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5.4.	ЗАЛИШКОВІ	РОЗЧИННИКИ

Регламентація вмісту залишкових 
розчинників у субстанціях, 

допоміжних речовинах і лікарських 
засобах

Міжнародна конференція з гармонізації технічних 
вимог щодо реєстрації лікарських засобів для лю
дини (ICH) ухвалила Настанову з регламентації за
лишкових розчинників, що установлює межі вмісту 
розчинників, які можуть залишатися в діючих речо
винах, допоміжних речовинах і лікарських засобах 
внаслідок виробничого процесу. Дана настанова, 
текст якої наведений нижче, не поширюється на 
лікарські засоби, що вже надійшли на ринок. Фар
макопея, однак, застосовує принципи, наведені у 
даному керівництві, до всіх діючих речовин, допо
міжних речовин і лікарських засобів, незалежно від 
того, є вони чи ні об'єктом статей Фармакопеї. Усі 
субстанції та продукція мають перевірятися на вміст 
розчинників, які можуть бути присутні в них.

Якщо застосовані межі вмісту відповідають зазна
че ним нижче, випробування на вміст залишкових 
кількостей розчинників зазвичай не вказують в 
окремих монографіях, оскільки використовувані 
розчинники можуть варіюватися залежно від вироб
ника, і вимоги даної загальної статті застосовуються 
через вимоги загальної монографії «Субстанції для 
фар ма цевтичного застосування».	Уповноваженому 
органу необхідно надати інформацію про розчинни
ки, використані в процесі виробництва. Ця інфор
мація також має бути вказана в досьє, що подається 
для отримання сертифіката відповідності Фармако
пеї, і зазначена в даному сертифікаті.

Якщо в процесі виробництва використовуються роз
чинники лише класу 3, може бути проведене випро
бування «Втрата в масі при висушуванні» або окре
ме визначення розчинника. Якщо для розчинника 
класу 3 застосовується обґрунтована і затверджена 
межа більше 0.5 %, потрібне окреме визначення роз
чинника.

Для контролю залишкових розчинників класу 1 або 
2 (або класу 3 з межею вмісту більше 0.5 %), по мож
ливості, слід використовувати методику, наведену в 
загальній статті (2.4.24).	В іншому разі слід застосо
вувати підхожу валідовану методику.

Якщо проводиться кількісне визначення залишків 
розчинника, результат визначення враховується при 
розрахунку вмісту субстанції, окрім випадку, коли 
проводиться випробування «Втрата в масі при ви
сушуванні».

ДОМІШКИ: НАСТАНОВА 
З РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

ЗАЛИШКОВИХ РОЗЧИННИКІВ 
(CPMP/ICH/82 260/06)

1.	ВСТУП

2.	СФЕРА	ЗАСТОСУВАННЯ	НАСТАНОВИ

3.	ЗАГАЛЬНІ	ПРИНЦИПИ

3.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛИШКОВИХ РОЗЧИН-
НИКІВ ЗА СТУПЕНЕМ РИЗИКУ

3.2. МЕТОДИ УСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ВМІСТУ 
ЗАЛИШКОВИХ РОЗЧИННИКІВ

3.3. ПІДХОДИ, ВИКОРИСТОВУВАНІ ДЛЯ УСТА-
НОВЛЕННЯ МЕЖ ВМІСТУ РОЗЧИННИКІВ 
КЛАСУ 2

3.4. АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИКИ

3.5. ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВМІСТ ЗА-
ЛИШКОВИХ РОЗЧИННИКІВ

4.	МЕЖІ	ВМІСТУ	ЗАЛИШКОВИХ	РОЗЧИННИКІВ

4.1. РОЗЧИННИКИ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ 
СЛІД УНИКАТИ

4.2. РОЗЧИННИКИ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ 
СЛІД ОБМЕЖУВАТИ

4.3. МАЛОТОКСИЧНІ РОЗЧИННИКИ

4.4. РОЗЧИННИКИ, ДЛЯ ЯКИХ ВІДСУТНІ ДО-
СТАТНІ ДАНІ З ТОКСИЧНОСТІ

ГЛОСАРІЙ

ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК РОЗЧИННИКІВ, ВКЛЮ
ЧЕНИХ ДО НАСТАНОВИ

ДОДАТОК 2. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

А2.1: ВИМОГИ ЩОДО МЕЖ ВМІСТУ ЛЕТКИХ 
ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ У НАВКО-
ЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

А2.2: ЗАЛИШКОВІ РОЗЧИННИКИ В ФАРМА-
ЦЕВТИЧНІЙ ПРОДУКЦІЇ

ДОДАТОК 3. МЕТОДИ УСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ 
ВМІСТУ ЗАЛИШКОВИХ РОЗЧИННИКІВ

1.	ВСТУП

Метою даної настанови є рекомендація прийнятних 
для безпекики пацієнта кількостей залишкових роз
чинників у фармацевтичній продукції. Настанова 
рекомендує використання менш токсичних розчин
ників і описує токсикологічно обґрунтовані межі 
вмісту деяких із них.
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Залишкові розчинники у фармацевтичній продукції 
визначаються у даній настанові як леткі органічні 
речовини, які використовуються або утворюються 
при виробництві діючих речовин, допоміжних речо
вин або лікарських засобів. Ці розчинники повністю 
не видаляються при застосовуваному технологічно
му процесі. Вибір підхожого розчинника для синтезу 
діючої речовини може збільшити її вихід або зумо
вити такі характеристики, як кристалічна форма, 
чистота та розчинність. Тому розчинник іноді мо
же бути критичним параметром у процесі синтезу. 
Дана настанова не поширюється на розчинники, 
використовувані як допоміжні речовини або такі, 
що входять до складу сольватів. Проте вміст роз
чинників у таких препаратах має обґрунтовуватися 
та визначатися.

Оскільки залишкові розчинники не мають терапев
тичної дії, адекватної дії лікарського засобу, вони 
мають видалятися до такої міри, щоб задовольняти 
вимоги специфікацій, належної виробничої прак
тики (НВП) або інші вимоги до якості. Лікарські 
засоби можуть містити залишкові розчинники на 
рівні, що не перевищує рівень обґрунтованих даних 
з безпечності. Слід уникати використання у вироб
ництві діючих речовин, допоміжних речовин і лікар
ських засобів деяких розчинників, що мають високу 
токсичність (клас 1, Табл. 1), за винятком випадків, 
коли їх застосування може бути достатньо обґрун
тованим з погляду оцінки «ризик/користь». Вміст 
деяких розчинників, що мають меншу токсичність 
(клас 2, Табл. 2), має обмежуватися, щоб виключи
ти потенційні шкідливі ефекти. Якщо це можливо 
практично, ідеальним є використання менш токсич
них розчинників (клас 3, Табл. 3). Повний перелік 
розчинників, включених до даної настанови, на
ведений у додатку 1. 

Цей перелік не є вичерпним, інші розчинники мо
жуть використовуватись та піздніше бути додані до 
переліку. Рекомендовані межі вмісту залишкових 
розчинників класів 1 і 2, а також класифікація роз
чинників можуть змінюватися у міру надходження 
нових даних щодо їх безпечності. Обґрунтування 
безпечності застосування на ринку нового лікар
ського засобу, що містить новий розчинник, може 
ґрунтуватися на концепції цієї настанови, або на 
концепції кваліфікації домішок, викладеній у на
станові для діючих речовин (Q3А, «Домішки у нових 
діючих речовинах») або для лікарських засобів (Q3В, 
«Домішки у нових лікарських засобах»), або на кон
цепціях, викладених у всіх трьох настановах.

2.	СФЕРА	ЗАСТОСУВАННЯ	НАСТАНОВИ

Сферою застосування даної настанови є залишкові 
розчинники у діючих речовинах, допоміжних речо
винах і лікарських засобах. Якщо процес виробни
цтва або очищення може спричинити присутність 

таких розчинників, їх вміст слід конт ролювати. 
Необхідним є проведення випробувань лише для 
тих розчинників, які використовуються або утворю
ються у процесі виробництва або очищення діючих 
речовин, допоміжних речовин або лікарських засо
бів. Для розрахунку меж вмісту залишкових розчин
ників можливе як проведення випробування без
посередньо лікарського засобу, так і застосування 
накопичувального методу, заснованого на інфор
мації про межі вмісту залишкових розчинників у 
вихідних інгредієнтах, використаних для одержання 
даного лікарського засобу. Якщо розраховані межі 
вмісту дорівнюють або нижчі за значення, рекомен
довані даною настановою, не потрібні жодні випро
бування лікарського засобу на вміст залишкових 
розчинників. Якщо розраховані межі вмісту пере
вищують рекомендовані, лікарський засіб тестують, 
щоб установити, чи призводить процес виробництва 
до зниження концентрації відповідного розчинника 
до прийнятної кількості. Лікарський засіб має також 
перевірятися на вміст розчинника, який викорис
товується у процесі його виробництва.

Дана настанова не застосовується до потенційно 
нових діючих речовин, допоміжних речовин або 
лікарських засобів, використовуваних на стадії 
проведення клінічних випробувань, а також до тих 
лікарських засобів, що вже надійшли на ринок.

Дана настанова застосовна до всіх дозованих форм 
і способів їх застосування. Більш високі межі вмісту 
залишкових розчинників можуть бути обґрунтовані 
лише у деяких випадках, таких як короткотерміно
ве (30 діб і менше) або місцеве застосування. Об
ґрунтування цих меж має проводитися для кожного 
конкретного випадку.

Додаткову інформацію див. у додатку 2.

3.	ЗАГАЛЬНІ	ПРИНЦИПИ

3.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛИШКОВИХ 
РОЗЧИННИКІВ ЗА СТУПЕНЕМ РИЗИКУ

Для опису меж споживання токсичних речовин 
Міжнародною програмою хімічної безпеки (IPCS) 
використовується термін «припустиме добове спо
живання» («tolerable daily intake»), а Всесвітньою 
організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та іншими 
національними та міжнародними органами охоро
ни здоров'я використовується термін «прийнятне 
добове споживання» («acceptable daily intake»). Щоб 
уникнути плутанини у схожих за значенням по
няттях, у даній настанові вводиться новий термін 
– «дозволена добова доза» (ДДД) («permitted daily 
exposure») – фармацевтично прийнятне споживання 
залишкових розчинників.

Залишкові розчинники, описані у даній настанові, 
наведені у додатку 1 із зазначенням загальноприйня
тих назв і структурних формул. За їхньою можливою 
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загрозою здоров'ю людини вони класифіковані та 
розділені на три класи. 

Розчинники класу 1. Розчинники, використання яких 
слід уникати.

Це розчинники з відомою канцерогенною актив
ністю для організму людини, розчинники з перед
бачуваною канцерогенною активністю і розчин
ники, що являють небезпеку для навколишнього 
сере довища.

Розчинники класу 2. Розчинники, використання яких 
слід обмежувати.

Це розчинники з негенотоксичною канцерогенною 
активністю для організму тварин або розчинники, 
які можуть викликати інші незворотні ефекти, такі 
як нейротоксичність або тератогенність.

До цього класу належать також розчинники, від
носно яких є припущення про інші виражені, але 
зворотні види токсичності.

Розчинники класу 3. Малотоксичні розчинники.

Це розчинники з низьким токсичним потенціалом 
до організму людини. Для них не вимагається об
ґрунтування меж вмісту, основаного на інформації 
про ризик для здоров'я людини. Значення ДДД роз
чинників класу 3 становить 50 мг/добу або більше.

3.2. МЕТОДИ УСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ВМІСТУ 
ЗАЛИШКОВИХ РОЗЧИННИКІВ

Метод, використаний для установлення дозволеної 
добової дози залишкових розчинників, наданий у 
додатку 3(1).

3.3. ПІДХОДИ, ВИКОРИСТОВУВАНІ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ВМІСТУ 
РОЗЧИННИКІВ КЛАСУ 2

Для установлення меж вмісту розчинників класу 2 
можуть бути використані два підходи.

Підхід	1.	Використовують межі вмісту (у ppm), на
ведені у Табл. 2. Ці межі були обчислені за форму
лою (1), припускаючи, що призначувана доза лікар
ського засобу становить 10 г/добу.

  
(1)

де ДДД — дозволена добова доза органічного 
розчинника, у міліграмах на добу;

доза — добова доза лікарського засобу, у гра
мах на добу.

Ці межі вмісту залишкового розчинника вважаються 
прийнятними для всіх діючих речовин, допоміжних 
речовин і лікарських засобів. Тому даний підхід мо
же застосовуватися, коли призначувана добова доза 
невідома або необмежена. Якщо вміст органічного 

(1) Стислий виклад даних із токсичності, які були використані 
для установлення меж споживання, опублікований в 
Pharmeuropa. —1997. — Vol. 9, No. 1. — Supplement.

розчинника в усіх допоміжних речовинах і діючих 
речовинах, що входять до складу лікарського засо
бу, відповідає межам, встановленим за підходом 1, 
ці компоненти лікарського засобу можуть вико
ристовуватися у будьяких співвідношеннях. Якщо 
призначувана добова доза лікарського засобу не 
перевищує 10 г, не вимагається жодних додаткових 
обчислень. Для лікарських засобів, добова доза яких 
перевищує 10 г, слід використовувати підхід 2. 

Підхід	2. Не є необхідним, щоб вміст органічних роз
чинників у кожному компоненті лікарського засо
бу відповідав межам встановленим за підходом 1. 
Значення ДДД (мг/добу), наведені у Табл. 2, відо
ма максимальна добова доза та формула (1) можуть 
бути використані для обчислення дозволених меж 
вмісту залишкового розчинника у лікарському засо
бі. Такі межі вважаються прийнятними за умови, що 
було показано, що вміст розчинника знижений до 
мінімуму, який є практично досяжним. Межі мають 
бути реальними щодо аналітичної прецизійності, 
можливостей виробництва, прийнятних змін у ви
робничому процесі та мають відповідати сучасним 
стандартам виробництва.

Підхід 2 полягає у підсумовуванні кількостей за
лишкового розчинника, присутнього в кожному з 
компонентів лікарського засобу. Сума цих значень, 
розрахована на добу, має бути менше ДДД.

Розглянемо приклад використання підходів 1 і 2 для 
розрахунку меж вмісту залишкового ацетонітрилу 
в лікарському засобі. Дозволена добова доза ацето
нітрилу становить 4.1 мг/добу. При розрахунках за 
підходом 1 одержуємо значення межі вмісту 410 ppm. 
Максимальна призначувана добова доза лікарського 
засобу становить 5.0 г, і він містить дві допоміжні 
речовини. Склад лікарського засобу та розрахова
ний максимальний вміст залишкового ацетонітрилу 
наведені в таблиці.

Компонент Вміст	у
препараті

(г)

Максимальний	
вміст	ацетонітрилу

(ppm)

Добова	
доза
(мг)

Діюча речовина 0.3 800 0.24
Допоміжна 
речовина 1

0.9 400 0.36

Допоміжна 
речовина 2

3.8 800 3.04

Лікарський 
засіб

5.0 728 3.64

Допоміжна речовина 1 відповідає межі, установле
ній із використанням підходу 1, але діюча речовина, 
допоміжна речовина 2 і лікарський засіб не відпо
відають межі, установленій із використанням підхо
ду 1. Проте вміст залишкового ацетонітрилу в лікар
ському засобі відповідає добовій дозі 4.1 мг/добу при 
розрахунках за підходом 2 і, таким чином, відповідає 
рекомендаціям даної настанови.
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Розглянемо інший приклад для ацетонітрилу як за
лишкового розчинника. Максимальна призначувана 
добова доза лікарського засобу становить 5.0 г, і він 
містить дві допоміжні речовини. Склад лікарського 
засобу та розрахований максимальний вміст залиш
кового ацетонітрилу наведені в таблиці.

Компонент Вміст	у
препараті

(г)

Максимальний	вміст	
ацетонітрилу

(ppm)

Добова	
доза
(мг)

Діюча речовина 0.3 800 0.24
Допоміжна 
речовина 1

0.9 2000 1.80

Допоміжна 
речовина 2

3.8 800 3.04

Лікарський 
засіб

5.0 1016 5.08

Як бачимо, вміст залишкового ацетонітрилу в лі
карському засобі не відповідає межам як при вико
ристанні підходу 1, так і підходу 2. Виробник може 
з'ясувати, чи знижується вміст залишкового ацето
нітрилу у процесі виробництва даного лікарського 
засобу. Якщо вміст залишкового ацетонітрилу не 
знижується у процесі виробництва до дозволеної 
межі, виробник лікарського засобу повинен вда
тися до інших заходів для зниження концентрації 
залишкового ацетонітрилу. Якщо всі ці заходи не 
дозволяють знизити вміст залишкового розчинника, 
у виняткових випадках виробник може подати стис
лий виклад дій, здійснених із метою зниження кон
центрації розчинника до вимог даної настанови, і 
надати результати аналізу «ризик/користь» із метою 
одержання дозволу на використання препарату з 
більш високим вмістом залишкового розчинника.

3.4. АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИКИ 

Для визначення залишкових розчинників зазвичай 
використовують хроматографічні методи, напри
клад газову хроматографію. Для визначення вміс
ту залишкових розчинників рекомендується, по 
можливості, використовувати методики, гармоні
зовані з описаними у фармакопеях. У противному 
разі виробник вільний у виборі найбільш підхожої 
валідованої аналітичної методики для конкретно
го застосування. Якщо присутні лише розчинники 
класу 3, можливе використання неспецифічного 
методу, наприклад визначення втрати в масі при 
висушуванні.

Валідація методик контролю залишкових розчин
ників має відповідати настановам ICH «Text on 
Validation of Analytical Procedures» і «Extention of the 
ICH Text on Validation of Analytical Procedures»(2).

(2) Розділи А–С статті 5.3.N.2. «Валідація аналітичних методик і 
випробувань» розроблені на основі зазначених документів ICH.

3.5. ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВМІСТ 
ЗАЛИШКОВИХ РОЗЧИННИКІВ

Виробникам фармацевтичної продукції необхідна 
певна інформація про вміст залишкових розчинни
ків у допоміжних речовинах або діючих речовинах, 
щоб забезпечити відповідність вимогам даної на
станови. Нижче наведені приклади подання інфор
мації, яка може надаватися виробникові лікарського 
засобу постачальниками діючих речовин або допо
міжних речовин. Постачальник може обрати один 
із таких варіантів як підхожий:
— можлива присутність лише розчинників класу 3. 

Втрата в масі при висушуванні становить менше 
0.5 %;

— можлива присутність лише розчинників класу 2. 
Вміст зазначених розчинників задовольняє межі, 
установлені за підходом 1 (мають бути надані наз
ви X, Y, … розчинників класу 2);

— можлива присутність лише розчинників класів 2 
і 3. Вміст розчинників класу 2 задовольняє межі, 
установлені за підходом 1, а вміст залишкових 
розчинників класу 3 нижче 0.5 %.

Якщо можлива присутність розчинників класу 1, 
вони мають бути ідентифіковані та кількісно ви
значені. Формулювання «можлива присутність» 
стосується розчинників, які використовують на 
кінцевих стадіях виробництва, та розчинників, які 
використовують на більш ранніх стадіях та які не 
видаляються згідно із валідованою технологією.

Якщо розчинники класу 2 або 3 присутні у кіль
костях, що перевищують їхні межі за підходом 1 та 
0.5 % відповідно, вони мають бути ідентифіковані 
та кількісно визначені.

4.	МЕЖІ	ВМІСТУ	ЗАЛИШКОВИХ	РОЗЧИННИКІВ

4.1. РОЗЧИНИКИ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ СЛІД 
УНИКАТИ

Розчинники класу 1 не мають використовуватися у 
виробництві діючих речовин, допоміжних речовин і 
лікарських засобів через їхню неприйнятну токсич
ність або шкідливу дію на навколишнє сере довище. 
Проте, якщо неможливо уникнути їх використання 
при виробництві лікарського засобу, який має іс
тотний терапевтичний ефект, вміст цих розчинників 
має обмежуватися відповідно до вимог Табл. 1, якщо 
не обґрунтовано інше. 1,1,1Трихлоретан включе
ний до Табл. 1, оскільки він становить небезпеку для 
навколишнього середовища. Установлена для нього 
межа вмісту 1500 ppm заснована на огляді даних із 
безпечності.
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Таблиця 1
Розчинники класу 1, використання яких у виробництві 

фармацевтичної продукції слід уникати

Розчинник Межа	вмісту	
(ppm)

Характеристика

Бензол 2 Канцерогенний
Чотирихлористий 
вуглець

4 Токсичний і не без печ
ний для нав колиш нього 

середовища
1,2Дихлоретан 5 Токсичний
1,1Дихлоретан 8 Токсичний
1,1,1Трихлоретан 1500 Небезпечний для нав ко

лишнього середовища

4.2. РОЗЧИННИКИ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ 
СЛІД ОБМЕЖУВАТИ

Вміст розчинників, наведених у Табл. 2, має бути 
обмежений у фармацевтичній продукції через їхню 
токсичність. Значення ДДД в таблиці округлені з 
точністю до 0.1 мг/добу, а значення вмісту – із точ
ністю до 10 ppm. Установлені значення не пов'язані 
з необхідною прецизійністю випробування. Пре
цизійнійсть має визначатися як частина валідації 
методики.

Таблиця 2 
Регламентація вмісту розчинників класу 2 в лікарських 

засобах

Розчинник ДДД	
(мг/добу)

Межа	вмісту
(ppm)

Ацетонітрил 4.1 410
Гексан 2.9 290
N,NДиметилацетамід 10.9 1090
N,NДиметилформамід 8.8 880
1,2Диметоксіетан 1.0 100
1,4Діоксан 3.8 380
Дихлорметан 6.0 600
1,2Дихлоретен 18.7 1870
Етиленгліколь 6.2 620
2Етоксіетанол 1.6 160
Ксилол* 21.7 2170
Кумол 0.7 70

Метанол 30.0 3000
Метилбутилкетон 0.5 50
NМетилпіролідон 5.3 530
Метилциклогексан 11.8 1180
2Метоксіетанол 0.5 50
Нітрометан 0.5 50
Піридин 2.0 200
Сульфолан 1.6 160
Тетрагідрофуран 7.2 720

Тетралін 1.0 100
Толуол 8.9 890
1,1,2Трихлоретен 0.8 80
Формамід 2.2 220
Хлорбензол 3.6 360
Хлороформ 0.6 60
Циклогексан 38.8 3880

* — зазвичай містить 60 % мксилолу, 14 % пксилолу, 
9 % оксилолу та 17 % етилбензолу.

4.3. МАЛОТОКСИЧНІ РОЗЧИННИКИ

Розчинники класу 3 (див. Табл. 3) можуть розгляда
тися як такі, що мають меншу токсичність і менший 
ризик для здоров'я людини. Клас 3 не включає роз
чинники, відомі як шкідливі для здоров'я людини 
за меж їх вмісту, що зазвичай допускаються у лікар
ських засобах. Проте довготермінові випробування 
токсичності або канцерогенності для багатьох роз
чинників класу 3 відсутні. Наявні дані показують, 
що вони менш токсичні у гострих і короткотермі
нових випробуваннях і дають негативний результат 
у генотоксичних випробуваннях. Вважається, що 
добова доза цих залишкових розчинників 50 мг/добу 
і менше (що відповідає 5000 ppm або 0.5 % при ви
значенні межі вмісту за підходом 1) є прийнятною 
без обґрунтування. Більш високі концентрації також 
можуть бути допустимі за умови, що вони визна
чаються можливостями виробництва та вимогами 
належної виробничої практики. 

Таблиця 3 
Розчинники класу 3, вміст яких має обмежуватися 
вимогами НВП та іншими вимогами щодо якості

Розчинник

Анізол Ізопропілацетат
Ацетон 

1Бутанол Метилацетат
2Бутанол 3Метил1бутанол
Бутилацетат Метилізобутилкетон
третБутилметиловий ефір 2Метил1пропанол

Гептан Метилетилкетон
 Мурашина кислота

Диметилсульфоксид Пентан
Етанол 1Пентанол
Етилацетат 1Пропанол
Етиловий ефір 2Пропанол
Етилформіат Пропілацетат
Ізобутилацетат Оцтова кислота

4.4. РОЗЧИННИКИ, ДЛЯ ЯКИХ ВІДСУТНІ 
ДОСТАТНІ ДАНІ З ТОКСИЧНОСТІ

Розчинники, надані у Табл. 4, також можуть стано
вити інтерес для виробників діючих речовин, допо
міжних речовин або лікарських засобів. Проте для 
них немає достаніх токсикологічних даних, якими 
можна обґрунтувати ДДД. Виробники повинні самі 
подавати обґрунтування меж вмісту цих залишкових 
розчинників у фармацевтичній продукції.

Таблиця 4
Розчинники, для яких відсутні достані дані з токсичності

Розчинник

1,1Диметоксиметан Метилізопропілкетон
2,2Диметоксипропан Метилтетрагідрофуран
1,1Діетоксипропан Петролейний ефір
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Діізопропіловий ефір Трихлороцтова кислота
Ізооктан Трифтороцтова кислота

ГЛОСАРІЙ

Генотоксичні канцерогени — канцерогени, що спри
чиняють рак шляхом впливу на гени та хромосо
ми.

Мінімальний рівень, за якого ефект спостерігається 
(МРСЕ) / (LOEL), — мінімальна доза речовини у 
випробуванні або групі випробувань, яка дає зна
чуще збільшення частоти або виразності будьякого 
біологічного ефекту в організмі людей або тварин, 
які беруть участь у випробуванні.

Коригувальний коефіцієнт — коефіцієнт, що визна
чається обґрунтованим висновком токсиколога та 
застосовуваний для даних біологічних методів ви
пробувань, пов'язаних з вивченням безпечності для 
людини. 

Нейротоксичність — здатність речовини спричиня
ти побічні ефекти з боку нервової системи.

Рівень, за якого ефект не спостерігається 
(РНСЕ)/ (NOEL), — максимальна доза речовини, 
яка не дає значущого збільшення частоти або вираз
ності будьякого біологічного ефекту в організмі лю
дей або тварин, що беруть участь у випробуванні.

Дозволена добова доза (ДДД) — максимально до
пустиме споживання на добу залишкових розчин
ників у фармацевтичній продукції.

Зворотна токсичність – шкідливий ефект, спричи
нюваний речовиною і зникаючий після припинення 
дії даної речовини.

Речовини з передбачуваною канцерогенною активніс-
тю для організму людини — речовини, для яких не
має епідеміологічних доказів канцерогенезу, але є 
позитивні дані з генотоксичності й очевидні докази 
канцерогенезу на гризунах.

Тератогенність — властивість спричиняти струк
турні пороки розвитку ембріона під час приймання 
речовини в період вагітності.
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ДОДАТОК	1.	ПЕРЕЛІК	РОЗЧИННИКІВ,	ВКЛЮЧЕНИХ	ДО	НАСТАНОВИ

Назва	розчинника Інші	назви	розчинника Структурна	формула Клас

Анізол Метоксибензол 3

Ацетон 2Пропанон
Пропан2он

СН3СОСН3 3

Ацетонітрил СН3СN 2
Бензол 1

1Бутанол нБутиловий спирт
Бутан1ол

CH3(CH2)3OH 3

2Бутанол вторБутиловий спирт
Бутан2ол

CH3CH2CH(OH)CH3 3

Бутилацетат Бутиловий ефір оцтової кислоти CH3COO(CH2)3CH3 3
третБутилметиловий ефір 2Метокси2метилпропан (CH3)3COCH3 3
Гексан нГексан СН3(СН2)4СН3 2
Гептан нГептан СН3(СН2)5СН3 3
N,N-Диметилацетамід ДМА CH3CON(CH3)2 2
Диметилсульфоксид Метилсульфінілметан

Метилсульфоксид
ДМСО

(CH3)2SO 3

N,NДиметилформамід ДМФ HCON(CH3)2 2
1,2Диметоксіетан Диметиловий ефір етиленгліколю 

Моноглім
Диметилцелосольв

H3COCH2OCH3 2

1,4Діоксан пДіоксан
1,4Діоксан

2

Дихлорметан Метиленхлорид СH2Сl2 2
1,2Дихлоретан сим-Дихлоретан

Етилендихлорид
Етиленхлорид

СН2ClСН2Cl 1

1,1Дихлоретен 1,1Дихлоретилен
Вініліденхлорид

H2C=CCl2 1

1,2Дихлоретен 1,2Дихлоретилен
Ацетилендихлорид

ClCH=CHCl 2

Діетиловий ефір Етоксіетан
1,1'Оксибісетан

СН3СН2ОСН2СН3 3

Етанол Етиловий спирт СН3СН2ОН 3
Етилацетат Етиловий ефір оцтової кислоти СН3СООСН2СН3 3
Етиленгліколь 1,2Дигідроксіетан

1,2Етандіол
НОСН2СН2ОН 2

Етилформіат Етиловий ефір мурашиної кислоти НСООСН2СН3 3
2Етоксіетанол Целосольв СН3СН2ОСН2СН2ОН 2
Ізобутилацетат Ізобутиловий ефір оцтової кислоти СН3СООСН2СН(СН3)2 3
Ізопропілацетат Ізопропіловий ефір оцтової кислоти СН3СООСН(СН3)2 3
Ксилол* Диметилбензол 2

Кумол Ізопропілбензол
(1Метилетил)бензол

2

Метанол Метиловий спирт СН3ОН 2
Метилацетат Метиловий ефір оцтової кислоти СН3СООСН3 3
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Назва	розчинника Інші	назви	розчинника Структурна	формула Клас

3Метил1бутанол Ізоаміловий спирт
Ізопентиловий спирт
3Метилбутан1ол

(СН3)2СНСН2СН2ОН 3

Метилбутилкетон 2Гексанон
Гексан2он

СН3(СН2)3СОСН3 2

Метилізобутилкетон 4Метилпентан2он
4Метил2пентанон
МІБК

СН3СОСН2СН(СН3)2 3

2Метил1пропанол Ізобутиловий спирт
2Метилпропан1ол

(СН3)2СНСН2ОН 3

NМетилпіролідон 1Метилпіролідин2он
1Метил2піролідинон

2

Метилциклогексан Циклогексилметан 2

Метилетилкетон 2Бутанон
МЕК
Бутан2он

СН3СН2СОСН3 3

2Метоксіетанол Метилцелосольв СН3ОСН2СН2ОН 2
Мурашина кислота НСООН 3
Нітрометан СН3NO2 2
Пентан нПентан СН3(СН2)3СН3 3
1Пентанол Аміловий спирт

Пентан1ол
Пентиловий спирт

СН3(СН2)3СН2ОН 3

Піридин 2

1Пропанол Пропан1ол
Пропіловий спирт

СН3СН2СН2ОН 3

2Пропанол Пропан2ол
Ізопропіловий спирт

(СН3)2СНОН 3

Пропілацетат Пропіловий ефір оцтової кислоти СН3СООСН2СН2СН3 3
Сульфонан Тетрагідротіофен1,1діоксид 2

Тетрагідрофуран Тетраметиленоксид
Оксациклопентан

2

Тетралін 1,2,3,4Тетрагідронафталін 2

Толуол Метилбензол 2

1,1,1Трихлоретан Метилхлороформ СН3CCl3 1
1,1,2Трихлоретен Трихлоретен НСCl=CCl2 2
Оцтова кислота Етанова кислота СН3СООН 3
Формамід Метанамід HCONH2 2
Хлорбензол 2

Хлороформ Трихлорметан CHCl3 2
Циклогексан Гексаметилен 2

Чотирихлористий вуглець Тетрахлорметан CCl4 1

* — зазвичай містить 60 % мксилолу, 14 % пксилолу, 9 % оксилолу та 17 % етилбензолу.
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ДОДАТОК	2.	ДОДАТКОВІ	МАТЕРІАЛИ

А2.1. ВИМОГИ ЩОДО МЕЖ ВМІСТУ 
ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ У 
НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Деякі леткі органічні розчинники, часто викорис
товувані у виробництві фармацевтичної продукції, 
внесені як токсичні речовини до переліку моно
графії «Критерії стану навколишнього середови
ща» (EHC) і до «Інформаційної системи сукупного 
ризику» (IRIS). До завдань таких організацій, як 
Міжнародна програма хімічної безпеки (IPCS), 
Управління з охорони навколишнього середовища 
Сполучених Штатів (USEPA) та Управління з хар
чових продуктів та лікарських засобів Сполучених 
Штатів (USFDA), входить визначення прийнятних 
меж вмісту хімічних речовин. Метою цих організацій 
є захист здоров'я людини та навколишнього серед
овища від можливого шкідливого впливу хімічних 
речовин у разі їхньої довготермінової дії. Методи 
оцінки безпечних доз хімічних речовин зазвичай 
засновані на довготермінових випробуваннях. Якщо 
результати таких випробувань недоступні, можуть 
використовуватися результати більш короткотермі
нових випробувань із модифікацією підходу, напри
клад використання більш високих коригувальних 
коефіцієнтів. Підхід, наведений у даному розділі, 
пов'язаний переважно із довготерміновою дією та 
впливом протягом життя на основну частину насе
лення таких факторів навколишнього середовища, 
як повітря, їжа, питна вода та ін.

А2.2. ЗАЛИШКОВІ РОЗЧИННИКИ В 
ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ПРОДУКЦІЇ

Межі вмісту залишкових розчинників у даній на
станові установлювалися на основі методології та 
даних із токсичності, наведених у документах EHC 
та IRIS. Проте при встановленні меж вмісту слід 
було зробити такі припущення про залишкові роз
чинники, використовувані у синтезі та виробництві 
фармацевтичної продукції.

1) Пацієнти (не основна частина населення) ви
користовують фармацевтичну продукцію для ліку
вання захворювань або для профілактики з метою 
запобігання інфекціям або захворюванням.

2) Припущення про дію на пацієнтів протягом життя 
не є необхідним для більшості фармацевтичної про
дукції, але може виявитися корисним як робоча гі
потеза для зниження ризику для здоров'я людини.

3) Залишкові розчинники є неминучими компонен
тами фармацевтичної продукції та часто є частиною 
лікарських засобів.

4) Вміст залишкових розчинників не має переви
щувати рекомендовані межі, крім виняткових ви
падків.

5) Дані токсикологічних досліджень, використо
вувані для визначення припустимих концентрацій 
залишкових розчинників, мають бути одержані з ви
користанням відповідних документів, описаних, на
приклад, в Організації з економічного співробітни
цтва та розвитку (OECD) та Червоній Книзі FDA.

ДОДАТОК	3.	МЕТОДИ	УСТАНОВЛЕННЯ	МЕЖ	
ВМІСТУ	ЗАЛИШКОВИХ	РОЗЧИННИКІВ

Для оцінки ризику канцерогенних розчинників 
класу 1 підходить метод ГейлораКоделя(1). Уста
новлення меж вмісту залишкових розчинників ме
тодом екстраполяції із застосуванням математичних 
моделей слід використовувати лише за наявності 
надійних даних щодо канцерогенності. Межі вмісту 
для розчинників класу 1 можуть визначатися також 
із використанням високого коефіцієнта кореляції 
(наприклад, від 10 000 до 100 000) для рівня, за якого 
ефект не спостерігається. Виявлення та кількісне 
визначення таких розчинників має проводитися за 
допомогою апробованих аналітичних методик.

У даній настанові межі вмісту розчинників класу 2 
були установлені за допомогою обчислення значень 
ДДД відповідно до методик установлення меж вміс
ту у фармацевтичній продукції(2) і методом, прийня
тим IPCS для оцінки ризику дії хімічних речовин на 
здоров'я людини(3). Ці методи подібні до методів, 
використовуваних US EPA (IRIS), US FDA (Червона 
Книга) та іншими. Наведений далі метод дає краще 
розуміння природи значень ДДД. Для того щоб ви
користовувати значення ДДД, зазначені у розділі 4 
цього документа, виконувати ці обчислення немає 
необхідності.

ДДД розраховують на основі максимального рів
ня, за якого ефект не спостерігається (РНСЕ), або 
мінімального рівня, за якого ефект спостерігається 
(МРСЕ), у найбільш підхожих дослідах на тваринах, 
за формулою:

 

ДДД зазвичай розраховують на основі РНСЕ. Якщо 
РНСЕ не відомий, використовують МРСЕ. Кори
гувальні коефіцієнти, запропоновані тут для пере
несення даних із безпечності, одержаних при ви
пробуванні на тваринах, на людину, такого самого 
типу, як і коефіцієнти невизначеності, використо
вувані у монографії(4), і «коригувальні коефіцієнти» 
або «коефіцієнти безпечності» у матеріалах журналу 
«Pharmacopoeial Forum». В усіх обчисленнях, не
залежно від способу уведення лікарського засобу, 

(1) Gaylor.D.W., Kodell R.L. Linear interpolation algorithm for low 
dose assessment of toxic substances // J. Environ. Pathology – 1980. 
– No. 4 – p. 305.
(2) Pharmacopeial Forum. – 1989. NovDec.
(3) Environmental Health Criteria. – 1994. – WHO. – 170.
(4) Environmental Health Criteria. – 1994. – WHO. – 170.
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використовується припущення, що систематична 
дія становить 100 %.

Коригувальні коефіцієнти являють собою:
F1 — коефіцієнт екстраполяції між видами:
F1 = 2, при екстраполяції даних, одержаних при 

випробуваннях на собаках, на людину;
F1 = 2.5, при екстраполяції даних, одержаних при 

випробуваннях на кроликах, на людину;
F1 = 3, при екстраполяції даних, одержаних при 

випробуваннях на мавпах, на людину;
F1 = 5, при екстраполяції даних, одержаних при 

випробуваннях на щурах, на людину;
F1 = 10, при екстраполяції даних, одержаних при 

випробуваннях на інших тваринах, на люди
ну;

F1 = 12, при екстраполяції даних, одержаних при 
випробуваннях на мишах, на людину.

F1 враховує відносну площу поверхні (відношен
ня маси тіла випробовуваної тварини до маси тіла 
людини). Площу поверхні (S) обчислюють за фор
мулою:

 S = k × m0.67, (2)
де m — маса тіла;

k — константа; береться як така, що дорівнює 
10. Маса тіла, використовувана в цьому 
рівнянні, наведена у Табл. А 3.1.

F2 — враховує індивідуальну варіабельність між 
особами. Для всіх органічних розчинників 
коефіцієнт зазвичай становить 10; відпо
відно, у даній настанові використано зна
чення 10;

F3 — коефіцієнт варіабельності для врахування 
токсичності за короткотермінового наван
таження:

F3 = 1, для випробувань, тривалість яких дорів
нює принаймні половині тривалості життя 
тварин (для гризунів і кроликів — 1 рік, для 
кішок, собак і мавп — 7 років);

F3 = 1, для випробувань репродуктивної ток
сичності, що охоплюють увесь період ор
ганогенезу;

F3 = 2, для випробувань протягом 6 міс на гри
зунах або протягом 3.5 років не на гризу
нах;

F3 = 5, для випробувань протягом 3 міс на гризу
нах або протягом 2 років не на гризунах;

F3 = 10, для більш короткотермінових випро
бувань.

У всіх випадках для випробувань, проміжних за ча
сом, використовується більший коефіцієнт: наприк
лад, для випробувань протягом 9 міс на гризунах 
використовується коефіцієнт 2.

F4 — коефіцієнт, який може застосовуватися за 
високої токсичності розчинника, напри
клад при негенотоксичній канцерогеннос
ті, ней ротоксичності або тератогенності. 
У випробуваннях репродуктивної токсич
ності використовуються такі коефіцієн
ти:

F4 = 1, для ембріотоксичності, пов'язаної з ма
теринською токсичністю;

F4 = 5, для ембріотоксичності, не пов'язаної з 
материнською токсичністю;

F4 = 5, для тератогенності, пов'язаної з мате
ринською токсичністю;

F4 = 10, для тератогенності, не пов'язаної з ма
теринською токсичністю.

F5 — змінний коефіцієнт, який може застосо
вуватися, якщо не установлений рівень, 
за якого ефект не спостерігається.

Таблиця А3.1
Дані, використані для обчислень у цій настанові

Показник Значення

Маса щура 425 г
Маса щура (вагітного) 330 г
Маса миші 28 г
Маса миші (вагітної) 30 г
Маса морської свинки 500 г
Маса мавпи резус 2.5 кг
Маса кролика (вагітного або ні) 4 кг
Маса собаки (beagle) 11.5 кг
Споживання повітря щуром 290 л/добу
Споживання повітря мишею 43 л/добу
Споживання повітря кроликом 1440 л/добу
Споживання повітря морською свинкою 430 л/добу
Споживання повітря людиною 28800 л/добу
Споживання повітря собакою 9000 л/добу
Споживання повітря мавпою 1150 л/добу
Споживання води мишею 5 мл/добу
Споживання води щуром 30 мл/добу
Споживання корму щуром 30 г/добу

Якщо відомий лише МРСЕ, може використовува
тися коефіцієнт від 1 до 10, залежно від виду ток
сичності.

Допускається, що маса тіла дорослої людини (неза
лежно від статі) дорівнює 50 кг. Ця відносно низька 
маса тіла забезпечує додатковий коефіцієнт безпеч
ності порівняно зі стандартною масою людини 60 кг 
або 70 кг, які зазвичай використовуються при таких 
розрахунках. Визнано, що деякі дорослі пацієнти 
мають масу тіла менше 50 кг; вважається, що для 
цих пацієнтів враховуються інші коефіцієнти, ви
користовувані при визначенні ДДД. Якщо розчин
ник присутній у складі препарату, призначеного для 
педіатрії, слід зробити перерахунок на більш низьку 
масу тіла.

Як приклад застосування формули (1) розгля
немо вивчення токсичності ацетонітрилу на ми
шах(5). Обчислене значення для РНСЕ становить 
50.7 мг·кг–1·доба1. У такому разі ДДД для ацетоні
трилу обчислюють за формулою:

(5) Pharmeuropa. – 1997. – Vol. 9, No. 1. – Supplement. – p. S24.
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де F1 = 12, при екстраполяції даних, одержаних 
при випробуванні на мишах, на людину;

F2 = 10, для врахування індивідуальної варіа
бельності між особами;

F3 = 5, оскільки тривалість випробувань стано
вить лише 13 тижнів;

F4 = 1, так як виражена токсичність не спосте
рігалася;

F5 = 1, так як рівень, за якого ефект не спосте
рігається, установлений.

Для перерахунку одиниць концентрацій, викорис
товуваних в інгаляційних випробуваннях, із ppm у 
мг/л або мг/м3 застосовують рівняння стану ідеаль
ного газу PV = nRT. Як приклад розглянемо вплив 
вдихання чотирихлористого вуглецю (М.м. 153.84) 
на репродуктивну токсичність щурів(6).

  

При цьому для перерахунку у мг/м3: 1000 л = 1 м3.

(6) Pharmeuropa. –  1997. – Vol. 9, No. 1. – Supplement. – p. S9.
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