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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Концепція розвитку 
фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 роки ( Наказ 
МОЗ України від 13.09.2010 р. №769 ) передбачає створення лікарських засобів (ЛЗ) 
нового покоління з доказовою ефективністю. На сьогодні актуальними є пошук та 
розробка безпечних ЛЗ для лікування цукрового діабету (ЦД). Дана патологія має важкі 
медико-соціальні наслідки та займає третє місце у структурі захворюваності у світі. За 
даними ВООЗ та Міжнародної діабетичної федерації діабетом хворіє близько 422 млн. 
осіб, кількість яких за останні 5 років зросла на 26 %, зокрема за рахунок ЦД 2 типу. 

Терапія ЦД та його ускладнень синтетичними препаратами спричиняє підвищене 
навантаження на системи детоксикації, екскреції та призводить до небажаних взаємодій, 
тому для комплексного лікування ЦД та його ускладнень доцільним є використання ЛЗ 
на основі рослинних сполук. ЛЗ рослинного походження (ЛЗРП) пом'якшують вплив 
синтетичних препаратів на усі ланки патогенетичного процесу, нетоксичні, не дають 
побічних ефектів. Аналіз даних Державного реєстру (ДР) ЛЗ показав що на ринку 
України зареєстровано 13,6% ЛЗРП з гіпоглікемічною дією. Серед ЛЗРП лише 8% 
становлять таблетки, тому актуальним завданням є розробка нових ЛЗ у формі таблеток 
на основі стандартизованих рослинних екстрактів, які є більш раціональними, 
забезпечують точність дозування біологічно активних речовин (БАР) та зручність 
використання. 

Аспекти створення комбінованих антидіабетичних ЛЗРП вивчалися 
зарубіжними авторами [M. Kania et al., 2010; G. Bubueanu, 2015; J. Lee, 1016; Lingli 
Zhang et al., 2016]. В Україні проводяться дослідження із вивчення антидіабетичної дії 
рослинних препаратів [Г.Я. Клевета і співавт., 2009; Св. М. Коваленко, 2010; 
В.А. Рибак і співавт., 2013; О.А. Рубан і співавт., 2015; М.І. Лупак, 2015; А.Л. Загайко 
і співавт., 2016; О.М. Кошовий і співавт., 2016; В.С. Клеванова, 2016; Х.І. Курило і 
співавт., 2017]. Наукові дослідження підтверджують ефективність та перспективність 
застосування фітоекстрактів на основі чорниці звичайної та козлятника лікарського у 
фармакотерапії ЦД [М.І. Лупак, 2015; О.А. Рубан і співавт., 2015; І.О. Количев і 
співавт., 2015; А.Л. Загайко і співавт., 2016; Х.І. Курило і співавт., 2016; 
В.П. Філімоненко і співавт., 2016; М.Р. Хохла і співавт., 2016]. Проте не було 
системно обгрунтовано науково-методичні засади технології комбінованих 
препаратів з цукрознижуючою та антиоксидантною дією, які містять екстракти 
чорниці звичайної та козлятника лікарського у комбінації з таурином. 

Недостатній асортимент антидіабетичних вітчизнятих ЛЗ у формі таблеток на 
основі стандартизованих екстрактів листя чорниці звичайної та трави козлятника 
лікарського зумовлює актуальність розробки складу, технології та методів 
стандартизації нового комбінованого таблетованого ЛЗ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом проблемної комісії 

"Фармація" МОЗ та НАМН України (протокол № 50 від 20.02.2008 р.) і є фрагментом 
комплексної науково-дослідної роботи ЛНМУ ім. Данила Галицького (№ державної 
реєстрації 0111U010625; 0116U004504, шифр теми ІН.10.01.0001.11; ІН.10.01.0001.16). 
Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради фармацевтичного 
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факультету 19 грудня 2007 року (протокол № 4), перезатвердженна18 квітня 2018 року 
(протокол № 3). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне та експериментальне 
обгрунтування складу, технології та методів стандартизації таблеток на основі 
екстрактів листя чорниці і трави козлятника в комбінації з таурином для профілактики і 
лікування ЦД 2 типу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
 узагальнити сучасні дані літератури щодо фармакотерапії ЦД, проаналізувати 
ринок пероральних цукрознижуючих лікарських засобів (ПЦЛЗ) для обгрунтування 
доцільності розробки гіпоглікемічних ЛЗРП у формі таблеток на основі екстрактів 
чорниці звичайної і козлятника лікарського у комбінації з таурином, систематизувати 
дані літератури, щодо сучасного стану виробництва та дослідження таблетованих 
лікарських препаратів (ЛП) в Україні та світі; 
 вивчити фармако-технологічні властивості подрібненої лікарської рослинної 
сировини (ЛРС), оптимізувати умови екстрагування основних БАР з листя чорниці та 
трави козлятника для отримання сухих екстрактів та дослідити фізико-хімічні і фармако-
технологічні властивості порошкоподібних активних фармацевтичних інгредієнтів 
(АФІ); 
 провести вибір допоміжних речовин (ДР) для розробки таблеток на основі 
екстрактів листя чорниці, трави козлятника і таурину, використовуючи методи 
математичного планування експерименту (МПЕ); 
 розробити оптимальний склад i технологію таблеток на основі сухих екстрактів 
листя чорниці та трави козлятника у комбінації з таурином; 
 розробити методики стандартизації сухих екстрактів листя чорниці, трави 
козлятника і таблеток на їх основі в комбінації з таурином та провести їх валідацію; 
 розробити проекти технологічних регламентів (ТР) та методів контролю якості 
(МКЯ) на таблетки екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину; 
 вивчити стабільність розроблених таблеток у процесі зберігання та обгрунтувати 
умови зберігання і термін придатності; 
 проаналізувати та узагальнити результати фармакологічних досліджень 
розроблених таблеток. 

Об’єкти дослідження. Листя чорниці звичайної, трава козлятника лікарського, 
сухий екстракт листя чорниці та сухий екстракт трави козлятника, таурин, ДР, 
експериментальні серії порошкових мас для таблетування і таблетки. 

Предмет дослідження. Розробка науково-обгрунтованого складу, технології і 
методів стандартизації комбінованих таблеток на основі екстрактів листя чорниці і трави 
козятника та таурину для фармакотерапії ЦД 2 типу. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених у дисертаційній роботі завдань 
були використані наступні методи дослідження:  
 методи наукового дослідження (аналіз, узагальнення, обгрунтування, висновки); 
 методи оцінки технологічних властивостей ЛРС; фармако-технологічні методи 
оцінки технологічних і фізичних властивостей порошкоподібних систем та таблеток; 
 математично-статистичні методи планування експерименту і обробки результатів 
дослідження; 
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 фізико-хімічні методи ідентифікації та кількісного визначення БАР (тонкошарова 
хроматографія (ТШХ), високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ), абсорбційна 
спектрофотометрія); 
 біологічні (дослідження гострої токсичності та специфічної фармакологічної 
активності). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше науково обгрунтовано та 
експериментально підтверджено оптимальний склад, технологію та методи 
стандартизації таблеток на основі екстрактів листя чорниці і трави козлятника в 
комбінації з таурином для лікування і профілактики ЦД 2 типу та його ускладнень. 

За допомогою сучасних фізико-хімічних та технологічних методів аналізу 
опрацьовано технологію сухих екстрактів листя чорниці і трави козлятника, досліджено 
фармако-технологічні і фізичні характеристики отриманих сухих екстрактів. 

За допомогою гіпер-греко-латинського квадрату досліджено залежність 
технологічних параметрів порошкових мас для таблетування і таблеток екстрактів листя 
чорниці і трави козлятника та таурину від додавання 30 ДР. За допомогою рівнянь 
регресії другого порядку встановлено взаємозв´язок між кількісними факторами та 
фармако-технологічними властивостями порошкових мас для таблетування і таблеток. 

Розроблено та валідовано методики контролю якості запропонованих таблеток. 
Обгрунтовано умови та термін їх зберігання, які забезпечують стабільність таблеток в 
оригінальній упаковці. 

Експериментально доведено біологічну безпечність та ефективну гіпоглікемічну 
активність запропонованих таблеток. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено і запропоновано для 
практичної фармації гіпоглікемічний ЛЗ у формі таблеток на основі екстрактів листя 
чорниці і трави козлятника в комбінації з таурином для профілактики та комплексної 
терапії ЦД 2 типу. 

Розроблено проекти МКЯ та ТР на сухі екстракти листя чорниці і трави 
козлятника (акти апробації від 07.02.2018 р. та від 15.02.2018 р.) та на розроблені 
таблетки на їх основі в поєднанні з таурином (акти апробації від 26.02.2018 р.), які було 
апробовано в умовах виробництва АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум». 

Окремі фрагменти наукових досліджень впроваджено у навчальний процес 
кафедр: технології ліків і біофармації та організації і економіки фармації, технології 
ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (акти впровадження від 04.12.2017 р. та від 
07.12.2017 р.); кафедри фармацевтичної технології та біофармації Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 
16.02.2018 р.); кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університету імені І. Я. Горбачевського (акт 
впровадження від 22.02.2018 р.); кафедри організації та економіки фармації і 
технології ліків Івано-Франківського національного медичного університету (акт 
впровадження від 12.02.2018 р.); кафедри фармації Вінницького національного 
медичного університету імені М.І. Пирогова (акт впровадження від 15.01.2018 р.); 
кафедри фармації ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» (акт 
впровадження від 19.12.2017 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною самостійною 
працею. Спільно з науковим керівником визначено мету та задачі наукових досліджень, 
розроблено методичні підходи для реалізації експериментальних досліджень. Автором 
особисто проаналізовано і узагальнено дані літератури за темою дослідження. 
Розроблено технологію сухих екстрактів і вивчено їх фізичні, фармако-технологічні 
властивості, опрацьовано методи стандартизації отриманих екстрактів. Теоретично 
обгрунтовано та експериментально підтверджено раціональну технологію та 
оптимальний склад таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину. 
Вивчено вплив ДР на показники якості таблеток. Розроблено проекти ТР та МКЯ 
готових таблеток, які апробовано в умовах промислового виробництва. Проаналізовано 
та узагальнено результати фармакологічних та токсикологічних досліджень. 
Узагальнено та статистично оброблено експериментальні дані досліджень.  

Персональний внесок дисертанта в опублікованих наукових працях зі 
співавторами (Т.А. Грошовим, О.М. Заліською, І. М. Кліщем, Л.В. Бензелем, Л.В. 
Вронською, Г.Ю. Яцковою, О.І. Онишків, Н.М. Белей, С.Я. Белей, В.М. Ковалем, 
А.І. Денис, М.А. Єжнед, А.С. Вольською, О.Г. Смалюх, М.І. Нестер, І.Ю. Ревяцьким, 
В.Я Шалатою, Х.І. Курило, Н.З. Тимофтевич, О.А. Мельник, Н.О. Зарівною, 
Р.М. Лисюком, І. Матлавською, І. Елнаін-Войташек, М.Б. Чубкою, З.В. Дуркот, 
О.В. Тригубчак, Ю.А. Равлів, О.І. Гордієнко, Н.М. Максимович, М.В. Слабим, 
Б.Л. Парновським, О.Б. Блавацькою, Н.В. Бик, І.Г. Худзіком, А.І. Бойком, Ю.В. Качерай, 
К.І. Сметаніною, С.О. Климишиною, О.Б. Піняжко, Я.О. Гриньків, В.В. Толубаєвим) 
вказано у тексті дисертації та в авторефераті у списку фахових публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 
представлено на наступних науково-практичних конгресах, конференціях та з’їздах: 
ІІ Міжнародна наук.-практ. конф. "Науково-технічний прогрес і оптимізація 
технологічних процесів створення лікарських препаратів" (Тернопіль, 2007); 
Всеукраїнський конгрес "Сьогодення та майбутнє фармації " (Харків, 2008); 3-тя наук.-
практ. конф. "Науково-технічний прогрес " (Тернопіль, 2009); Ювілейна наук.-практ. 
конф. з міжнародною участю "Фармакогнозія XXI століття. Досягнення та перспективи 
" (Харків, 2009); 4-та наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Науково-технічний 
прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" 
(Тернопіль, 2011); наук.-практ. конф. "XV Міжнародний медичний конгрес студентів та 
молодих вчених" (Тернопіль, 2011); ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. "Хімія 
природних сполук" (Тернопіль, 2012); ІІІ наук.-практ. конф. присвячена пам'яті д.м.н., 
проф. О.П. Викторова "Безопасность и нормативно-правовое сопровождение 
лекарственных средств: от разработки до медицинского применения" (Київ, 2013); 5-та 
наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація 
технологічних процесів лікарських препаратів" (Тернопіль, 2013); наук.-практ. конф. 
присвячена 110-річчю з дня становлення фармацевтичної освіти на півдні України 
"Сучасні аспекти медицини і фармації півдня України" (Одеса, 2013); Всеукраїнська 
навч.-наук. конф. з міжнародною участю "Досягнення і перспективи впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладах України " (Тернопіль, 2014); Х наук.-практ. конф 
"Управління якістю в фармації" (Харків, 2016); VI наук.-практ. конф. з міжнародною 
участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 
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лікарських препаратів" (Тернопіль, 2016); IV Всеукраїнська наук.-практ. конф. 
"Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного 
страхування: питання освіти, теорії та практики" (Харків, 2017). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 27 наукових праць, у 
тому числі 9 статей у фахових журналах, з них 1 стаття в закордонному журналі, що 
входить до наукометричних баз, 17 тез доповідей, 1 навчальний посібник з грифом МОН 
і МОЗ України. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація представлена на 270 сторінках тексту, 
складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 
37 додатків (74 с.). Робота ілюстрована 26 таблицями, 47 рисунками. Список 
використаних джерел літератури містить 219 найменувань, з них 142 кирилицею і 
77 латиницею. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі дисертаційної роботи обгрунтовано актуальність теми, сформульовано 

мету, основні завдання дослідження, визначено об´єкти, предмет та методи дослідження, 
науково обгрунтовано та експериментально підтверджено наукову новизну, практичне 
значення та впровадження отриманих результатів роботи, відображено особистий 
внесок здобувача, представлена структура роботи. 

У першому розділі «Сучасний стан лікування цукрового діабету, розробки та 
виробництва таблетованих препаратів. Перспективи створення твердих 
лікарських форм на основі лікарської рослинної сировини» проаналізовано та 
систематизовано дані літературних джерел щодо поширеності ЦД в Україні та світі, 
сучасного стану лікування діабету та його ускладнень, узагальнено дані наукової 
літератури щодо об'єктів дослідження: листя чорниці звичайної, трави козлятника 
лікарського і таурину у фармакотерапії ЦД. Обгрунтована доцільність створення 
раціональних твердих лікарських форм (ТЛФ) на основі стандартизованих екстрактів 
листя чорниці і трави козлятника в комбінації з таурином для моно чи комплексного 
лікування ЦД 2 типу, що забезпечують точність дозування БАР та зручність 
використання. Проведено та систематизовано аналіз наукових даних щодо сучасного 
стану виробництва та дослідження таблетованих ЛП в Україні та світі. 

У другому розділі «Обґрунтування загальної концепції, методів та об'єктів 
досліджень» представлено загальну концепцію та алгоритм досліджень з 
фармацевтичної розробки ТЛФ на основі екстрактів листя чорниці і трави козлятника в 
комбінації з таурином для фармакотерапії ЦД 2. Наведено основні фармако- 
технологічні та фізико-хімічні властивості ЛРС (листя чорниці звичайної, трава 
козлятника лікарського), порошкоподібних АФІ та ДР, які визначають технологію 
виробництва таблеток методом прямого пресування. Описано та обгрунтовано вибір 
фізико-хімічних, фармако-технологічних та біологічних методів дослідження для 
досягнення поставленої мети. 

У третьому розділі «Аналіз асортименту гіпоглікемічних лікарських засобів. 
Розробка технології та дослідження сухих екстрактів листя чорниці і трави 
козлятника» проведено маркетинговий аналіз ринку ПЦЛЗ. Встановлено, що серед 
цукрознижуючих ЛЗРП лише 8% становлять таблетки, що обґрунтовує доцільність 
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розробки гіпоглікемічних ТЛФ, які містять екстракти листя чорниці і трави козлятника в 
поєднанні з таурином. 

При розробці оптимального складу і технології таблеток на основі екстрактів 
листя чорниці і трави козлятника та таурину першочерговим етапом досліджень було 
вивчення основних технологічних властивостей подрібненої ЛРС та вибір оптимального 
методу екстракції і концетрації екстрагенту для максимального вилучення БАР з 
рослинного матеріалу. 

Вивчено технологічні властивості подрібненої ЛРС (втрата в масі при 
висушуванні, насипна густина до і після усадки, коефіцієнти набухання та поглинання), 
обгрунтовано вибір оптимальних умов екстрагування рослинного матеріалу. Рослинні 
екстракти отримано методом дробної мацерації окремо для кожної ЛРС, співвідношення 
сировина-екстрагент (1:10). 

Проведено дослідження з вибору оптимальної концентрації екстрагенту для 
отримання максимальної кількості діючих речовин у водно-спиртових витяжках листя 
чорниці та трави козлятника. В якості екстрагента обрано етанол в різних концентраціях. 

Визначення кількісного вмісту суми поліфенолів, суми дубильних речовин, 
суми антоціанів у спиртових екстрактах листя чорниці проводили за допомогою 
абсорбційної спектрофотометрії, кількісне визначення арбутину проводили 
титриметричним методом (індикатор–крохмаль). 

Результати з визначення кількісного вмісту БАР у водно-спиртових екстрактах 
листя чорниці показують, що найбільша кількість суми поліфенольних сполук та 
суми дубильних речовин міститься в екстракті, що був отриманий з використанням 
60% етанолу, а 50% етанол є кращим екстрагентом для виділення суми антоціанів та 
арбутину з листя чорниці звичайної (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати кількісного визначення деяких БАР у водно-спиртових екстрактах 

листя чорниці 
Дослі-
джувані 
водно-
спиртові 
витяжки, 
% (об/об) 

Кількісний вміст 
суми поліфенолів, 
(в перерахунку на 

пірогалол), 
% 

Кількісний вміст 
суми дубильних 

речовин 
(в перерахунку на 

танін), % 

Кількісний вміст суми 
антоціанів 

(в перерахунку на 
ціанідину хлорид), 

% 

Кількісний 
вміст 

арбутину, 
% 

20% 25.35±0.03 2.94±0.03 0.0012±0.01 0.91±0.02 
30% 23.34±0.02 2.79±0.03 0.0014±0.03 0.69±0.03 
40% 32.01±0.03 4.02±0.02 0.0040±0.02 0.75±0.02 
50% 35.81±0.02 4.48±0.02 0.050±0.02 0.93±0.01 
60% 36.78±0.01 4.65±0.02 0.035±0.03 0.50±0.01 
70% 33.43±0.03 4.06±0.02 0.027±0.02 0.36±0.02 
80% 26.17±0.02 3.28±0.01 0.020±0.03 0.18±0.02 
90% 22.72±0.02 2.76±0.03 0.027±0.02 0.17±0.02 
96% 18.80±0.03 2.37±0.02 0.032±0.03 0.06±0.03 
 
Для подальших досліджень при розробці сухого екстракту листя чорниці, 

базуючись на економічну складову, нами вибрано 50% етанол. 
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Ідентифікацію фенольних сполук у водно-спиртових екстрактах трави 
козлятника проводили методом ВЕРХ, що дозволив ідентифікувати такі фенольні 
сполуки: кофейну, ферулову, цикорієву кислоти, рутин, кверцетин, гіперозид, 
апігенін. Кількісне визначення вмісту суми флавоноїдів в перерахунку на рутин  проводили 
спектрофотометричним методом, при довжини хвилі 410 нм. (табл. 2) 

Таблиця 2 
Результати визначення суми флавоноїдів у водно-спиртових екстрактах 

трави козлятника 
№ 
п/п 

Досліджувані водно-спиртові 
витяжки, % (об/об) 

Кількісний вміст флавоноїдів, % у 
перерахунку на рутин 

1 20%   0.013±0.01 
2 30%   0.054±0.02 
3 40%    0.076±0.02 
4 50%   0.097±0.02 
5 60%                              0.091±0.01 
6 70% 0.087±0.01 
7 80% 0.086±0.02 
8 90% 0.083±0.01 
9 96% 0.058±0.02 

 
Результати досліджень показали, що основними діючими речовинами у траві 

козлятника лікарського, які проявляють гіпоглікемічну дію є фенольні сполуки, зокрема 
флавоноїди та гідроксикоричні кислоти, а кращим екстрагентом для вилучення даних 
сполук є 50% етанол. 

Технологія сухих екстрактів листя чорниці та трави козлятника передбачає 
проведення послідовних операцій упарювання та доупарювання (згущення) водно-
спиртових витяжок на їхній основі. При виборі раціональної технології сухих 
фітоекстрактів було використано метод висушування у вакуум-сушильній шафі. 
Сушіння екстрактів проводили при температурі від 75 до 80 ºC у вакуум-випарному 
апараті. Розроблено технологічні схеми отримання сухих рослинних екстрактів. 

Проведені дослідження з опрацювання методик ідентифікації та кількісного 
визначення БАР у сухих екстрактах листя чорниці та трави козлятника. В якості 
маркерів, які дозволяли провести стандартизацію отриманих сухих рослинних 
екстрактів обрано флавоноїди та гідроксикоричні кислоти. 

Опрацьовано методики ідентифікації фенольних сполук у отриманих сухих 
фітоекстрактах методом ВЕРХ та ТШХ. В результаті аналізу у зразках сухого екстракту 
листя чорниці ідентифіковано хлорогенову та кофейну кислоти, гіперозид, рутин, 
кверцетин та кверцетрин; у зразках сухого екстракту трави козлятника - кофейну, 
хлорогенову та ферулову кислоти, гіперозид, рутин та апігенін. 

Розроблено методики контролю якості одержаних сухих фітоекстрактів та 
досліджено їх фармакопейні фізико-хімічні характеристики: опис, розчинність, 
ідентифікація, залишкові кількості органічних розчинників, втрата в масі при 
висушуванні, мікробіологічна чистота, кількісне визначення, упаковка, зберігання, 
термін переконтролю. 

Ідентифікацію БАР в сухих екстрактах листя чорниці, трави козлятника і в 
розроблених таблетках проведено методом ТШХ, система розчинників: мурашинна 
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кислота безводна-вода-етилацетат (6:9:90). Ідентифікаційним критерієм якості сухого 
екстракту листя чорниці обрано наявність рутину, кверцетрину, хлорогенової та 
кофейної кислот, а екстракту трави козлятника–наявність рутину, гіперозиду, 
хлорогенової та кофейної кислот. Кількісне визначення флавоноїдів в сухих 
фітоекстрактах визначали методом абсорбційної спектрофотометрії при довжині хвилі 
410 нм. Кількісним критерієм якості за допомогою методу абсорбційної 
спектрофотометрії обрано вміст суми флавоноїдів, який у перерахуванні на рутин та 
суху речовину у 1 г сухого екстракту має бути: в екстракті листя чорниці - від 0,050 г до 
0,075 г; в екстракті трави козлятника від 0,040 г до 0,065 г. 

Електронні спектри поглинання, отримані в умовах кількісного визначення суми 
флавоноїдів у сухих екстрактах листя чорниці та трави козлятника наведені на рис.1, 2. 

 

 
Рис. 1 Електронний спектр поглинання, 

отриманий в умовах кількісного 
визначення суми флавоноїдів у екстракті 
листя чорниці: ---- сухий екстракт листя 

чорниці; –  –  –  – рутин. 

 
Рис. 2 Електронний спектр поглинання, 

отриманий в умовах кількісного 
визначення суми флавоноїдів у екстракті 
трави козлятника: ----  сухий екстракт 
трави козлятника; –  –  –  – рутин. 

 
Розроблено проекти ТР та МКЯ на сухі екстракти листя чорниці та трави 

козлятника, які апробовано в умовах виробництва АТ «Галичфарм» корпорації 
«Артеріум» (акти апробації від 07.02.2018 р. та від 15.02.2018 р.). 

Вивчено фармако-технологічні властивості порошкоподібних екстрактів 
(текучість, насипна густина до і після усадки та ін.), які слугують АФІ при створенні 
ТЛФ. Результати підтвердили можливість отримання таблеток на основі сухих 
екстрактів листя чорниці та трави козлятника в комбінації з таурином методом 
прямого пресування. 

У четвертому розділі «Розробка складу та технології таблеток на основі 
екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину» наведено результати 
дослідження з розробки оптимального складу та технології таблеток на основі 
стандартизованих сухих екстрактів листя чорниці та трави козлятника в комбінації з 
таурином, використовуючи МПЕ. 

Вивчено вплив 30 ДР, згрупованих в шість технологічних груп (рівнів): фактор А– 
наповнювачі на основі цукрів (а1–таблетоза, а2–лудіпрес, а3–маніт, а4–цукор компрі О, а5 

–парлітол 100SD + манітол), фактор В–ДР різних зразків мікрокристалічної целюлози 
(МКЦ) (b1–МКЦ 102, b2–МКЦ 12, b3–МКЦ 200, b4–МКЦ 112, b5–МКЦ 302), фактор C– 
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ковзні речовини (c1–кальцій карбонат, c2–неусілін УФЛ, c3–неусілін УС 2, c4–магній 
карбонат основний, c5–тальк), фактор D–розпушуючі (d1–кросповідон ХЛ 10, d2–натрій 
кроскармелоза, d3–натрій крохмальгліколят, d4–натрій карбоксиметилкрохмаль, d5–
крохмаль преджелетинізований), фактор E–наповнювачі на основі комбінацій похідних 
целюлози і МКЦ з іншими ДР (е1–просолв 90 (МКЦ + аеросил), е2–просолв ОДТ Г2 
(МКЦ + аеросил + манітол + фруктоза + кросповідон), е3–МКЦ + натрій КМЦ, е4–МКЦ 
бурст, е5–гарке плюс табл. (похідні целюлози + дикальцій фосфат), фактор F– 
змащувальні речовини (f1–магнію стеарат, f2–кальцію стеарат, f3–кислота стеаринова, f4– 
олія гідрогенізована (лубрітаб), f5–натрію стеарилфумарат). 

В якості плану експерименту використано шестифакторний експеримент на 
основі гіпер-греко-латинського квадрату. На підставі дисперсійного аналізу 
експериментальних даних робили висновки про статистичну значущість вивчених 
факторів на фармако-технологічні властивості порошкових мас для таблетування і 
готових таблеток (текучість, вільну насипну густину до і після усадки, процес 
засипки мас для таблетування, середню масу таблеток, процес пресування, 
однорідність маси, стійкість до роздавлювання, стираність та розпадання таблеток). 
За кожним параметром, використовуючи критерій Дункана будували ранжовані 
ряди переваг. 

Отримані результати за показником текучості порошкових мас для 
таблетування, вільної насипної густини та насипної густини після усадки вказують 
на можливість отримання таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника і 
таурину методом прямого пресування. 

В процесі пресування таблеток важливим чинником є заповнення порошковою 
масою матриці таблеткової машини, особливо при використанні методу прямого 
пресування. При пресуванні таблеток встановлено, що найкращий процес 
пресування забезпечують натрій карбоксиметилкрохмаль, магній карбонат 
основний, маніт, МКЦ 200 і кислота стеаринова.  

Ще одним показником, який характеризує процес заповнення матриці 
таблеткової машини, можна виразити через середню масу зпресованих таблеток. 
При цьому, чим більше значення середньої маси таблеток, тим більше стає 
придатною таблетована маса для прямого пресування. За вказаним показником 
найкращі результати отримували при використанні в якості ДР кальцію карбонату, 
маніту, МКЦ 302, натрій карбоксиметилкрохмалю, магнію стеарату і суміші МКЦ з 
натрій КМЦ. 

При створенні таблеток, що містять багатокомпонентну суміш із трьох АФІ та 
шести груп ДР важливим показником виступає однорідність маси зпресованих таблеток. 
Найкращу однорідність маси таблеток забезпечують неусілін УС 2, неусілін УФЛ, 
натрій карбоксиметилкрохмаль, просолв ОДТ Г2 і гарке плюс табл.  

Стійкість до роздавлювання в найбільшій мірі характеризує пресуємість 
порошкового матеріалу. Найбільш стійкі до роздавлювання таблетки екстрактів листя 
чорниці і трави козлятника та таурину отримували при використанні натрій 
карбоксиметилкрохмалю, натрію кроскармелози, МКЦ 200, МКЦ бурст, неусіліну УС 2, 
цукру компрі О і магнію стеарату. 

Найменшу стираність таблеток отримували при використанні в якості ДР МКЦ 
бурст, неусіліну УС 2, МКЦ 200, кросповідону XL 10, кислоти стеаринової і лудіпресу. 
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Найшвидше розпадалися таблетки екстрактів листя чорниці і трави козлятника та 
таурину, до складу яких входить маніт, натрій крохмальгліколят, кальцію карбонат, 
МКЦ 102, просолв ОДТ Г2 і натрій стеарилфумарат (рис. 3). 

 
Рис.3 Вплив природи цукрів на час розпадання таблеток  

 
При виборі кращих ДР враховували результати досліджень, які отримували при 

оцінці технологічних властивостей порошкових мас для таблетування та готових 
таблеток. Для подальших експериментальних досліджень відібрали таблетозу, маніт, 
натрій карбоксиметилкрохмаль, неусілін УС 2, кальцій карбонат, просолв ОДТ Г2, 
натрій кроскармелозу, магнію стеарат і МКЦ 200.  

За допомогою методу випадкового балансу вивчено вплив 7 кількісних факторів 
на фармако-технологічні властивості порошкових мас для таблетування і готових 
таблеток, а саме: х1– вміст таблетози (4,0-6,0%), х2–вміст маніту (4,0-6,0 %), х3–вміст 
натрій карбоксиметилкрохмалю (4,0-6,0%), х4–вміст неусіліну УС 2 (1,0-3,0%), х5–вміст 
кальцію карбонату (1,0-3,0%), х6–вміст просолву ОДТ Г2 (3,0-5,0%), х7–вміст натрій 
кроскармелози (4,0-6,0%). Вплив кількісних факторів на стійкість таблеток до 
роздавлювання зображено на рис. 4. 
                                            у9, Н 

 
Рис.4 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на стійкість таблеток до роздавлювання 
 

Встановлено, що із збільшенням кількості таблетози (х1) покращується 
однорідність дозування таблеток та зменшується час їх розпадання. На інші вивчені 
показника зміна кількості таблетози в межаж вивчених інтервалів не впливає. 

Із збільшенням кількості маніту (х2) погіршується однорідність дозування маси 
таблеток та підвищується час їх розпадання. Отже, для подальших досліджень 
відібрано таблетозу. 

0

5

10

15

20

25

Ч
ас

 р
оз
па
да
нн
я 
та
бл
ет
ок

, х
в

10



11 
 

При збільшенні кількості неусіліну УС 2 (х4) в складі таблеток екстрактів 
листя чорниці і трави козлятника та таурину покращується їх однорідність маси, 
підвищується стійкість до роздавлювання, зменшується стираність, проте дещо 
сповільнюється час їх розпадання. 

Збільшення кількості кальцію карбонату (х5) в складі таблеток веде до погіршення 
однорідності маси і суттєво збільшує час їх розпадання. При цьому, як і для неусіліну 
УС 2, збільшується стійкість таблеток до роздавлювання та зменшується їх стираність. 
Для подальших досліджень із встановлення оптимального складу таблеток вибрано 
неусілін УС 2. 

Серед вивчених розпушувачів натрій кроскармелоза (х7) із збільшенням її 
кількості в складі запропонованих таблеток покращує їх однорідність дозування та 
суттєво зменшує час їх розпадання. Другий вивчений розпушувач – натрій 
карбоксиметилкрохмаль (х3) із збільшенням його кількості в складі таблеток суттєво 
погіршує дозування їх маси і в межах вивчених інтервалів сповільнює час 
розпадання таблеток. Для подальших досліджень відібрана натрій кроскармелоза. 

Відібрані найбільш значущі фармацевтичні фактори підлягали більш 
детальному дослідженню при розробці оптимального складу та технології 
досліджуваних таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину. 
Кількісні фактори і їх рівні, які вивчалися при розробці оптимального складу та 
технології таблеток наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Фактори і їх рівні, які вивчалися при розробці 

оптимального складу та технології таблеток екстрактів листя чорниці і трави 
козлятника та таурину 

 
 
 

Фактори 

Інте-
рвал 
варію-
вання 
(∆хi) 

Рівні факторів 
Нижня 
зіркова 
точка 
„-α” 

Ни-
жній 
„-” 

Осно-
вний 
„0” 

Верх-
ній 
„+” 

Верхня 
зіркова 
точка  
„+α” 

х1–вміст таблетози в 
таблетках, % 

4,0 1,28 4,0 8,0 12,0 14,72 

х2–вміст неусіліну УС 2 в 
таблетках,% 

2,0 0,06 2,0 4,0 6,0 7,4 

х3–вміст натрій 
кроскармелози в 
таблетках, % 

4,0 1,28 4,0 8,0 12,0 14,72 

 
Для доведення середньої маси запропонованих таблеток до 1,0 г 

використовували МКЦ 200, кількість якої в кожній серії дослідів була різною. 
Взаємозв’язок між кількісними факторами та параметрами якості таблеток (у1–

засипка матриці таблеткової машини порошковою масою для таблетування; у2–середня 
маса таблеток після пресування; у3–процес пресування таблеток; у4–однорідність маси 
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таблеток; у5–стійкість таблеток до роздавлювання; у6–стираність таблеток; у7–час 
розпадання таблеток) описували рівняннями регресії другого порядку. 

Так, взаємозв’язок між кількісними факторами та однорідністю маси таблеток 
описується наступним рівнянням регресії: 

y4 = 3,21+0,13x1+0,39x2-0,09x3-1,20x1x2-0,44x2x3+0,21x1
2+0,18x2

2-0,30x3
2 

Аналіз рівняння регресії показав, що із збільшення кількості таблетози і 
неусіліну УС 2 в складі таблеток однорідність їх маси погіршується, а із 
збільшенням кількості натрій кроскармелози–покращується. 

Взаємозв’язок між кількісними факторами та стійкістю таблеток до 
роздавлювання описується наступним рівнянням регресії: 

y5=101,55+17,65x1-6,66x2-2,05x3+15,87x1x2+1,95x1x3+18,95x2x3+0,66x1
2-19,50x2

2  
Згідно рівняння регресії, із збільшенням кількості таблетози та неусіліну УС 2 (в 

межах від 0,06 до 4%) стійкість таблеток до роздавлювання підвищуться (рис.5), а із 
збільшенням кількості натрій кроскармелози–знижується. 

 

  
Рис.5 Вплив кількості таблетози на стійкість таблеток до роздавлювання 

 
Взаємозв’язок між кількісними факторами та стираністю таблеток описується 

наступним рівнянням регресії: 
y6 = 0,233-0,044x1+0,021x2-0,020x3-0,400x1x2+0,362x1x3-0,332x2x3+0,068x1

2+ 
0,091x2

2+0,071x3
2 

Згідно рівняння регресії, із збільшенням кількості таблетози і натрій 
кроскармелози в складі таблеток їх стираність понижується, а із збільшенням кількості 
неусіліну УС 2–підвищується. 

Ступінь впливу кількісних факторів на час розпадання досліджуваних таблеток 
описується наступним рівнянням регресії: 

y7 = 6,76+2,67x1-1,98x2-2,39x3+1,47x1x2-0,72x1x3-1,95x2x3+0,92x2
2+2,53x3

2  

Із збільшенням кількості таблетози в складі таблеток екстрактів листя чорниці і 
трави козлятника та таурину час розпадання сповільнюється. Суттєве збільшення часу 
розпадання таблеток відбувається у випадку, коли фактор х2 вивчається на верхньому, а 
фактор х3 на нижньому рівнях (лінія 4). 

Проведено дослідження із вивчення впливу питомого тиску пресування на 
стійкість до роздавлювання (рис.6), стираність та час розпадання таблеток екстрактів 
листя чорниці і трави козлятника та таурину в інтервалі 50–380 МПа. 

Но-
мер 
лінії 

Рівні 

х2 х3 

1 0 0 
2 + + 
3 - - 
4 + - 
5 - + 
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Рис.6 Вплив тиску пресування на стійкість таблеток до роздавлювання 

 
Як видно з рисунку, із збільшенням питомого тиску пресування від 60 до 300 МПа 

проходить прямопропорційне підвищення стійкості таблеток до роздавлювання. При 
тиску 300 МПа ми досягаємо критичного значення пластичної деформації таблеткової 
маси. В даному інтервалі питомого тиску таблетки виштовхувалися з матриці без ознак 
фізичних дефектів, що вказує про оптимальний запропонований вище склад таблеток. 

На підставі проведених досліджень запропонований наступний склад таблеток 
екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину, виготовлених методом 
прямого пресування (г): 

Сухий екстракт листя чорниці 
Сухий екстракт трави козлятника 
Таурин 
Таблетоза 80 
Неусілін УС 2 
Натрій кроскармелоза 
МКЦ 200 
Магній стеарат 

0,28 
0,28 
0,08 
0,10 
0,04 
0,08 
0,13 
0,01 

Теоретично обґрунтований оптимальний склад був підтверджений в промислових 
умовах і характеризується фармако-технологічними показниками, що відповідають 
вимогам ДФУ (табл.4). 

Таблиця 4 
Фармако-технологічні показники розроблених таблеток 

Фармако-технологічний параметр Результат дослідження 
Засипка порошковою масою матриці 
таблетної машини  

5 балів 

Середнья маса таблеток 0,9987 ± 5% 
Процес пресування таблеток 5 балів  
Однорідність маси таблеток не більше  ± 3,50 
Стійкість до роздавлювання 70-90 Н 
Стираність таблеток  до 0,30 % 
Розпадання таблеток  7-10 хв 

 
Розроблено блок-схему технологічного процесу виробництва таблеток, яка 

складається з 5 стадій (рис.7). 
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Вихідна сировина, 
проміжна продукція 

та матеріали 

Підготовка виробництва 

Виготовлення таблеток 

Контроль у процесі 
виробництва 

Таурин, таблетоза, 
неусілін УС 2, натрій 
кроскармелоза, МКЦ 
200, магнію стеарат, 
екстракт листя 
чорниці, екстракт 
трави козлятника 

Маса для 
таблетування 
зі стадії 1 

Стадія 1 
Одержання маси для 

таблетування 

Стадія 2 
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змішувача 
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показники таблеток, 

ідентифікація і 
кількісне визначення 
діючих речовин

Пакування таблеток 

Таблетки зі стадії 2, 
пакувальні матеріали 
(фольга, плівка ПВХ) 

Таблетки в контурно-
чарункових упаковках з 
ПВХ плівки та фольги 
алюмінієвої, листки-
вкладиші 

Стадія 3 
Фасування таблеток у 
контурно-чарункові 

упаковки з ПВХ плівки та 
фольги алюмінієвої

Кількість таблеток в 
упаковці, 

цілісність упаковки, 
правильність друку 

Комплектність, 
правильність друку 

Стадія 4 
Пакування упаковок у 

пачки 

Пачки з таблетками в 
контурно-чарункових 
упаковках з ПВХ плівки 
та фольги алюмінієвої, 
пакувальні та друковані 
матеріали ( пачки, 
листки вкладиші, 
коробки) 

Стадія 5 
Пакування пачок у 

коробки 

Комплектність, 
правильність друку 

Готова продукція  Контроль якості 

Рис. 7 Технологічна схема виробництва розроблених таблеток
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У п’ятому розділі «Розробка та валідація методик контролю якості 
таблеток. Вивчення стабільності, фармакологічні та токсикологічні 
дослідження» представлено результати з розробки та валідації методів контролю 
якості таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину. 
Запропоновано проекти МКЯ та ТР на розроблені таблетки. 

Отримані результати поетапних досліджень з визначення якісного і 
кількісного складу БАР у отриманих рослинних екстрактах, дозволили обрати в 
якості маркерів у складі таблеток флавоноїди та гідроксикоричні кислоти. 

Опрацьовано методику ідентифікації фенольних сполук у таблетках на основі 
екстрактів листя чорниці і трави козлятника в комбінаціїї з таурином методом ВЕРХ 
та ТШХ. У результаті досліджень в зразках розроблених таблеток ідентифіковано: 
хлорогенову та кофейну кислоти, рутин, гіперозид, кверцетин та кверцетрин, 
апігенін. Методом ТШХ, ідентифікаційним показником якості таблеток обрано 
присутність на хроматограмах зон рутину і кверцетрину та хлорогенової кислоти. 

Кількісний аналіз якості таблеток проводився за допомогою методу 
абсорбційної спектрофотометрії і визначався за двома показниками: вмістом суми 
амінокислот в одній таблетці, в перерахуванні на таурин та середню масу таблетки, 
має бути від 0,078 г до 0,098 г; та суми флавоноїдів–в одній таблетці, в 
перерахуванні на рутин та середню масу таблетки, має бути від 0,025 г до 0,040 г. 

Розроблено проекти ТР та МКЯ на запропонований ЛЗ відповідно до 
фармакопейних вимог: «Опис», «Ідентифікація», «Середня маса», «Однорідність 
маси», «Розпадання», «Кількісне визначення», «Мікробіологічна чистота», 
«Упаковка», «Зберігання», «Термін придатності», які апробовано в умовах 
виробництва АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» (акти апробації від 26.02.2018р.). 

На підставі проведених досліджень розробено специфікацію на таблетки 
екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину (табл. 5). 

Відповідно до вимог Державної фармакопеї України (ДФУ) вивчено 
валідаційні характеристики запропонованих методик контролю якості 
досліджуваних таблеток та підтверджено коректність розроблених методик за 
такими валідаційними критеріями, як робасність, лінійність, правильність, 
прецизійність. 

Вивчено стабільність і умови зберігання запропонованого ЛЗ протягом 27 
місяців. Встановлено термін придатності таблеток 2 роки при температурі 25 ± 2°С, 
вологості не 60 ± 5 %, в оригінальній контурно-чарунковій упаковці з 
полівінілхлоридної (ПВХ) плівки та фольги алюмінієвої по 10 таблеток. 

Проаналізовано та узагальнено результати фармакологічних досліджень, 
якими підтверджено гіпоглікемічну активність запропонованого ЛЗ. Встановлено, 
що цукрознижуючий ефект розроблених таблеток на основі екстрактів листя 
чорниці і трави козлятника в комбінації з таурином перевищував дію препарату 
порівняння (збору «Арфазетин», ПрАт «Ліктрави»). 

Дослідження гострої токсичності комбінованих таблеток на основі екстрактів 
листя чорниці і трави козлятника в поєднанні з таурином показали, що 
запропоновані таблетки відповідають ІV класу токсичності згідно загально 
прийнятої класифікації. 
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Таблиця 5 
Специфікація на таблетки екстрактів листя чорниці і трави козлятника та 

таурину 
 

Показники Допустимі межі Методи 
Контролю 

Опис Таблетки світло-коричневого кольору з поодинокими 
коричневими вкрапленнями, з слабким характерним запахом. 

За п. 1, 
візуально 

Ідентифікація: 
Фенольні сполуки 

 
На хроматограмі розчину порівняння мають виявлятися: в 
нижній частині – жовто-оранжева флуоресцентна зона (рутин); 
вище неї – голуба флуоресцентна зона (хлорогенова кислота) і в 
середній частині – жовто-оранжева флуоресцентна зона 
(кверцетрин). На хроматограмі випробовуваного розчину має 
виявлятися: жовто-оранжева флуоресцентна зона на рівні зони 
рутину на хроматограмі розчину порівняння; вище неї – голуба 
флуоресцентна зона, відповідна зоні хлорогенової кислоти на 
хроматограмі розчину порівняння. В середній частині – жовто-
оранжева флуоресцентна зона на рівні зони кверцетрину на 
хроматограмі розчину порівняння. Допускається наявність 
додаткових зон (інші флавоноїди і фенолкарбонові кислоти). 

За п. 2, 
ДФУ, 2.2.27 
 

Середня маса 1,0 г ± 5%. За п. 3, 
ДФУ 2.9.5 

Однорідність маси Не більше ніж 2 з 20 визначених окремо таблеток можуть 
відхилятися від середньої маси таблеток більше, ніж на ± 5%. 
При цьому жодна індивідуальна маса не має відхилятися від 
середньої маси більш, ніж на ± 10%. 

За п. 4, 
ДФУ, 2.9.5 

Розпадання Не більше 15 хв. За п. 5, 
ДФУ 2.9.1 

Кількісне 
визначення: 
Флавоноїдів 
 
 
Суми амінокислот 

 
 
Вміст суми флавоноїдів в одній таблетці, в перерахунку на 
рутин та середню масу таблетки, має бути від 0,025 г до 0,040 г. 
Вміст суми амінокислот в одній таблетці, в перерахунку на 
таурин та середню масу таблетки, має бути від 0,078 г до 0,098 г. 

За п. 6, 
ДФУ, 
2.2.25 
 

Мікробіологічна 
чистота 

Критерії прийнятості: 
Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 
104 КУО в 1г. 
Загальне число дріжджових і плісеневих грибів (TYMC) не 
більше102 КУО в 1 г. 
Не більше 102 толерантних до жовчі грамнегативних 
бактерій в 1 г. 
Відсутність Escherichia coli в 1 г. 
Відсутність Salmonella в 25 г. 

За п. 7, 
ДФУ, 
2.6.12, 
2.6.31, 
5.1.8 
(категорія 
В) 

Упаковка По 10 таблеток у контурно-чарунковій упаковці із плівки 
полівінілхлоридної і фольги алюмінієвої з друком. Контурні упаковки по 3 
шт. разом з інструкцією поміщають у пачку для лікарського засобу. Пачки 
поміщають у групову тару. 

Зберігання В оригінальній упаковці при температурі 25 ± 2 °С 
Термін 
придатності 

2 роки 

16



17 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі вперше науково обгрунтовано та експериментально 

підтверджено оптимальний склад, технологію та методи стандартизації таблеток на 
основі екстрактів листя чорниці і трави козлятника в комбінації з таурином для 
лікування і профілактики цукрового діабету 2 типу та його ускладнень. 

1. Проаналізовано дані літературних джерел щодо фармакотерапії цукрового 
діабету, проведено маркетинговий аналіз ринку пероральних цукрознижуючих 
лікарських засобів та встановлено, що серед гіпоглікемічних фітопрепаратів лише 8% 
становлять таблетки, що зумовлює актуальність розробки вітчизняних таблетованих 
рослинних лікарських засобів для фармакотерапії цукрового діабету. Узагальнено дані 
літератури щодо об'єктів дослідження – листя чорниці звичайної, трави козлятника 
лікарського та таурину і обгрунтовано доцільність створення гіпоглікемічних лікарських 
засобів у формі таблеток на їх основі. 

2. З метою розробки раціональної технології фітоекстрактів листя чорниці і трави 
козлятника, вивчено технологічні властивості подрібненої лікарської рослинної 
сировини. Проведено вибір концентрації екстрагенту для вилучення оптимальної 
кількості біологічно активних речовин з рослинного матеріалу, кращим екстрагентом 
для вилучення даних сполук обрано 50% етанол. Враховуючи вміст біологічно активних 
сполук у листі чорниці та траві козлятника, визначено співвідношення сировина-
екстрагент (1:10). Розроблено технологію сухих фітоекстрактів і наведено технологічні 
схеми їх отримання. Дослідженно фармако-технологічні властивості порошкоподібних 
активних фармацевтичних інгредієнтів. 

3. Опрацьовано методики ідентифікації гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у 
сухих фітоекстрактах та розроблених таблетках на їх основі методами ВЕРХ і ТШХ, які 
дозволили виявити у зразках сухого екстракту листя чорниці - хлорогенову та кофейну 
кислоти, гіперозид, рутин, кверцетин та кверцетрин; - у зразках сухого екстракту трави 
козлятника – кофейну, хлорогенову та ферулову кислоти, гіперозид, рутин та апігенін; у 
зразках розроблених таблеток – хлорогенову та кофейну кислоти, рутин, гіперозид, 
кверцетин та кверцетрин, апігенін. Розроблено методики стандартизації сухих екстрактів 
листя чорниці та трави козлятника. Використовуючи метод ТШХ, ідентифікаційним 
критерієм якості сухого екстракту листя чорниці обрано наявність рутину, кверцетрину, 
хлорогенової та кофейної кислот; сухого екстракту трави козлятника – наявність рутину, 
гіперозиду, хлорогенової та кофейної кислот. Використовуючи метод абсорбційної 
спектрофотометрії, кількісним критерієм якості сухих рослинних екстрактів обрано 
вміст суми флавоноїдів, який у перерахунку на рутин та суху речовину у 1 г сухого 
екстракту: листя чорниці повинен бути від 0,050 г до 0,075 г; трави козлятника – від 
0,040 г до 0,065 г. 

4. Вивчено вплив 30 ДР, згрупованих в шість технологічних груп на показники 
якості порошкових мас і готових таблеток на підставі аналізу яких визначено 
можливість одержання таблетованої лікарської форми за допомогою методу прямого 
пресування. Використано шестифакторний експеримент на основі гіпер-греко-
латинського квадрату. За кожним параметром, використовуючи критерій Дункана 
побудовано ранжовані ряди переваг, що дозволило вибрати найбільш значущі фактори 
(таблетоза, маніт, натрій карбоксиметилкрохмаль, неусілін УС 2, кальцій карбонат, 
просолв ОДТ Г2, натрій кроскармелозу, магнію стеарат і МКЦ 200). 
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5. За допомогою методу випадкового балансу вивчено вплив 7 кількісних 
факторів: х1–вміст таблетози (4,0-6,0%), х2–вміст маніту (4,0-6,0 %), х3–вміст натрій 
карбоксиметилкрохмалю (4,0-6,0%), х4–вміст неусіліну УС 2 (1,0-3,0%), х5–вміст 
кальцію карбонату (1,0-3,0%), х6–вміст просолву ОДТ Г2 (3,0-5,0%), х7–вміст натрій 
кроскармелози (4,0-6,0%) на показники якості порошкових мас для таблетування і 
готових таблеток. 

6. Використовуючи симетричний ротатабельний композиційний уніформ-план 
другого порядку, вивчено вплив найбільш значущих кількісних факторів (таблетози, 
неусіліну УС 2, натрій кроскармелози) на показники якості таблеток. Взаємозв'язок між 
вивченими кількісними факторами та показниками якості таблеток описані рівняннями 
регресії другого порядку. На підставі проведених досліджень розроблено оптимальний 
склад запропонованого таблетованого лікарського засобу: сухого екстракту листя 
чорниці–0,28 г, сухого екстракту трави козлятника–0,28 г; таурину–0,08 г; таблетози–
0,10 г, неусіліну УС 2–0,04 г, натрій кроскармелози–0,08 г, МКЦ 200–0,13 г, магнію 
стеарату–0,01 г. Досліджено вплив питомого тиску пресування на стійкість до 
роздавлювання, стиранність та час розпадання таблеток в інтервалі 50–380 МПа. 
Встановлено, що при тиску 300 МПа досягається відсутність адгезії таблетної маси до 
прес-інструменту. Розроблено технологічну схему виробництва на опрацьований 
лікарський препарат. 

7. Запропоновано методики контролю якості готових таблеток та їх валідаційні 
характеристики (специфічність, робасність, лінійність, правильність, прецизійність). 
Методом ТШХ ідентифікаційним показником якості таблеток визначено присутність 
флавоноїдів рутину, кверцетрину та хлорогенової кислоти. Кількісний аналіз якості 
таблеток, визначено абсорбційною спектрофотометрією за двома показниками вмістом 
суми амінокислот та суми флавоноїдів: сума амінокислот в одній таблетці в 
перерахунку на таурин та середню масу таблетки, має бути від 0,078 г до 0,098 г; а 
сума флавоноїдів в одній таблетці в перерахунку на рутин та середню масу таблетки, 
має бути від 0,025 г до 0,040 г. 

8. Дослідженно стабільність та умови зберігання розроблених таблеток протягом 
27 місяців. Представлені дані аналізу показали, що таблетки давали стабільні результати 
у визначених межах за всіма показниками протягом вивченого періоду часу в умовах 
температури 25±2°С та вологості 60±5 %. Запропоновано встановити термін придатності 
таблеток 2 роки при температурі 25±2°С та вологості 60 ± 5 %, в оригінальних контурно-
чарункових упаковках з ПВХ плівки і фольги алюмінієвої з друком. Встановлено, що 
досліджувані таблетки спричиняли зниження концентрації глюкози через 15 хв 
після глюкозного навантаження від 12,9±2,19 ммоль/л до 9,08±2,10 ммоль/л і через 
годину - від 11,88±1,55 ммоль/л до 8,61±1,75 ммоль/л, гіпоглікемічний ефект 
розроблених таблеток перевищував дію препарату порівняння. Дослідження гострої 
токсичності таблеток показали, що запропонований ЛЗ відповідає ІV класу 
токсичності. 

9. Розроблено проекти технологічних регламентів та методик контролю якості на 
виробництво сухих екстрактів листя чорниці і трави козлятника та на запропоновані 
таблетки на їх основі в комбінації з таурином, які апробовано в умовах виробництва АТ 
«Галичфарм» корпорації «Артеріум» (акти апробації від 07.02.2018 р., від 15.02.2018 р., 
від 26.02.2018 р., від 26.02.2018 р.). 
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Дисертація присвячена розробці оптимального складу, технології та методів 
стандартизації нового оригінального ЛЗ - таблеток екстрактів листя чорниці і трави 
козлятника та таурину по 1,0 г, призначених для профілактики та лікування цукрового 
діабету 2 типу. 

На підставі коплексних фізико-хімічних, фармако-технологічних та біологічних 
досліджень теоретично та експериментально обгрунтовано оптимальний склад та 
розроблено технологію таблеток з екстрактами листя чорниці і трави козлятника та 
таурином. 

Запропоновано методи якісного та кількісного аналізу БАР у сухих рослинних 
екстрактах та у таблетках. Вивчено стабільність в процесі зберігання і термін 
придатності таблеток протягом 2 років при температурі 25  ± 2°С, і відносній вологості 
60 ± 5 % в оригінальній упаковці з ПВХ плівки. 

Розроблені проекти МКЯ та ТР на сухі екстракти листя чорниці і трави козлятника  
та на розроблені таблетки на їх основі в поєднанні з таурином було апробовано в умовах 
виробництва. Проведено фармакологічні, токсикологічні та мікробіологічні дослідження 
запропонованих таблеток. 

Ключові слова: технологія, листя чорниці звичайної, трава козлятника лікарського, 
таурин, рослинні екстракти, таблетки, допоміжні речовини, стандартизація, цукровий 
діабет, гіпоглікемічна дія. 
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профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. 

Изучено фармако-технологические свойства измельченого растительного сырья, 
подобрано экстрагент и его оптимальную концентрацию (50% спирт этиловый), 
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соотношение сырье-экстрагент (1:10), метод экстракции (дробная мацирация), 
разработана технология сухих растительных экстрактов. Исследованы физические и 
фармако-технологические характеристики полученых сухих экстрактов. 

С помощью математического планирования эксперимента изучено влияние 6 груп 
вспомогательных веществ (ВВ) на фармако-технологические свойства таблетируемых 
масс и таблеток с экстрактами листья черники и травы козлятника в комбинации с 
таурином. Разработан оптимальный состав предложенных таблеток: сухих экстрактов 
листья черники и травы козлятника по 0,28 г, таурина 0,08 г, таблетозы 008 г, неусилина 
УС 2 0,04 г, натрия кроскармеллозы 0,08 г, МКЦ 200 0,13 г, магния стеарата 0,01 г. 

Разработаны методы контроля качества сухих экстрактов листья черники, травы 
козлятника и предложенных таблеток. Качественний анализ биологически активных 
веществ в сухих растительных экстрактах и в таблетках проведено методом 
тонкослойной хроматографии. Содержание флавоноидов в сухих экстрактах определено 
методом абсорбционной спектрофотометрии при длине волны 410 нм. Установлено, что 
содержание суммы флавоноидов в экстракте листьев черники в пересчете на рутин и 
сухое вещество в 1 г субстанции, должно быть от 0,050 г до 0,075 г, а содержание суммы 
флавоноидов в экстракте травы козлятника в пересчете на рутин и сухое вещество в 1 г 
субстанции должно быть от 0,040 г до 0,065 г. 

Количественный анализ качества таблеток, определялся методом 
абсорбционной спектрофотометрии по двум показателям: содержание суммы 
аминокислот в одной таблетке, в пересчете на таурин и среднюю массу таблетки, 
должно быть от 0,078 г до 0,098 г, оптическую плотность измеряли при длине волны 568 
нм; содержание суммы флавоноидов в одной таблетке, в пересчете на рутин и среднюю 
массу таблетки, должно быть от 0,025 г до 0,040 г, оптическую плотность измеряли при 
длине волны 410 нм. 

Изучено стабильность разработаных таблеток в процесе хранения в течении 
27 месяцев и установлены условия и сроки хранения препарата 2 года при температуре 
25 ± 2°С и влажности 60 ± 5 %. Разработаны проекты методов контроля качества и 
технологических регламентов на сухие экстракты листья черники и травы козлятника и 
на разработаные таблетки, которые апробированы в промышленых условиях. 

Исследование острой токсичности показало, что предложенные таблетки 
соответствуют IV классу токсичности. При определение специфической 
гипогликемической фармакологической активности установлено, что исследуемые 
таблетки приводили к снижению уровня глюкозы, причем эффект превышал действие 
препарата сравнения. 

Ключевые слова: технология, листья черники, трава козлятника, таурин, 
растительные экстракты, таблетки, вспомогательные вещества, стандартизация, 
сахарный диабет, гипогликемическое действие. 

 
SUMMARY 

Barchuk O. Z. Development of the composition, technology and methods of 
standardization of tablets on the basis of phytoextracts of bilberry leaves and goat’s rue herb. – 
Qualifying scientific work with the manuscript copyright. 
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Pharmacy». – Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, Ministry of Health of 
Ukraine, Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development of the optimal composition, technology 
and standardization methods of the new original medicinal product - tablets based on extracts of 
bilberry leaves and a goat’s rue herb and taurine of 1.0 g, intended for prevention and treatment 
of diabetes mellitus of type 2. 

Based on the complex physico-chemical, pharmaco-technological and biological 
research the optimal composition has been substantiated theoretically and experimentally and 
the technology of tablets on the base of extracts of bilberry leaves and goat’s rue herb and 
taurine has been developed. 

The methods of qualitative and quantitative analysis of BAR in dry herbal  extracts and 
tablets has been offered. The stability during storage and the expiration date of the tablets 
during 2 years at a temperature 25 ± 2°С and a relative humidity of 60 ± 5 % in the original 
package of PVC film has been studied. 

The developed projects of methods of quality control and technological regulations on 
dry bilberry leaves extracts and dry extracts of goat’s rue herb, as well as on developed 
tablets on their besis in combination with taurine  have been  tested in industrial conditions. 
Pharmacological, toxicological and microbiological studies of the proposed tablets have 
been done. 

Key words: technology, bilberry leaves, goat’s rue herb, taurine, herbal extracts, tablets, 
excipients, standardization, diabetes mellitus, hypoglycemic effect. 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
АФІ   – активний фармацевтичний інгредієнт; 
БАР   – біологічно активні речовини; 
ВЕРХ  – висоефективна рідинна хроматографія; 
ВООЗ  – Всесвітня організація охорони здоров'я; 
ГЛЗ   – готовий лікарський засіб; 
ДР   – допоміжна речовина; 
ДР ЛЗ – Державний реєстр ЛЗ України; 
ДФУ   – Державна фармакопея України; 
ЛЗ   – лікарський засіб; 
ЛЗРП  – лікарський засіб рослинного походження; 
ЛП   – лікарський препарат; 
ЛРС  – лікарська рослинна сировина; 
ЛФ   – лікарська форма; 
МКЦ   – мікрокристалічна целюлоза; 
МКЯ   – метод контролю якості; 
МПЕ  – математичне планування експерименту; 
ПВХ   – полівінілхлорид; 
ПЦЛЗ  – пероральні цукрознижуючі лікарські засоби; 
ТЛФ   – тверді лікарські форми; 
ТР   – технологічний регламент; 
ТШХ   – токошарова хроматографія; 
ЦД   – цукровий діабет. 
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