5 а 2  ЦНС, серцево-судинна система. 

Призводить до запаморочення, 

підвищення артеріального тиску, 

токсикодермії 

99. Пірідін-3-карбоксамід 98-92-0 Нікотинамід 1 а 2  Імунна система (алергічні 

реакції), функція печінки 

(розвиток жирової дистрофії) 

100. Сечовина 57-13-6 Сечтіазовина 10 а 3  Призводить до гіперчутлоивості, 

подразнення дихальних шляхів 

101. 2-[[4-(1,3-Тіазол-2-

їлсульфамоїл)феніл]карбамоїл

]бензойної кислоти 

85-73-4 Фталілсульфатіа

зол 

1 а 2  Імунна система (алергічні 

реакціх), система крові. 

Призводить до агранулоцитозу, 

апластичної анемії, 

гіповітамінозу вітамінів групи В 

внаслідок пригнічення кишкової 

мікрофлори) 
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102. 1,7,7-

Триметилбіцикло[2.2.1]гептан

-2-он 

76-22-2 Камфора 3 п 3  ЦНС (запаморочення), імунна 

система (алергічні реакції). 

Подразнює дихальні шляхи 

103. 1,3,7-Триметилпурин-2,6-діон 58-08-2 Кофеїн 0,5 а 2  ЦНС, серцево-судинна система, 

система травлення. Призводить 

до синдрому підвищеної 

нервово-рефлекторної 

збуджуваності, тахікардії, судом, 

підвищення артеріального тиску 

104. 1,3,7-Триметилпурин-2,6-

діон;бензоат натрію 

8000-95-1 Кофеїн-бензоат 

натрію 

0,5 а 2  ЦНС, серцево-судинна система, 

сечо-видільна система, ШКТ, 

імунна система. Призводить до 

зневоднення, тахікардії, аритмії, 

гіпертермії, збільшення частоти 

сечовипускання, тремору, 

збудженого стану, підвищення 

артеріального тиску, нудоти, 

реакцій гіперчутливості, у тому 

числі набряку Квінке, 

бронхоспазму 

105. 2,4,6-Тринітрофенол 88-89-1 Пікринова 

кислота 

–/0,1 а 2  Система крові. Подразнює 

слизову оболонку очей, шкіру, 

впливає на роботу нирок, печінки 

106. 2-[4-[3-[2-

(Трифлуорометил)фенотіазін-

10-їл]пропіл]піперазин-1-

їл]етанол 

69-23-8 Флуфеназин 0,01 а 1  Система крові, ЦНС, серцево-

судинна система. Призводить до 

транзиторної лейкопенії і 

тромбоцитопенії, лабільності 

артеріального тиску, 

лейкоцитозу, порушення функції 

печінки та ниркової 

недостатності 

107. α-Фенілетиламід 2-

оксисукцинанілової кислоти 

 Фенсукцинал 0,2 а 2  Алергічні реакції 

108. 1-(b-Фенілетил)-4-аміно-1, 2, 

4-триазолію бромід 

 Гіпертрил 7,0 а 3  Серцево-судинна система 
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109. Фенол+ 108-95-2 Фенол 0,3/7,8 п 2  ЦНС, дихальна система. 

Призводить до шкірних висипів, 

ангіоневротичного набряку, 

місцевого набряку горла 

110. 5-Флуоро-1-(оксолан-2-

іл)пірімідін-2,4-діон 

17902-23-7 Тегафур 0,3 а 2  ШКТ, ЦНС, система крові та 

лімфатична система (пригнічення 

кровотворення, анемія, 

тромбоцитопенія, лейкопенія), 

імунна система (імунодепресивна 

дія). Впливає на органи диханя,  

функцію печінки, нирок 

111. 5-Флуоро-1H-пірімідин-2,4-

діон++ 

51-21-8 Флуороурацил - а 1  Система крові, імунна система, 

робота серця, ЦНС. 

Призводить до нейтропенії, 

тромбоцитопенії, лейкопенії, 

анемії, імуносупресії порушення 

серцевого ритму, 

анафілактичного шоку, 

запаморочення, аритмії, ішемії 

ниркової недостатності, 

гіперурикемії 

112. (1R,3aS,3bR,5aS,7S,9aS,9bS,11

aR)-9a-Форміл-3a,5a-

дігідроксі-11a-мети-1-(5-оксо-

2,5-дігідрофуран-3-іл)-

гексадекагідро-1H-

циклопента[a]фенантрен-7-іл 

ацетат 

60-38-8 Строфантидин 0,05 а 1  ЦНС, ШКТ, імунна система, 

серцево-судинна система. 

Призводить до запаморочення, 

діареї, аритмії, алергічних 

реакцій, тромбоцитопенії, 

порушення серцевого ритму 

113. 3-(2-Хлорофенотіазін-10-їл)-

N,N-діметилпропан-1-

амін;гідрохлорид+ 

69-09-0 Хлорпромазин 0,3 а 2 А Імунна система (алергічні 

реакції), ЦНС, серцево-судинна 

система, система крові. Порушує 

роботу печінки, органів дихання, 

призводить до лейкопенії, 

еозинофілії, порушення 

менструального циклу, міозу 



350 
 

 

1 2 3 4 5 67 7 8 9 

114. 1-Циклогексил-1-феніл-3-

піперідін-1-ілпропан-1-

ол;гідрохлорид 

52-49-3 Тригексифеніди

л 

0,1 а 2  ЦНС. Призводить до 

запаморочення, порушення зору, 

розвитку закритокутової 

глаукоми, брадикардії 

115. Цинк оксид 1314-13-2 Цинк оксид 0,5 а 2  Алергічні прояви, подразнення 

органів дихання 

Примітки.1.    CAS – Номер Реферативної служби з хімії (ChemicalAbstractServiceNumber) 

2. “+” – потребує спеціального захисту шкіри та очей (Україна) 

3. “++” – під час роботи унеможливити контакт з органами дихання і шкірою за обов’язкового контролю повітря робочої зони 

затвердженим методом на рівні чутливості не менше ніж 0,001 мг/м3. 

4. Якщо велчину ГДК подано у вигляді дробу, то у чисельнику є максимально разова допустима концентрація (м.р.),                           

а у знаменнику – середньозмінна допустима концентрація (с.з.) 
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Орієнтовно безпечні рівні впливу активних фармацевтичних інгредієнтів у повітрі робочої зони 

 

№ 

з/п 
Хімічна назва речовини 

Номер за 

CAS 

Міжнародна 

непатентована 

назва 

Орієнтовно 

безпечний 

рівень впливу 

(ОБРВ), мг/м3 

Переваж-

ний агре- 

гатний стан 

Системи чи функції організму, на які 

речовина чинить специфічний вплив; 

прояви токсичного ефекту 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2-Бензгідрїлоксі-N,N-

диметилетанамін;гідрохлорид 

147-24-0 Дифенгідрамін 

гідрохлорид 

0,2 а Респіраторна, нервова система, ШКТ, 

сечовидільна система, серцево-

судинна, лімфатична, імунна система 

(спичиняє алергічні реакції), 

репродуктивна система 

(ембріотоксична дія). Впливає на 

органи зору, слуху, вестибюлярний 

апарат, нирки 

2.  5-Бензил-2-метил-3,4-дігідро-

1H-пірідо[4,3-b]індол 

524-81-2 Мебгідролін 1,0 а Травна система, ЦНС, імунна система, 

сечовидільна система 

3.  Етил 4-(13-хлоро-4-

азатріцикло[9.4.0.03,8]пентадек

а-1(11),3(8),4,6,12,14-гексаєн-

2-їліден)піперидин-1-

карбоксилат 

79794-75-5 Лоратадин 0,05 а ЦНС, серцево-судинна система, ШКТ, 

гепатобіліарна та імунна система. 

Репродуктивна система (впливає на 

функціональні показники 

сперматогенезу 

4.  2-(2-Карбоксіетил)-1,1,1-

триметилгідразинію 

гідроксид, внутрішня сіль 

76144-81-5 Мельдоній 3,0 а Серцево-судинна, нервова, дихальна 

система, ШКТ, сечо-видільна та 

скелетно-м’язова система. Впливає на 

роботу серця, шкіру, нирки 

5.  Комплексна сполука інозину з 

сіллю моно [4-

(ацетиламіно)бензоату] з 1-

(диметиламіно)-2-пропанолом 

(1:3) 

36703-88-5 Інозин пранобекс 5,0 а Нервова система, ШКТ, сечо-видільна 

та імунна система. Впливає на шкіру, 

нирки, опорно-руховий апарат та м’язи 
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6.  Тріс-[N-(2,3-

диметилфеніл)антранілато] 

алюмінію гідрат 

– Антраль 1,0 а ЦНС, травна та імунна система, 

система крові 

7.  13-Хлоро-2-піперидин-4-

їліден-4-азатріцикло 

[9.4.0.03,8]пентадека1(11),3(8),

4,6,12,14-гексаен 

100643- 

71-8 

Дезлоратадин 0,1 а ЦНС, імунна система, ШКТ, 

гепатобіліарна система. Порушує 

роботу серця, впливає на шкіру, 

спричиняє алергічні прояви. Володіє 

гонадотоксичною дією 

Примітка.    CAS – Номер Реферативної служби з хімії (ChemicalAbstractServiceNumber) 
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ДОДАТОК 21 
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