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КОНЦЕНТРАЦІЇ ПРОПЕЛЕНТУ В АЕРОЗОЛІ З ФЕНОЛЬНИМ
ГІДРОФОБНИМ ПРЕПАРАТОМ ПРОПОЛІСУ
І.В.Андрєєва, О.І.Тихонов
Національна фармацевтична академія України
В наш час майже 70% первинних хворих на
злоякісні пухлини потребують при лікуванні онкопроцесу застосування променевої терапії. В той
же час процеси зростання загальної захворюва
ності у світі злоякісні пухлини, а також збільшення
термінів виживання онкопацієнтів після проведен
ня курсу комбінованого та сполучного лікування,
у свою чергу, визначають збільшення числа хво
рих з різноманітними його наслідками, зокрема,
променевими ушкодженнями [1, 4, 5].
Останнім часом гостро постає питання про
зберігаючі та зручні шляхи нанесення лікарських
препаратів на уражені ділянки тіла. Однією з
перспективних форм лікування шкірних покривів
і слизових оболонок на сучасному етапі є вико
ристання ліків в аерозольній упаковці [2, 3].
Нами розробляється плівкоутворюючий аеро
золь для використання при променевих ушкод
женнях шкіри та слизових оболонок. В якості
діючої речовини з протипроменевою, протиза
пальною, анестезуючою, репаративною дією нами
був обраний фенольний гідрофобний препарат
прополісу (ФГПП)(ФС 42-У-34-20-95).
Експериментальна частина. Для визначення яко
сті розпилу аерозолю та оптимальної концентрації
хладону 12 був використаний прибор для контро
лю розпилу "Aerosol-Spruligeret" фірми "Comes",
який дозволяє отримати такі характеристики пре
парату, як факел розпилу, кут розпилювального
конусу, дозувальна кількість, ступінь випорож
нення балону.
Для визначення факелу розпилу на рамці з
витяжним штативом фіксується аркуш спеціаль
ного паперу "Перма". Відстань поміж екраном та
розпилювачем регулюється за допомогою витяж
ного механізму. Розпил аерозолю викликається
автоматично згідно з програмою.

Нами було вивчено вплив відстані і кількості
пропеленту на якість статичного відбитку факелу. У
випадку використання відстані 0,60 м від екрану
отриманий відбиток факелу розпилу — задовільної
якості. Корисна або робоча площа більш зовнішньої
зони розкиду частинок. При відстані від екрану 0,55
м та ,050 м корисна і площа розкиду майже рівні,
але відбиток факелу розпилу незадовільної якості.
Ще гірше він на відстані 0,40 м та 0,45 м від екрану.
Визначений також ступінь випорожнення ае
розольного балону в залежності від концентрації
пропелентау— хладону 12.
Були зважені аерозольний балон з препаратом і
різною кількістю хладону 12 (1,0;3,0;5,0;7,0;9,0) г до
розпилу, після розпилу і пустий. Розрахунок ступеня
випорожнення балона проводився за формулою:
х = (Ф-(я2-яз))/д-Ю0%,
де: q=ql-qз — маса нетто суміші у балоні, г;
ql — маса усієї упаковки з її вмістом; q2 — маса
балону з залишком препарату, г; qз — маса пустої *»
упаковки, г.
Результати. За результатами аналізу впливу від
стані розпилу на якість статичного відбитку факе
ла, найбільш оптимальною є відстань 0,60 м від
поверхні. У цьому випадку зона розкиду частинок
найменша. Аналізуючи залежність ступеня випо
рожнення від кількості пропеленту, ми бачимо, що
при кількості пропеленту 5,0 г ступень випорожнен
ня досягає 94,5%. При збільшенні концентрації
хладону 12 ступінь випорожнення не зростає.
ВИСНОВКИ
1. Встановлена оптимальна відстань від по
верхні при розпилу препарату — 0,60 м.
2. Оптимальна кількість пропеленту для аеро
золю з ФГПП — 5,0 г при ступені випорожнення
балону 94,5+3%.
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