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ВІДГУК 

офіційного опонента  

на дисертаційну роботу Барчук Ольги Зіновіївни 

на тему: «Розробка складу, технології та методів стандартизації таблеток 

на основі фітоекстрактів чорниці звичайної та козлятника лікарського», 

яка представлена до захисту в 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 

 
 Дисертаційна робота Барчук О. З. присвячена вирішенню одного з 

вагомих завдань вітчизняної фармацевтичної технології як науки – 

розширення асортименту вітчизняних лікарських засобів для лікування 

цукрового діабету за рахунок розробки складу та технології комбінованого 

лікарського засобу у формі таблеток на основі стандартизованих рослинних 

екстрактів. Дисертація є завершеною самостійною науково-дослідною 

роботою. 

Актуальність теми дисертації  та її зв’язок з державними чи 

галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками 

розвитку науки і техніки. Проблема пошуку, розробки та впровадження 

ефективних, безпечних і доступних лікарських засобів для лікування 

цукрового діабету з кожним роком стає все більш актуальною. За даними 

ВООЗ та Міжнародної діабетичної федерації (International Diabetes Federation-

IDF) цією патологією хворіє приблизно 3% населення землі.  Експерти IDF 

прогнозують, що у найближчі 10 років загальна смертність від даного 

захворювання зросте на 50% . Дана патологія з її ускладненнями стала третьою 

після серцево-судинних захворювань та злоякісних новоутворень при цьому 

кількість пацієнтів  безперервно зростає. Згідно даних Центру медичної 

статистики Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України загальна кількість 
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хворих на ЦД в Україні становить 1 млн. 223 тис. 607 осіб, з них 90 % мають ЦД 

2 типу. Ця тенденція є серйозною соціальною та медичною проблемою, що 

пов’язана з непрацездатністю, інвалідністю, небезпечними ускладненнями.  

Лікування ЦД та його ускладнень синтетичними препаратами спричиняє 

підвищене навантаження на системи детоксикації, екскреції. Майже відсутні 

комбіновані лікарські препарати з підвищеною біологічною доступністю, а 

саме таблетки з фітоекстрактами,  які мають вплив на ключові ланки 

патологічного процесу. Фітопрепарати же при їх раціональному 

використанні не викликають побічних реакцій та звикання, добре 

переносяться пацієнтами. Тому розробка та впровадження в медичну 

практику вітчизняних лікарських засобів комплексної дії у формі таблеток на 

основі стандартизованих рослинних екстрактів є актуальним завданням 

фармацевтичної науки і практики. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану проблемної комісії 

"Фармація" МОЗ та НАМН України (протокол № 50 від 20.02.2008 р.) і є 

фрагментом комплексної науково-дослідної роботи ЛНМУ імені Данила 

Галицького (шифр теми ІН.10.06.0001.06, № державної реєстрації 0106U012672). 

Тема затверджена на засіданні Вченої ради фармацевтичного факультету 19 

грудня 2007 року протокол № 4, уточнена 18 квітня 2018 року протокол № 3. 

 

Ступінь обгрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.  У науково-

методичних підходах при створенні лікарського препарату у формі таблеток 

на основі рослинних екстрактів передбачено проведення комплексних 

досліджень, які дисертант вдало здійснила, використовуючи сучасні фізико-

хімічні методи, а також загальноприйняті у фармації методики проведення 

фармако-технологічних, біологічних досліджень. 

Всі експериментальні дані статистично оброблені і їх достовірність не 

викликає сумніву. 
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Дисертація представлена на 270 сторінках тексту, складається зі вступу, 5 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг 

основного тексту дисертації складає 163 сторінок друкованого тексту. Робота 

ілюстрована 26 таблицями, 47 рисунками. Список використаних джерел 

літератури містить 219 найменувань, з них 142 кирилицею і 77 латиницею. 

Кількість додатків 37. 

У вступі наведено вибір теми, зв’язок роботи з науковими 

дослідженнями, мету та завдання дослідження, наукове і практичне значення 

одержаних результатів, визначено та охарактеризовано об’єкт і предмет 

дослідження, методи дослідження, подано про особистий внесок здобувача, 

апробацію результатів. Представлена структура роботи. 

У першому розділі переконливо обгрунтована актуальність 

дисертаційної роботи. Проаналізовано та систематизовано дані літератури 

щодо поширеності ЦД в Україні та світі, тенденції лікування ЦД та його 

ускладнень. Проведено аналіз літератури щодо застосування фітопрепаратів .  

Узагальнено дані літератури щодо об’єктів дослідження: листя чорниці 

звичайної, трави козлятника лікарського і таурину у фармакотерапії 

цукрового діабету. Розглядається сучасний стан створення таблеток та 

допоміжні речовини для їх виготовлення. Доведена доцільність створення  

комбінованих  препаратів  на основі стандартизованих сухих  екстрактів 

листя чорниці звичайної, трави козлятника лікарського і таурину. 

Другий розділ присвячено обґрунтуванню загальної методології 

досліджень з фармацевтичної розробки твердої лікарської форми на основі 

фітоекстрактів. Наведено основні фармако-технологічні та фізико-хімічні 

властивості ЛРС, порошкоподібних АФІ та допоміжних речовин, які 

визначають технологію виробництва таблеток методом прямого пресування. 

При проведенні досліджень використано метематичне планування 

експерименту. Обгрунтовано вибір фізико-хімічних, фармако-технологічних 

та біологічних методів. 
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У третьому розділі  дисертантом наведені результати маркетингового 

обґрунтування актуальності створення пероральних цукрознижуючих 

лікарських засобів . Проаналізовано сучасний стан фармацевтичного  ринку 

України щодо асортименту лікарських засобів рослинного походження. 

    Встановлено, що серед цукрознижуючих лікарських засобів 

рослинного походження лише 8% становлять тверді лікарські форми, що 

обґрунтовує доцільність  даної розробки. Відомо, що від технологічних 

властивостей ЛРС залежить ефективність екстракції основних БАР.  Дисертант, 

Барчук О.З., вивчила основні технологічні властивості подрібненої ЛРС:  

втрата в масі при висушуванні, насипна густина до та після усадки, коефіцієнти 

набухання та поглинання, подрібненість сировини.  

Спиртові витяжки були отримані методом дробної мацерації окремо для 

кожного об’єкта при співвідношенні ЛРС - екстрагент (1:10). Для отримання 

максимальної кількості діючих речовин у водно-спиртових витяжках листя 

чорниці та трави козлятника було проведено дослідження з вибору кращої 

концентрації екстрагента. З точки зору економічних розрахунків, кращим 

екстрагентом виявився 50% (об/об) етанол. 

 Дисертантом доведено, що основними діючими речовинами у листі 

чорниці звичайної та траві козлятника лікарського, які проявляють 

гіпоглікемічну дію є фенольні сполуки (флавоноїди та гідроксикоричні 

кислоти). Барчук О.З.  за допомогою абсорбційної спектрофотометрії 

опрацьовано методики кількісного вмісту  суми антоціанів, суми 

поліфенолів, суми дубильних речовин, а визначення кількісного вмісту 

арбутину проводилось титриметричним методом. Ідентифікацію фенольних 

сполук у водно-спиртових екстрактах трави козлятника, проводили методом 

ВЕРХ. Були ідентифіковані:  кофейна, ферулова, цикорієві кислоти, апігенін, 

рутин, кверцетин.  Сухі екстракти листя чорниці та трави козлятника 

одержано шляхом упарювання та згущення водно-спиртових витяжок.   
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За результатами проведених досліджень розроблено проекти технологічного 

регламенту та МКЯ на сухі екстракти листя чорниці та трави козлятника, які 

апробовано в промислових умовах. 

У розділі 4 дисертантом наведено результати дослідження з розробки 

оптимального складу та технології таблеток на основі стандартизованих сухих 

екстрактів листя чорниці та трави козлятника в комбінації з таурином. 

 На основі сучасних методів математичного планування експерименту 

проведено вибір кращих допоміжних речовин (30 ДР), вивчено їх кількісні 

характеристики, взаємодію між ними.  

Досліджено вплив природи та доданої кількості допоміжних речовин за 

допомогою методу випадкового балансу, дисперсійного та регресійного 

аналізів.   

Розроблено оптимальний склад, який теоретично обгрунтований і 

підтверджений в промислових умовах. Характеризується він фармако-

технологічними показниками, що відповідають вимогам ДФУ.  Раціональну 

технологію отримання таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника і 

таурину запропоновано методом прямого пресування.  

Розроблено та представлено блок-схему технологічного процесу 

виробництва таблеток, яка складається з 5 стадій. 

У п’ятому  розділі  запропоновано та валідовано методики контролю 

якості розроблених таблеток на основі екстрактів листя чорниці і трави 

козлятника в комбінації з таурином.  За валідаційними характеристиками: 

робасність, правильність, прецизійність та лінійність наведені методики 

відповідають вимогам, встановленими ДФУ. Кожен із виконаних етапів 

досліджень включав сучасні технологічні прийоми:  опрацьовано методику 

ідентифікації фенольних сполук методом ВЕРХ та ТШХ,  гідроксикоричних 

кислот - методом тонкошарової хроматографії (ТШХ).  
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 Визначено стабільність і термін зберігання  запропонованих таблеток 

в оригінальній контурно-чарунковій упаковці з полівінілхлоридної плівки та 

фольги алюмінієвої. 

 Доведено біологічну безпечність та ефективну гіпоглікемічну 

активність запропонованих таблеток.  

Розділи 3-5 дисертації є оригінальними дослідженнями. 

Експериментальний матеріал виконано на достатньому науковому рівні, 

дисертант повністю виконав поставлену перед ним задачу і кваліфіковано 

виносить на захист результати досліджень. Розділи достатньо повно 

ілюстровані таблицями, рисунками, діаграмами та схемами, що дозволяє 

переконатись у достовірності отриманих результатів. Висновки, наведені у 

кожному розділі, відтворюють сутність проведених досліджень. Високий 

рівень проведеної роботи закономірно завершується висновками, які повно і 

об’єктивно висвітлюють результати досліджень дисертанта. 

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Дисертантом уперше теоретично та 

експериментально обґрунтовано науково-методичний підхід до створення 

лікарського препарату комплексної дії для  лікування і профілактики ЦД 2 

типу та його ускладнень у формі таблеток. 

 Обгрунтовані методи стандартизації таблеток на основі екстракту листя 

чорниці та трави козлятника в комбінації з таурином.  

До новизни наукових положень слід віднести те, що за допомогою 

сучасних фізичних і хімічних методів аналізу, опрацьовано технологію сухих 

екстрактів листя чорниці і трави козлятника, досліджено та вивчено фармако-

технологічні і фізичні характеристики отриманих сухих екстрактів. 

За допомогою планів дисперсійного аналізу, а саме, гіпер-греко-

латинського квадрату, досліджено взаємозв’язок між фізичними і 

технологічними характеристиками порошкових мас для таблетування і 

таблеток екстракту листя чорниці, трави козлятника і таурину від додавання 30    
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допоміжних речовин. Методами математичного планування експерименту,  

(рівнянь регресії другого порядку) встановлений взаємозв´язок між кількісними 

факторами та фармако-технологічними властивостями порошкових мас для 

таблетування і таблеток. 

До наукової новизни слід теж віднести запропоновані методики 

ідентифікації та кількісного визначення активних фармацевтичних 

інгредієнтів у запропонованих таблетках, а також ті методичні підходи, які 

використав дисертант в процесі створення таблеток. 

 

Повнота викладу основних результатів дисертації у наукових 

фахових виданнях. З приведених даних про апробацію роботи видно, що 

основний її зміст та положення обговорювалися на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях і з`їздах вчених та у 

відкритому друку. За матеріалами дисертації опубліковано 27 наукових 

робіт, у тому числі 9 статей у наукових фахових виданнях, з них 1 стаття в 

закордонному журналі, що входить до наукометричних баз,  17 тез 

доповідей, 1 навчальний посібник з грифом МОН і МОЗ України. 

Опубліковані роботи та основні розділи автореферату ідентичні до основних 

положень дисертації і коротко, але повністю відображають результати 

проведених досліджень та їх наукове обґрунтування. 

          

        Теоретичне та практичне значення результатів досліджень. 

Автор досягає поставленої мети, так як проведені дослідження базуються на 

достатній кількості фактичного матеріалу з використанням методик 

статистичної обробки результатів досліджень.  

Дисертант Барчук О.З. отримала високі результати досліджень, які 

мають значення для розвитку концепції теорії твердих лікарських форм. За 

допомогою математичних моделей встановлений взаємозв’язок між 

вивченими якісними та кількісними факторами і фармако-технологічними 

показниками таблеток. 
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Дисертаційна робота Барчук О.З. виконана методично грамотно. 

Результати досліджень стали підґрунтям для створення нового 

лікарського засобу у формі таблеток на основі фітоекстрактів. Результати 

експериментальних досліджень пройшли апробацію у промислових умовах 

підприємства АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум», що засвідчує про 

раціональний склад і технологію запропонованих таблеток на основі 

екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину. Виконаний 

необхідний обсяг роботи, який регламентується нормативною документацією 

(проектами ТР та МКЯ ). 

Окремі фрагменти дисертації впроваджено у навчальний процес низки 

медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, про що свідчать 

відповідні акти впровадження. 

  

 Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та автореферату, 

завершеності дисертації в цілому. 

Відзначаючи актуальність, новизну, теоретичну та практичну 

значимість дисертаційної роботи  Барчук О.З., слід навести деяки зауваження 

та побажання: 

-  раніше вже були проведені дослідження зі створенню сухого 

екстракту листя чорниці звичайної, хоча за складом відрізняється від 

запропонованого, доцільно було би вказати різницю у проведених 

дослідженнях, а також провести порівняння технологічних властивостей; 

- в дисертаційній роботі доцільно було б навести фізичні параметри  

(висоту, діаметр) запропонованих таблетованих форм на основі фіто- 

екстрактів; 

- враховуючи гігроскопічність отриманих фітоекстрактів, доцільно було 

б навести більш раціональний вид упаковки, який забезпечить необхідний їх 

термін зберігання; 
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- отримання сухих фітоекстрактів було проведено у сушарках двох 

типів: розпилювальній сушарці та вакуум–сушильній шафі, доцільно було б 

навести більш обгрунтоване пояснення отримання сухих фітоекстрактів 

методом висушування у вакуум сушильній шафі; 

- зустрічаються окремі орфографічні та стилістичні помилки, які не 

впливають на загальне позитивне сприйняття змісту дисертації. 

Однак відмічені зауваження не є принциповими і не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи, її наукову цінність та практичну 

значимість.  

 

Рекомендаці щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.  Результати дисертаційної роботи Барчук О. З. 

«Розробка складу, технології та методів стандартизації таблеток на основі 

фітоекстрактів чорниці звичайної та козлятника лікарського»  є завершеною 

науковою працею і за рівнем готовності до впровадження у виробництво 

включає всі необхідні для цього компоненти. 

       Результати досліджень дисертанта можуть бути використані на 

фармацевтичних підприємствах по виробництву твердих лікарських форм. 

       Рекомендую спільно із зацікавленою стороною робити зусилля щодо 

скорішого	 впровадження створеного комбінованого лікарського засобу  у 

формі таблеток у виробництво.     

Рекомендую продовжити роботу з реєстрації нових лікарських засобів на 

основі екстрактів чорниці звичайної та козлятника в різних комбінаціях. 
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Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

На основі вищенаведеного вважаю, що дисертаційна робота Барчук 

Ольги Зіновіївни на тему: «Розробка складу, технології та методів 

стандартизації таблеток на основі фітоекстрактів чорниці звичайної та 

козлятника лікарського» є завершеною самостійною науковою працею і за 

обсягом виконаних досліджень, рівнем одержаних результатів,  які в 

сукупності вирішують проблему щодо розробки нового лікарського 

препарату комплексної дії для лікування і профілактики  ЦД другого типу та 

його ускладнень у формі таблеток, за науковим і практичним значенням, 

впровадженням у практику та кількістю публікацій у фахових виданнях 

відповідає вимогам Постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами) 

«Про порядок присудження наукових ступенів до кандидатських 

дисертацій», а її автор Барчук О.З., заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – 

технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.  

 

 

 

 
 

 


