
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Качапута Олександра Івановича: «Розробка складу та технології 

гормональних лікарських засобів у формі суспензій для парентерального 

застосування», яка представлена у спеціалізовану вчену раду Д 35.600.02 у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького на 

здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук 

за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи 

та судова фармація 

 

Актуальність теми дисертації та її зв’язок з державними чи галузевими 

науковими програмами. 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. Ревматична патологія посідає третє місце після 

захворювань органів кровообігу та травлення. Найбільшу частку серед 

ревматологічних недугів становить ревматоїдний артрит – одне з найбільш 

інвалідизуючих та поширених захворювань сполучної тканини. 

При суглобовій формі ревматоїдного артриту з переважним ураженням 

великих суглобів доцільним є внутрішньосуглобове введення 

глюкокортикостероїдів. Поширеними є «депо-форми» глюкокортикостероїдів, які 

забезпечують тривалу терапевтичну дію після введення парентеральним шляхом. 

Одним із напрямків пролонгування терапевтичної дії лікарських препаратів (ЛП) 

є використання суспензійних ін’єкційних форм для застосування в ревматології. 

Спектр комбінованих препаратів вітчизняного виробництва у формі 

суспензій для ін'єкцій специфічного призначення для місцевого лікування 

ревматоїдного артриту, остеоартриту та різноманітних 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 ЛП у формі парентеральних суспензій на основі 
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глюкокортикостероїдів бетаметазону дипропіонату, бетаметазону натрію фосфату 

та гідрокортизону ацетату є актуальною. 

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» (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». 

Новизна дослідження та одержаних результатів. Наукова новизна 

досліджень полягає в тому, що на основі комплексного вивчення впливу 

фармако-технологічних факторів на стабільність бетаметазону дипропіонату, 

його взаємодії з допоміжними речовинами 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 

бетаметазону натрію фосфат. 

На основі результатів дослідження фізико-хімічних та фармако-

технологічних показників гідрокортизону ацетату та лідокаїну гідрохлориду, а 

також допоміжних речовин, 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. 

Значення результатів дослідження для науки та практики. Одержані 

О.І. Качапутом результати мають важливе значення, оскільки дисертантом 

створено та запропоновано для практичної медицини два нові вітчизняні ЛП у 

формі парентеральних суспензій для застосування у ревматології. 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 

урахуванням апаратурно-технологічного устаткування виробництва. 

Технологія та аналітичні методики аналізу суспензій апробовані та 

впроваджені в промислових умовах на підприємстві ПАТ «Фармак». 

Фрагменти роботи впроваджено у навчальний процес кафедр ряду вищих 

медичних і фармацевтичних навчальних закладів України  IV рівня акредитації. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність. Аналіз матеріалів дисертації 

показує, що дослідження виконані на сучасному науковому рівні. Усі наукові 

положення, висновки та практичні рекомендації базуються на 

експериментальному матеріалі і логічно витікають з одержаних результатів. 

Загальні висновки до дисертації викладені чітко, стисло і повністю відображають 

результати проведеної роботи, а їх достовірність не викликає сумніву.  Матеріал, 

наведений у дисертаційній роботі  Качапут О.І., є новим як з наукової точки зору, 

так і перспективним для впровадження у практичну фармацію та медицину. 

О.І. Качапут чітко формулює задачу дослідження, визначає його мету та 

завдання, впевнено орієнтується у питаннях експериментальних досліджень в 

рамках фармацевтичної розробки парентеральних суспензійних ЛЗ на основі 

глюкокортикостероїдів. 

Повнота викладення основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях. Наукові положення, результати експериментальних 

досліджень та сформульовані висновки у повній мірі викладені у наукових 

публікаціях. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових робіт, у тому 

числі 4 статті у наукових фахових виданнях України; 2 статті – в іноземних 

наукових виданнях; 5 тез доповідей. 

Вважаю, що опубліковані результати достатньо повно відображають зміст 

дисертаційної роботи. 
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Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційної роботи 

і відображає обсяг, новизну, теоретичне та практичне значення проведених 

досліджень. 

Оцінка змісту та оформлення дисертації, її завершеності в цілому. 

Дисертація О.І. Качапута має традиційну структуру, складається з анотації, 

вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних 

джерел та 15 додатків. Список використаної літератури містить 161 джерело, у 

тому числі 79 кирилицею та 82 латиницею. Робота ілюстрована 56 таблицями та 

26 рисунками. 

У вступі представлена актуальність дисертаційного дослідження, 

обґрунтована мета та основні завдання, сформульовані наукова новизна і 

практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Сучасний стан створення парентеральних 

суспензійних лікарських препаратів на основі гормональних субстанцій» 

узагальнено основні підходи та вимоги до розробки парентеральних суспензійних 

ЛП. Описано основні групи допоміжних речовин, що використовуються при 

розробці складу парентеральних суспензійних ЛП, охарактеризовано конкретні 

представники та їх функціональне призначення. 

Автором 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 у первинну упаковку для 

забезпечення якості готового ЛП у формі суспензії для ін'єкцій. 

Також у даному розділі О.І. Качапутом розглянуто сучасний стан 

застосування субстанцій глюкокортикостероїдів у суспензійних лікарських 

формах.  Проведено дослідження ринку України щодо асортименту ЛП у формі 

суспензій для ін'єкцій на основі гормональних субстанцій для лікування 

ревматоїдного артриту, остеоартриту та різноманітних моноартрозів. 

Встановлено, що спектр комбінованих препаратів вітчизняного виробництва у 



5 

 

формі суспензій для ін'єкцій даного терапевтичного напрямку обмежений, а 

наявні препарати представлені, в основному, ЛЗ закордонних виробників. 

У другому розділі «Об’єкти і методи дослідження» висвітлено основні 

характеристики діючих та допоміжних речовин, які були використані при 

фармацевтичній розробці досліджуваних парентеральних суспензій, а також 

представлено сучасні методи дослідження, що були взяті за основу при 

фармацевтичній розробці даних ЛП. 

У третьому розділі «Теоретичне й експериментальне обґрунтування 

складу і технології парентеральної суспензії на основі бетаметазону 

дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату» наведено результати 

експериментальних досліджень з розробки складу та технології парентеральної 

суспензії під умовною назвою «Бетаметазон». За допомогою методів 

математичного планування експерименту, а саме греко-латинського квадрату, 

методу випадкового балансу та регресійного аналізу, було 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 ЛП. 

О.І. Качапутом за проведеними дослідженнями розроблено та апробовано в 

промислових умовах ПАТ «Фармак» проект технологічного регламенту на 

виробництво парентеральної суспензії «Бетаметазон», що складається з таких 

основних стадій: отриманням розчину допоміжних речовин, стерилізуюча 

фільтрація розчину допоміжних речовин, об’єднання в асептичних умовах 

стерильного розчину допоміжних речовин зі стерильною субстанцією 

бетаметазону дипропіонату, перемішування та гомогенізація, розлив в 

асептичних умовах у первинну упаковку. 

Науково обґрунтовано вибір первинного пакування ампул з прозорого скла 

першого гідролітичного класу. На основі результатів вивчення стабільності 

розробленої суспензії «Бетаметазон» встановлено термін зберігання препарату, 

що становить не менше 24 місяців при температурі не вище 25 °С. 
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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 під умовною назвою 

«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид». Встановлено, що найбільшою 

мірою на агрегативну та седиментаційну стабільність дисперсної системи на 

основі субстанції гідрокортизону ацетату впливають полісорбат 80, повідон К-17 

та наявність у складі невеликої концентрації органічних розчинників, таких, як 

диметилацетамід. 

Шляхом експериментальних досліджень підтверджено оптимальність 

обраних меж рН (5,0 – 7,0) розробленої суспензії та здатність буферної системи 

забезпечити її стабільність. 

На основі аналізу результатів експериментів з визначення хімічної 

сумісності фільтруючих матеріалів з розчином допоміжних речовин суспензії 

«Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» у динамічних та статичних 

умовах науково обґрунтовано вибір фільтруючих матеріалів – поліефірсульфону 

та полівініліденфториду. Доведено відсутність хімічної взаємодії між матеріалом 

фільтру та розчином допоміжних речовин суспензії. 

Розроблено проект технологічного регламенту на виробництво 

суспензійного препарату «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид». 

Технологія виготовлення препарату апробована в умовах цеху з виробництва 

стерильних рідких ЛЗ ПАТ «Фармак». 

На основі аналізу отриманих результатів з вивчення стабільності 

розробленої суспензії «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» 

встановлено термін зберігання суспензії, що становить не менше 24 місяців при 

температурі не вище 25 °С. 

У п’ятому розділі «Розробка методів контролю якості, мікробіологічні 

та фармакологічні дослідження гормональних парентеральних суспензій 

«Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид» 

представлено результати з вивчення основних органолептичних, фізико-хімічних 
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та фармако-технологічних показників якості парентеральних суспензій 

«Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + Лідокаїну гідрохлорид»: опис, рН, 

ресуспендованість, в’язкість, розмір часток, прохідність через голку, об’єм, що 

витягається. Розроблено МКЯ для досліджуваних парентеральних суспензій. 

Розроблено та валідовано із застосуванням методу РХ доступні, точні та 

чутливі аналітичні методики ідентифікації та кількісного визначення діючих 

речовин та антимікробних консервантів, а саме: бетаметазону дипропіонату, 

бетаметазону натрію фосфату, гідрокортизону ацетату, лідокаїну гідрохлориду, 

метилпарагідроксибензоату, пропілпарагідроксибензоату, бензилового спирту. 

Розроблено та валідовано аналітичні методики з контролю супровідних 

домішок у досліджуваних парентеральних суспензіях.  

Проведено мікробіологічні випробування за показниками якості 

«Стерильність», «Бактеріальні ендотоксини» та «Ефективність антимікробного 

консерванту». Отримані в рамках проведених досліджень результати свідчать про 

відповідність розроблених парентеральних суспензій діючій редакції ДФУ за 

вказаними вище показниками якості. 

Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та автореферату, 

завершеності роботи в цілому. При загальній позитивній оцінці дисертаційної 

роботи необхідно навести певні зауваження. 

1. У розділі 1, таблиця 1.5 «Вимоги до первинного пакування» є досить 

об’ємною за наведеною інформацією, яку можна було б представити у 

додатках до дисертації. 

2. При розробці технології для обох досліджуваних парентеральних суспензій 

наведено результати вивчення хімічної сумісності матеріалу 

фільтрувальної мембрани з розчинами допоміжних речовин. У той же час, 

враховуючи відсутність стадії термічної стерилізації готової продукції у 

первинній упаковці, фільтрація розчину допоміжних речовин через фільтр з 

розміром пор 0,2 мкм є однією з критичних точок для забезпечення 

стерильності готових суспензій. У дисертаційній роботі не деталізовано як 

саме (яким методом) та на якій стадії технологічного процесу 
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контролюється герметичність стерилізуючого фільтру з розміром пор 0,2 

мкм. 

3.  Оскільки для розроблених парентеральних суспензій у якості первинної 

упаковки використовуються скляні ампули номіналу 2 мл, враховуючи 

невисоку концентрацію діючих речовин, що являють собою тверду 

нерозчинну дисперсну фазу, стадія розливу парентеральних суспензій у 

первинну упаковку буде мати високу критичність для технологічного 

процесу з точки зору однорідності розподілення лікарських речовин в 

ампулах. У дисертаційній роботі варто було б більш деталізовано навести 

опис даного процесу з ідентифікацією критичних параметрів на цій стадії. 

4. У тексті дисертації зустрічаються окремі орфографічні, синтаксичні та 

технічні помилки. 

Наведені зауваження не є суттєвими для загальної позитивної оцінки 

рецензованої роботи, не впливають на високий рівень наукового та практичного 

значення дисертації, яка є закінченою науковою роботою, виконаною і 

оформленою у відповідності до існуючих вимог. 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження у практиці. Проведені О.І. Качапутом наукові дослідження мають 

комплексний характер за типом фармацевтичної розробки. Враховуючи 

впровадження у серійне виробництво парентеральної суспензії «Бетаметазон» та 

високий рівень готовності до впровадження суспензії «Гідрокортизону ацетат + 

Лідокаїну гідрохлорид», доцільно було б у найближчий час впровадити її у 

серійне промислове виробництво. Разом з тим, враховуючи інноваційність 

використаних підходів, перспективним є видання інформаційних листів з 

окремих етапів технології парентеральних суспензій, таких, як спосіб стерилізації 

субстанцій діючих речовин суспензій, спосіб підбору буферних систем та 

стабілізаторів при виробництві парентеральних суспензій тощо. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота О.І. Качапута на тему: «Розробка складу та технології 

гормональних лікарських засобів у формі суспензій для парентерального  






