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Актуальність теми.  

Забезпечення якості лікування значною мірою залежить від 

біодоступності лікарського засобу, на що в свою чергу впливає коректна та 

ефективна фармацевтична розробка. Антигіпертензивні засоби на сьогодні 

є однією з найбільш застосовуваних груп лікарських засобів, що пов’язано 

зі збільшенням населення з підвищеним артеріальним тиском і є групою 

ризику для розвитку інсультів та інших серйозних захворювань серцево-

судинної системи.  Значний попит на антигіпертензивні ЛЗ у таблетованих 

формах є передумовою для включення в асортимент промислових 

підприємств великої кількості генеричних препаратів. Головним завданням 

фармацевтичної розробки для таких ЛЗ є розробка . складу, що забезпечить 

спів ставну з оригіналом біодоступність. Ефективність та правильність 

фармацевтичної розробки має бути підтверджена дослідженнями 

біоеквівалентності методами in vivo та in vitro. У першому випадку 

фактично проводиться дослідження фармакокінетики ЛЗ оригіналу та 

генерику з визначенням його вмісту в біологічних рідинах, у другому – 

моделюються системи, схожі на біологічні, і досліджуються профілі 

вивільнення. Ускладнюються ці завдання при дослідженні 

багатокомпонентних ЛЗ. Для таких цілей мають бути розроблені ефективні 

та надійні методики визначення АФІ в біологічних рідинах, 

Загальноприйнятим є використання для цього хроматографічних методів, 

що можуть забезпечити достатню селективність та точність визначення 

навіть при відносно низьких дозах. Слід зазначити, що на сьогодні вимоги 

до біоаналітичних методик є рамковими і надто широкими, щоб бути 

універсальними. Тому внесення пропозицій щодо дослідження окремих 

валідаційних характеристик для цілей фармакокінетики є вельми 

важливим. На сьогодні системні дослідження хроматографічного 

визначення антигіпертензивних ЛЗ відсутні тому рецензована робота є 

актуальною і дозволяє вирішити не тільки науково-теоретичну, але й 

значну прикладну проблему, що дозволить оптимізувати фармацевтичну 



 

 

розробку антигіпертензивних ЛЗ у твердих дозованих лікарських формах і 

як наслідок, забезпечити належний фармакологічний ефект. 

 

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

 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану проблемної комісії 

«Фармація» МОЗ та АМН України і вона є фрагментом комплексних 

наукових робіт ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» «Фармакогностичне вивчення 

культивованих та дикорослих лікарських рослин; фізико-хімічні дослідження 

продуктів перетворення 1,3-диметилксантину та стандартизація, 

фармакологічні і фармакотехнологічні випробування лікарських засобів», 

«Цілеспрямований пошук сполук з антирадикальними властивостями в ряду 

7,8 – дизаміщених теофіліну; фармацевтичний аналіз, стандартизація та 

біоаналітичні дослідження антигіпертензивних засобів з використанням 

хроматографічних методів» (номери державної реєстрації 0115U003359, 

0118U000359 відповідно). 

 

Наукова новизна одержаних результатів.  

У докторській дисертації Логойди Л.С. уперше представлено системні 

дослідження з теоретичного обґрунтування та експериментального 

підтвердження загальної методології щодо розробки та валідації методик 

кількісного хромамтографічного визначення аналітів з групи АЛЗ в плазмі 

крові для цілей фармакокінетики та біоеквівалентності на основі методик 

ідентифікації та кількісного визначення антигіпертензивних АФІ в 

субстанціях та ЛФ, а також умов їх екстракції з водних розчинів. В результаті 

проведених досліджень розроблено оригінальні методики визначення 

амлодипіну, ніфедипіну, верапамілу, каптоприлу, бісопрололу методом 

ВЕРХ в субстанції та таблетках, модифіковано методику визначення 

еналаприлу методом ВЕРХ в субстанції та таблетках. Уперше проведено 

вивчення робасності аналітичних методик хроматографічного визначення 

антигіпертензивних АФІ у субстанції та ЛЗ з використанням методу, 

запропонованого Youdene Steiner. 

Уперше запропоновано уніфіковані схеми валідації біоаналітичних 

хроматографічних методик визначення аналітів з групи АЛЗ для дослідження 

фармакокінетики. Уперше експериментально обґрунтувано процедуру 

визначення та критерії прийнятності валідаційних параметрів методик 

кількісного визначення АФІ з групи АЛЗ для оцінки еквівалентності in vitro з 

застосуванням хроматографічних методів. 

У процесі виконання експериментальної частини автором вперше 

розроблено та валідовано методики визначення антигіпертензивних АФІ для 

вивчення проникності через кишкову мембрану. Уперше розроблено 

оригінальні методики кількісного визначення АФІ з групи АЛЗ для 

застосування у тесті «кінетика розчинення». 



 

 

Уперше проведено валідацію аналітичних та біоаналітичних методик 

визначення антигіпертензивних АФІ, що дозволяє отримувати співставні 

результати від субстанції АЛЗ (фармакокінетики та еквівалентності, 

проникності через кишкову мембрану (тест Сасо-2), кінетики розчинення) до 

стандартизації антигіпертензивних АФІ у ЛЗ з використанням 

хроматографічних методів. 

Новизна проведених досліджень підтверджена 6 патентами України на 

корисну модель. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації, їх достовірність. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертаційній роботі є достатньо обґрунтованими і достовірними. Це 

забезпечується використанням сучасних методів аналізу антигіпертензивних 

АФІ та сучасними приладами, великою кількістю повторних 

експериментальних досліджень, підтвердженням достовірності та 

коректності результатів, отриманих у дисертації, методами математичної 

статистики.  

 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

 У докторській дисертації Логойди Л.С. уперше представлено системні 

дослідження з теоретичного обґрунтування та експериментального 

підтвердження загальної методології щодо розробки та валідації методик 

кількісного хромамтографічного визначення аналітів з групи АЛЗ в плазмі 

крові для цілей фармакокінетики та біоеквівалентності. Створено теоретичне 

підгрунтя для вибору та здійснення процедур валідації, спрямований еа 

дослідження з фармакокінетики та біоеквівалентності. 

Для практичного втілення автором розроблено інформаційнілисти та 

методичні рекомендації. результати дисертаційної роботи впроваджено в 

навчальний процес ряду профільних кафедр ВНЗ України та практику роботи 

Державних служб з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 

Тернопільській, Київській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківських 

областях, опрацьовано в умовах промислового виробництва товариства з 

обмеженою відповідальністю «Тернофарм» та публічного акціонерного 

товариства «Фармак». 

 

Структура, зміст і оформлення дисертації.  

Дисертаційна робота викладена на 551 сторінках машинописного 

тексту, складається зі вступу, шести розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел, 4 додатків (на 133 сторінках). Робота ілюстрована 129 

таблицями, 109 рисунками в основному тексті та 69 рисунками в додатках. 

Список використаних джерел містить 352 найменування, з них 62 кирилицею 

та 290 латиною. 

У першому розділі узагальнено інформацію відносно завдань, цілей, 

особливостей досліджень, що виникають при розробці та валідації методик 



 

 

визначення АФІ з групи антигіпертензивних ЛЗ, проведено аналіз існуючих 

підходів до розробки і валідації біоаналітичних методик та процедури 

«біовейвер» для стандартизації антигіпертензивних ЛЗ. Обгрунтовано 

необхідність створення уніфікованої процедури валідації біоаналітичної 

процедури для фармакологічних досліджень. Показано важливість розробки 

та валідації аналітичної методики для процедури ПТКР, тесту Сасо-2 та 

процедури «біовейвер», що призначено для заміни досліджень 

біоеквівалентності in vivo. 

У другому розділі наведено відомості про об´єкти для дослідження, 

прилади, матеріали, методи та реактиви, які використовувались при 

проведенні досліджень. Всі методики є розроблені дисертантом та являються 

оригінальними,  

У третьому розділі наведено результати експериментальних 

досліджень з розробки, оптимізації та валідації методик ідентифікації та 

кількісного визначення антигіпертензивних АФІ в субстанціях та ЛЗ 

відповідно до вимог ДФУ. Дисертантом проведено розробку методик 

ідентифікації амлодипіну бесилату, ніфедипіну, верапамілу гідрохлориду, 

каптоприлу, еналаприлу малеату, бісопрололу фумарату в субстанціях та ЛЗ.  

У четвертому розділі приведено результати досліджень умов 

екстракції амлодипіну бесилату, верапамілу гідрохлориду, ніфедипіну, 

каптоприлу, еналаприлу малеату, бісопрололу фумарату з водних розчинів в 

залежності від рН середовища, за результатми яких розроблено умови 

пробопідготовки деяких антигіпертензивних аналітів для подальших 

біоаналітичних досліджень. 

П´ятий розділ присвячено опрацюванню уніфікованої процедури 

розробки та валідації біоаналітичних методик визначення аналітів з групи 

антигіпертензивних лікарських засобів для вивчення фармакокінетики, 

наведено результати розробки біоаналітичних методик визначення 

антигіпертензивних аналітів в плазмі крові методом ВЕРХ/МС/МС з 

використанням внутрішніх стандартів та її експериментальній апробації. 

З використанням уніфікованої процедури розробки та валідації проведено 

розробку біоаналітичних методик визначення ніфедипіну та еналаприлу, 

бісопрололу та еналаприлу у присутності еналаприлату, верапамілу та 

еналаприлу у присутності еналаприлату  в плазмі крові.  

Дисертантом розроблено зручні для використання електронні 

протоколи з використанням Microsoft Exсel, де передбачено поля для 

введення даних. Запропоновано уніфіковані форми протоколів валідації 

кількісних біоаналітичних методик визначення аналітів з групи AЛЗ в плазмі 

крові та розроблено їх електронні версії.  

Розроблені біоаналітичні методики визначення амлодипіну, 

бісопрололу та еналаприлу в присутності еналаприлату методом 

ВЕРХ/МС/МС  та ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу методом 

ВЕРХ/МС/МС  було застосовано для вивчення фармакокінетики на 

добровольцях.  



 

 

Уперше дисертантом запропоновано вивчати валідаційний параметр 

«лінійність/калібрувальна модель» за умов вивчення фармакокінетики при 

розробці методик аналізу аналітів та їх активних метаболітів. 

Шостий розділ присвячено розробці та валідації методик кількісного 

визначення антигіпертензивних АФІ для оцінки еквівалентності in vitro.  

Дисертантом розроблено біоаналітичні методики кількісного 

визначення АФІ з групи антигіпертензивних ЛЗ для вивчення проникності 

через кишкову мембрану (тест Сасо-2) та приведено результати його 

вивчення для антигіпертензивних АФІ. 

Обє´ктом досліджень для вивчення тесту «кінетика розчинення» було 

обрано дисертантом таблетки з миттєвим та модифікованими вивільненнями. 

При цьому розроблено оригінальну методику використана одночасного 

визначення антигіпертензивних АФІ методом ВЕРХ/УФ. Для визначення 

амлодипіну бесилату (хроматографічна колонка Phenomenex Polar Synergi), 

бісопрололу фумарату, еналаприлу малеату (хроматографічна колонка Hi 

Qsil C18) в таблетках були підібрані умови ізократичного елюювання з 

бінарною рухомою фазою: метанол-фосфатний буферний розчин (65:35), що 

значно розширює горизонти фармацевтичного аналізу в контексті вивчення 

біоеквівалентності та біодоступності ЛЗ. Дисертантом проведено вивчення 

профілів розчинення та in vitro/in vivo кореляцію. 

 

Повнота викладення матеріалів дослідження в опублікованих 

роботах і авторефераті.  

Матеріали дисертаційної роботи опубліковано у 59 наукових роботах, 

серед яких 28 статей (17 індексовані наукометричною базою Scopus), 6 

патентів України на корисну модель, 1 наукова монографія, методичні 

рекомендації, 3 інформаційні листи, робота добре представлена науковій 

спільноті на конфереціях різного рівня. 

Опубліковані роботи повністю відповідають основним результатам 

досліджень. Результати наукових досліджень, за якими здобувач захистила 

кандидатську дисертацію, не винесені на захист докторської дисертації. 

Структура та зміст автореферату відповідають структурі та змісту 

дисертації. 

 

Поряд з позитивними характеристиками роботи необхідно відмітити деякі 

зауваження та пропозиції: 

1. У першому розділі для поліпшення сприйняття матеріалу вважаю за 

доцільне наведення хімічних формул антигіпертензивних засобів. 

Наведені на рисунках 1.1 (с.89) та 1.3 (с.93) узагальнені схеми 

фактично є доробком автора та теоретичним підгрунтям для наступних 

досліджень, тому  вони мали б бути представлені у другому розділі. 

2. Автором для дослідження робасності біоаналітичних методик 

застосовано Юден тест (наприклад, с. 167). Доцільно було б навести в 

дисертації не тільки результати, але й схеми планування експерименту 

за цим показником для окремих методик. 



 

 

3. При розробці біоаналітичних методик автором використано плазму 

крові. Але в дослідженнях з фармакокінетики та біоеквівалентності 

буде досліджуватись не модельна суміш, а власне кров. Тому вважаю 

за доцільне розширити дослідження з пробопідготовки, визначивши 

повноту екстракції, та ефект матриці, починаючи з крові. 

4. Автором здійснено розробку біоаналітичних методик з застосуванням 

рідинно-рідинної екстракції. Вважаю більш сучасним та надійним 

методом для цих цілей твердофазну екстракцію і рекомендую 

дисертанту надалі використовувати цей метод пробопідготовки. 

5. Вважаю за доцільне більш чітке формулювання критеріїв 

невизначеності з залученням відповідних розрахунків для даної групи 

біоаналітичних методик, особливо для теста проникнення через 

кишкову мембрану. 

6. В роботі зустрічаються поодинокі друкарські помилки (с.121, 129, 135, 

144, 173, 189, 203, 229). 

У порядку проведення наукової дискусії вважаю за доцільне, щоб 

дисертант відповіла на наступне запитання: 

- Як впливає на результати аналізу присутність метаболітів (як 

активних, так і неактивних)? Чи дозволяють обрані методи 

ефективно розділити АФІ та їх метаболіти? 

 

Наведені зауваження носять дискусійний характер і не знижують 

загальну високу оцінку дисертації, яка спирається на величезний 

експериментальний і теоретичний матеріал, написана гарною науковою 

мовою і характеризується значною науковою новизною.  

 

Рекомендації щодо використання результатів дисертації.  

їТеоретичні та практичні результати дисертаційної роботи можуть бути 

використані для розробки монографій ДФУ на таблетки амлодипіну та 

бісопрололу, внесенні змін в монографії ДФУ на інші антигіпертензивні АФІ, 

застосовані для вивчення фармакокінетики та біоеквівалентності 

антигіпертензивних ЛЗ, для проведення випробувань (тесту Сасо-2, 

процедури «біовейвер»). Одержані результати також доцільно 

використовувати у навчальному процесі та науковій роботі університетів при 

підготовці фахівців для підприємств означених галузей, роботі Державних 

служб з лікарських засобів та контролю за наркотиками, заводських та 

біоаналітичних лабораторіях. 

 

Висновок про відповідність дисертації вимогам Положення. 

Таким чином, дисертаційна робота Логойди Лілії Святославівни на 

тему «Науково-теоретичне обґрунтування біоаналітичних досліджень 

та стандартизації антигіпертензивних засобів з використанням 

хроматографічних методів» є самостійною роботою, завершеним науковим 

дослідженням, в якому отримано нові науково обґрунтовані теоретичні і 

експериментальні результати, що в сукупності вирішують поставлені 



 

 

завдання в галузі фармацевтичного аналізу і мають суттєве значення для 

розвитку фармацевтичної науки та практики. За обсягом досліджень, 

новизною результатів, за рівнем виконання і впровадженням представлена 

робота відповідає вимогам до докторських дисертацій, а її автор Логойда 

Лілія Святославівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та 

фармакогнозія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 


