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Незважаючи на існування багатьох активних сорбентів, вчені 
продовжують пошук нових сполук з сорбційними властивостями, 
їх композитів, уточнюють механізми дії, розширюють показання до 
застосування�� Завдяки значній сорбційній поверхні вони виявляють, 
окрім адсорбційної, також протимікробну, детоксикаційну, імуно-
модулюючу, метаболітотропну дію�� Із сорбентів часто застосовують 
похідні кремнезему, серед яких важливе місце посідає ентеросгель, 
а також похідне нанокремнезему – силікс�� В останні роки значну 
увагу приділяють сполуці з протимікробними властивостями щодо 
антибіотикорезистентних бактерій, а саме полігексаметиленгуані-
дин гідрохлориду�� З метою підвищення його безпечності був ство-
рений композит, який включає нанорозмірний кремнезем та полігек-
саметиленгуанідину гідрохлорид��

Метою дослідження було проведення порівняльних досліджень 
адсорбційних властивостей композиту та інших кремнійвміснихспо-
лук – силіксу та ентеросгелю шляхом вимірювання величини адсор-
бції в стандартних умовах�� Маркерами адсорбції були метиленовий 
синій як універсальний маркер, ціанокобаламін як модульна моле-
кула�� Були також застосовані білки (сироватковий альбумін людсь-
кий та желатин), що належать до високомолекулярних амфотерних 
поліелектролітів�� Адсорбційні властивості препаратів визначали при 
слабкокислому рН середовищі (6,0) за загальноприйнятим методом�� 
окремо проводили дослідження, присвячені визначенню адсорбцій-
них властивостей препаратів у перерахунку на одиницю площі, по-
передньо встановивши величину питомої поверхні�� Показана також 
кінетика сорбції альбуміну композитом залежно від рН середовища, 
а також від перерахунку на одиницю площі�� Визначена порівняльна 
швидкість сорбції білків композитом, ентеросгелем та силіксом�� На 
підставі отриманих результатів були зроблені висновки:

1. Композит виявляє виражену адсорбційну активність щодо 
сполук з низькою (метиленовий синій), середньою (ціанокобала-
мін), високою молекулярною масою (альбумін людський, жела-
тин).

2. Адсорбційні властивості композиту у слабокислому сере-
довищі відносно метиленового синього та ціанокобалаіну пере-
вищують подібний показник силіксу та ентеросгелю.

3. Композит та силікс порівняно з ентеросгелем характери-
зуються вищою швидкістю зв’язування білків, але пониженою 
сорбційною ємністю щодо сорбентів, що може пояснюватися по-
ниженням площі питомої поверхні.
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Несмотря на существование многих активних сорбентов, ученые 
продолжают поиск нових соединений с сорбционными свойствами, их 
композитов, уточняют механизмы действия, расширяют показания к 
применению�� Благодаря значительной сорбционной поверхности они 
обладают, кроме адсорбционного, также противомикробным, деток-
сикационным, иммуномодулирующим, метаболитотропным действи-
ем�� Из сорбентов часто применяют производные кремнезема, среди 
которых важное место занимает ентеросгель, а также производное 
нанокремнезема – силикс�� В последние годы значительное внимание 
уделяют соединениям с противомикробными свойствами относитель-
но антибиотикорезистентных бактерий, а именно полигексаметилен-
гуанидина гидрохлориду�� С целью повышения его безопасности, был 
создан композит, который включает наноразмерный кремнезем и поли-
гексаметиленгуанидина гидрохлорид��

Целью работы было проведение сравнительных исследований ад-
сорбционных свойств композита и других кремнийсодержащих соеди-
нений – силикса и энтеросгеля путем измерения величины адсорбции в 
стандартних условиях�� Маркерами адсорбции стали метиленовый синий 
как универсальный маркер, цианокобаламин как модульная молекула�� 
Были также применены белки (сывороточный альбумин человеческий и 
желатин), которые принадлежат к высокомолекулярному амфотерному 
полиэлектролиту�� Адсорбционные свойства препаратов определяли при 
слабокислой среде (рН 6,0) по общепринятому методу�� отдельно про-
водили исследования, которые посвящены определению адсорбционных 
свойств препаратов в пересчете на единицу площади, предварительно 
установив величину удельной поверхности�� Показана также кинетика 
сорбции альбумина композитом в зависимости от рН среды, а также 
от пересчета на единицу площади�� определена сравнительная скорость 
сорбции белков композитом, энтеросгелем и силиксом�� На основании 
полученных результатов были сделаны выводы:

1. Композит имеет выраженную адсорбционную активность 
относительно соединений с низкой (метиленовый синий), средней 
(цианокобаламин), высокой молекулярной массой (альбумин че-
ловеческий, желатин).

2. Адсорбционные свойства композита в слабокислой среде 
относительно метиленового синего и цианокобаламина превы-
шают подобный показатель силикса и энтеросгеля.

3. Композит и силикс сравнительно с энтеросгелем характе-
ризуются более высокой скоростью связывания белков, но сни-
женной сорбционной емкостью относительно сорбентов, что мо-
жет объясняться пониженим площади удельной поверхности.
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