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В результаті проведених комплексних досліджень нами розроблено крем для
застосування при синдромі діабетичної стопи. Важливим показником якості лікарських
засобів є термін придатності, протягом якого не спостерігається негативних змін фізикохімічних, споживчих та інших властивостей препарату. При розробці нового лікарського
препарату термін придатності визначають експериментально, проводячи періодичну оцінку
всіх закладених в МКЯ показників якості протягом певного часу.
Метою роботи було вивчення стабільності крему «Дермаліпоін» для застосування при
синдромі діабетичної стопи для обґрунтування терміну придатності та умов зберігання.
Методи досліджень. Вивчення стабільності зразків розробленого крему проводили на
шести серіях розфасованого препарату. Зразки були закладені на зберігання у туби
алюмінієві по 30 г (ТУ У 25463020-01-98) з внутрішнім лаковим покриттям Paciac 1115-000,
оскільки туба з мембраною найкраще забезпечує герметичність при тривалому зберіганні.
Оцінювання зразків крему проводили протягом 27 місяців кожні 6 місяців за наступними
показниками: органолептичні й фізико-хімічні властивості (зовнішній вигляд, колір, запах,
рН, однорідність, колоїдна та термічна стабільність), ідентифікація та кількісне визначення
α-ліпоєвої кислоти, сечовини та ефірної олії чайного дерева, мікробіологічна чистота,
середня маса вмісту упаковки. Термін зберігання крему визначали при двох температурних
режимах – при кімнатній температурі (20±5)°С та в прохолодному місці (12,5±2,5)°С.
Методики обраних показників та їх характеристики регламентуються ДФУ та іншими
нормативними документами.
Результати досліджень. Аналіз отриманих даних свідчить про те, що зразки крему
після зберігання витримували тести за всіма показниками МКЯ. Зовнішній вигляд та колір
оцінювали візуально: крем має бути однорідною масою світло-жовтого кольору без ознак
нестабільності (розшарування) та сторонніх домішок. Запах специфічний, властивий ефірній
олії чайного дерева, без запаху прогірклої олії.
Експериментально доведено, що значення рН було стабільним для всіх серій зразків
крему. Його значення знаходилося в позначених межах 5,00 - 5,50 протягом передбачуваного
терміну зберігання. Усі зразки були стабільними протягом досліджуваного періоду.
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розшарування крему, зміна температури також не вплинула на стабільність розробленого
засобу протягом 24 місяців.
Спостереження за масою вмісту туби кремів протягом всього терміну зберігання
показали, що досліджувані зразки мали стабільні значення вмісту туби, що були в межах
норми від 28,8 г до 31,2 г (30,0 ± 4 %, граничні межі).
Проведено дослідження з ідентифікації та кількісного визначення діючих речовин
крему. Коливання кількісного вмісту α-ліпоєвої кислоти, сечовини та ефірної олії чайного
дерева не перевищували меж помилки розроблених методик кількісного визначення.
Шляхом мікробіологічних досліджень доведено, що за ступенем мікробної контамінації
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Enterobacteriaceae, S. aureus, Ps. Aeruginosa, загальна кількість бактерій в 1 г препарату не
перевищувала 10, грибів 10.
Результати вивчення стабільності препарату інших досліджуваних серій були
ідентичними. Аналіз отриманих даних свідчить про те, що зразки крему, які зберігалися при
різних температурних режимах, відповідали вимогам МКЯ за всіма показниками.
Таким чином, у ході проведених досліджень встановлено, що крем «Дермаліпоін» з αліпоєвою кислотою, сечовиною та ефірною олією чайного дерева рекомендовано зберігати
при кімнатній температурі протягом двох років у тубах алюмінієвих.
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