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Актуальність теми. М’які лікарські форми займають значне місце серед 

препаратів аптечного виготовлення. Часто в рецептурі аптек зустрічаються мазі з 

екстрактами із лікарської рослинної сировини, які використовуються для 

лікування захворювань шкіри та застудних захворювань. Нормативна база України 

з контролю якості лікарських засобів постійно змінюється. Розвивається вона і в 

напрямку розширення вимог до контролю якості препаратів аптечного 

виготовлення. Вони містяться як в Державній Фармакопеї України, так і в Наказах 

МОЗ. На сьогоднішній день виробничі аптеки повинні проводити контроль якості 

та вивчення стабільності лікарських форм за методиками, які відповідають 

вимогам ДФУ, однак, для більшості з них сучасних методик покищо не існує. 

Дисертаційна робота Умінської Катерини Анатоліївни присвячена 

частковому вирішенню даного питання, а саме розробленню методик контролю 

якості (МКЯ) комбінованих екстемпоральних мазей з компонентами рослинного 

походження, які потім можуть також бути використані для вивчення стабільності 

досліджуваних мазей. Використання хроматографічних методів для ідентифікації 

та контролю якості мазей дозволило провести їх аналіз на сучасному науковому 

рівні, що підтверджує актуальність виконаних досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційну роботу виконано у відповідності з планом наукових досліджень, що 

проводяться співробітниками Національного фармацевтичного університету в 

напрямку розробки та валідації методик для контролю якості лікарських засобів 

аптечного виготовлення. Вона є частиною теми «Розробка та валідація методів 

контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва» (№№ 

державної реєстрації 0108U000376 та 0114U000949). 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено МКЯ біологічно 

активних компонентів мазей аптечного виготовлення з настойками календули й 

евкаліпту, мазі Симановського, які виготовляються як внутрішньоаптечні 

заготовки в багатьох виробничих аптеках України методами газової хроматографії, 

які можуть бути використані для контролю їх якості та вивчення стабільності. 



Вперше розроблені та валідовані методики кількісного визначення 1,8-

цинеолу в мазі з настойкою евкаліпту і ментолу в складі мазі Симановського з 

використанням методу газової хроматографії з полуменево-іонізаційним 

детектором (ГХ-ПІД). Всі розраховані валідаційні характеристики обох методик 

свідчать про можливість їх використання в аналізі. 

При проведенні досліджень обрані оптимальні розчинники та схеми 

екстрагування активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) досліджуваних мазей, 

що дозволило забезпечити повноту виділення компонентів. 

Проведена верифікація методик кількісного визначення фенілефрину 

гідрохлориду методом абсорбційної спектрофотометрії в УФ-області та цинку 

оксиду методом комплексонометрії в мазі Симановського показала можливість 

застосування розроблених методик для здійснення контролю якості та вивчення 

стабільності мазі, про що свідчать розраховані валідаційні характеристики. 

На основі проведених досліджень фізико-хімічної стабільності, 

мікробіологічної чистоти та оцінкизбереження реологічних параметрів протягом 

місяця показана можливість збільшення терміну придатності мазі Симановського 

до 30 днів (при її зберіганні за температури 5±3
0
С). 

Отриманий патент України на корисну модель та інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров’я МОЗ України за № 66-2018 

підтверджують новизну досліджень. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методики з 

використанням газової хроматографії методом парофазного аналізу (ГХ-ПФА) та з 

використанням мас-детектору (ГХ-МС) можуть бути застосовані в майбутньому 

для вивчення стабільності мазей за ідентифікованими маркерами та контролю їх 

якості. Методика кількісного визначення 1,8-цинеолу методом ГХ-ПІД в складі 

мазі з настойкою евкаліпту може бути використана для вивчення її стабільності та 

визначення можливості збільшення терміну придатності. 

Розроблені, верифіковані та валідовані МКЯ визначення ментолу, 

фенілефрину гідрохлориду та цинку оксиду, описані в інформаційному листі, 

можуть бути внесені до технологічної інструкції з виготовлення мазі 

Симановського. МКЯ компонентів мазей можуть бути використані при розробці 

монографій на досліджувані ЛФ для внесення до ДФУ. 

Окремі результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

та наукову діяльність профільних кафедр шести медичних університетів України 

та в практичну діяльність територіальних Державних служб України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками, а саме: у Волинській, Сумській та 

Житомирській областях та виробничих аптек міст Ужгород, Житомир, Харків та 

Хмельницький. 



Повнота викладення матеріалів дослідження в опублікованих роботах і 

авторефераті, а також їх апробації. За матеріалами дисертаційної роботи 

опубліковано 19 наукових праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових 

виданнях (2 статті в базі даних Scopus та 1 стаття в іноземному журналі), патент 

України на корисну модель, інформаційний лист. Основні положення 

кандидатської роботи доповідались та обговорювались на конференціях різного 

рівня (опубліковано 11 тез доповідей). Опубліковані роботи й автореферат 

повністю відповідають основним результатам досліджень. 

Аналіз дисертаційної роботи. Дисертаційна робота викладена на 193 

сторінках друкованого тексту. Вона складається зі вступу, 4 розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована 

таблицями, рисунками та схемами. Список використаних джерел містить 163 

найменування. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено предмет та 

об’єкти дослідження, мету і завдання, розкрито наукову новизну, підкреслено 

теоретичне та практичне значення роботи, зазначено особистий внесок дисертанта 

та ступінь апробації одержаних результатів. 

У першому розділі проведено аналіз літературних джерел щодо 

розповсюдження мазей аптечного виготовлення в зарубіжних країнах та Україні. 

Охарактеризовано сучасні вимоги до якості екстемпоральних мазей в Україні та 

проаналізовано підходи до аналізу лікарських форм з рослинними компонентами. 

Зроблено висновок, що найчастіше у випадку аналізу препаратів з настойками 

календули, евкаліпту та ментолом використовуються хроматографічні методи. 

Другий розділ присвячений аналітичному огляду асортименту готових ЛФ, 

зареєстрованих в Україні з календулою, евкаліптом та ментолом, а також 

екстемпоральної рецептури Волинської, Хмельницької, Сумської, Харківської та 

Житомирської областей України, котрі містять дані компоненти як АФІ. 

Здійснений вибір об’єктів дослідження та визначені основні параметри, які 

характеризують якість обраних мазей. 

В розділі охарактеризоване обладнання, яке використовувалось для 

хроматографічних досліджень, кількісного визначення фенілефрину гідрохлориду 

методом спектрофотометрії, вивчення реологічних характеристик мазей. Описані 

вимоги ДФУ, за якими проводили оцінку мікробіологічної чистоти, схеми 

проведення експериментальних досліджень та формули розрахунку реологічних 

показників. 

В третьому розділі проведено розробку МКЯ мазей з настойками евкаліпту 

та календули. Досліджено їх мікробіологічну чистоту та реологічні параметри.  

Описані методики аналізу мазі з настойкою евкаліпту методом ГХ-МС. 

Наведені хроматограми спиртової настойки евкаліпту та мазі з настойкою, 



розчиненої в хлороформі. В останній визначено 10 маркерів рослинного 

походження. Зроблений висновок, що 4 сполуки з найбільшою концентрацією 

можуть бути використані як маркери при здійсненні ідентифікації. Наведена 

методика кількісного визначення 1,8-цинеолу в мазі з настойкою евкаліпту 

методом ГХ-ПІД. Наведені результати визначення параметрів придатності 

системи для аналізу та здійснення валідації методики (лінійність, правильність, 

прецизійність, збіжність). Описані результати випробувань стосовно оцінки 

мікробіологічної чистоти мазі за вимогами ДФУ та вивчення реологічних 

параметрів (термін спостереження 30 діб). 

Наведені результати застосування методики ГХ-ПФА для оцінки якості мазі 

з настойкою календули та евкаліпту. Як розчинник обрано хлороформ. Як 

сполуки-маркери для здійснення ідентифікації АФІ обрані α-пінен, β-пінен та 1,8-

цинеол. Розроблені методики здійснення хімічного аналізу мазі з настойкою 

календули та евкаліпту методом ГХ-МС. Як сполуки-маркери запропоновані 9 

сполук-компонентів ефірних олій обох рослин. Здійснена оцінка мікробіологічної 

чистоти мазі впродовж 30 діб. 

В четвертому розділі «Вибір та розробка методик ідентифікації і 

кількісного визначення АФІ мазі Симановського. Оцінка її мікробіологічної 

чистоти та збереження реологічних параметрів». Для аналізу кожного АФІ мазі 

були обрані методики ідентифікації. Для кількісного визначення ментолу в мазі 

розроблена методика ГХ-ПІД. Підтверджена специфічність методики та отримані 

значення валідаційних характеристик свідчать про коректність методики та 

можливість її використання для контролю якості та вивчення стабільності мазі. 

Встановлене виконання вимоги до параметрів лінійної залежності: вільного члену 

лінійної залежності (a=0.0036≤1.16 та 5.12), залишкового стандартного відхилення 

(S0=1.49≤1.87) та коефіцієнту кореляції (r=0.9999≥0.9985). Відповідали вимогам 

ДФУ параметри правильності та прецизійності. 

Для кількісного визначення фенілефрину гідрохлориду запропоновано 

використовувати метод абсорбційної спектрофотометрії в УФ-області. Проведена 

верифікація методики в концентраційному діапазоні 80-120% за показниками 

специфічність, лінійність, правильність та прецизійність. Вміст фенілефрину 

гідрохлориду в мазі визначали методом стандарту та питомого показника 

поглинання. Порівняння розрахованих метрологічних характеристик свідчить про 

можливість використання обох способів розрахунку. 

Для кількісного визначення цинку оксиду в мазі використаний метод 

комплексонометрії. Проведена верифікація методики. Показано, що усі 

валідаційні параметри відповідають вимогам. Середній вміст цинку оксиду в мазі 

становив 99.13 %, що відповідає вимогам ДФУ. Отримане низьке значення 

відносного стандартного відхилення (RSD, %=0.65) свідчить про належну 

відтворюваність результатів аналізу. 



Здійснене оцінювання зміни структурно-механічних властивостей мазі при 

зберіганні впродовж 30 діб. Показано, що значення структурної в’язкості мазі 

практично не змінюється, як і значення інших реологічних параметрів, що 

свідчить про збереження її реологічних властивостей. Проведена оцінка 

мікробіологічної чистоти мазі з використанням методу двошарового висівання. 

Отримані результати свідчать про відповідність вимогам ДФУ. 

З використанням розроблених та верифікованих методик ідентифікації і 

кількісного визначення була оцінена фізико-хімічна стабільність мазі впродовж 

30 діб (5±3 °С). Отримані результати свідчать про відповідність її якості вимогам 

ДФУ.  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційне 

дослідження виконане з використанням сучасних методів та прийомів 

фармацевтичного аналізу, зокрема фізичних та фізико-хімічних методів – хімічні 

реакції, абсорбційна спектрофотометрія в УФ-області, метод 

комплексонометричного титрування, ГХ-ПФА, ГХ-МС та ГХ-ПІД. 

Достовірність отриманих результатів не викликає сумнівів, підтверджується 

достатньою кількістю дослідів та їх статистичною обробкою. Дисертаційна 

робота виконана на належному науковому рівні. Наукові положення та висновки, 

які сформульовані у дисертаційній роботі є достовірними, експериментально 

обґрунтованими, логічно витікають з отриманих результатів та вирішують 

поставлені завдання. 

Зауваження і пропозиції. З представлених даних у таблицях 3.1 та 3.2 

сторінки 68, 70 відповідно, не зрозуміло чи враховувався поправочний коефіцієнт 

при розрахунку концентрації компонентів спиртової настойки евкаліпту. 

На сторінці 73 при аналізі розчину стандартного зразку вказано час 

утримування 1,8-цинеолу складає 13,1 хв, а на представленому рисунку 3.3. час 

утримування становить 13,2 хв. 

На сторінці 77 рис. 3.5. та рис. 3.6. дисертантом, очевидно помилково, два 

рази представлено рис 3.5. 

Сторінка 78, дисертант відзначає зниження концентрації 1,8-цинеолу в мазі, 

що пояснює впливом ланоліну і його здатністю проявляти окисні властивості, 

однак це питання є дискусійним, оскільки ланолін є достатньо інертною 

речовиною. Можливо зниження концентрації відбувається внаслідок того, що не 

вся кількість 1,8-цинеолу переходить у хлороформний витяг з мазі. 

На сторінці 107 запропоновано для ідентифікації ментолу використовувати 

реакцію з розчином ваніліну в сірчаній кислоті, однак представлена дисертантом 

хімічна схема 4.4 цього процесу є некоректною.  

Також, слід зауважити, що запропоновані МКЯ з використанням газової 

хроматографії (ГХ) наведені як основні при визначенні кількісного вмісту АФІ  



 
 


