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Короткострокова фізико-хімічна стабільність
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Конфлікт інтересів: ТОВ «Юрія-Фарм» надала авторам даного дослідження препарати з діючими речовинами етамбутол,
ізоніазид, моксифлоксацин, натрію хлорид та левофлоксацин в якості зразків на безоплатній основі.
МЕТА. Оцінка стабільності сумішей протитуберкульозних препаратів для внутрішньовенного введення, що використовуються у схемах лікування чутливого та резистентного туберкульозу в часі та за умов, наближених до умов використання.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Досліджувані комбінації: етамбутол + ізоніазид у різних концентраціях, етамбутол + левофлоксацин, етамбутол + моксифлоксацин. У дослідженні стабільності відбирались зразки для аналізу зовнішнього
вигляду, рН і концентрації лікарських засобів в задані моменти часу (відразу після змішування, через 16 та 24 години).
РЕЗУЛЬТАТИ. Хроматографічне дослідження доводить відсутність хімічної взаємодії між активними фармацевтичними інгредієнтами, високу фізико-хімічну стабільність сумішей до 24 годин зберігання в умовах, наближених до умов
використання, окрім суміші ізоніазида з етамбутолом, в якій рекомендовано зменшити термін зберігання до 16 годин у
зв’язку зі складністю інтерпретації і походження потенційних домішок.
ВИСНОВКИ. Наведені результати свідчать про можливість одночасного введення суміші ЛЗ ізоніазид та етамбутол за
умови приготування суміші не більш ніж за 16 годин до введення та сумішей етамбутол + левофлоксацин та етамбутол
+ моксифлоксацин за умови приготування суміші не більш ніж за 24 годин до введення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: внутрішньовенні протитуберкульозні препарати, сумісність, фізико-хімічна стабільність.
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CONFLICT OF INTERESTIS: Yuria-pharm LLC, provided the authors of this study, drugs with active substances ethambutol,
isoniazid, moxifloxacin, sodium chloride and levofloxacin as samples for free.
PURPOSE. To evaluate the stability of mixtures of anti-tuberculosis drugs for intravenous administration used for treatment of sensitive and resistant tuberculosis in time and in conditions close to the conditions of the use.
MATERIALS AND METHODS. Studied combinations: ethambutol + isoniazid in various concentrations, ethambutol +
levofloxacin, ethambutol + moxifloxacin. In the stability study, samples were taken for analysis of the appearance, pH and
concentration of drugs at specified times (immediately after mixing, after 16, and 24 hours).
RESULTS. The results of the chromatographic study indicate the absence of chemical interaction between the active pharmaceutical ingredients, high physical and chemical stability of the mixtures for up to 24 hours of storage under conditions
close to the conditions of use, except the mixture of isoniazid with ethambutol, in which it is recommended to reduce the
storage term to 16 hours due to the complexity of interpretation and the nature of potential impurities.
CONCLUSIONS. Study results indicate the possibility of simultaneous administration of a mixture of isoniazid and ethambutol when the preparation of the mixture was not more than 16 hours prior to administration and mixtures of ethambutol
+ levofloxacin and ethambutol + moxifloxacin with the preparation of the mixture no more than 24 hours before administration.
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