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В і д г у к  

на дисертаційну роботу Качапута Олександра 

Івановича на тему «Розробка складу і технології 

гормональних лікарських засобів у формі 

суспензій для парентерального застосування» на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – 

технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

 

Актуальність теми. Сучасні лікарські форми у вигляді суспензій для 

парентерального застосування мають певні переваги порівняно з 

традиційними розчинами для ін’єкцій. Зокрема, до таких переваг відноситься 

можливість пролонгування вивільнення активних речовин протягом певного 

періоду часу після кожної ін'єкції, що відповідно зменшує частоту ін'єкцій та 

підвищує комплаєнтність пацієнтів без шкоди для ефективності лікування, 

знижує частоту побічних ефектів та загальну вартість надання медичних 

послуг. 

Вагомого значення вказані переваги набувають при розробці 

препаратів для лікування ревматичної патології. При лікуванні 

ревматологічних хворих широко застосовується внутрішньосуглобове і 

навколосуглобове введення глюкокортикостероїдів (ГКС), що дозволяє 

істотно скорочувати терміни виробничої та/або побутової непрацездатності у 

цій великій категорії пацієнтів. Втім, наявні на вітчизняному ринку 

препарати ГКС у формі парентеральних суспензій у переважній більшості 

представлені лікарськими засобами закордонного виробництва, у зв’язку з 

чим на сьогоднішній день існує проблема забезпечення ревматологічних 

хворих якісними та доступними ліками вітчизняного виробництва. Слід 

зазначити, що вирішення даної проблеми має значимість не лише для 

практичної фармації, але й являє наукову цінність, оскільки передбачає 
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наукове обґрунтування складу і технології парентеральних суспензій на 

основі ГКС. 

На підставі зазначеного, вважаю, що дисертаційна робота Качапута 

Олександра Івановича, присвячена розробці складу і технології та 

дослідженню властивостей парентеральної суспензії на основі бетаметазону 

дипропіонату та бетаметазону фосфату, а також комбінованої парентеральної 

суспензії на основі гідрокортизону ацетату та лідокаїну гідрохлориду, є 

актуальною науковою працею. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт 

кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України»: Фармакоекономічне обґрунтування 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 (№ 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». 

Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Методологія 

дисертаційного дослідження є обґрунтованою. Чітко сформульована сутність 

наукової проблеми, логічно визначена мета, задачі, об'єкт і предмет 

дослідження. Дисертантом опрацьована велика кількість інформаційних 

джерел (161 посилання) та здійснено ряд тематичних оглядів літератури за 

темою дисертаційного дослідження. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 

дисертації, базуються на експериментальних даних і отримані на основі 

теоретичного та експериментального обґрунтування складу та технології 

комбінованих парентеральних суспензій на основі ГКС: бетаметазону 
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дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату; гідрокортизону ацетату та 

лідокаїну гідрохлориду. У ході виконання експериментальних досліджень 

використано сучасні методи дослідження, що дозволили розробити та 

стандартизувати МКЯ для розроблюваних гормональних комбінованих 

парентеральних суспензій: візуальний метод визначення відповідності опису 

та об’єму, що витягається з ампул; 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; потенціометричний метод визначення рН 

розчину; віскозиметричний метод визначення в’язкості; мікробіологічний 

метод для визначення ефективності антимікробних консервантів, 

стерильності та вмісту бактеріальних ендотоксинів. Достовірність 

результатів підтверджена достатньою кількістю статистично оброблених 

дослідів, отримані дані не викликають сумнівів. 

Дисертаційна робота викладена на 246 сторінках друкованого тексту і 

складається з анотації, вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку 

використаних літературних джерел і 15 додатків (43 стор.). Робота 

ілюстрована 56 таблицями та 26 рисунками. Список джерел літератури 

містить 161 джерело, з яких 79 кирилицею та 82 латиницею. 

У вступі дисертаційної роботи наведено актуальність теми, 

сформульовано мету та основні завдання дослідження, відзначено наукову 

новизну і практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Сучасний стан створення парентеральних 

суспензійних лікарських препаратів на основі гормональних субстанцій» 

проведено аналіз літератури щодо сучасного стану застосування АФІ ГКС у 

суспензійних лікарських формах. Досліджено асортимент на вітчизняному 

фармацевтичному ринку парентеральних суспензій на основі ГКС для 

місцевого лікування ревматоїдного артриту, остеоартриту та моноартрозів. 

Розглянуто та узагальнено основні підходи та вимоги до розробки лікарських 
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препаратів у формі парентеральних суспензій, описані групи допоміжних 

речовин, що використовуються при розробці цих лікарських форм. 

Висвітлено особливості технологічних стадій та виробничих умов для 

отримання парентеральних суспензій, серед яких виділені такі, що є 

критичними для забезпечення якості готового лікарського препарату. 

У другому розділі «Предмет і методи дослідження» наведені фізико-

хімічні та фармако-технологічні властивості лікарських та допоміжних 

речовин, що були використані при фармацевтичній розробці гормональних 

парентеральних суспензій. Представлені сучасні методи та методики 

проведення фармако-технологічних та аналітичних досліджень. 

Третій розділ «Теоретичне й експериментальне обґрунтування 

складу і технології парентеральної суспензії на основі бетаметазону 

дипропіонату та бетаметазону натрію фосфату» висвітлює результати 

експериментальних досліджень з розробки складу та технології 

парентеральної суспензії під умовною назвою «Бетаметазон». Дослідження 

було виконано з використанням методів математичного планування – 

побудови плану експерименту у вигляді греко-латинського квадрату, що 

дозволило вивчити вплив 19 допоміжних речовин, широко використовуваних 

вітчизняними та закордонними фармацевтичними виробниками при 

створенні суспензій для ін’єкцій. Дисертантом досліджено такі параметри, як 

час змочування бетаметазону дипропіонату, ресуспендованість, час стійкості 

суспензії, в’язкість, осмоляльність та стабільність показника рН при 

зберіганні. За допомогою дисперсійного аналізу встановлений оптимальний 

якісний склад допоміжних речовин парентеральної суспензії: обґрунтовано 

використання полісорбату 80, натрію хлориду, динатрію фосфату безводного 

та комбінації натрію кармелози і поліетиленгліколю 4000 у якості 

сурфактанту, осмотичного агенту, буферного агенту та суспендуючих агентів 

відповідно. Оптимальний кількісний вміст обраних допоміжних речовин 

визначено методом випадкового балансу за допомогою діаграм розсіювання. 
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На основі регресійного аналізу досліджено залежності часу стійкості 

суспензії, в’язкості та часу змочування бетаметазону дипропіонату від таких 

факторів, як вміст натрію кармелози та поліетиленгліколю 4000 та 

температура води для ін’єкцій для змочування бетаметазону дипропіонату. 

Обґрунтовано оптимальні межі рН та здатність буферної системи 

забезпечити відповідність основних показників якості парентеральної 

суспензії «Бетаметазон» при зберіганні. Вивчено вплив поверхнево-активних 

речовин, суспендуючих, буферних та осмотичних агентів на якість, хімічну 

та фізичну стабільність досліджуваної суспензії. 

У якості первинної упаковки для розроблюваної парентеральної 

суспензії обрано скляні ампули з прозорого скла першого гідролітичного 

класу та вивчено стабільність готового лікарського засобу у вибраному типі 

первинної упаковки, на основі чого підтверджено відсутність впливу її 

матеріалу на показники якості суспензії «Бетаметазон». 

Експериментальними дослідженнями по визначенню хімічної 

сумісності з розчином допоміжних речовин обґрунтовано вибір фільтруючих 

матеріалів поліефірсульфону та полівініліденфториду; доведено відсутність 

сорбції АФІ та ДР препарату цими матеріалами. 

Проведені дослідження дозволили створити оптимальний склад 

парентеральної суспензії «Бетаметазон» із встановленим терміном 

зберігання, що становить не менше 24 місяців при температурі не вище 25ºС. 

У четвертому розділі «Теоретичне й експериментальне 

обґрунтування складу і технології ін’єкційної суспензії на основі 

гідрокортизону ацетату та лідокаїну гідрохлориду» наведено результати 

експериментальних досліджень з розробки оптимальних складу та технології 

парентеральної суспензії «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид». 

За допомогою проведення реологічних досліджень показано, що 

суспензія являє собою ньютонівську рідину. Кінематична стабільність та 

седиментаційна стійкість суспензії підтверджена дослідженнями значень 

дзета-потенціалу в широкому діапазоні рН. 
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Розроблено технологічний процес виготовлення парентеральної 

суспензії «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид» із використанням 

стерильної субстанції АФІ. При цьому дисертантом також запропоновано й 

апробовано технологічний підхід, що передбачає використання нестерильної 

субстанції гідрокортизону ацетату з послідуючою її термічною стерилізацією 

під час технологічного процесу одержання готової лікарської форми. Обидва 

розроблені технологічні способи характеризуються ідентичною якістю 

готового продукту та відповідають вимогам ДФУ та європейським 

регуляторним вимогам до вибору способу стерилізації. 

Досліджена та підтверджена стабільність при зберіганні готового 

лікарського препарату у первинній упаковці – скляних ампулах з прозорого 

скла першого гідролітичного класу. 

У п’ятому розділі «Розробка методів контролю якості, 

мікробіологічні та фармакологічні дослідження гормональних 

парентеральних суспензій «Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + 

лідокаїну гідрохлорид» наведено наукове обґрунтування методів контролю 

якості створених лікарських засобів. Розроблені аналітичні методики 

валідовані згідно вимог ICH Q2(R1). 

Новизна одержаних результатів. Проведені дисертантом комплексні 

дослідження впливу фармако-технологічних факторів на якість 

парентеральної суспензії дозволили розробити науково обґрунтовані склад та 

технологію нового вітчизняного препарату «Бетаметазон» у формі суспензії 

для ін’єкцій, що додатково, окрім бетаметазону дипропіонату, містить 

бетаметазону натрію фосфат. 

На основі результатів вивчення фізико-хімічних та фармако-

технологічних показників АФІ гідрокортизону ацетату та лідокаїну 

гідрохлориду, а також допоміжних речовин, розроблено якісний та 

кількісний склад парентеральної суспензії «Гідрокортизону ацетат + 

лідокаїну гідрохлорид». Вперше теоретично та експериментально 
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обґрунтовано економічно доцільну технологію розробленої гормональної 

суспензії для парентерального застосування. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених 

досліджень розроблено проекти технологічних регламентів та аналітичні 

методики на готові лікарські засоби у формі парентеральних суспензій 

«Бетаметазон» та «Гідрокортизону ацетат + лідокаїну гідрохлорид». 

Технологія та аналітичні методики на розроблені препарати апробовано та 

впроваджено в промислових умовах на підприємстві ПАТ «Фармак». 

Фрагменти дисертаційної роботи також впроваджені у навчальний 

процес ряду кафедр фармацевтичних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів медичного профілю України. 

Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на 4-

х наукових та науково-практичних конференціях, а також на VIII 

Національному з’їзді фармацевтів України. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях і авторефераті. За матеріалами дисертації опубліковано 

11 наукових праць, у тому числі 4 статті у наукових фахових виданнях 

України, 2 статті в іноземних наукових виданнях, 5 тез доповідей.  

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Основні наукові положення, отримані результати і 

рекомендації виконаного дисертаційного дослідження досить повно 

висвітлено в авторефераті. Автореферат відповідає вимогам, що 

ставляться МОН України, до авторефератів дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. 

Зміст автореферату та основні положення дисертації є 

ідентичними. 

Відповідність дисертації спеціальності і галузі науки, за якими вона 

представлена до захисту. Дисертаційна робота відповідає паспорту 

наукової спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація   
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Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та автореферату, 

завершеності дисертації в цілому. 

Позитивно характеризуючи дану роботу, необхідно відмітити деякі 

зауваження: 

1. У другому розділі бажано було б навести методики визначення часу 

змочування порошків, часу стійкості суспензії та 

ресуспендованості. 

2. Потребує обґрунтування концентрація АФІ  у вкладі суспензій, що 

розробляються. 

3.  У розділі 3 (стор.101) наведені теоретично розраховані значення 

осмоляльності суспензії Бетаметазон без натрію хлориду. Чому 

осмоляльність не була визначена експериментально? 

4. При математичному плануванні експерименту з вибору виду 

допоміжних речовин у складі суспензії «Бетаметазон» треба було б  

навести кількісні рівні досліджуваних факторів. Яку рН створювали 

буферні агенти? 

5. У роботі зустрічаються граматичні помилки (стор. 34, 42, 46, 73). 

Зазначені дискусійні моменти не є суттєвими та не впливають на 

цінність дослідження. Дисертаційна робота виконана на високому 

науковому рівні, характеризується єдністю змісту, гарним стилем 

викладення наукових положень і висновків, що забезпечує доступність 

сприйняття та осмислення матеріалів дослідження. 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.   

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.  

Рецензована робота не тему: «Розробка складу і технології 

гормональних лікарських засобів у формі суспензій для парентерального 

застосування» за актуальністю, обсягом виконаних досліджень, 

достовірністю, новизною, значенням отриманих результатів, ступенем 

обґрунтованості наукових положень і рекомендацій, результатами  
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