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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У сучасній фармацевтичній промисловості з кожним 
роком все більша увага приділяється суспензійним препаратам. Розвиток даного 
напрямку пов'язаний із синтезом та реєстрацією все більшої кількості активних 
фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) нерозчинних у воді та фізіологічних 
розчинах, й необхідністю створення пролонгованих готових лікарських форм 
(ЛФ) для кращого профілю безпеки та терапевтичного ефекту для пацієнта. 
Перевагами таких ЛФ є можливість пролонгування терапевтичного ефекту, 
зменшення побічної дії та підвищення біодоступності малорозчинних АФІ 
(K. Kulshreshtha Alok, 2010). 

На сьогоднішній день актуальним залишається питання лікування 
ревматичних хвороб, які розглядаються в усьому світі як одна з найпоширеніших 
патологій і як одна з найбільш значущих медичних та соціально-економічних 
проблем сучасності (ревматоїдний артрит/адаптована клінічна настанова, 
заснована на доказах МОЗ України, 2014). Ревматична патологія посідає третє 
місце після захворювань органів кровообігу і травлення. Найбільшу частку серед 
ревматологічних недугів становить ревматоїдний артрит – одне з найбільш 
інвалідизуючих та поширених захворювань сполучної тканини (В. М. Коваленко, 
Н. М. Шуба, М. Dougados, V. Devauchelle-Pensec, J. Ferlet, G. Orozco, S. Eyre, 
A. Hinks, 2008, 2010,  2011, 2013). 

При суглобовій формі ревматоїдного артриту та остеоартрозу з переважним 
ураженням великих суглобів доцільним є внутрішньосуглобове введення 
глюкокортикостероїдів (Н.М. Шуба, S. L. Gorter, H. Bijlsma, M. Cutolo, P. Hegger, 
2010, 2011, 2012). Відповідно до прийнятої на даний час стратегії лікування 
ревматоїдного артриту, глюкокортикостероїди використовують, головним чином, 
як «міст-терапію», призначаючи їх при високій активності захворювання на 
декілька місяців до настання ефекту з подальшим поступовим зниженням дози аж 
до її відміни (Г. В. Загорий, В. В. Довжук, Л. Б. Резник, М. А. Турушев, С. А. 
Ерофеев, И. П. Никишина, М. И. Каледа, 2013, 2015, 2016). 

Поширеними є «депо-форми» глюкокортикостероїдів, які забезпечують 
тривалу терапевтичну дію після введення парентеральним шляхом. Одним із 
напрямків пролонгування терапевтичної дії препаратів є використання 
суспензійних ін’єкційних форм для застосування в ревматології (K. Kulshreshtha 
Alok, 2010). 

При фармацевтичній розробці лікарських препаратів (ЛП), що містять 
декілька АФІ, найголовнішим завданням є уникнення хімічної та фізико-хімічної 
несумісності. Розробка суспензійних ЛФ дає змогу вирішити дану задачу. 

Спектр комбінованих препаратів вітчизняного виробництва у формі 
суспензій для ін'єкцій специфічного призначення для місцевого лікування 
ревматоїдного артриту, остеоартриту та моноартрозів обмежений, а наявні 
препарати представлені, в основному, лікарськими засобами (ЛЗ) закордонних 
виробників і їх кількість не вирішує проблему медикаментозного забезпечення 
хворих якісними та доступними ліками. Тому розробка вітчизняних комбінованих 
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ЛП у формі парентеральних суспензій на основі субстанцій 
глюкокортикостероїдів (бетаметазону дипропіонат, бетаметазону натрію фосфат, 
гідрокортизону ацетат) має наукову значимість, практичну цінність та 
актуальність. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри 
управління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»: 
«Фармакоекономічне обгрунтування створення, отримання, розробки субстанцій і 
лікарських речовин і лікарських засобів на основі продуктів хімічного синтезу і 
біологічно активних речовин рослинного походження, їх стандартизація та 
фармакологічне вивчення» (номер державної реєстрації 0111U003756, шифр теми 
615.322.-02:616.1/9) та планом науково-дослідних робіт Центральної лабораторії 
фармацевтичної розробки Департаменту досліджень та розробки ПАТ «Фармак». 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було наукове обґрунтування 
складу, розробка технології та дослідження властивостей парентеральної 
суспензії на основі бетаметазону дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату, 
та парентеральної суспензії на основі гідрокортизону ацетату та лідокаїну 
гідрохлориду для застосування у ревматології. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 
завдання: 

- проаналізувати наукові літературні джерела з питань розробки та 
дослідження парентеральних суспензійних ЛП; 

- розробити оптимальний склад парентеральної суспензії на основі 
бетаметазону дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату під умовною назвою 
«Бетаметазон»; 

- розробити оптимальний склад парентеральної суспензії на основі 
гідрокортизону ацетату та лідокаїну гідрохлориду під умовною назвою 
«Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид»; 

- здійснити вибір матеріалів для фільтрації надосадових розчинів 
досліджуваних суспензій, обґрунтувати вибір первинної упаковки для 
парентеральних суспензій «Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну 
гідрохлорид»; 

- обґрунтувати спосіб стерилізації АФІ бетаметазону дипропіонат та 
гідрокортизону ацетат під час технологічного процесу отримання стерильних 
суспензійних ЛФ; 

- розробити технологію суспензій «Бетаметазон» та «Гідрокортизону 
ацетат + лідокаїну гідрохлорид», провести їх апробацію в умовах промислового 
виробництва; 

- розробити методи контролю якості (МКЯ) для парентеральних 
суспензій «Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид», 
вивчити їх стабільність; 

- вивчити мікробіологічні показники досліджуваних об'єктів та 
фармакологічну активність парентеральної суспензії «Бетаметазон». 
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Об'єкт дослідження – теоретичне та експериментальне обґрунтування 
складу, розробка технології та дослідження властивостей парентеральної 
суспензії на основі бетаметазону дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату, а 
також парентеральної суспензії на основі гідрокортизону ацетату та лідокаїну 
гідрохлориду. 

Предмет дослідження – АФІ бетаметазону дипропіонат, бетаметазону 
натрію фосфат, гідрокортизону ацетат, лідокаїну гідрохлорид; суспензійні 
парентеральні ЛФ на їх основі; допоміжні речовини (ДР), що були використані у 
дослідженнях. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань були 
використані такі методи: 

- методи оцінки фізичних та фармако-технологічних властивостей суспензій 
(опис, розмір часток, реологічні властивості, дзета-потенціал, осмоляльність, час 
стійкості, ресуспендованість); 

- методи якісного та кількісного аналізу суспензій (ідентифікація, 
кількісний вміст АФІ, антиоксидантів та антимікробних консервантів, супровідні 
домішки); 

- математико-статистичні методи планування експерименту і обробки 
результатів дослідження (дисперсійний та регресійний аналізи, метод 
випадкового балансу); 

- методи оцінки впливу фільтрувального матеріалу на якість суспензій 
(статистичний та динамічний); 

- мікробіологічні методи дослідження стерильності (мембранна фільтрація 
та прямий посів на живильні середовища) та ефективності антимікробних 
консервантів згідно з вимогами Державної Фармакопеї України (ДФУ)); 

- методи дослідження фармакологічної активності суспензії «Бетаметазон» 
(методики, рекомендовані Державним експертним центром МОЗ України). 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі комплексного 
вивчення впливу фармако-технологічних факторів на стабільність бетаметазону 
дипропіонату, його взаємодії із ДР та за допомогою методів математичного 
планування експерименту науково обґрунтовано та розроблено склад і технологію 
нового вітчизняного ЛП «Бетаметазон» у формі парентеральної суспензії. Обрана 
комбінація стабілізаторів дозволила одержати стабільну суспензію, яка додатково, 
окрім бетаметазону дипропіонату, містить АФІ бетаметазону натрію фосфат. 

На основі результатів дослідження фізико-хімічних та фармако-
технологічних показників АФІ гідрокортизону ацетат та лідокаїну гідрохлорид, а 
також ДР, розроблено якісний та кількісний склад парентеральної суспензії 
«Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид». Вперше теоретично та 
експериментально обґрунтовано економічно доцільну технологію даного ЛП. 
Розроблена технологія дозволила одержати стерильну ін'єкційну суспензію із 
регламентованим розміром часток, що є стабільною протягом терміну не менше 
24 місяців при температурі не вище 25 °С. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено проекти 
технологічних регламентів на досліджувані парентеральні суспензії 
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«Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид». Розроблено 
методики стандартизації парентеральних суспензій, визначено їх показники 
якості. Розроблено та ухвалено аналітичну та технологічну документацію з 
врахуванням апаратурно-технологічного устаткування виробництва. 

Технологія та аналітичні методики аналізу суспензій апробовані та 
впроваджені в промислових умовах на підприємстві ПАТ «Фармак» (3 акти 
апробації та 4 акти впровадження від 12.01.2018 р.). 
 Фрагменти роботи впроваджені у навчальний процес кафедри організації та 
економіки фармації з технологією ліків Івано-Франківського національного 
медичного університету (акт впровадження від 25.01.2018 р.), кафедри управління 
та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» (акт впровадження 
від 17.01.2018 р.), кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки 
лікарських засобів Київського міжнародного університету (акт впровадження від 
16.01.2018 р.), кафедри фармації Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова (акт впровадження від 02.02.2018 р.), кафедри 
фармації ННІ післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» (акт впровадження 
від 12.01.2018 р.), кафедри промислової фармації Київського національного 
університету технологій та дизайну (акт впровадження від 10.01.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем проаналізована 
наукова література щодо особливостей застосування глюкокортикостероїдів для 
лікування ревматичних захворювань, а також основних підходів до розробки та 
виробництва парентеральних суспензійних ЛП. 

Проведено оцінку ринку України щодо наявності парентеральних 
суспензійних ЛП із глюкокортикостероїдною активністю для застосування у 
ревматології. 

Проведено фармако-технологічні та фізико-хімічні дослідження 
властивостей АФІ, їх сумішей із ДР, а також досліджено основні фармако-
технологічні показники розроблених суспензій. 

Розроблено оптимальний склад та технологію парентеральної суспензії на 
основі бетаметазону дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату, та 
парентеральної суспензії на основі гідрокортизону ацетату у комбінації із 
лідокаїном гідрохлоридом. 

Запропоновано проекти технологічних регламентів на досліджувані 
парентеральні суспензії. Проведено апробацію технологій та методик аналізу 
отриманих ЛП в промислових умовах підприємства ПАТ «Фармак». 

Персональний внесок у всіх опублікованих зі співавторами С. М. Гуреєвою, 
А. М. Гоєм працях вказується за текстом дисертації, а також в авторефераті у 
списку фахових публікацій. 

Співавтором наукових праць дисертанта А. М. Гоєм захищено дисертацію 
на тему: «Розробка і впровадження універсальної моделі організації виробництва 
парентеральних лікарських засобів на засадах проектного менеджменту», Харків, 
2018. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи викладені та обговорені на: VII науково-практичній Інтернет-конференції 
«Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (Харків, 2014), 
ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Технологічні та 
біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості 
дії» (Харків, 2015), VIII національному з’їзді фармацевтів України «Фармація 
XXI століття: тенденції та перспективи» (Харків, 2016), VI науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація 
технологічних процесів створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 2016), 
І науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Підготовка 
спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long 
learning)» (Харків, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 робіт, у тому числі 4 
статті у наукових фахових виданнях України; 2 статті в іноземних наукових 
виданнях; 5 тез доповідей. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 246 
сторінках друкованого тексту і складається з анотації, вступу, п'яти розділів, 
загальних висновків, списку використаних літературних джерел та 15 додатків 
(43 стор.). Список використаної літератури містить 161 джерело, у тому числі 79 
кирилицею та 82 латиницею. Робота ілюстрована 56 таблицями та 26 рисунками. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі 
досліджень, визначено об’єкт, предмет дослідження, вказано наукову новизну та 
практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про впровадження 
та апробацію результатів роботи, а також її структуру. 

У першому розділі «Сучасний стан створення парентеральних 
суспензійних лікарських препаратів на основі гормональних субстанцій» 
розглянуто сучасний стан застосування АФІ глюкокортикостероїдів у 
суспензійних ЛФ.  Проведено дослідження ринку України щодо асортименту ЛП 
у формі суспензій для ін'єкцій на основі гормональних АФІ із 
глюкокортикостероїдною активністю для місцевого лікування ревматоїдного 
артриту, остеоартриту та моноартрозів. Встановлено, що спектр комбінованих 
препаратів вітчизняного виробництва у формі суспензій для ін'єкцій даного 
терапевтичного напрямку обмежений, а наявні препарати представлені, в 
основному, ЛЗ закордонних виробників. Їх кількість (на ринку України згідно 
проведеної оцінки були присутні 3 ЛП закордонних фірм-виробників та 2 ЛП 
вітчизняних фірм-виробників) не вирішує проблему медикаментозного 
забезпечення хворих. На основі літературного пошуку встановлено, що розробка 
вітчизняних комбінованих ЛП у формі парентеральних суспензій на основі 
глюкокортикостероїдів має наукову значимість та практичну цінність. 

Узагальнено основні підходи та вимоги до розробки парентеральних 
суспензійних ЛП. Описано основні групи ДР, що використовуються при 
формуляції парентеральних суспензійних ЛЗ, охарактеризовано конкретних 
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представників та їх функціональне призначення. Встановлено, що ЛП у формі 
суспензій для ін’єкцій, в основному, містять наступні групи ДР: сурфактанти 
(забезпечення змочування гідрофобних сполук та стабілізація суспензій), 
компоненти буферної системи (регуляція рН середовища), консерванти 
(забезпечення захисту від забруднення мікроорганізмами), антиоксиданти 
(забезпечення захисту від оксидативної деградації) та суспендуючі агенти 
(стабілізація суспензій). 

Теоретично опрацьовано особливості технологічних стадій та виробничих 
умов для отримання парентеральних суспензійних препаратів. Виділено 
критичність асептичних умов виробництва, технологічних стадій диспергування, 
стерилізуючої фільтрації та розливу в первинну упаковку для забезпечення якості 
готової суспензійної лікарської композиції у формі розчину для ін'єкцій. 

У другому розділі «Об’єкти і методи дослідження» наведена 
характеристика АФІ та ДР, які були використані при фармацевтичній розробці 
парентеральних суспензій під умовними назвами «Бетаметазон» та 
«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид». 

Описано фізико-хімічні та фармако-технологічні властивості: 
- АФІ – бетаметазону дипропіонат, бетаметазону натрію фосфат, 

гідрокортизону ацетат, лідокаїну гідрохлорид; 
- ДР – метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат, бензиловий 

спирт, динатрію гідрофосфат безводний, динатрію гідрофосфат 
додекагідрат, натрію дигідрофосфат дигідрат, повідон К-17, натрію хлорид, 
динатрію едетат, полісорбат 80, натрію кармелоза, поліетиленгліколь 4000, 
N, N – диметилацетамід. 
ДР, що використані при розробці готових ЛФ, відповідають вимогам 

монографій Європейської фармакопеї діючого видання, дозволені до медичного 
застосування та широко використовуються при виробництві парентеральних ЛФ. 

Представлено сучасні методи дослідження, що були взяті за основу при 
фармацевтичній розробці нових, ефективних, безпечних та стабільних ЛП. Дані 
методи дозволили розробити та стандартизувати МКЯ для розроблюваних 
гормональних комбінованих парентеральних суспензій. 

Для оцінки показників якості парентеральних суспензій «Бетаметазон» та 
«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» використовували наступні 
методи: візуальний метод визначення відповідності опису; кріоскопічний метод 
визначення осмоляльності; метод рідинної хроматографії для ідентифікації, 
контролю супровідних домішок та кількісного визначення АФІ та ДР; 
мікроскопічний метод визначення форми і розміру часток; метод лазерної 
дифракції для визначення розміру часток (додатковий); потенціометричний метод 
визначення рН розчину; віскозиметричний метод визначення в’язкості; 
візуальний метод для визначення об’єму, що витягається; мікробіологічний метод 
визначення ефективності антимікробних консервантів; мікробіологічний метод 
визначення стерильності; мікробіологічний метод визначення вмісту 
бактеріальних ендотоксинів. 
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У третьому розділі «Теоретичне й експериментальне обґрунтування 
складу і технології ін’єкційної суспензії на основі бетаметазону дипропіонату 
та бетаметазону натрію фосфату» наведено результати експериментальних 
досліджень, де за допомогою методів математичного планування експерименту, а 
саме греко-латинського квадрату, методу випадкового балансу та регресійного 
аналізу, науково обґрунтовано оптимальний якісний і кількісний склад 
парентеральної суспензії «Бетаметазон». 

З метою розробки якісного складу парентеральної суспензії «Бетаметазон» 
вивчено 19 ДР, які використовуються вітчизняними та закордонними 
фармацевтичними виробниками при створенні ін’єкційних суспензійних 
препаратів. Ексципієнти умовно розподілено на 4 групи (фактори) по 4 речовини 
(рівня факторів). Перелік якісних факторів та їх рівнів наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Фактори та їх рівні, що вивчалися при розробці якісного складу 

парентеральної суспензії «Бетаметазон» 
Фактори Рівні факторів 

 
А – сурфактанти 

а1 – полісорбат 80 
а2 – полісорбат 20 
а3 – полоксамер 188 
а4 – полоксамер 407 

 
В – осмотичні агенти 

b1 – калію хлорид 
b2 – натрію хлорид 
b3 – сорбіт 
b4 – маніт 

 
С – буферні агенти 

с1 – динатрію гідрофосфат додекагідрат / 
натрію дигідрофосфат дигідрат 
с2 – динатрію гідрофосфат дигідрат / 
кислота хлористоводнева 0,1 М 
с3 –динатрію гідрофосфат безводний 
с4 – кислоти лимонної моногідрат / динатрію 
гідрофосфат дигідрат 

 
D – cуспендуючі агенти 

d1 – натрію кармелоза (Walocel® CRT 30 PA) 
d2 – поліетиленгліколь 4000 
d3 – кармелоза натрію (Walocel® CRT 30 PA) / 
поліетиленгліколь 4000 
d4 – повідон (Plasdone® С15) 

 
Основними досліджуваними параметрами були: час змочування 

бетаметазону дипропіонату,  ресуспендованість, час стійкості суспензії, в’язкість, 
осмоляльність та стабільність показника рН при зберіганні. 

Результати статистичної обробки отриманих результатів дослідження 
встановили статистичну значущість факторів A і D (A > D) щодо впливу на час 
змочування бетаметазону дипропіонату; статистичну значущість факторів A і D 
(A > D) щодо впливу на ресуспендованість досліджуваної суспензії; статистичну 
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значущість факторів A, B та D (А > D > В) щодо впливу на час стійкості суспензії; 
статистичну значущість фактору D щодо впливу на значення в’язкості; 
статистичну значущість факторів В та С (В > С) щодо впливу на осмоляльність 
суспензії; статистичну значущість фактору С щодо впливу на стабільність 
показника рН при зберіганні суспензії. 

Відповідно до результатів дисперсійного аналізу при розробці якісного 
складу суспензії «Бетаметазон» найкращі показники якості ін’єкційної суспензії 
на основі комбінації субстанцій бетаметазону дипропіонат та бетаметазону натрію 
фосфат отримують при використанні таких ДР як натрію хлорид (в2), 
полісорбат 80 (а1), динатрію гідрофосфат безводний (с3), натрію кармелоза та 
поліетиленгліколь 4000 (d3). 

Вивчення впливу кількісних факторів проводилось із використанням методу 
випадкового балансу. Визначення впливу факторів проводили за допомогою 
діаграм розсіювання.  Різницю середніх значень на діаграмі виражали через 
медіани. 

Для досліджень кількісних характеристик були відібрані кращі ДР, що були 
визначені за результатами досліджень якісного складу препарату, та параметри 
технологічного процесу (табл. 2). 

Таблиця 2 
Кількісні фактори та їх рівні, які вивчалися при розробці 

парентеральної суспензії «Бетаметазон» 
 

Фактор 
Рівень фактора 

Нижній 
«-» 

Основний 
«0» 

Верхній 
«+» 

х1 – вміст натрію хлориду, г/100 мл 0,35 0,55 0,75 
х2 – вміст полісорбату 80, г/100 мл 0,01 0,03 0,05 
х3 – вміст натрію кармелози 
(Walocel® CRT 30 PA) / 
поліетиленгліколю 4000, г/100 мл 

0,32/1,5 0,52/2,5 0,72/3,5 

х4 – час диспергування, хв 10 20 30 
х5 – швидкість обертів 
диспергатора, об/хв 

2000 3000 4000 

х6 – температура води для 
змочування бетаметазону 
дипропіонату, ºС 

20 25 30 

 
Основними досліджуваними параметрами були: час змочування 

бетаметазону дипропіонату,  ресуспендованість, час стійкості суспензії, в’язкість, 
осмоляльність та зовнішній вигляд суспензії. 

За результатами вивчення кількісних факторів встановлено, що 
найсуттєвіше на час змочування бетаметазону дипропіонату впливає вміст 
полісорбату 80 та температура води для ін’єкцій, на ресуспендованість –  вміст 
натрію кармелози та поліетиленгліколю 4000, на час стійкості суспензії – вміст 
натрію кармелози, поліетиленгліколю 4000 та полісорбату 80, на в’язкість – вміст 
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натрію кармелози та поліетиленгліколю 4000, на осмоляльність – вміст натрію 
хлориду, на зовнішній вигляд суспензії – вміст натрію кармелози, 
поліетиленгліколю 4000, полісорбату 80 та швидкість обертів диспергатора. 
Таким чином, було встановлено оптимальні кількості досліджуваних кількісних 
факторів для формуляції парентеральної суспензії «Бетаметазон». 

На наступному етапі експериментальних досліджень було більш детально 
вивчено фактор вмісту натрію кармелози та поліетиленгліколю 4000 (х1), що 
характеризує компоненти складу препарату та фактор температури води для 
ін’єкцій для змочування бетаметазону дипропіонату (х2), що характеризує 
параметри технологічного процесу. Для цього використовували метод 
регресійного аналізу. В ході експерименту отримували рівняння регресії та 
оцінювали отримані графіки залежності часу стійкості суспензії (y1), в’язкості (y2) 
та часу змочування бетаметазону дипропіонату (y3) від досліджуваних факторів. 

Рівняння регресії часу стійкості суспензії «Бетаметазон» має наступний 
вигляд: 

y1 = 382,92 + 33,36 x1 – 1,30 x2             (1) 
Залежність в’язкості суспензії від вивчених факторів наведено на наступній 

математичній моделі: 
y2 = 4,28 + 0,33 x1 – 0,03 x1

2              (2) 
Вплив досліджуваних факторів на час змочування бетаметазону 

дипропіонату виражається наступним рівнянням регресії: 
y3 = 69,7 – 0,7 x1 – 7,0 x2            (3) 

На основі проведеного аналізу отриманих рівнянь регресії встановлено, що 
оптимальними кількостями досліджуваних факторів х1 та х2 є кількості, які 
відповідають 5,2 мг/мл кармелози натрію, 25 мг/мл поліетиленгліколю 4000 та 
значення температури води для ін'єкцій в діапазоні 15 – 25 С. 

В рамках експериментальних досліджень було науково обґрунтовано вибір 
буферної системи та меж рН розроблюваної суспензії. З метою підтвердження 
вибраних меж рН були проведені дослідження модельних розчинів розроблюваної 
суспензії з більш широкими значеннями рН. Методи математичного 
моделювання, а саме дисперсійний аналіз, дозволили зробити висновок, що 
найкращим серед досліджуваних буферних компонентів є натрію гідрофосфат 
безводний. Саме цей компонент і був використаний в дослідженнях в якості 
буферного агента. Більш високі та низькі значення рН було досягнуто за рахунок 
додавання більшої кількості натрію гідрофосфату безводного чи кислоти 
хлористоводневої. Отримані модельні розчини мали значення рН в діапазоні від 
4,5 до 9,5. Залежність основних показників якості парентеральної суспензії 
«Бетаметазон» від початкових значень рН протягом досліджуваного терміну 
зберігання (12 місяців) наведено в табл. 3. 

Отримані результати підтвердили оптимальність обраних меж рН (6,7 – 7,7) 
та здатність буферної системи забезпечити стабільність парентеральної суспензії 
«Бетаметазон» при зберіганні. 

Згідно задач досліджень було експериментально вивчено вплив поверхнево-
активних речовин, компонентів в'язкості, буферних та осмотичних компонентів 
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на якість, хімічну та фізичну стабільність досліджуваної суспензії і обґрунтовано 
їх вибір та введення до складу розробленого ЛП «Бетаметазон». 

Таблиця 3 
Залежність основних показників якості досліджуваної суспензії 

«Бетаметазон» від рН середовища 
 

рН середовища 
Кількісне 

визначення 
бетаметазону 

дипропіонату / 
бетаметазону 

натрію фосфату, 
мг/мл 

Супровідні домішки 

 
Домішка С, % 

Будь-яка інша 
максимальна 

одинична 
ідентифікована чи 
неідентифікована 

домішка, % 
Вихідне Кінцеве 

(12 міс.) 
Вихідне Кінцеве 

(12 міс.) 
Вихідне Кінцеве 

(12 міс.) 
Вихідне Кінцеве 

(12 міс.) 
4,52 4,57 6,47/ 

2,61 
6,34/ 
2,58 

0,25 0,28 0,14 0,74 

5,85 5,89 6,40/ 
2,67 

6,35/ 
2,61 

0,24 0,28 0,15 0,37 

7,23 7,21 6,53/ 
2,65 

6,49/ 
2,62 

0,24 0,27 0,14 0,22 

8,61 8,58 6,54/ 
2,66 

6,29/ 
2,59 

0,23 0,74 0,14 0,39 

9,54 9,49 6,38/ 
2,65 

6,07/ 
2,60 

0,22 0,91 0,16 0,48 

 
Як первинну упаковку для парентеральної суспензії «Бетаметазон» вибрано 

скляні ампули з прозорого скла першого гідролітичного класу. Для підтвердження 
відсутності впливу матеріалу первинної упаковки на основні показники якості 
суспензії «Бетаметазон» було проведено вивчення стабільності готового ЛЗ у 
вибраному типі первинної упаковки від двох фірм-виробників. Отримані 
результати підтвердили стабільність розробленої суспензії у вибраному типі 
первинної упаковки. Ампули зі скла першого гідролітичного класу забезпечили 
стабільність суспензії відповідно до занормованих критеріїв прийнятності 
протягом щонайменше 24 місяців при температурі 25 °С. Різниці між двома 
фірмами-виробниками первинної упаковки в даних дослідженнях не було 
виявлено. 

За проведеними дослідженнями розроблено проект технологічного 
регламенту на виробництво парентеральної суспензії «Бетаметазон», що 
складається із наступних основних стадій: отримання розчину ДР, стерилізуюча 
фільтрація розчину ДР, об’єднання стерильного розчину ДР зі стерильною 
субстанцією бетаметазону дипропіонат у класі чистоти В, перемішування та 
гомогенізація, розлив в асептичних умовах у первинну упаковку. 
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На основі результатів експериментів по визначенню хімічної сумісності 
фільтруючих матеріалів з розчином ДР в динамічних та статичних умовах 
обґрунтовано вибір фільтруючих матеріалів поліефірсульфону та 
полівініліденфториду. Доведено відсутність сорбції АФІ та ДР препарату даними 
фільтрувальними матеріалами. 

На основі результатів вивчення стабільності суспензії «Бетаметазон» 
встановлено термін зберігання препарату, що становить не менше 24 місяців при 
температурі не вище 25 °С. 

У четвертому розділі «Теоретичне й експериментальне обґрунтування 
складу і технології ін’єкційної суспензії на основі гідрокортизону ацетату та 
лідокаїну гідрохлориду» теоретично та експериментально обґрунтовано 
оптимальний склад парентеральної суспензії «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну 
гідрохлорид». 

Встановлено, що найбільшою мірою на агрегативну та седиментаційну 
стабільність дисперсної системи на основі субстанції гідрокортизону ацетат 
впливають полісорбат 80, повідон К-17 та наявність у складі невеликих 
кількостей органічних розчинників, таких як диметилацетамід. 

Для оцінки розробленої дисперсної системи вивчали реологічні властивості 
парентеральної суспензії «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид» 
(рис.1). 
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Рис. 1. Реологічні властивості парентеральної суспензії «Гідрокортизону ацетат + 
лідокаїну гідрохлорид» 
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Вивчення реологічних властивостей показало, що суспензія відноситься до 
ньютонівських рідин. Графіки плинності та в'язкості представлені прямими 
лініями без значних стрибків, що свідчить про стабільність системи. 

З метою підтвердження фізичної стабільності суспензії був виміряний 
дзета-потенціал, який складав - 3,18 мВ, що свідчить про незначну або майже 
відсутню відштовхуючу силу між часточками дисперсної фази в суспензії 
«Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид». Додаткові вимірювання для 
дослідження значень дзета-потенціалу суспензії в більш широкому діапазоні рН 
(від значення 3,0 до значення 9,0) підтвердили стабільність даного показника та 
прийнятність вибраних меж рН буферної системи для забезпечення кінетичної 
стабільності та седиментаційної стійкості препарату. 

Розроблено технологічний процес виготовлення парентеральної суспензії 
«Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид», що складається із наступних 
стадій: приготування розчину ДР, стерилізуючої фільтрації розчину ДР із класу 
чистоти С в клас чистоти В, завантаження стерильної субстанції гідрокортизону 
ацетат в класі чистоти В шляхом об’єднання стерильного АФІ зі стерильним 
розчином ДР в асептичних умовах, перемішування та гомогенізація. 

Враховуючи економічну доцільність використання нестерильного 
мікронізованого АФІ гідрокортизону ацетат, було розроблено та апробовано 
технологічний підхід, який дозволив проводити термічну стерилізацію даного 
АФІ під час технологічного процесу отримання готової ЛФ, досягаючи 
фармакопейного режиму (121 °С, 15 хв) без впливу на якість АФІ та готову ЛФ. 
Контроль якості проводився за такими показниками як кількісне визначення та 
супровідні домішки АФІ, стерильність, розмір та форма кристалів АФІ в готовій 
ЛФ (табл. 4). 

Таблиця 4 
Дослідження з вибору методу стерилізації концентрату 

суспензії гідрокортизону ацетату 

Показники якості До стерилізації 
Після стерилізації 

(121 ºС, 15 хв) 
Кількісне визначення 
гідрокортизону ацетату, мг/мл 
(в концентраті) 

 
625,7 мг/мл 

 
625,2 мг/мл 

Супровідні домішки: 
1) будь-яка ідентифікована 
домішка: 
- домішка В 
- домішка С 
2) будь-яка неідентифікована 
домішка 

 
 
 

0,09 % 
0,21 % 

 
0,11 % 

 
 
 

0,11 % 
0,22 % 

 
0,12 % 

Стерильність - Стерильний 
При контролі розміру та форми часток використовували методи лазерної 

дифракції та оптичної мікроскопії відповідно до вимог діючого видання ДФУ 
(рис. 2-4). 
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Рис. 2. Результати контролю розміру часток в готовій суспензії 

«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» із використанням стерильної 
субстанції гідрокортизону ацетат 

 

 
Рис. 3 Результати контролю розміру часток в готовій суспензії 

«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» із використанням нестерильної 
субстанції гідрокортизону ацетат та стерилізацією АФІ під час технологічного 
процесу 

 

                                   

             Стерильний АФІ            Нестерильний АФІ 
Рис. 4. Мікроскопія препарату «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну 

гідрохлорид», отриманого із використанням стерильної та нестерильної 
субстанції гідрокортизону ацетат та стерилізацією АФІ під час технологічного 
процесу 
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Для порівняння використовували суспензію, що була приготована із 
використанням стерильної субстанції гідрокортизону ацетат. Отримані результати 
вказують на подібність за формою та розміром часток гідрокортизону ацетат в 
готовій суспензії при використанні двох технологічних методів отримання 
препарату. Таким чином, було розроблено два технологічні способи отримання 
стерильної суспензії «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид», що 
характеризуються ідентичною кінцевою якістю готового продукту, відповідають 
вимогам ДФУ та європейським регуляторним вимогам до вибору способу 
стерилізації. 

При виконанні наукової роботи шляхом експериментальних досліджень 
було підтверджено оптимальність обраних меж рН розробленої суспензії та 
здатність буферної системи забезпечити стабільність парентеральної суспензії. 

На основі результатів експериментів по визначенню хімічної сумісності 
фільтруючих матеріалів з розчином ДР суспензії «Гідрокортизону ацетат + 
лідокаїну гідрохлорид» в динамічних та статичних умовах науково обґрунтовано 
вибір фільтруючих матеріалів поліефірсульфону та полівініліденфториду. 
Доведено відсутність хімічної взаємодії між матеріалом фільтру та розчином ДР 
суспензії. 

Як первинну упаковку для розробленої ін'єкційної суспензії 
«Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид» вибрано скляні ампули з 
прозорого скла першого гідролітичного класу. Для підтвердження відсутності 
впливу матеріалу первинної упаковки на основні показники якості суспензії 
проведено вивчення стабільності готового ЛЗ у вибраному типі первинної 
упаковки від двох фірм-виробників. Отримані результати підтвердили 
стабільність досліджуваної суспензії у вибраному типі первинної упаковки. 
Ампули зі скла першого гідролітичного класу забезпечили стабільність суспензії 
відповідно до занормованих критеріїв прийнятності протягом щонайменше 24 
місяців при температурі 25 °С. Різниці між двома фірмами-виробниками 
первинної упаковки в даних дослідженнях не було виявлено. 

При вивченні стабільності розробленої парентеральної суспензії 
«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» встановлено термін зберігання 
суспензії, що становить не менше 24 місяців при температурі не вище 25 °С. 

Фотостабільність суспензії «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну 
гідрохлорид» вивчалася у відповідності до настанови Європейської медичної 
агенції ICH Topic Q1B. Відповідно до отриманих результатів вивчення 
фотостабільності було встановлено, що суспензія не є світлочутливою. 

У п’ятому розділі «Розробка методів контролю якості, мікробіологічні 
та фармакологічні дослідження гормональних парентеральних суспензій 
«Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид»» вивчено 
основні органолептичні, фізико-хімічні та фармако-технологічні показники якості 
парентеральних суспензій «Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну 
гідрохлорид». 

У результаті аналізу й оцінки необхідності та достатності показників якості 
досліджуваних ЛП запропоновано МКЯ на ін’єкційні суспензії «Бетаметазон» та 
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«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид», що містять наступні 
показники: опис; ідентифікація; рН; ресуспендованість; розмір часток; 
прохідність через голку; кількісне визначення АФІ та антимікробних 
консервантів; супровідні домішки; об’єм, що витягається; стерильність; 
бактеріальні ендотоксини. 

Розроблено та валідовано згідно вимог ICH Q2(R1) із застосуванням методу 
рідинної хроматографії доступні, точні та чутливі аналітичні методики 
ідентифікації та кількісного визначення АФІ та антимікробних консервантів, а 
саме: бетаметазону дипропіонату, бетаметазону натрію фосфату, гідрокортизону 
ацетату, лідокаїну гідрохлориду, метилпарагідроксибензоату, 
пропілпарагідроксибензоату, бензилового спирту. 

Розроблено та валідовано згідно вимог ICH Q2(R1) аналітичні методики по 
контролю супровідних домішок в досліджуваних парентеральних суспензіях 
«Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид». 

Для розроблених гормональних парентеральних суспензій проведено 
мікробіологічні випробування за показниками якості «Стерильність», 
«Бактеріальні ендотоксини» та «Ефективність антимікробного консерванту». 
Отримані результати свідчать про відповідність розроблених ЛП діючій редакції 
ДФУ за вказаними вище показниками якості. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та практичне 
вирішення важливої наукової задачі, що полягає у розробці складу, технології та 
МКЯ парентеральних комбінованих суспензійних ЛП на основі бетаметазону 
дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату (суспензія «Бетаметазон»), а також 
гідрокортизону ацетату та лідокаїну гідрохлориду (суспензія «Гідрокортизону 
ацетат + лідокаїну гідрохлорид») для застосування у ревматології. 

1. Узагальнено теоретичні питання та обґрунтовано сучасні підходи до 
розробки ЛП у формі суспензій для ін'єкцій. Розглянуто основні фармацевтичні 
фактори, які необхідно враховувати при розробці парентеральних суспензій. 
Встановлено, що ін’єкційні суспензійні ЛП мають відповідати загальним вимогам 
до готових ЛФ для парентерального застосування, а також додатковим вимогам за 
показниками ресуспендованість, стійкість до осідання, розмір часток, прохідність 
через голку, однорідність дозованих одиниць чи однорідність вмісту. 

2. Враховуючи результати оцінки ринку України, обґрунтовано 
доцільність та актуальність розробки нових комбінованих вітчизняних 
парентеральних суспензійних ЛП на основі глюкокортикостероїдів для 
застосування у ревматології. Встановлено, що спектр ЛП вітчизняного 
виробництва на основі глюкокортикостероїдів у формі суспензій для ін'єкцій 
обмежений, а наявні препарати представлені, в основному, ЛЗ закордонних 
виробників. Їх асортимент (на ринку України згідно проведеної оцінки були 
присутні 3 ЛП закордонних фірм-виробників та 2 ЛП вітчизняних фірм-
виробників) не вирішує проблему медикаментозного забезпечення хворих. 
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3. За допомогою методів математичного планування експерименту, а 
саме греко-латинського квадрату, методу випадкового балансу та регресійного 
аналізу, розроблено оптимальний якісний і кількісний склад парентеральної 
суспензії «Бетаметазон». Вивчено вплив поверхнево-активних речовин, 
компонентів в'язкості, буферних та осмотичних компонентів на якість, хімічну та 
фізичну стабільність досліджуваної суспензії і обґрунтовано їх вибір та введення 
до складу розробленого лікарського препарату. Встановлено, що для отримання 
суспензійного препарату з необхідними фармако-технологічними та фізико-
хімічними показниками якості раціонально використовувати наступні ДР: 
полісорбат 80 (0,5 мг/мл), натрію кармелоза (5,2 мг/мл), поліетиленгліколь 4000 
(25 мг/мл), динатрію гідрофосфат безводний (0,6 мг/мл), натрію хлорид 
(5,5 мг/мл), динатрію едетат (0,1 мг/мл), метилпарагідроксибензоат (1,3 мг/мл), 
пропілпарагідроксибензоат (0,2 мг/мл), бензиловий спирт (9,0 мг/мл). 

4. Теоретично та експериментально обґрунтовано оптимальний склад 
парентеральної суспензії «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид». 
Встановлено, що найбільшою мірою на агрегативну та седиментаційну 
стабільність дисперсної системи на основі гідрокортизону ацетату впливають 
полісорбат 80 (5,0 мг/мл), повідон К-17 (10,0 мг/мл) та наявність в складі 
невеликих кількостей органічних розчинників, таких як диметилацетамід 
(78,0 мг/мл). Як осмотичний агент обрано натрію хлорид (4,1 мг/мл), як 
компоненти буферної системи – натрію гідрофосфат додекагідрат (6,0 мг/мл) та 
натрію дигідрофосфат дигідрат (10,0 мг/мл). Найбільш доцільними для 
розробленої парентеральної суспензії антимікробними консервантами є 
метилпарагідроксибензоат (0,9 мг/мл) та пропілпарагідроксибензоат (0,1 мг/мл). 

5. Науково обґрунтовано та експериментально підтверджено вибір 
матеріалів для фільтрації розчинів ДР для обох досліджуваних суспензій. 
Встановлено, що найбільш доцільно використовувати фільтрувальні матеріали із 
поліефірсульфону та полівініліденфториду. Доведено відсутність хімічної 
взаємодії між даними матеріалами фільтрів та розчином ДР суспензій 
«Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид». 

6. Розроблено спосіб стерилізації мікронізованих субстанцій 
бетаметазону дипропіонат та гідрокортизону ацетат під час технологічного 
процесу отримання стерильних готових ЛФ. Стерилізацію АФІ проводять згідно 
вимог ДФУ та Європейської фармакопеї, використовуючи термічну парову 
стерилізацію за температури 121 ºС протягом 15 хв. За результатами 
експериментальних досліджень встановлено відсутність негативного впливу на 
якість АФІ при використанні розробленого способу стерилізації за наступними 
показниками: кількісне визначення АФІ, супровідні домішки, розмір та форма 
часток АФІ у готовій ЛФ. Даний спосіб стерилізації дозволяє отримувати 
стерильні готові ЛФ, якість яких відповідає вимогам МКЯ. 

7. Розроблено оптимальні технології парентеральних суспензій 
«Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид», що 
поєднують стадії термічної стерилізації АФІ, стерилізуючої фільтрації розчину 
ДР, асептичного змішування стерильних АФІ та ДР, гомогенізації 
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(диспергування). Розроблено проекти промислових технологічних регламентів на 
виробництво даних ін'єкційних суспензій. Технологію суспензій апробовано в 
промислових умовах ПАТ «Фармак». 

8. Розроблено МКЯ для контролю якості досліджуваних парентеральних 
суспензій. Контроль якості парентеральних суспензій «Бетаметазон» та 
«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» проводиться за такими 
показниками: опис, ідентифікація, рН, об’єм, що витягається, кількісне 
визначення, супровідні домішки, стерильність, бактеріальні ендотоксини. 
Додатково контроль якості суспензії «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну 
гідрохлорид» проводиться за показниками: розмір часток та ресуспендованість, а 
суспензії «Бетаметазон» – прохідність через голку. Аналітичні методики для 
контролю кількісного визначення АФІ, консервантів та супровідних домішок для 
досліджуваних суспензій розроблено із застосуванням методу рідинної 
хроматографії та валідовано згідно вимог ICH Q2(R1). 

9. Відповідно до розроблених МКЯ проведено дослідження із вивчення 
стабільності розроблених суспензій. Стабільність парентеральних суспензій 
досліджено із використанням зразків 3-х дослідно-промислових серій для 
кожного суспензійного ЛП в умовах прискореного (температура (40±2) ºС, 
вологість (75±5) %ВВ) та довготермінового (температура (25±2) ºС, вологість 
(60±5) %ВВ) зберігання. Встановлено, що суспензії є стабільними у обраному 
типі первинної упаковки впродовж терміну не менше 24 місяців при температурі 
не вище 25 С. 

10. Проведено мікробіологічні випробування за показниками якості 
«Стерильність», «Бактеріальні ендотоксини» та «Ефективність антимікробних 
консервантів». Отримані результати свідчать про відповідність розроблених 
парентеральних суспензій діючому виданню ДФУ за вказаними вище 
показниками якості. Доведено, що розроблений технологічний спосіб отримання 
суспензій «Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» 
дозволяє отримати стерильні продукти. 
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АНОТАЦІЯ 
Качапут О.І. Розробка складу та технології гормональних лікарських 

засобів у формі суспензій для парентерального застосування. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук 
за спеціальністю 15.00.01 – технологіям ліків, організація фармацевтичної справи 
та судова фармація. Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького, Міністерство охорони здоров’я України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню складу, 
розробці технології та дослідженням парентеральної суспензії на основі 
бетаметазону дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату, а також 
парентеральної суспензії на основі гідрокортизону ацетату та лідокаїну 
гідрохлориду із для застосування у ревматології. 

На основі комплексного вивчення впливу фармако-технологічних факторів 
на стабільність бетаметазону дипропіонату, його взаємодії із допоміжними 
речовинами та за допомогою методів математичного планування експерименту 
науково обґрунтовано та розроблено склад і технологію нового вітчизняного 
лікарського препарату «Бетаметазон» у формі парентеральної суспензії. 

Вперше теоретично та експериментально обґрунтовано склад і економічно 
вигідну технологію лікарського препарату у формі парентеральної суспензії, що 
містить активні фармацевтичні інгредієнти гідрокортизону ацетат та лідокаїну 
гідрохлорид. Розроблена технологія дозволила одержати стерильну ін'єкційну 
суспензію із регламентованим розміром часток, яка є стабільною впродовж 
терміну не менше 24 місяців. 

Для двох досліджуваних парентеральних суспензій розроблено аналітичну 
документацію та проекти промислових технологічних регламентів. Технологію 
суспензій апробовано в промислових умовах ПАТ «Фармак». 

Ключові слова: бетаметазону дипропіонат, бетаметазону натрію фосфат, 
гідрокортизону ацетат, лідокаїну гідрохлорид, глюкокортикостероїди, 
формуляція, дисперсійний та регресійний аналізи, метод випадкового балансу, 
технологічний процес, первинна упаковка, методи контролю якості, вивчення 
стабільності. 

АННОТАЦИЯ 
Качапут А.И. Разработка состава и технологии гормональных 

лекарственных средств в форме суспензий для парентерального применения. 
– Квалификационный научный труд на правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук по специальности 15.00.01 – технология лекарств, организация 
фармацевтического дела и судебная фармация. Львовский национальный 
медицинский университет имени Данила Галицкого, Министерство 
здравоохранения Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена научному обоснованию состава, разработке 
технологии и исследованиям парентеральной суспензии на основе субстанций 
бетаметазона дипропионат и бетаметазона натрия фосфат, а также 
парентеральной суспензии на основе субстанций гидрокортизона ацетат и 
лидокаина гидрохлорид с глюкокортикостероидной терапевтической активностью 
для применения в ревматологии. 

На основе комплексного изучения влияния фармако-технологических 
факторов на стабильность бетаметазона дипропионата, его взаимодействия со 
вспомогательными веществами и с помощью методов математического 
планирования эксперимента научно обосновано и разработано состав и 
технологию нового отечественного лекарственного препарата «Бетаметазон» в 
форме парентеральной суспензии. 

Впервые теоретически и экспериментально обосновано состав и 
экономически выгодную технологию лекарственного препарата в форме 
парентеральной суспензии, содержащей субстанции гидрокортизона ацетат и 
лидокаина гидрохлорид. Разработанная технология позволила получить 
стерильную инъекционную суспензию с регламентированным размером частиц, 
которая является стабильной в течение срока не менее 24 месяцев. 

Для двух исследуемых парентеральных суспензий разработано 
аналитическую документацию и проекты промышленных технологических 
регламентов. Технология суспензий апробирована в промышленных условиях 
ПАО «Фармак». 

Ключевые слова: бетаметазона дипропионат, бетаметазона натрия фосфат, 
гидрокортизона ацетат, лидокаина гидрохлорид, глюкокортикостероиды, 
формуляция, дисперсионный и регрессионный анализы, метод случайного 
баланса, технологический процесс, первичная упаковка, методы контроля 
качества, изучение стабильности. 
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The dissertation is devoted to the scientific grounding of drug composition, 
development of technology and studying of parenteral suspensions based on 
betamethasone dipropionate and betamethasone sodium phosphate substances, as well 
as parenteral suspension based on hydrocortisone acetate substance in combination with 
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local anesthetic lidocaine hydrochloride with glucocorticosteroid therapeutic activity for 
use in rheumatology. 

Using the methods of mathematical planning of the experiment, namely, the 
Greek-Latin square, the method of random balance and regression analysis, an optimal 
qualitative and quantitative composition of the «Betamethasone» parenteral suspension 
was developed. The influence of surfactants, viscosity components, buffer and osmotic 
components on the quality, chemical and physical stability of the investigated 
suspension was studied, and their choice and introduction into the composition of the 
developed medicinal product was substantiated. 

According to the carried studies, the technological regulation draft of the 
production of «Betamethasone» parenteral suspension has been developed, that consists 
of the following main stages: obtaining a solution of excipients, sterilizing filtration of 
excipients solution, combining a sterile solution of excipients with a sterile substance of 
betamethasone dipropionate in the purity class B, mixing and homogenization, filling in 
aseptic conditions in the primary packaging. 

The method of sterilization of micronized betamethasone dipropionate substance 
during the technological process is developed. With the help of laser diffraction and 
microscopy proved the identity of the size and shape of betamethasone dipropionate in 
the finished suspension using sterile and non-sterile active ingredient substance, but its 
sterilization during the manufacturing process. The desired final quality of the finished 
product, which meets the requirements of the State Pharmacopeia of Ukraine and the 
European regulatory requirements for this dosage form, has been experimentally 
confirmed. 

Based on the results of studying the stability of the developed «Betamethasone» 
suspension, the shelf life of the drug product, which is at least 24 months, was 
implemented. 

Established that in most aggregative and sedimentation stability of dispersed 
systems based hydrocortisone acetate substance affects polysorbate 80, povidone K-17 
and the presence in the composition of small amounts of organic solvents such as 
dimethylacetamide. 

The effect of the composition and content of excipients on the physical and 
chemical properties of the «Hydrocortisone acetate + lidocaine hydrochloride» 
suspension has been studied. During the study of the rheological properties of the 
parenteral suspension «Hydrocortisone acetate + lidocaine hydrochloride» it was found 
that the suspension belongs to newtonian fluids. The graphs of fluidity and viscosity 
were straight lines without significant jumps indicating the stability of the developed 
disperse system. 

Through experimental studies the optimal pH limits selected for the developed 
suspension was confirmed and the ability to buffer system to ensure the stability of 
parenteral suspensions was done. 

A draft of the technological regulation for the production of the suspension 
«Hydrocortisone acetate + Lidocaine hydrochloride» was developed. The technology of 
the drug product has been tested in a shop for the production of sterile liquid drug 
products of Farmak. 
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Based on the results of the stability study for developed suspension 
«Hydrocortisone acetate + lidocaine hydrochloride» is set shelf life of the suspension of 
at least 24 months. 

It has been scientifically substantiated the choice of primary packaging of 
ampoules from transparent glass of the first hydrolytic class. The stability of the 
«Betamethasone» and «Hydrocortisone acetate + Lidocaine hydrochloride» suspensions 
has been experimentally confirmed in this type of primary packaging by two 
manufacturers. 

The main organoleptic, physico-chemical and pharmaco-technological parameters 
of the quality of «Betamethasone» and «Hydrocortisone acetate + Lidocaine 
hydrochloride» parenteral suspensions were studied. The Method Control Quality for 
the studied parenteral suspensions has been developed. 

Microbiological tests have been performed on the parameters of «Sterility», 
«Bacterial Endotoxins» and «Antimicrobial Preservative» for «Betamethasone» and 
«Hydrocortisone acetate + Lidocaine hydrochloride» suspensions. The obtained results 
testify to the correspondence of developed parenteral suspensions to the current version 
of the State Pharmacopoeia of Ukraine with the above quality indices. 

Key words: betamethasone dipropionate, betamethasone sodium phosphate, 
hydrocortisone acetate, lidocaine hydrochloride, glucocorticosteroids, formulation, 
dispersion and regression analysis, random balance method, technological process, 
primary packaging, quality control methods, stability study. 
  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АФІ  – активний  фармацевтичний інгредієнт 

ДР  – допоміжна речовина 

ДФУ  – Державна Фармакопея України 

ЛЗ  – лікарський засіб 

ЛП  – лікарський препарат 

ЛФ  – лікарська форма 

МКЯ  – методи контролю якості 


