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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

Але надалі визначали виражені протимікробні ефекти 
у гуанідинових катіонних полімерів, що стало осно-
вою для отримання похідних композиту нанодиспер-
сного полігексаметиленгуанідину гідрохлориду, який 
активно впливав на ферменти бактерій [7]�� однією з 
нових сполук з бактерицидним ефектом щодо резис-
тентних до пеніцилінів бактерій став полігексамети-
ленгуанідину гідрохлорид [8]�� Крім протимікробної 
дії ця сполука виявляє виражений репаративний ефект 
при шкірно-м’язовій рані та термічному опіку [9-11]�� 
З метою покращення профілю безпеки полігексамети-
ленугуанідину був створений композит цієї сполуки з 
нанодисперсним кремнеземом [12]��

Метою роботи було порівняльне визначення адсорб-
ційних властивостей композиту полігексаметиленгуані-
дину з нанодисперсним кремнеземом порівняно з силік-
сом та ентеросгелем��

Матеріали та методи дослідження
У порівняльному аспекті визначали адсорбційні 

властивості композиту нанодисперсного кремнезему 
(НДК) з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом 
(ПГМГ-ГХ), а також суспензії нанодисперсного крем-
незему – силіксу та ентеросгелю «точково», шляхом 
вимірювання величини адсорбції у стандартних умо-
вах�� Як сорбати (маркери адсорбції) застосовували 
речовини різної молекулярної маси та іоногенності, 
що імітують фактори інтоксикації: сполуки з низькою 
(метиленовий синій), середньою (ціанокобаламін) та 
високою молекулярною масою (альбумін людський, 
желатин)�� Метиленовий синій вважають універсаль-
ним маркером для визначення сорбційної ємкості сор-
бентів�� особливості молекулярної будови метиленово-
го синього (іонізація з утворенням катіона, наявність 
гідрофобного фенотіазинового гетероциклу) цілком 
відповідають виявленим асдорбційним закономірнос-
тям�� В умовах in vitro ціанокобаламін застосовується 
як модель молекул із середньою молекулярною масою: 
препарат має помірну молекулярну масу, в його струк-
турі присутні фрагменти, що представлені у складі 
фізіологічно активних сполук – поліпептидів, нуклео-
тидів, цукрів�� Білки належать до високомолекулярних 
амфотерних поліелектролітів�� З метою визначення ве-
личини адсорбції у пробірки з наважками сорбентів 

по 50 мг додавали 4-5 мл розчину маркерної речовини 
і помірно перемішували на апараті для збовтування 
протягом 1 години�� Потім пробірки центрифугували за 
3000 об��/хв�� упродовж 30 хв��, у залишковій рідині виз-
начали питому поверхню поглинання�� Для визначення 
концентрації використовували спектрофотометричні 
методики�� Величину адсорбції (мг/г) розраховували як 
відношення різниці між вихідною і рівноважною кіль-
костями речовини у пробі до маси наважки сорбенту 
[13-14]��

При тестуванні адсорбційних властивостей компози-
ту НДК+ПГМГ-ГХ середовище рани моделювали 0,9 % 
розчином NaCl, який доводили хлорводневою кислотою 
до рН 6,0�� Речовини порівняння – силікс та ентеросгель 
застосовували у вигляді суспензії з рН 7,5��

Питому поверхню кремнеземів (Sбет) розраховували зі 
стандартним методом БЕТ за ізотермами адсорбції-десор-
бції азоту з використанням газоадсорбційного аналізатора 
NOVA2200 (Quantachrome, США) [15]��

Статистичну обробку даних проводили методом 
варіаційної статистики�� Всі наведені дані представлені 
у вигляді середнього арифметичного значення ± стан-
дартна похибка середнього арифметичного (M±m)�� 
Порівняння параметрів цих величин проводили за до-
помогою t-тесту для парних вимірювань�� Відмінності 
вважалися статистично достовірними, якщо величина 
була меншою 0,05�� Всі розрахунки проводили на персо-
нальному комп’ютері з використанням програм «Excel», 
«Ststgraphics», «Statistica»��

Результати дослідження та їх обговорення
У таблиці 1 представлені результати визначення ад-

сорбційних властивостей кремнійвмісних препаратів за 
різних значень рН середовища�� Встановлено, що показни-
ки величини адсорбції композиту НДК-ПГМГ-ГХ (рН 6,0) 
щодо всіх маркерних речовин достовірно відрізняються 
від відповідних показників адсорбції інших кремнійвміс-
них препаратів (р<0,05)�� 

Адсорбційна властивість НДК+ПГМГ-ГХ з метилено-
вим синім перевищує адсорбційну властивість силіксу в 
7,6 разів, ентеросгель – в 11,1 разів�� Більша адсорбційна 
властивість НДК+ПГМГ-ГХ спостерігається відносно 
ціанокобаламіну в 6,0 разів порівняно з силіксом та в 5,1 
разів порівняно з ентеросгелем��

Таблиця 1
Адсорбційна властивість тест-зразків за різних значень рН середовища (мг/г) (n = 7)

Маркерна речовина,
вихідна концентрація

Величина адсорбції, мг/г
НДК+ПГМГ-ГХ Силікс Ентеросгель

рН 6,0 рН 6,0 рН 6,0
Метиленовий синій, С0=1% 280,0±12,6 36,9±1,8 25,2±1,2
Ціанокобаламін, С0=0,05% 3,6±0,2 0,6±0,1 0,7±0,1
Сироватковий альбумін людський, С0=1% 26,2±1,2 253,3±9,5 300,2±4,4
Желатин, С0=0,3% 28,5±1,6 248,6±4,6 196,3±4,4

Примітка: N – кількість спостережень; С0 – вихідна концентрація маркерної речовини




