
1 
 

ВІДГУК 

офіційного опонента на кандидатську дисертацію 

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

стандартизації таблеток на основі фітоекстрактів чорниці звичайної та козлятника 

лікарського», яка представлена до спеціалізованої вченої ради  

Д 35.600.02 при Львівському національному медичному університеті ім. Данила 

Галицького 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, пріоритетними напрямками розвитку науки і 

техніки. Цукровий діабет (ЦД) є глобальною медико-соціальною проблемою 

сучасності, так як його поширення останнім часом носить епідемічний характер і 

займає одне з перших місць серед причин передчасної смертності населення у 

більшості країн світу. 

 У Національному переліку основних лікарських засобів (ОЛЗ) України, 

який розроблено відповідно до рекомендацій ВООЗ, по групі антидіабетичних 

препаратів включено інсулін всіх видів дії, а також всі зареєстровані в Україні 

пероральні цукрознижувальні засоби. Всі вони є синтетичними препаратами, 

кожен з яких, поряд з гіпоглікемічною активністю, має ряд виражених побічних 

дій: наростаючі за частотою та тяжкістю алергічні реакції, ідіосинкразія, значна 

токсичність і здатність до кумуляції. Все це підсилює інтерес до пошуку 

протидіабетичних лікарських препаратів рослинного походження, які вільні від 

більшості недоліків, властивих синтетичним препаратам. Тому тему 

дисертаційної роботи Барчук О.З., яка лежить в цій площині, слід вважати 

актуальною і своєчасною. 

Дисертаційна робота виконана згідно планів Проблемної комісії «Фармація» 

МОЗ та НАМН України і є фрагментом комплексної НДР ЛНМУ ім. Данила 

Галицького (№ держреєстрації 0111U010625; 0116U004504, шифр теми ін. 

10.01.0001.11; ін. 10.01.0001.16). 
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Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Концепція дисертаційного дослідження є вмотивованою. Автор дисертації 

кваліфіковано формулює сутність існуючої проблеми, логічно визначає мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження. Аналіз ринку рослинних лікарських 

засобів гіпоглікемічної дії, здійснений О.З. Барчук на першому етапі 

експериментальних досліджень, дозволив обґрунтувати доцільність створення 

нового комбінованого лікарського препарату з гіпоглікемічною активністю, що 

було реалізовано в результаті фармацевтичної розробки таблеток з екстрактами 

листя чорниці звичайної і трави козлятника лікарського в поєднанні з таурином. 

Доцільність комбінування БАР листя чорниці звичайної та трави козлятника і 

таурину у складі комплексного препарату обґрунтована на підставі аналізу 

хімічного складу рослинної сировини і можливості впливу на патологічні процеси 

при цукровому діабеті та наявного досвіду її застосування у фітотерапії хворих на 

дану патологію. 

Створення таблетованого препарату було здійснено у два етапи: розробка 

технології та стандартизація рослинних екстрактів на першому, та розробка 

складу і технології виробництва таблеток на другому. При цьому до складу 

таблеток в якості активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), крім рослинних 

екстрактів листя чорниці звичайної та трави козлятника лікарського, обґрунтоване 

включення таурину. 

У науково-методичних підходах при вирішенні поставлених завдань 

використано існуючий досвід з розробки твердих лікарських форм, у школі 

дослідників під керівництвом проф. Т.А. Грошового, математичні методи 

планування експерименту та оптимізації складів (дисперсійний та регресійний 

аналіз), великий арсенал допоміжних речовин і сучасні методи фізико-хімічних, 

фармакотехнологічних та біологічних досліджень лікарських речовин та 

фармацевтичних препаратів. 

Обсяг наукового матеріалу достатній для обґрунтування і доведення 

достовірності рекомендацій та висновків, що сформульовані у дисертації. 
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Використані методи аналізу валідовані, отримані результати математично 

опрацьовані, їх достовірність підтверджена методами математичної статистики, а 

також відтворюваністю розроблених технологій в умовах промислового 

виробництва  на АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум». 

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів.  На підставі 

аналізу дисертаційної роботи О.З. Барчук можна стверджувати, що здобувачем 

вперше проведені ґрунтовні фізико-хімічні та фармакотехнологічні дослідження з 

обґрунтування складу, розробки технології та методів стандартизації нового 

вітчизняного лікарського препарату для лікування і профілактики цукрового 

діабету ІІ типу з використанням в якості АФІ сухих екстрактів листя чорниці 

звичайної і трави козлятника лікарського в поєднанні з таурином. 

За допомогою сучасних підходів та методів аналізу опрацьовано технологію 

сухих екстрактів листя чорниці звичайної і трави козлятника, досліджено їх 

властивості та розроблено методики стандартизації. 

За допомогою методів математичного планування експерименту – планів 

гіпер-греко-латинського квадрату досліджено залежність технологічних 

властивостей порошкових мас для таблетування і готових таблеток з рослинними 

екстрактами і таурином від додавання допоміжних речовин. 

Оптимізацію розроблених складів здійснено за допомогою рівнянь регресії 

другого порядку. 

Розроблено та валідовано методики контролю якості запропонованих 

таблеток, обґрунтовано умови та термін їх зберігання. У фармакологічному 

експерименті доведено безпечність та виражену гіпоглікемічну дію створеного 

лікарського препарату. 

Практичне значення результатів дослідження. Запропоновано для 

практичної фармації новий гіпоглікемічний лікарський препарат у формі таблеток 

на основі екстрактів листя чорниці і трави козлятника в комбінації з таурином для 

профілактики і комплексної терапії цукрового діабету ІІ типу. 

Розроблено нормативну документацію (проекти технологічних регламентів 

та методів контролю якості) на сухі екстракти листя чорниці і трави козлятника та 
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таблетки, що їх містять в якості АФІ. Дана нормативна документація апробована в 

умовах промислового виробництва (АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум»), 

про що свідчать відповідні акти. 

Окремі фрагменти дисертаційного дослідження впроваджено у науково-

педагогічний процес низки вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів 

акредитації. 

Повнота викладу основних результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях.  Результати проведених досліджень опубліковано у 27 наукових 

працях, зокрема у наукових фахових виданнях – 9 статей, у тому числі 1 стаття в 

іноземному виданні, що включено до наукометричних баз, 17 тез доповідей,  

1 навчальний посібник з грифом МОН і МОЗ України. Основні положення 

дисертації повністю відображені в опублікованих працях. Результати дослідження 

широко апробовані на науково-практичних заходах різного рівня. 

 Зміст автореферату є ідентичним до основних положень дисертації і 

стисло, але повністю відображає результати проведених досліджень та їх наукове 

обґрунтування. 

Зауваження щодо змісту й оформлення дисертації та автореферату, 

завершеності дисертації в цілому. 

1. Другий розділ дисертаційної роботи починається з алгоритму 

дисертаційного дослідження, який представлено на рис. 2.1 як блок-схема 

дисертаційного дослідження. До алгоритму «тобто певної послідовності 

дій» відносяться тільки заключна частина блок-схеми. Тому даному 

підрозділу потрібно було надати більш доцільну назву. 

2. Дослідивши фізико-хімічні та фармакотехнологічні властивості лікарської 

рослинної сировини (табл. 3.1) та одержаних у роботі екстрактів листя 

чорниці і трави козлятника, авторка одразу, без аналізу одержаних даних, 

робить висновки про оптимальне співвідношення (сировина-екстрагент), у 

першому випадку, та можливість отримання таблеток методом прямого 

пресування, у другому. 
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3. Диференційні електронні спектри поглинання за умов кількісного 

визначення флавоноїдів у водно-спиртових екстрактах різної концентрації, 

які представлені на рис. 3.7, трактуються у роботі (стор. 80) як результат 

кількісного визначення вмісту суми флавоноїдів, що не зовсім коректно. 

4. У табл. 3.5 і 3.6, які містять результати визначення суми флавоноїдів у 

екстрактах листя чорниці і трави козлятника, потрібно було конкретизувати, 

що одержані результати відносяться до вмісту флавоноїдів в 1 г 

досліджуваних фітоекстрактів. 

5. При трактовці впливу тиску пресування на час розпадання таблеток (стор. 

140) авторка вказує, що час розпадання «підвищується». Вірно буде – 

збільшується. 

 Іноді зустрічаються незначні граматичні та технічні помилки: стор. 34, 38, 

49, 51, 62, 98. 

Однак відмічені зауваження та недоліки не є принциповими і не впливають 

на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка є завершеним науковим 

дослідженням, результатом якої є конкретний фармацевтичний препарат – 

таблетки на основі фітоекстактів листя чорниці і трави козлятника в поєднанні з 

таурином з гіпоглікемічною дією, що є суттєвим внеском у розвиток технології 

ліків. 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження на практиці. Результатом дисертаційного дослідження Барчук О.З. 

є сухі екстракти листя чорниці звичайної та трави козлятника лікарського, які 

можуть бути використані як діючі фармацевтичні субстанції при створенні низки 

лікарських препаратів, а також таблетки, що їх містять в поєднанні з таурином з 

гіпоглікемічною дією, вся нормативна документація, яка необхідна для їх 

впровадження у промислове виробництво. Слід продовжити роботу у цьому 

напрямку. 

Крім того, інші результати дисертаційного дослідження Барчук О.З. 

(науково-методичні підходи, методики дослідження, інтерпретація результатів та 

ін.) можуть бути використані науково-дослідними лабораторіями НДІ, фірм та 
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