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КЛАСУ ЗГІДНО БІОФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ
Вісич С.Ю., Фетісова О.Г., Андрюкова Л.М., Доровський О.В.
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Вступ. Сьогодні в різних країнах світу, в тому числі і в Україні, істотну
частину фармацевтичного ринку складають генеричні лікарські засоби різних
фармакотерапевтичних груп та лікарських форм, які за ціновою складовою
значно дешевше інноваційних препаратів. Одним з методів доведення
біоеквівалентності генеричного та референтного лікарських засобів для твердих
дозованих лікарських форм системної дії з негайним вивільненням для
орального застосування є процедура біовейвер, результати якої надають при
реєстрації генеричного лікарського засобу [1, 2]. Процедура біовейвер базується
на Біофармацевтичній системі класифікації лікарських речовин і категорії
лікарського засобу стосовно розчинення у середовищах шлунково-кишкового
тракту. Даний підхід дозволяє оцінити взаємозамінність генерика і референтного
лікарського засобу на підставі їх порівняння в умовах in vitro. При цьому
необхідно враховувати кількісний і якісний склад лікарського засобу з точки
зору лікарської речовини і допоміжних речовин, баланс ризиків з точки зору
здоров'я людей і окремого пацієнта, результати розчинності і проникнення
лікарської речовини у шлунково-кишкового тракт, а також результати
порівняльних досліджень in vitro з використанням профілів розчинення
лікарського засобу у середовищах, що відображають фізіологічний склад
середовищ різних відділів шлунково-кишкового тракту. Таким чином, для
можливості використання результатів процедури біовейвер при реєстрації
твердих дозованих лікарських форм системної дії для орального застосування з
негайним вивільненням замість результатів досліджень in vivo, перш за все
необхідна інформація щодо класифікації лікарської речовини згідно з
Біофармацевтичною системою класифікації. Для багатьох лікарських речовин
інформація щодо класу за Біофармацевтичною системою класифікації відсутня,
тому необхідно проведення повного комплексу досліджень.
Визначення розчинності лікарських речовин в середовищах, які
відображають фізіологічний склад середовищ різних відділів шлунковокишкового тракту, є першим етапом досліджень щодо встановлення класу
лікарської речовини згідно з Біофармацевтичною системою класифікації.
Мета дослідження. У рамках проведення досліджень еквівалентності
лікарських засобів в умовах in vitro, що базуються на біофармацевтичній системі
класифікації, розробити схему дослідження з вивчення розчинності лікарських
речовин, результати яких використовують для класифікації лікарської речовини
згідно з Біофармацевтичною системою класифікації.
Методи дослідження. Аналіз діючих нормативних документів
регуляторних органів України та провідних країн світу щодо вимог проведення
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вивчення розчинності лікарських речовин для визначення класу згідно
Біофармацевтичної системи класифікації [3 - 7].
Основні результати. Вивчення розчинності для встановлення класу
лікарських речовин згідно Біофармацевтичної системи класифікації відповідно
до нормативних документації передбачає визначення профілю pH-залежної
розчинності в середовищах з різними значеннями рН, які імітують фізіологічний
склад середовищ різних відділів шлунково-кишкового тракту. При цьому
критерієм класифікації лікарської речовини є розчинність її вищої разової дози в
об’ємі ≤ 250 мл кожного з трьох буферних розчинів з рекомендованими
значеннями рН середовищ розчинення 1,2, 4,5 та 6,8 при температурі (37 ± 1) ºС.
Потрібно також довести, що лікарська речовина зберігає стабільність у
вищеперелічених умовах і такі значення рН придатні для дослідження даної
лікарської речовини. Отже додатково слід врахувати pKa досліджуваної
лікарської речовини, якщо її величина знаходиться у вищезазначеному діапазоні
pH. Це пов’язано з киснево-основними взаємодіями, на яких базується процес
розчинення органічних сполук у водних розчинах, тому при дослідженнях
необхідно проводити прогнозування поведінки досліджуваної лікарської
речовини у водному розчині при різних значеннях рН.
Також крім рН середовища необхідно врахувати ряд інших чинників, що
впливають на процес розчинення конкретної лікарської речовини, як, наприклад,
схема синтезу, розмір кристалів, очищення субстанції та інше, тобто розчинність
може змінюватися в залежності від умов виробництва.
Враховуючи, що в настанові з дослідження біоеквівалентності, що діє в
Україні на даний час, наведені загальні рекомендації щодо дослідження
розчинності лікарської речовини, нами проаналізовано нормативні документи
провідних країн світу з цього питання і на основі результатів складена та
запропонована для використання схема дослідження, яка включала наступні
етапи з вивчення розчинності лікарської речовини:
- аналіз хімічної структури та киснево-основних властивостей об’єктів
дослідження та прогнозування їх поведінки у водному розчині при різних
значеннях рН;
- попередня оцінку об’єму води, в якому може розчинитися вища разова доза
об’єктів дослідження, з використанням літературних даних про розчинність
досліджуваних лікарських речовин у воді;
- вивчення профілю рН-залежної рівноважної розчинності об’єктів дослідження
у середовищах із значеннями рН 1,2; 4,5; 6,8;
- розрахунок об’єму, в якому розчиняється вища разова доза лікарської речовини
у середовищах із значеннями рН 1,2; 4,5; 6,8;
- вивчення розчинності вищої разової дози лікарської речовини у буферних
середовищах із значеннями рН 1,2, рН 4,5 і рН 6,8.
Розроблена схема дослідження успішно апробована при визначенні
розчинності різних лікарських речовин з невідомим класом згідно
Біофармацевтичної системи класифікації, наприклад, мельдонію і транексамової
кислоти, а також для підтвердження відомого класу, як, наприклад, ризатриптану
бензоату.
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Висновки. Аналіз діючих нормативних документів регуляторних органів
України та провідних країн світу дозволив визначити більш детальний перелік
рекомендацій щодо проведення вивчення розчинності лікарських речовин за
Біофармацевтичною системою класифікації, на основі яких розроблена схема,
що може бути застосована для визначення розчинності різних лікарських
речовин як з невідомим класом згідно Біофармацевтичної системи класифікації,
так і для випадку необхідності підтвердження класу за Біофармацевтичною
системою класифікації.
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