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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ранові процеси на шкірі та запальні 
захворювання слизової оболонки порожнини рота (СОПР) є досить розповсюдженими 
та займають значне місце у структурі загальної захворюваності населення. 
За статистичними даними, захворювання СОПР у стоматологічній практиці 
зустрічаються у 80% дітей та 90% дорослого населення. Хвороби характеризуються 
різноманітністю клінічних проявів і впливають на багато патологічних процесів, 
терапія і профілактика яких потребують використання лікарських засобів (ЛЗ) [Н.Ф. 
Данилевський і співавт., 2011 р.; Я.А. Бутко і співавт., 2012 р.].

Відповідно до даних Державного реєстру (ДР) ЛЗ України (2014 р, 2017 р.), 
найпоширенішими лікарськими формами (ЛФ) для лікування ранових процесів 
на шкірі серед вітчизняних та іноземних виробників є настойки і мазі; для 
лікування запальних захворювань СОПР – лікарська рослинна сировина (ЛРС) і 
збори та розчини. Зазначені ЛФ мають ряд недоліків: нерівномірність контакту 
діючої речовини з поверхнею шкіри та СОПР, короткочасність взаємодії з 
тканинами, швидке зниження концентрації через розбавлення слиною та 
вимивання лікарської речовини у нижні відділи шлунково-кишкового тракту, 
незручність у використанні тощо [Д.І. Дмитрієвський, 2001 р.;  І.М. Перцев і 
співавт., 2007 р.; О.І. Тихонов і співавт., 2008 р.; С.Б. Білоус і співавт., 2010 р.].

Значне місце серед ЛЗ, які використовуються для фармакотерапії ранових процесів 
на шкірі та СОПР, займають м’які лікарські засоби (МЛЗ), а саме: мазі, гелі, пасти, 
креми, лініменти [Л.Л. Давтян і співавт., 2010 р.; І.І. Баранова, 2013 р.; Т.Г. Ярних 
і співавт., 2014 р.]. Раціональною формою для місцевої терапії цих захворювань є 
гелі. Дана ЛФ забезпечує локальне та рівномірне вивільнення діючих речовин, 
легко наноситься на поверхню шкіри та слизові оболонки, добре змивається водою 
із шкірної поверхні, швидко всмоктується через шкіру, а на слизових оболонках 
утворює захисну плівку, має зволожуючу, пом’якшуючу та охолоджуючу дію [О.В. 
Лебединець, 2012 р.; О.М. Роїк, 2012 р.; О.С. Кран, 2015 р.].

Актуальною на сьогодні є розробка ефективних та безпечних ЛЗ для лікування 
ранових процесів на шкірі у 2-ій і 3-ій фазах та запальних захворювань СОПР, зокрема 
на основі ЛРС [В.В. Ковальов, 2012 р.; О.А. Рубан і співавт., 2012 р.; О.Ф. Пімінов 
і співавт., 2015 р.]. Перевага широкого застосування препаратів з ЛРС базується на 
плавності наростання терапевтичного ефекту, відсутності або дуже рідкій появі 
негативних побічних ефектів, алергічних реакцій, низькій токсичності та широкому 
спектрі дії. Особливої уваги заслуговує ЛРС – трава звіробою та квітки нагідок, 
яка володіє вираженою протизапальною, ранозагоювальною, противиразковою та 
антибактеріальною активністю [О.Ю. Коновалова, 2008 р.; А.О. Дроздова, 2016 р.].

Враховуючу відсутність вітчизняних ЛЗ, до складу яких входять трава звіробою 
у комплексі з квітками нагідок у м’якій лікарській формі (МЛФ), актуальною для 
сучасної фармації та медицини є розробка складу і технології нового ЛЗ у вигляді 
гелю з ранозагоювальною та протизапальною дією для лікування ранових процесів 
на шкірі у 2-ій і 3-ій фазах та запальних захворювань СОПР.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертаційна робота виконана згідно з планом проблемної комісії „Фармація” 

ЛНМУ імені Данила Галицького і є фрагментом комплексної науково-дослідної 
роботи Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького (№ державної реєстрації 0111U010499; 0116U004500, шифр теми 
ІН.10.06.0001.11.; ІН.10.06.0001.16). Тема дисертаційної роботи затверджена на 
засіданні Вченої ради фармацевтичного факультету “24” лютого 2014 р.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне та 

експериментальне обґрунтування складу і технології гелю з комплексним густим 
екстрактом (КГЕ) трави звіробою та квіток нагідок з ранозагоювальною та 
протизапальною дією для лікування ранових процесів на шкірі у 2-ій і 3-ій фазах 
та запальних захворювань СОПР.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
• провести аналіз та узагальнити дані літературних джерел щодо етіології, 

патогенезу та сучасних підходів до фармакотерапії ранових процесів на 
шкірі у 2-ій і 3-ій фазах та запальних захворювань СОПР;

• дослідити асортимент зареєстрованих в Україні ЛЗ, що сприяють загоєнню 
ранових процесів на шкірі, та для місцевого застосування у стоматології, 
зокрема ЛЗ на рослинній основі;

• проаналізувати та узагальнити інформацію щодо хімічного складу, 
фармакологічних властивостей трави звіробою і квіток нагідок;

• обґрунтувати склад, оптимальну технологію і методи стандартизації КГЕ 
трави звіробою і квіток нагідок та розробити проекти технологічного 
регламенту (ТР) і методик контролю якості (МКЯ);

• обґрунтувати склад та розробити технологію гелю з КГЕ трави звіробою і 
квіток нагідок;

• провести фізико-хімічні, фармако-технологічні та мікробіологічні 
дослідження з метою встановлення основних показників якості отриманого 
гелю та розробити проекти ТР і МКЯ на запропонований ЛЗ;

• дослідити структурно-механічні властивості гелю і вивчити його 
стабільність у процесі зберігання та встановити термін придатності;

• проаналізувати та узагальнити результати фармакологічних досліджень 
розробленого ЛЗ.

Об’єкти дослідження. Трава звіробою і квітки нагідок, КГЕ трави звіробою та 
квіток нагідок, гель з КГЕ трави звіробою і квіток нагідок, допоміжні речовини (ДР).
Предмет дослідження. Фармацевтична розробка гелю з КГЕ трави звіробою 

та квіток нагідок.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань були 

застосовані наступні методи дослідження:
• загальнонаукові (аналіз, узагальнення);
• органолептичні (колір, запах, однорідність тощо);
• фізико-хімічні методи ідентифікації та кількісного визначення діючих 

та допоміжних речовин (потенціометричне визначення рН, тонкошарова 



3

хроматографія (ТШХ), абсорбційна спектрофотометрія, високоефективна 
рідинна хроматографія); 

• фармако-технологічні (визначення структурно-механічних властивостей);
• мікробіологічні (визначення ефективності антимікробних консервантів та 

мікробіологічної чистоти (МБЧ);
• біологічні (вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності 

розробленого засобу);
• математичні (статистична обробка результатів).
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше теоретично і 

експериментально обґрунтовано склад, раціональну технологію та методи 
стандартизації нового рослинного препарату (РП) – КГЕ трави звіробою і квіток 
нагідок та нового ЛЗ – гелю на його основі для лікування ранових процесів на 
шкірі у 2-ій і 3-ій фазах та запальних захворювань СОПР.

Із використанням сучасних методів досліджень вивчено фізико-хімічні та 
структурно-механічні властивості розробленого препарату.

Запропоновано методики контролю якості КГЕ та розробленого препарату з 
КГЕ, які включені до проектів МКЯ.

На підставі узагальнених фармакологічних досліджень встановлено, що гель з 
КГЕ трави звіробою і квіток нагідок володіє ранозагоювальною, протизапальною 
дією, а також не проявляє місцево-подразнюючої та шкірно-резорбтивної дії. 

Новизна досліджень підтверджена висновком на видачу патенту на корисну 
модель за результатами формальної експертизи за заявкою № u201711587 від 
27.11.2017.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблено і апробовано гель 

на основі КГЕ трави звіробою і квіток нагідок для лікування ранових процесів на 
шкірі у 2-ій і 3-ій фазах та запальних захворювань СОПР.

Розроблено проекти ТР і МКЯ на КГЕ трави звіробою і квіток нагідок та гель 
на його основі.

Технологію і МКЯ КГЕ трави звіробою і квіток нагідок та гелю на його основі 
апробовано в умовах виробництва на АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» 
(акти апробації від 12.12.2017 р. та 28.12.2017 р.)

Окремі фрагменти наукових досліджень упроваджено у навчальний процес 
кафедр: заводської технології ліків НФаУ (акт впровадження від 30.10.2017 р.), 
технології ліків і біофармації ЛНМУ імені Данила Галицького (акт впровадження 
від 23.01.2017 р.), управління та економіки фармації з технологією ліків ТДМУ 
імені І. Я. Горбачевського (акт впровадження від 21.08.2017 р.), аптечної та 
промислової технології ліків НМУ імені О. О. Богомольця (акт впровадження від 
17.11.2017 р.), технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології 
НУ «Львівська політехніка» (акт впровадження від 06.11.2017 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною працею. Спільно з науковим керівником визначено мету та задачі 
наукових досліджень, розроблено методичні підходи для реалізації виконання 
експериментальної частини роботи. Безпосередньо автором у комплексних 
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дослідженнях з опрацювання нового ЛЗ на рослинній основі здійснено 
патентно-інформаційний пошук та аналіз даних літератури щодо хімічного 
складу, фармакологічних властивостей трави звіробою і квіток нагідок, а також 
застосування цих рослин у медицині та фармації. Проведено аналіз вітчизняного 
ринку лікарських препаратів (ЛП) на рослинній основі для застосування у 
дерматології, що сприяють загоєнню ранових процесів на шкірі у 2-ій і 3-ій 
фазах, та для місцевого застосування у стоматології.

Опрацьовано технологію КГЕ трави звіробою і квіток нагідок, проведено 
фізико-хімічні і фармако-технологічні дослідження.

Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено оптимальний 
склад і технологію гелю з КГЕ трави звіробою і квіток нагідок. Опрацьовано 
методики якісного та кількісного аналізу розробленого препарату, встановлено 
термін його придатності та умови зберігання. Досліджено структурно-механічні, 
мікробіологічні, токсикологічні та фармакологічні властивості запропонованого 
гелю. Проведено апробацію технології та МКЯ КГЕ і гелю в умовах промислового 
виробництва. Узагальнено, систематизовано і статистично оброблено отримані 
результати експериментальних досліджень.

Особистий внесок автора в опублікованих зі співавторами працях (Т. Г. 
Калинюк, Н. І. Гудзь, С. Б. Білоус, Н. В. Ділай, Л. В. Вронська, Ю. Я. Мельник, 
В. Й. Скорохода) вказується за текстом дисертації.
Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 

викладено та обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здобутки та перспективи 
управління фармацевтичною системою» (Львів, 2014); XXI International scientifi c and 
practical conference of young scientists and students «Actual questions of development 
of new drugs» (Kharkiv, 2014); I Міжнародній науково – практичній Інтернет – 
конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських 
препаратів різної направленості дії» (Харків, 2014); IV Міжнародній науково 
– практичній конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і 
біотехнології» (Харків, 2014); XXI Міжнародному медичному конгресі студентів та 
молодих вчених «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів 
створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 2014); Всеукраїнській науково-
практичній конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю 
«Сучасні аспекти медицини і фармації – 2014» (Запоріжжя, 2014); VI Міжнародній 
науково-практичній конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація 
технологічних процесів створення лікарських препаратів: біофармацевтичні аспекти 
створення лікарських препаратів різної направленості дії» (Тернопіль, 2016); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти 
розвитку сучасної медицини» (Львів, 2017); III Міжнародній науково - практичній 
Інтернет – конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення 
лікарських препаратів різної направленості дії» (Харків, 2017); International scientifi c 
and practical conference «Innovatine technology in medicine: experience of Poland and 
Ukraine» (Lublin, 2017); The 8th International Conference on Pharmaceutical Sciences 
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and Pharmacy. «Practice dedicated to the 80th anniversary of the Museum of History 
of Lithuanian Medicine and Pharmacy» (Kaunas, 2017); II Міжнародній науково-
практичній дистанційній конференції «Сучасні аспекти створення екстемпоральних 
алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів» (Харків, 2018).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 21 наукову 

роботу, у тому числі 9 статей у наукових фахових виданнях, з яких 1 стаття в 
іноземному виданні, 12 тез доповідей.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 213 сторінках тексту, 
складається зі вступу, 6 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 17 
додатків (28 с.). Робота ілюстрована 22 таблицями, 25 рисунками. Список використаних 
джерел містить 184 найменування, з них 130 кирилицею та 54 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертації подано обґрунтування актуальності теми, сформульовано 
мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, 
надано опис основних наукових результатів, їх новизну, практичну цінність, 
відомості про впровадження та апробацію результатів роботи, відображено 
особистий внесок здобувача, а також представлено її структуру.

Розділ 1. Сучасний стан фармацевтичної розробки м’яких лікарських 
засобів на основі фітоекстрактів і перспективи їх застосування для 

лікування захворювань у дерматології та стоматології
Узагальнено дані літературних джерел щодо етіології, патогенезу та 

сучасних підходів до фармакотерапії ранових процесів на шкірі у 2-ій і 
3-ій фазах та запальних захворювань СОПР. Обґрунтовано актуальність 
розробки та впровадження у виробництво МЛЗ у формі гелів на основі ЛРС 
при лікуванні даних захворювань. З метою визначення перспективної ЛРС 
в якості об’єктів дослідження було проаналізовано інформаційні джерела 
(довідники, енциклопедії, монографії, наукові статті, інтернет-ресурси та 
ін.) і узагальнено дані щодо застосування трави звіробою та квіток нагідок 
при лікуванні ранових процесів на шкірі у 2-ій і 3-ій фазах та запальних 
захворювань СОПР.

Розділ 2. Обґрунтування напрямку, методів та об’єктів дослідження
Наведено характеристики діючих (трава звіробою, квітки нагідок, КГЕ 

трави звіробою та квіток нагідок) та допоміжних речовин, описано загальну 
методологію досліджень. Обгрунтовано вибір загальноприйнятих методів 
та методик для проведення фізико-хімічних, фармако-технологічних, 
структурно-механічних, мікробіологічних та фармакологічних досліджень, 
які дозволяють об’єктивно оцінювати якість дослідних зразків та готового 
лікарського засобу (ГЛЗ).
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Розділ 3. Аналіз динаміки асортименту лікарських препаратів на 
рослинній основі для застосування у дерматології, що сприяють загоєнню 

ранових процесів на шкірі у другій і третій фазах, та для місцевого 
застосування у стоматології

Досліджено номенклатуру ЛЗ для лікування ранових процесів на шкірі 
у 2-ій і 3-ій фазах та для місцевого застосування у стоматології, наявних на 
фармацевтичному ринку України, проведено порівняльний аналіз динаміки 
асортименту даних препаратів станом на 01.01.2014 р. та 01.01.2017 р, (табл. 1) 
та ЛЗ на основі РП трави звіробою та квіток нагідок станом на 01.01.2017 р., 
зроблено аналіз наявних доказових даних про лікарські рослини, опрацьовано 
інформацію у міжнародних базах про їх ефективність та безпеку.

Таблиця 1

Результати досліджень динаміки змін зареєстрованих ЛЗ на основі РП 
для лікування ранових процесів у 2-ій і 3-ій фазах та для місцевого 

застосування у стоматології
№
з/п Групи ЛЗ На 01.01.2014 р. На 01.01.2017 р.

абс. % абс. %

1. ЛЗ для лікування дерматологічних за-
хворювань і  ранових процесів

72  (на основі РП) 
53 (синт.)

58,00
42,00

63 (на основі 
РП) 59 (синт.)

51,63
48,37

1.1 Вітчизняні виробники 63 87,50 59 93,65
1.2 Іноземні виробники 9 12,5 4 6,35
1.3 Вітчизняні виробники (ЛФ) 63 59

-настойки 13 20,60 17 28,81
-розчини 11 17,40 6 10,17
-мазі 8 12,70 15 25,17
-інші 31 49,30 21 35,85

1.4 Іноземні виробники (ЛФ) 9 4
-мазі 4 44,00 2 50,0
-гелі 2 23,00 1 25,0
-розчини 2 23,00 - -
-капсули 1 10,00 - -
-креми - - 1 25,0

2 ЛЗ для лікування стоматологічних за-
хворювань

42 
(на основі РП)

21 (синт.)

66,67
33,33

44
(на основі РП)

25 (синт.)

63,67
36,33

2.1 Вітчизняні виробники 35 83,34 38 55,00
2.2 Іноземні виробники 7 16,66 6 45,00
2.3 Вітчизняні виробники (ЛФ) 35 38

-ЛРС і збори 22 62,86 19 50,00
-настойки 4 11,43 4 10,53
-спреї 2 5,71 3 7,89
-інші 7 20,00 12 31,58

2.4 Іноземні виробники (ЛФ) 7 6
-р-ни для ротової порожнини 3 42,86 3 50,00
-гелі 2 28,58 2 33,33
-таблетки 1 14,28 1 16,67
-спреї 1 14,28 - -
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Результати досліджень зареєстрованих ЛЗ на основі трави звіробою та квіток 
нагідок для лікування усіх патологій залежно від країни-виробника представлено 
на рис. 1.

-10%

10%

30%

50%

70%

90%  

 

Рис. 1 Розподіл ЛЗ на основі трави звіробою та квіток нагідок залежно від країни-виробника станом 
на 01.01.2017 р.

Найпоширенішими ЛФ РП на основі трави звіробою та квіток нагідок серед 
вітчизняних виробників є ЛРС і збори, тоді як серед іноземних, на основі трави 
звіробою – таблетки, на основі квіток нагідок – таблетки, мазі та ЛРС і збори        
(рис. 2). Встановлено, що на ринку відсутні ЛЗ, у склад яких входять РП на 
основі трави звіробою у комплексі з квітками нагідок у МЛФ.
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Рис. 2 Аналіз асортименту ЛЗ на основі РП трави звіробою та квіток нагідок за ЛФ

Проведено аналіз наявних доказових даних про звіробій звичайний та нагідки 
лікарські, опрацьовано 3 основні міжнародні бази MedlinePlus, Сochrane і Drugs 
та систематизовано дані про безпечне застосування лікарських РП на основі 
трави звіробою і квіток нагідок.
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Розділ 4. Отримання комплексного густого екстракту трави звіробою та 
квіток нагідок і його дослідження

Викладено результати з розробки складу, технології та дослідження КГЕ трави 
звіробою і квіток нагідок. 

При виборі оптимальної технології ЛЗ доцільним є визначення наявності 
різних біологічно активних речовин (БАР) у ланцюзі: ЛРС – екстракт – ГЛЗ. Для 
цього систематизували дані про вміст БАР, які містяться у сировині та у ЛЗ на 
їх основі, а також їх фармакологічну дію. У результаті проведених досліджень 
встановлено, що основними діючими речовинами трави звіробою та квіток 
нагідок є флавоноїди з вираженою протимікробною і протизапальною дією.

Технологія КЕГ трави звіробою та квіток нагідок полягає у приготуванні 
спиртових витяжок трави звіробою і квіток нагідок, змішуванні спиртових витяжок 
та їх упарюванні. Основними завданнями були: підготовка ЛРС (трави звіробою та 
квіток нагідок), вибір концентрації екстрагенту, визначення співвідношення ЛРС 
та екстрагенту, вибір методу екстрагування. Для отримання спиртових витяжок 
трави звіробою та квіток нагідок обрано співвідношення ЛРС та екстрагента: 
трава звіробою:етанол (1:5), квітки нагідок:етанол (1:10). Отримували дві спиртові 
витяжки по окремо з кожної ЛРС: спиртову витяжку трави звіробою одержували 
методом ремацерації (екстрагент – 40% етанол), спиртову витяжку квіток нагідок  – 
методом дробної мацерації (екстрагент – 70% етанол). Одержані витяжки 
відстоювали та фільтрували. При розробці КГЕ використовували співвідношення 
спиртових витяжок трави звіробою та квіток нагідок 1:10. Витяжки змішували та 
упарювали при температурі 65−75 °С у циркуляційному вакуум-випарному апараті 
з подальшим згущуванням при температурі 75−80 °С до необхідної консистенції із 
сухим залишком не менше 80 %.

На підставі сучасних фармакопейних вимог було досліджено наступні 
фізико-хімічні характеристики екстракту: «Опис», «Ідентифікація», «Кількісне 
визначення», «Сухий залишок», «Важкі метали», «Вміст органічних розчинників» 
та «Мікробіологічна чистота».

При дослідженні БАР КГЕ трави звіробою та квіток нагідок, продовжуючи 
стандартизацію у ланцюзі ЛРС – екстракт – ГЛЗ, було вирішено здійснювати 
ідентифікацію флавоноїдів та гідроксикоричних кислот трави звіробою і квіток 
нагідок, оскільки кожна сировина містить флавоноїди та гідроксикоричні кислоти, 
то їх вміст є кількісним показником його якості. Для ідентифікації флавоноїдів 
та гідроксикоричних кислот застосовували метод ТШХ: на хроматограмі 
випробовуваного розчину плями флавоноїдів та гідроксикоричних кислот мали 
оранжево-жовту та блакитну флуоресценцію на рівні плям на хроматограмі розчину 
порівняння, які відповідали кверцетину, рутину, кофейній та хлорогеновій кислотам.

Кількісне визначення флавоноїдів проводили методом абсорбційної 
спектрофотометрії, що базується на визначенні оптичної густини досліджуваного 
розчину при взаємодії випробуваного розчину з алюмінію хлоридом при довжині 
хвилі 425 нм. Вміст флавоноїдів повинен бути не менше 1,5% у перерахунку на 
гіперозид і сухий залишок.
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На КГЕ трави звіробою та квіток нагідок розроблено проекти ТР та МКЯ, 
які апробовано у промислових умовах АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» 
(акти апробації від 12.12. 2017 р.).

Розділ 5. Розробка складу і технології гелю для лікування ранових процесів 
на шкірі у другій і третій фазах та запальних захворювань слизової 

оболонки порожнини рота
Наведено результати досліджень із розробки оптимального складу та 

раціональної технології гелю для лікування ранових процесів на шкірі у 2-ій і 
3-ій фазах та запальних захворювань СОПР, описано методики ідентифікації та 
кількісного визначення БАР у препараті.

Вибір ЛФ відіграє важливу роль при лікуванні ранових процесів на шкірі у    
2-ій і 3-ій фазах та для місцевої терапії ушкоджень СОПР. Виходячи з проведених 
досліджень встановлено, що гель є перспективною ЛФ, яка є найбільш придатна 
для нанесення на ранову поверхню шкіри та слизову оболонку. Обґрунтовано 
концентрацію КГЕ, встановлено, що РП трави звіробою та квіток нагідок 
входять до складу ЛЗ для зовнішнього застосування у концентрації від 0,4% до 
10%. Нами було обрано робочу концентрацію КГЕ 2%.

З метою вибору оптимального гелеутворювача, виготовлено серію зразків 
гелів, з різними концентраціями 5-ти гелеутворювачів на синтетичній (карбомер 
974Р, похідні целюлози, полоксамер 407) та природній основі – (камедь гуарова). 
Доведено, що стабільні гелеві структури утворювалися при використанні 
карбомеру 974 Р, полоксамеру 407 та камеді гуарової, що представлено у табл. 2.

Таблиця 2

Склади гелів з комплексним густим екстрактом трави звіробою та квіток 
нагідок без консервантів

№ 
з/п Назва компонентів

КГЕ
звіробою та 
нагідок (1:10)

Кар-
бомер 
974Р

Полокса-
мер 407

Камедь
гуарова ГМЦ Nа-

КМЦ
Пропі -

лен гліколь
Амонію
гідроксид

Вода 
очищена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2,0 0,1 5,0 до рН 6,0 до 100,0
2 2,0 0,4 5,0 до рН 6.0 до 100,0
3 2,0 1,0 5,0 до рН 6,0 до 100,0
4 2,0 15,0 5,0 до 100,0
5 2,0 30,0 5,0 до 100,0
6 2,0 50,0 5,0 до 100,0
7 2,0 1,0 5,0 до 100,0
8 2,0 1,7 5,0 до 100,0
9 2,0 2,4 5,0 до 100,0
10 2,0 5,0 5,0 до 100,0
11 2,0 7,0 5,0 до 100,0
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Продовження таблиці 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 2,0 10,0 5,0 до 100,0
13 2,0 4,0 5,0 до 100,0
14 2,0 5,0 5,0 до 100,0
15 2,0 6,0 5,0 до 100,0

Обрані нами гелеві зразки мають високий вміст водної фази, тому до їх 
складу повинні бути введені антимікробні консерванти. Для досліджень 
було обрано такі консерванти: ніпагін (метилпарагідроксибензоат) і ніпазол 
(пропілпарагідроксибензоат) (3:1) та натрію бензоат у концентраціях 0,25% 
(табл. 3). Одразу після виготовлення гелів на основі карбомеру спостерігалось 
руйнування гелевої структури, тому для подальших досліджень гелі на основі 
карбомеру не застосовувались.

Таблиця 3

Склади гелів з комплексним густим екстрактом трави звіробою 
та квіток нагідок з консервантами

Назва компоненту № 2.1 № 2.2 № 5.1 № 5.2 № 9.1 № 9.2
КГЕ звіробою та нагідок (1:10) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Карбомер 974 Р 0,4 0,4
Полоксамер 407 30,0 30,0
Камедь гуарова 2,4 2,4
Пропіленгліколь 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Парабени (ніпагін+ніпазол) (3:1) 0,25 0,25 0,25
Натрію бензоат 0,25 0,25 0,25

Амонію гідроксид До
рН 6,0

До
рН 6,0

Вода очищена До
100,0

До
100,0

До
100,0

До
100,0

До
100,0

До
100,0

У результаті проведених досліджень із вивчення ефективності 
антимікробних консервантів були отримані такі дані: зразки № 5.1 (полоксамер 
+ ніпагін:ніпазол (3:1)) і №5.2 (полоксамер + натрію бензоат), зразок № 9.1 
(камедь гуарова + ніпагін:ніпазол (3:1)) у концентрації 0,25% відповідають 
критерію «А» за вимогами Державної Фармакопеї України (ДФУ); зразок № 
9.2 (камедь гуарова + натрію бензоат) у концентрації 0,25% не відповідає 
фармакопейним критеріям прийнятності, не забезпечує ефективності як 
консервант по відношенню до Aspergillus brasiliensis АТСС 16404. Результати 
наведені у табл. 4.

Отже, враховуючи результати експериментальних досліджень встановлено, 
що зразки № 5.1, 5.2, 9.1 є перспективними для подальших досліджень. Нами 
було обрано зразок № 9.1 у зв’зку із широким використанням природних 
гелеутворювачів у фармацевтичній технології.
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Таким чином, на підставі результатів, фармако-технологічних, фізичних, 
фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень обґрунтовано склад гелю 
ранозагоювальної та протизапальної дії для лікування ранових процесів на шкірі 
у 2-ій і 3-тій фазах та запальних захворювань СОПР: КГЕ трави звіробою та 
квіток нагідок (1:10) – 2,0; камедь гуарова – 2,4; пропіленгліколь – 5,0; ніпагін + 
ніпазол (3:1) – 0,25; вода очищена – до 100,0. Технологічну схему виробництва 
гелю наведено на рис. 3.

Таблиця 4

Результати дослідження ефективності антимікробних консервантів у гелях 
з КГЕ трави звіробою та квіток нагідок

Досліджувані 
зразки

Staphyloco-
ccus aureus 
ATCC  6538

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 9027

Candida 
albicans ATCC 

10231

Aspergillus 
brasiliensis 
АТСС 16404

Відповідність 
критерію

№5.1 − − − − Критерій А

№5.2 − − − − Критерій А

№9.1 − − − − Критерій А 

№9.2 − − − + Не відповідає 
критерію А і В

Примітка.* − мікроорганізмів не виявлено; + мікроорганізми виявлено.

Представлено результати якісного та кількісного визначення діючих (КГЕ 
трави звіробою та квіток нагідок) та допоміжних речовин (антимікробних 
консервантів) у розробленому гелі. Продовжуючи ланцюг відповідності 
ЛРС – екстракт – ГЛЗ, у розробленому гелі необхідно ідентифікувати такі 
ж БАР, що й у КГЕ. В якості маркерів, що підтверджують наявність БАР 
трави звіробою та квіток нагідок у складі гелю, нами обрано флавоноїди та 
гідроксикоричні кислоти. Для ідентифікації флавоноїдів та гідроксикоричних 
кислот застосовували метод ТШХ, ідентифікаційним критерієм якості гелю 
обрано наявність кверцетину, рутину, а також кофейної та хлорогенової кислот. 
Для кількісного визначення ніпагіну і ніпазолу (3:1) використовували метод 
високоефективної рідинної хроматографії (вміст ніпагіну від 1,71 до 2,09 мг, 
ніпазолу від 0,54 до 0,66 мг в 1,0). Кількісне визначення вмісту флавоноїдів 
проводили спектрофотометричним методом у перерахунку на сухий залишок 
та гіперозид (від 0,255 до 0,345 мг в 1,0).

На підставі проведених досліджень на гель з КГЕ трави звіробою та квіток 
нагідок розроблено проекти технологічного регламенту та МКЯ, які апробовано 
у промислових умовах АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» (акти апробації 
від 28.12.2017 р).
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Рис. 3 Технологічна схема виробництва розробленого гелю з КГЕ
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Розділ 6. Вивчення стабільності та обговорення результатів 
мікробіологічних та фармакологічних досліджень гелю

Наведено результати вивчення стабільності та структурно-механічних 
властивостей розробленого гелю, обговорено дані мікробіологічних та 
фармакологічних досліджень.

Вивчення стабільності гелю проводили на трьох серіях препарату, розфасованого 
у туби алюмінієві із внутрішнім лаковим покриттям та бушонами по 30,0 г, 
протягом 27 місяців. Термін зберігання гелю визначали при двох температурних 
режимах 8−15 °С (прохолодне місце) та 15−25 °С (кімнатна температура), 
відразу після приготування та через кожні 6 місяців зберігання протягом 27 
місяців. Стабільність гелю оцінювали за такими показниками: зовнішній вигляд 
(однорідність, відсутність розшарування) органолептичні показники (запах, 
колір), значення рН водних розчинів гелю, ідентифікація та кількісний вміст 
діючих і допоміжних речовин, середня маса вмісту туби. Отримані показники 
підтверджують стабільність гелю при зберіганні у тубах алюмінієвих по 30,0 
протягом двох років і температурі 8−15 °С у захищеному від світла місці. 

Досліджено залежність структурно-механічних властивостей розробленого ЛЗ 
від температури та швидкості зсуву. Визначення проводили при 18, 35 та 50 С, що 
відповідають передбачуваним температурам проведення технологічного процесу, 
зберігання та застосування. Зміна температур у вивченому інтервалі практично 
не впливає на тип текучості, що вказує на стабільність структури гелю, який 
може зберігатись за різних температурних умов (рис. 4). Визначено залежність 
структурної в’язкості від швидкості зсуву, яка свідчить про поступове зниження 
в’язкості при зростанні швидкості зсуву, що забезпечить необхідні параметри 
технологічного процесу та задовільні споживчі характеристики (рис. 5).

Рис. 4 Реограма гелю з КГЕ трави звіробою та квіток нагідок при температурах: 1 − 50 °С; 
2 − 35 °С; 3 − 18°С.
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Рис.5 Залежність структурної в’язкості гелю з КГЕ трави звіробою та квіток нагідок від швидкості 
зсуву при температурах: 1 − 50 °С; 2 − 35 °С; 3 − 18 °С.

Проведено дослідження МБЧ гелю з КГЕ трави звіробою та квіток нагідок. 
Дослідження проведено в умовах біологічної лабораторії відділу контролю 
якості АТ «Галичфарм» під керівництвом завідувача лабораторії канд. фарм. 
наук Н. В. Ділай.

Розроблено та підтверджено методику для виявлення мікроорганізмів 
Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г препарату. Загальне число 
аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – не більше 10² КУО в 1 г, загальне число 
дріжджових і плісеневих грибів (TYMC) – не більше 10¹ КУО в 1 г. Результати 
експерименту підтверджують, що препарат за ступенем мікробної контамінації 
відповідає вимогам ДФУ до оромукозних ЛЗ та для нашкірного застосування.

Вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності гелю проводили 
на базі кафедри фармакології ЛНМУ імені Данила Галицького під керівництвом 
проф. О. Р. Піняжка.

На основі проведеного дослідження гострої токсичності гелю доведено, що 
він не призводить до загибелі тварин при внутрішньошлунковому уведенні в 
дозі 10 000 мг/кг, що дозволяє віднести його до V класу токсичності речовин 
(відповідно до класифікації О. В. Стефанова).

Фармакологічними дослідженнями на моделі трафаретних ран у щурів 
підтверджено ранозагоювальну та на моделі карагенінового набряку доведено 
протизапальну дії. Експериментально встановлено, що запропонований ЛЗ не 
проявляє місцево-подразнюючої та шкірно-резорбтивної дії. 
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ВИСНОВКИ

У дисертації представлено теоретичне і експериментальне обґрунтування 
наукових підходів до розробки складу, технології та методів контролю якості 
комплексного густого екстракту трави звіробою і квіток нагідок та гелю на 
його основі для лікування ранових процесів на шкірі у другій та третій фазах і 
запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота. 

1. На підставі даних літературних джерел систематизовано інформацію 
з патогенезу, клінічних проявів, засобів і методів лікування ран з урахуванням 
фаз ранового процесу на шкірі та запальних захворювань слизової оболонки 
порожнини рота. Обґрунтовано доцільність розробки вітчизняного лікарського 
засобу для лікування ранових процесів на шкірі у другій і третій фазах та 
запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота у формі гелю на 
основі лікарської рослинної сировини – трави звіробою та квіток нагідок.

2. Проведено аналіз вітчизняного ринку лікарських засобів для лікування 
ранових процесів на шкірі у другій і третій фазах та для місцевого застосування 
у стоматології. Встановлено, що в обох групах переважають лікарські засоби 
рослинного походження. При порівняльному аналізі динаміки асортименту 
зазначених лікарських препаратів станом на 01.01.2014 р. і 01.01.2017 р. 
виявлено, що частка вітчизняних виробників зросла з 87,50 до 93,65% у 
першій групі і зменшилась з 83,34 до 55,00% у другій. Вітчизняні виробники 
надають перевагу настойкам, іноземні – мазям. Значна частина лікарських 
засобів вітчизняних виробників містить рослинні препарати на основі трави 
звіробою (57,90%) і квіток нагідок (82,70%). Підтверджено, що на ринку 
України відсутні вітчизняні лікарські засоби, у склад яких входять рослинні 
препарати на основі трави звіробою у комплексі з квітками нагідок у м’яких 
лікарських формах. Здійснено аналіз доказових даних у міжнародних базах: 
MedlinePlus, Cochrane та Drugs про лікарські засоби на основі рослинних 
препаратів трави звіробою і квіток нагідок і систематизовано інформацію про 
їх безпечне застосування. 

3. Із урахуванням вмісту біологічно активних речовин трави звіробою та 
квіток нагідок (флавоноїдів) визначено оптимальне співвідношення спиртових 
витяжок трави звіробою і квіток нагідок (1:10) для приготування комплексного 
густого екстракту. Розроблена технологія комплексного густого екстракту і 
запропонована технологічна схема виробництва.

4. Розроблено методи ідентифікації і кількісного визначення біологічно 
активних речовин у комплексному густому екстракті трави звіробою і 
квіток нагідок – флавоноїдів і гідроксикоричних кислот. На хроматограмі 
випробовуваного розчину плями флавоноїдів і гідроксикоричних кислот мали 
оранжево-жовту і блакитну флуоресценцію на рівні плям хроматограми розчину 
порівняння, які відповідали кверцетину, рутину, кофейній та хлорогеновій 
кислотам. Метод кількісного визначення флавоноїдів базується на визначенні 
оптичної густини досліджуваного розчину після взаємодії з алюмінію хлоридом 
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при довжині хвилі 425 нм. Вміст флавоноїдів повинен бути не менше 1,5% у 
перерахунку на гіперозид і сухий залишок.

5. На підставі проведених комплексних досліджень теоретично й 
експериментально обґрунтовано склад гелю з ранозагоювальною і протизапа-
ль ною дією: комплексний густий екстракт трави звіробою та квіток нагідок 2,0; 
камедь гуарова 2,4; пропіленгліколь 5,0; ніпагін (метилпарагідроксибензоат) 
і ніпазол (пропілпарагідроксибензоат) (3:1) 0,25; вода очищена до 100,0. 
Розроблена раціональна технологія і запропонована технологічна схема 
виробництва, яка складається з п’яти стадій основного процесу (відважування 
компонентів гелю, приготування розчину консервантів, приготування гелевої 
основи, приготування розчину густого екстракту, одержання і гомогенізація 
гелю) та трьох стадій упакування. За результатами мікробіологічних 
досліджень підтверджено ефективність консервантів ніпагіну і ніпазолу у 
співвідношенні 3:1.

6. Розроблено методики ідентифікації і кількісного визначення біологічно 
активних речовин у гелі з комплексним густим екстрактом трави звіробою і квіток 
нагідок. В якості маркерів було обрано біологічно активні речовини відповідно 
до ланцюжка лікарська рослинна сировина→рослинний препарат→лікарський 
засіб. На хроматограмі випробовуваного розчину плями флавоноїдів та 
гідроксикоричних кислот відповідали аналогічним плямам кверцетину, рутину, 
кофейній та хлорогеновій кислотам на хроматограмі розчину порівняння. 
Кількісне визначення флавоноїдів проводилося при довжині хвилі 425 нм 
методом абсорбційної спектрофотометрії. Вміст флавоноїдів повинен бути 
в інтервалі 0,255–0,345 мг/г. Опрацьовано методику кількісного визначення 
ніпагіну і ніпазолу за допомогою високоефективної рідинної хроматографії, 
вміст яких повинен становити 1,71 – 2,09 і 0,54 – 0,66 мг/г відповідно.

7. Визначено залежність структурно-механічних властивостей розробленого 
лікарського засобу від температури та швидкості зсуву. Дослідження проведено 
при 18, 35 та 50 °С. Встановлено, що при підвищенні температури спостерігається 
незначне зменшення в’язкості, що вказує на стабільність структури гелю, який 
може зберігатись за різних температурних умов. Визначено залежність структурної 
в’язкості гелю від швидкості зсуву; отримані дані свідчать про поступове зниження 
в’язкості при зростанні швидкості зсуву, що забезпечить необхідні параметри 
технологічного процесу та задовільні споживчі характеристики.

8. Досліджено стабільність та умови зберігання гелю з комплексним густим 
екстрактом трави звіробою та квіток нагідок. Встановлено термін придатності 
розробленого гелю – 2 роки при зберіганні у тубах алюмінієвих по 30,0 г і 
температурі 8−15 °С у захищеному від світла місці. Розроблено методику 
визначення мікробіологічної чистоти гелю з комплексним густим екстрактом 
звіробою та нагідок з урахуванням антимікробної дії лікарського засобу. 
Встановлено рівні мікробіологічної контамінації у відповідності до вимог 
Державної Фармакопеї України щодо оромукозних лікарських засобів та для 
нашкірного застосування.
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9. Експериментально встановлено, що запропонований лікарський 
засіб відповідає V класу токсичності речовин при внутрішньошлунковому 
введенні у дозі 10 000 мг/кг. Гель проявляє ранозагоювальну дію – коефіцієнт 
швидкості загоєння зростає від 0,37 до 36,5 та зменшується площа рани 
від 898±75,3 мм² до 32,5±5,1 мм² на 5 і 20 добу відповідно. За репаративною 
активністю препарат проявляє більш виражену активність, порівняно з маззю 
календули. Досліджуваний гель проявляє середньовиражену протизапальну 
дію – відмінності від показників нелікованих тварин становлять відповідно 
при внутрішньошлунковому введенні – 24,65 %, а при нанесенні зовнішньо – 
21,45 %. Експериментально встановлено, що досліджуваний гель не проявляє 
місцевоподразнюючої та шкірно-резорбтивної дії.

10. Розроблено проекти технологічних регламентів і методик контролю 
якості на виробництво комплексного густого екстракту трави звіробою та 
квіток нагідок і гелю на його основі, які апробовано в умовах Дослідного 
центру АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум». Фрагменти досліджень 
впроваджено у навчальний процес кафедр заводської технології ліків НФаУ, 
технології ліків і біофармації ЛНМУ імені Данила Галицького, управління 
та економіки фармації з технологією ліків ТДМУ імені І. Горбачевського, 
аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О. О. Богомольця, 
технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НУ 
«Львівська політехніка». На склад і технологію гелю з комплексним густим 
екстрактом трави звіробою і квіток нагідок одержано позитивний висновок 
на видачу патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи 
за заявкою № u201711587 від 27.11.2017.
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АНОТАЦІЯ

Шостак Т. А. Опрацювання складу, технології та дослідження м’яких 
лікарських засобів на основі екстракту трави звіробою і квіток нагідок з 
ранозагоювальною та протизапальною дією. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук зі 
спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація. – Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького, МОЗ України, Львів, 2018.

Дисертаційна робота присвячена отриманню рослинного препарату – 
комплексного густого екстракту (КГЕ) трави звіробою і квіток нагідок, 
теоретичному та експериментальному обґрунтуванню складу і розробці 
технології нового лікарського засобу – гелю з КГЕ трави звіробою і квіток 
нагідок для лікування ранових процесів на шкірі у 2-ій і 3-ій фазах та запальних 
захворювань слизових оболонок порожнини рота (СОПР) із ранозагоювальною 
та протизапальною дією.

Проведено комплексне дослідження, спрямоване на одержання КГЕ 
трави звіробою і квіток нагідок. Теоретично обґрунтовано та розроблено 
склад і технологію КГЕ. За допомогою фармакопейних методів вивчено 
фізико – хімічні властивості екстракту, опрацьовано методики ідентифікації 
та кількісного визначення БАР та нормативно-технічну документацію на 
рослинний препарат.

Теоретично обґрунтовано та експериментально розроблено склад і технологію 
гелю на основі КГЕ трави звіробою і квіток нагідок. Визначено органолептичні та 
фізико-хімічні властивості, запропоновано методики ідентифікації та кількісного 
визначення діючих та допоміжних речовин. 

Досліджено реологічні та мікробіологічні властивості гелю, доведена 
його стабільність і встановлено термін придатності протягом 2-х років при 
зберіганні у тубах алюмінієвих при температурі 8−15 °С у захищеному від 
світла місці.
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За результатами фармакологічних досліджень встановлено ранозагоювальну 
та протизапальну дію, експериментально доведено, що гель не проявляє місцево-
подразнюючої та шкірно – резорбтивної дії. 

Розроблено проекти методик контролю якості і технологічного регламенту на 
гель з КГЕ трави звіробою та квіток нагідок для лікування ранових процесів на 
шкірі у 2-ій і 3-ій фазах та запальних захворювань СОПР із ранозагоювальною 
та протизапальною дією.
Ключові слова: трава звіробою, квітки нагідок, комплексний густий екстракт, 

камедь гуарова, гель, рановий процес, захворювання слизової оболонки 
порожнини рота, фармацевтична технологія.

АННОТАЦИЯ

Шостак Т. А. Разработка состава, технологии и исследование мягких 
лекарственных средств на основе экстракта травы зверобоя и цветков 
календулы с ранозаживляющим и противовоспалительным действием. - 
Рукопись.

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, МЗ Украины, Львов, 2018.

Диссертационная работа посвящена разработке технологии, исследованию 
комплексного густого экстракта (КГЭ) травы зверобоя и цветков календулы и 
геля на его основе с ранозаживляющим и противовоспалительным действием 
для лечения раневых процессов на коже на второй и третьей стадиях и 
воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР). 
Обоснована актуальность разработки и внедрения в производство МЛС в 
форме гелей на основе травы зверобоя и цветков календулы для лечения 
данных заболеваний. С целью определения перспективного ЛРС в качестве 
объектов исследования были проанализированы информационные источники 
и обобщены данные по применению травы зверобоя и цветков календулы 
при лечении раневых процессов на коже на второй и третьей стадиях и 
воспалительных заболеваний СОПР.

Изложены результаты по разработке состава, технологии и исследования КГЭ 
травы зверобоя и цветков календулы. При разработке экстракта было определено 
соотношение травы зверобоя и цветков календулы 1:10. Получали КГЭ путем 
упаривания спиртовых вытяжек травы зверобоя и цветков календулы.

С учетом современных фармакопейных требований полученный 
экстракт был стандартизирован по следующим показателям: «Описание», 
«Идентификация», «Количественное определение», «Сухой остаток», 
«Тяжелые металлы», «Остаточные количества органических растворителей» и 
«Микробиологическая чистота». На КГЭ травы зверобоя и цветков календулы 
разработаны проекты ТР и МКК.
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Теоретически обоснован и экспериментально разработан оптимальный 
состав и рациональная технология геля на основе КГЭ травы зверобоя и 
цветков календулы. Определены органолептические и физико-химические 
свойства, предложены методики идентификации и количественного определения 
действующих и вспомогательных веществ. 

На состав и технологию геля с КГЭ травы зверобоя и цветков календулы 
получено положительное заключение по результатам формальной экспертизы о 
выдаче патента на полезную модель по заявке № u201711587 от 27.11.2017.

На основании проведенных исследований был разработан проект ТР и 
МКК на гель с КГЭ травы зверобоя и цветков календулы. Качество препарата 
регламентируется по следующим показателям: «Описание», «Масса содержимого 
контейнера», «Однородность», «Идентификация», «рН», «Количественное 
определение» и «Микробиологическая чистота».

Исследована стабильность и структурно-механические свойства 
разработанного геля, обсуждены результаты микробиологических и 
фармакологических исследований.

Изучение стабильности геля проводили на трех сериях препарата, 
расфасованного в тубы алюминиевые с внутренним лакированым покрытием по 
30,0 г, в течение 27 месяцев. Стабильность геля изучали при двух температурных 
режимах 8 − 15 °С и 15 − 25 °С. Полученные показатели подтверждают 
стабильность геля при хранении в тубах алюминиевых по 30,0 в течение двух 
лет и температуре 8 – 15 °С в защищенном от света месте.

Исследована зависимость структурно-механических свойств разработанного 
ЛС от температуры и скорости сдвига. Определение проводили при 18, 35 и 50 
°С. Изменение температур в изученном интервале практически не влияет на 
тип текучести, что указывает на стабильность структуры геля, который может 
храниться при различных температурных режимах. Определена зависимость 
структурной вязкости от скорости сдвига, которая свидетельствует о постепенном 
снижении вязкости при росте скорости сдвига, что обеспечит необходимые 
параметры технологического процесса и удовлетворительные потребительские 
характеристики.

Микробиологические исследования позволили сделать вывод, что по уровню 
микробной контаминации ЛС соответствует требованиям ГФУ к МЛС для 
оромукозного и накожного применения.

Фармакологическими исследованиями доказано ранозаживляющее и 
противовоспалительное действие; экспериментально установлено, что гель не 
проявляет местно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия. Результаты 
изучения острой токсичности геля подтвердили, что он не приводит к гибели 
животных при внутрижелудочном введении в дозе 10 000 мг/кг, что позволяет отнести 
его в соответствии с классификацией А. В. Стефанова к V классу токсичности.
Ключевые слова: трава зверобоя, цветки календулы, комплексный густой 

экстракт, камедь гуаровая, гель, раневой процесс, заболевания слизистой 
оболочки полости рта, фармацевтическая технология.
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ANNOTATION

Shostak T. A. Formulation development, technology and research of semi-
solid pharmaceutical preparation on the basis of hypericum herb extract and 
marigold flowers with wound-healing and anti-inflammatory properties. – The 
manuscript.

Dissertation in support of a Candidate of Pharmaceutical Sciences degree in 
specialty 15.00.01 “Technology of Medicines, Organization of Pharmacy and Forensic 
Pharmacy”. – Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, Ministry of Health 
of Ukraine, Lviv, 2018.

The dissertation is devoted to the acquisition of a new plant preparation - a 
complex soft extract (CSE) of hypericum herb and marigold fl owers, theoretical and 
experimental substantiation of the composition and development of the technology 
of a new medicinal product - gel from CDE of hypericum herb and marigold fl owers 
for the treatment of wound processes in the 2nd and 3rd phases and in diseases of 
mucous membrane epithelium of the mouth (MMEM) with wound healing and anti-
infl ammatory action.

Complex research was conducted aimed at obtaining CSE of hypericum herb and 
marigold fl owers. The composition and technology of CSE have been theoretically 
substantiated and developed. With the help of pharmacopoeial methods, the physical 
and chemical properties of the extract were studied; the methods of identifi cation and 
quantitative determination of drugs and the normative and technical documentation for 
the herbal preparation were developed.

The composition and technology of gel on the basis of CSE of hypericum herb 
and marigold fl owers were theoretically substantiated and experimentally developed. 
The organoleptic and physico-chemical properties were determined, methods of 
identifi cation and quantitative determination of active and auxiliary substances were 
proposed.

The rheological and microbiological properties of the gel have been investigated, its 
stability has been proved and the shelf life has been established for 2 years when stored 
in aluminum tubes at 8 − 15 °C in a place protected from light.

According to the results of pharmacological studies, it has been established wound 
healing and anti-infl ammatory effect, it has been experimentally proved that the gel 
does not exhibit locally irritating and skin-resorptive action.

The projects of quality control methods and technological regulations on gel of 
CSE of hypericum herb and marigold fl owers for the treatment of wound processes 
in the 2nd and 3rd phases and in diseases of MMEM with wound healing and anti-
infl ammatory action were developed.

Key words: hypericum herb, marigold fl owers, complex soft extract, guar gum, gel, 
wound process, oral mucosal disease, pharmaceutical technology.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

БАР –  біологічно активна речовина;
ГЛЗ –   готовий лікарський засіб;
ДР –  допоміжна речовина;
ДР ЛЗ – Державний реєстр ЛЗ України;
ДФУ –  Державна Фармакопея України;
КГЕ –  комплексний густий екстракт;
КУО –  колонієутворюючі одиниці;
ЛЗ – лікарський засіб;
ЛП − лікарський препарат;
ЛРС –  лікарська рослинна сировина;
ЛФ –  лікарська форма;
МБЧ –  мікробіологічна чистота;
МКЯ –  методи контролю якості;
МЛЗ –  м’який лікарський засіб;
РП – рослинний препарат;
СОПР – слизова оболонка порожнини рота;
ТШХ –  тонкошарова хроматогра фія.


