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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Згідно з останніми даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) захворювання дихальної системи є 

однією з основних причин смерті та інвалідності у світі. Від хронічних 

обструктивних захворювань страждають близько 65 млн. людей, з яких 3 млн. осіб 

помирають, що ставить цю патологію на третє місце серед захворювань з високою 

смертністю. Експерти ВООЗ вважають, що попри успіхи синтетичної хімії, близько 

75 % усіх хворих доцільно лікувати препаратами рослинного походження [F.D. 

Blasio et al., 2011]. Перевагами фітотерапевтичного методу лікування є: 

фізіологічність, структурованість, полівалентність фармакологічної дії, системність, 

ефективність та безпечність тривалої терапії, доступність й економічна 

привабливість. Тому розробка нових рослинних лікарських препаратів (РЛП) та 

вдосконалення технологій виробництва вже існуючих фітопрепаратів є одним із 

важливих напрямків фармацевтичної науки і практики. 

Перспективними лікарськими рослинами для розробки лікарських засобів (ЛЗ) 

для лікування кашлю при простудних захворюваннях органів дихання є подорожник 

ланцетолистий та мальва лісова, які мають широке застосування в країнах Європи 

[A. Grigore et al., 2015; K. Ghédira et al., 2016]. Комплекси їх біологічно активних 

речовин (БАР) стимулюють секрецію бронхіальних залоз, збільшуючи таким чином 

кількість мокротиння і знижуючи його в’язкість, а також зменшують подразнення 

кашлевих рецепторів [M. Rischer et al., 1998; A. Parus et al., 2010; K. Mansoor et al., 

2017; F.M. Hammouda et al., 2005; P. Dipak, 2016].  

В Україні станом на січень 2018 р. група відхаркувальних ЛЗ рослинного 

походження налічувала 90 торгових назв (ТН). ЛЗ, які містять комбінацію 

екстрактів подорожника ланцетолистого та мальви лісової, представлені лише у 

вигляді сиропів. Дана лікарська форма (ЛФ) має ряд недоліків: незручність 

застосування, об'ємність упаковки та необхідність використання антимікробних 

консервантів для збільшення терміну придатності. Розробка таблетованого 

препарату на основі стандартизованих екстрактів листя подорожника 

ланцетолистого та квіток мальви лісової дозволить усунути дані недоліки, 

розширити асортимент вітчизняних ЛЗ з відхаркувальною дією і збільшити їх 

доступність, що підтверджує практичну цінність та актуальність даної роботи. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри 

управління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» (номери 

державної реєстрації 0111U003756; 0115U001530). Тема дисертаційної роботи 

затверджена на засіданні Вченої ради ДВНЗ Тернопільського державного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського 18 червня 2014 року (протокол № 5), назву 

дисертації уточнено 25 червня 2018 року (протокол № 7). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було обґрунтування складу, 

розробка технології та дослідження таблеток на основі сухих екстрактів мальви 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Blasio%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21985340
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2030796675_M_Rischer
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лісової та подорожника ланцетолистого для лікування непродуктивного кашлю при 

захворюваннях органів дихання. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

- проаналізувати та систематизувати дані літературних джерел щодо проблеми 

фармакотерапії кашлю в Україні та світі, групи відхаркувальних препаратів різної 

дії на основі лікарської рослинної сировини (ЛРС), провести аналіз асортименту 

відхаркувальних ЛЗ цієї групи для обґрунтування доцільності створення таблеток з 

відхаркувальною дією на основі екстрактів квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого; 

- навести характеристику використаних об’єктів та методів дослідження; 

- дослідити оптимальні умови одержання екстрактів квіток мальви лісової і 

листя подорожника ланцетолистого, розробити технологію та провести 

стандартизацію сухих екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого; 

- вивчити вплив допоміжних речовин (ДР) на властивості мас для 

таблетування і показники якості таблеток на основі екстрактів мальви лісової та 

подорожника ланцетолистого, використовуючи методи математичного планування 

експерименту (МПЕ); 

- розробити оптимальний склад і технологію таблеток на основі сухих 

екстрактів квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого; 

- розробити та обґрунтувати специфікацію та методи контрою якості (МКЯ) 

для таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової та подорожника 

ланцетолистого;  

- вивчити стабільність розроблених таблеток у процесі зберігання та 

обґрунтувати умови їх зберігання і термін придатності; 

- провести фармакологічні дослідження відхаркувальної активності отриманих 

таблеток; 

- апробувати у промислових умовах проекти технологічних регламентів (ТР) і 

МКЯ на розроблені ЛЗ.  

Об'єкти дослідження – квітки мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого, сухі екстракти квіток мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого, ДР, маси для таблетування та таблетки на їх основі. 

Предмет дослідження – теоретичне та експериментальне обґрунтування 

складу, розробка технології та дослідження таблеток на основі сухих екстрактів 

мальви лісової та подорожника ланцетолистого. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань були 

використані такі методи: 

- методи оцінки фізичних та фармако-технологічних властивостей ЛРС, сухих 

екстрактів (розмір і форма кристалів, фракційний склад, здрібненість, коефіцієнти 

набухання і поглинання, текучість, насипна густина); 

- методи оцінки показників якості мас для таблетування (текучість, насипна 

густина) та таблеток (зовнішній вигляд, середня маса, однорідність маси, стираність, 

розпадання, стійкість до роздавлювання, стійкість до вологи); 

- фізико-хімічні методи ідентифікації та кількісного визначення БАР 

(тонкошарова хроматографія, абсорбційна спектрофотометрія); 
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- мікробіологічні методи дослідження; 

- математико-статистичні методи планування експерименту й обробки 

результатів дослідження (дисперсійний та регресійний аналізи, метод випадкового 

балансу); 

- фармакологічні методи дослідження відхаркувальної активності таблеток. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше досліджено оптимальні 

умови одержання екстрактів квіток мальви лісової і листя подорожника 

ланцетолистого з метою розробки ЛЗ, який пропонується застосовувати для 

лікування кашлю, вивчено ступінь вилучення БАР в залежності від типу екстрагента 

та умов екстрагування. Вперше розроблено технологію сухих екстрактів квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого і проведено їх стандартизацію.  

На підставі комплексних фармако-технологічних та фізико-хімічних результатів 

досліджень, за допомогою методів МПЕ, а саме греко-латинського квадрата, методу 

випадкового балансу та регресійного аналізу, вперше теоретично та експериментально 

обґрунтовано оптимальний якісний та кількісний склад таблеток на основі екстрактів 

мальви лісової і подорожника ланцетолистого для лікування непродуктивного кашлю. 

Вивчено вплив різних груп ДР на фармако-технологічні властивості мас для 

таблетування та фармакопейні показники якості розроблених таблеток. 

Досліджено показники якості таблеток на основі сухих екстрактів мальви 

лісової та подорожника ланцетолистого, розроблено методики ідентифікації і 

кількісного визначення діючих речовин; на основі досліджень стабільності 

встановлено умови зберігання та термін придатності запропонованих таблеток. 

Вивчено відхаркувальну активність таблеток, до складу яких входять сухі 

екстракти квіток мальви лісової та подорожника ланцетолистого, та встановлено, що 

вони мають високу здатність секретувати мокротиння, проявляють хорошу 

терапевтичну активність. 

Наукова новизна дослідження підтверджена патентом України на корисну 

модель № u 2018 05402 від 25.07.2018 р. «Лікарський засіб, який містить екстракти 

квітів мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого». 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено оптимальний 

склад і технологію таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової та 

подорожника ланцетолистого для лікування непродуктивного кашлю при 

захворюваннях органів дихання. 

Розроблено проекти ТР та МКЯ на сухі екстракти листя подорожника 

ланцетолистого і квіток мальви лісової (акти апробації від 15.02.2018 р. та від 

30.01.2018 р.) та на таблетки на їх основі (акти апробації від 01.03.2018 р. та від 

22.02.2018 р.), які було апробовано в умовах ТОВ «Тернофарм» і плануються до 

впровадження на даному підприємстві. 

Окремі фрагменти наукових досліджень впроваджено у науково-педагогічний 

процес ряду навчальних закладів України: кафедри технології біологічно активних 

сполук, фармації і біотехнології Національного університету «Львівська 

політехніка» (акти впровадження від 06.09.2018 р.); кафедри технології ліків і 

біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (акти впровадження від 02.10.2018 р.); кафедри фармацевтичної 
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технології та біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 04.10.2018 р.); кафедри фармації ННІ 

післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (акт впровадження від 12.09.2018 р.); 

кафедри організації та економіки фармації і технології ліків Івано-Франківського 

національного медичного університету (акт впровадження від 27.09.2018 р.); 

кафедри технології ліків Одеського національного медичного університету (акт 

впровадження від 09.10.2018 р.); кафедри технології ліків Запорізького державного 

медичного університету (акт впровадження від 11.10.2018 р.); кафедри заводської 

технології ліків Національного фармацевтичного університету (акт впровадження 

від 16.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено пошук та аналіз даних 

літератури щодо сучасного стану використання РЛП з відхаркувальною дією для 

лікування кашлю при простудних захворюваннях. Розроблено технологію 

одержання сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого. Проведено фармако-технологічні та фізико-хімічні дослідження 

властивостей ЛРС, сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого, їх сумішей з різними ДР, а також досліджено основні показники 

розроблених таблеток на їх основі. Теоретично обґрунтовано та експериментально 

підтверджено оптимальний склад та раціональну технологію таблеток на основі 

сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого. 

Узагальнено та статистично оброблено експериментальні дані досліджень. 

Розроблено проекти МКЯ і ТР на екстракти і таблетки на їх основі. Проаналізовано 

та узагальнено результати фармакологічних досліджень відхаркувальної активності.  

Персональний внесок дисертанта в опублікованих наукових працях зі 

співавторами (Т.А. Грошовим, Н.М. Белей, А.І. Денис, О.З. Барчук, О.І. Гордієнко, 

В.М. Ковалем, М.Б. Чубкою, О.І. Онишків, Л.В. Вронською, Н.П. Дарзулі, І.В. 

Козак, В.П. Марценюком, І.П. Стечишин, А.І. Дуб) 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: 

ХІ ювілейному Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 

(Тернопіль, 2007); XV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих 

вчених (Тернопіль, 2011); Науково-практичній конференції з міжнародною участю, 

присвяченій 30-літтю кафедри фармакогнозії і фармацевтичної технології 

Ярославської державної медичної академії (Ярославль, 2014); IV науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення 

фармацевтичної технології та біотехнології» (Харків, 2014); IІ науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Технологічні та біофармацевтичні аспекти 

створення лікарських препаратів різної направленості дії» (Харків, 2015); VI і VIІ 

науково-практичних конференціях з міжнародною участю «Науково-технічний 

прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 

(Тернопіль, 2016, 2018); VI науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» (Харків, 2017); ІІІ 
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Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Технологічні та 

біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» 

(Харків, 2017); І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні 

досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і 

дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження» (Харків, 2018). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 21 наукову працю, у 

тому числі 9 статей у наукових фахових виданнях, з яких 2 статті в іноземних 

виданнях, 11 тез доповідей, 1 патент України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 255 

сторінках друкованого тексту і складається з вступу, п'яти розділів, загальних 

висновків, списку використаних літературних джерел та 31 додатку (55 с.). Робота 

ілюстрована 15 таблицями, 80 рисунками. Список використаних джерел літератури 

містить 204 найменувань, з них 99 кирилицею і 105 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, 

сформульовано мету, основні завдання дослідження, визначено об´єкти, предмет та 

методи дослідження, науково обґрунтовано та експериментально підтверджено 

наукову новизну, практичне значення та впровадження отриманих результатів 

роботи, відображено особистий внесок здобувача, представлена структура роботи. 

У першому розділі «Сучасний стан створення лікарських препаратів на 

основі екстрактів лікарської рослинної сировини у формі таблеток для 

лікування кашлю» проаналізовано та систематизовано дані літературних джерел 

щодо проблеми фармакотерапії кашлю в Україні та світі, сучасного стану лікування 

кашлю, групи відхаркувальних препаратів різної дії, в тому числі на основі ЛРС. 

Узагальнено дані наукової літератури щодо об'єктів дослідження: квіток мальви 

лісової та листя подорожника ланцетолистого, як перспективних рослин для 

розробки нових ЛЗ. Встановлено, що подорожник ланцетолистий та мальва лісова 

завдяки багатому вмісту БАР: полісахаридів, слизів, флавоноїдів та ін., традиційно 

використовуються для лікування кашлю при простудних захворюваннях органів 

дихання. Опрацьовано та узагальнено дані літератури щодо сучасного стану 

виробництва рослинних екстрактів та особливості технології таблетованих 

препаратів на їх основі.  

У другому розділі «Об’єкти та методи досліджень» описано характеристику 

використаних об’єктів та методів дослідження для розробки технології сухих 

екстрактів з квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого, а також 

для розробки складу та технології таблеток на основі даних екстрактів. Наведено 

характеристику квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого та 

отриманих сухих екстрактів на їх основі, використаних ДР, як об’єктів дослідження.  

Описано та обґрунтовано вибір фізико-хімічних, фармако-технологічних та 

фармакологічних методів дослідження для досягнення поставленої мети. Також 

зазначено основні етапи розробки оптимального складу таблеток і використані 

методи МПЕ, а саме: дисперсійний аналіз (чотирифакторний експеримент на основі 
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4х4 греко-латинського квадрату), метод випадкового балансу, регресійний аналіз 

(симетричний ротатабельний композиційний уніформ-план другого порядку).  

Наведено фармакологічний метод дослідження для вивчення на тваринах 

відхаркувальних властивостей розроблених таблеток на основі екстрактів мальви 

лісової та подорожника ланцетолистого. Як препарат порівняння запропоновано 

використати розчин амонію хлориду.  

У третьому розділі «Аналіз асортименту відхаркувальних лікарських 

засобів на основі рослинної сировини. Розробка технології одержання сухих 

екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого» наведено результати 

з аналізу асортименту відхаркувальних ЛЗ на основі рослинної сировини та 

встановлено, що в Україні станом на січень 2018 р. група відхаркувальних ЛЗ 

рослинного походження налічувала 90 зареєстрованих ТН, більшість з них – 

комбіновані ЛЗ, частка яких становила 37 %. ЛЗ вітчизняного виробництва 

займають 64 %, що налічує 57 ТН. Серед усіх ЛФ позиції лідерів займають сиропи – 

36 %, на другому місці стоять збори на основі ЛРС – 26 %, а ЛЗ у формі таблеток 

займають третє місце та їх частка становить лише 12 %. Враховуючи переваги 

таблеток як ЛФ, та відсутність таблетованих препаратів на основі стандартизованих 

сухих екстрактів листя подорожника ланцетолистого та квіток мальви лісової 

підтверджує актуальність розробки складу та технології нового комбінованого 

фітопрепарату у вигляді таблеток. 

Першочерговим етапом досліджень була розробка технології одержання сухих 

екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого. Для цього було 

проведено фармако-технологічні дослідження подрібнених квіток мальви лісової та 

листя подорожника ланцетолистого (втрата в масі при висушуванні, насипна 

густина до і після усадки, коефіцієнти набухання та поглинання), що дозволило 

підібрати технологічні параметри для проведення процесу екстрагування даної ЛРС.  

Досліджено оптимальні умови одержання екстрактів квіток мальви лісової і 

листя подорожника ланцетолистого з метою розробки ЛЗ, який пропонується 

застосовувати для лікування кашлю. Вивчено ступінь вилучення БАР в залежності 

від типу екстрагенту та умов екстрагування. Як екстрагент досліджували розчини 

спирту етилового в концентраціях від 10 до 90 % об/об (екстрагування проводили 

при кімнатній температурі), а також воду очищену (екстрагування проводили в 

діапазоні температур: 20-100 °С). 

Сировину подрібнювали до розміру часток 2-6 мм. Для отримання витяжок 

використовували метод дробної мацерації, співвідношення сировина – готовий 

продукт (DER) становило 1:10. Одержані витяжки об’єднували і фільтрували через 

фільтрувальний папір.  

Критеріями оцінки обрали кількісний вміст екстрактивних речовин (сухого 

залишку), суми флавоноїдів (в перерахунку на гіперозид) та суми полісахаридів, які 

містять квіти мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого і виявляють 

фармакологічну дію при лікуванні кашлю.  

Результати аналізу екстрактивних речовин та БАР в отриманих витяжках з 

квіток мальви лісової наведені в табл. 1 і 2. 
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Таблиця 1 

Кількісний вміст екстрактивних речовин та БАР у витяжках з квіток 

мальви лісової при різних концентраціях спирту етилового 
№ 

серії 

Концентрація 

водного розчину 

спирту етилового, 

% 

Вміст 

екстрактивних 

речовин, % 

Вміст суми флаво-

ноїдів у перерахунку 

на гіперозид, % 

Вміст суми 

полісахаридів 

г/мл % 

1 10 2,42 0,018 0,00274 0,274 

2 20 2,38 0,025 0,00161 0,161 

3 30 2,27 0,032 0,00149 0,149 

4 40 2,11 0,048 0,00141 0,141 

5 50 2,02 0,055 0,00098 0,098 

6 60 1,85 0,052 0,00025 0,025 

7 70 1,66 0,049 0,00018 0,018 

8 80 1,26 0,046 0,00012 0,012 

9 90 0,83 0,047 0,00008 0,008 

 

Таблиця 2 

Кількісний вміст екстрактивних речовин та БАР у витяжках з квіток 

мальви лісової при екстрагуванні водою очищеною 
№ 

серії 

Температура 

екстракції, 
о
С 

Вміст 

екстрактивних 

речовин, % 

Вміст суми флавоноїдів 

у перерахунку на 

гіперозид, % 

Вміст суми 

полісахаридів 

г/мл % 

10 20 2,48 0,019 0,00317 0,317 

11 40 2,52 0,023 0,00321 0,321 

12 60 2,62 0,029 0,00356 0,356 

13 80 2,71 0,034 0,00383 0,383 

14 100 2,88 0,036 0,00424 0,424 

 

Аналіз результатів дослідження впливу природи екстрагенту та умов 

екстрагування на ступінь вилучення БАР з квіток мальви лісової показав, що 

найвищі показники вмісту суми флавоноїдів (0,055 %) отримали при екстрагуванні 

50 %-вим етанолом, а найвищі показники вмісту екстрактивних речовин (2,88 %) та 

суми полісахаридів (0,424 %) отримали при екстрагуванні водою очищеною при 

температурі 100 ºС.  

Враховуючи те, що нашою метою була розробка лікарського засобу, який 

пропонується застосовувати для лікування кашлю при простудних захворюваннях 

органів дихання, ми перевагу віддали воді очищеній як екстрагенту, який краще 

вилучає екстрактивні речовини та суму полісахаридів (як БАР, що мають 

обволікаючу та відхаркувальну дію). Екстрагування найкраще проходило при 

температурі 100 ºС.  

Аналогічним чином досліджували вплив природи екстрагента та умов 

екстрагування на ступінь вилучення БАР з листя подорожника ланцетолистого, 

результати аналізу наведені в табл. 3 і 4.  
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Таблиця 3 

Кількісний вміст екстрактивних речовин та БАР у витяжках з листя 

подорожника ланцетолистого при різних концентраціях спирту етилового 
№ 

серії 

Концентрація 

водного розчину 

спирту етилового, 

% 

Вміст 

екстрактивних 

речовин, % 

Вміст суми флаво-

ноїдів у перерахунку 

на гіперозид, % 

Вміст суми 

полісахаридів 

г/мл % 

1 10 2,88 0,016 0,00318 0,318 

2 20 2,83 0,017 0,00290 0,290 

3 30 2,79 0,018 0,00256 0,256 

4 40 2,71 0,025 0,00166 0,166 

5 50 2,77 0,027 0,00132 0,132 

6 60 2,77 0,026 0,00077 0,077 

7 70 2,63 0,025 0,00017 0,017 

8 80 2,48 0,018 0,00006 0,006 

9 90 2,23 0,012 0,00002 0,002 
 

Таблиця 4 

Кількісний вміст екстрактивних речовин та БАР у витяжках з листя 

подорожника ланцетолистого при екстрагуванні водою очищеною 
№ 

серії 

Температура 

екстракції, 
о
С 

Вміст 

екстрактивних 

речовин, % 

Вміст суми флавоноїдів 

у перерахунку на 

гіперозид, % 

Вміст суми 

полісахаридів 

г/мл % 

10 20 2,92 0,016 0,00371 0,371 

11 40 3,03 0,018 0,00405 0,405 

12 60 3,15 0,021 0,00463 0,464 

13 80 3,36 0,026 0,00572 0,572 

14 100 3,72 0,031 0,00762 0,762 
 

Отже, як показали результати дослідження впливу природи екстрагента та 

умов екстрагування на ступінь вилучення БАР з листя подорожника ланцетолистого, 

найвищі показники вмісту екстрактивних речовин (3,72 %), суми флавоноїдів 

(0,031 %) та полісахаридів (0,762 %) було отримано при використанні в якості 

екстрагенту води очищеної при температурі 100 ºС, тому для подальших досліджень 

нами вибрано саме цей екстрагент та умови екстрагування. Вивчено оптимальні 

умови та спосіб одержання сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого. Для висушування екстрактів запропоновано 

використовувати розпилювальну сушарку. На основі опрацьованої технології 

розроблено технологічні схеми отримання сухих екстрактів квіток мальви лісової та 

листя подорожника ланцетолистого. 

На отримані сухі екстракти листя подорожника ланцетолистого та квіток 

мальви лісової розроблено специфікацію та методи контролю, до яких включено 

наступні показники якості: опис, ідентифікація, втрата в масі при висушуванні, 

загальна зола, важкі метали, мікробіологічна чистота, кількісне визначення. На 

основі розроблених проектів МКЯ було проведено випробування сухих екстрактів 

подорожника ланцетолистого та квіток мальви лісової за фізико-хімічними та 
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мікробіологічними показниками якості, і підтверджено, що отримані фітосубстанції 

відповідають вимогам чинного видання ДФУ, ст. «Екстракти», та розробленій 

специфікації. 

Проведено фармако-технологічні дослідження отриманих сухих екстрактів 

мальви лісової та подорожника ланцетолистого. Результати показали, що дані сухі 

екстракти не мають необхідних технологічних властивостей для одержання таблеток 

на їх основі методом прямого пресування, тому нами було запропоновано 

використати метод вологої грануляції. 

Розроблені проекти ТР та МКЯ на сухі екстракти квіток мальви лісової та 

листя подорожника ланцетолистого апробовано в промислових умовах на ТОВ 

«Тернофарм» (акти апробації від 15.02.2018 р. та від 30.01.2018 р.). 

У четвертому розділі «Розробка оптимального складу та технології 

таблеток на основі екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого» 

наведено результати дослідження з розробки оптимального складу та технології 

таблеток на основі стандартизованих сухих екстрактів мальви лісової і подорожника 

ланцетолистого, з використанням методу МПЕ. 

Вибір терапевтичного дозування сухих екстрактів квіток мальви лісової і 

листя подорожника ланцетолистого в одній таблетці здійснювали на основі 

дозування зареєстрованого в Україні ЛЗ «Сироп подорожника» (реєстраційне 

посвідчення № UA/12768/01/01), виробництва ТОВ «Тернофарм», який містить 

комбінацію водних рідких екстрактів листя подорожника ланцетолистого та квіток 

мальви лісової. У результаті проведених розрахунків встановлено наступне 

дозування діючих речовин на одну таблетку: сухого екстракту квіток мальви лісової 

– 0,075 г; сухого екстракту листя подорожника ланцетолистого – 0,075 г. 

З метою розробки оптимального складу і технології таблеток було вивчено 16 

ДР, які за допомогою методу МПЕ були згруповані в чотири основні групи 

(фактори): наповнювачі, розпушувачі, зв'язуючі та регулятори вологи (табл. 5).  

Таблиця 5 

Фактори та їх рівні, які вивчалися при створенні таблеток  
Фактори Рівні факторів Фактори Рівні факторів 

Фактор А –  

наповнювачі 

а1 – сахароза 

а2 – лактози моногідрат 

а3 – мікрокристалічна 

целюлоза (МКЦ) 101 

а4 – МКЦ 102 

Фактор С –  

регулятори 

вологи 

c1 – магнію карбонат легкий 

c2 – кремнію діоксид колоїдний 

безводний  

c3 – неусілін US 2 

c4 – неусілін UFL 2 

Фактор В –  

розпушувачі 

b1 – крохмаль картопляний 

b2 – поліплаздон XL 10 

b3 – натрію кроскармелоза 

b4 – натрію карбоксиметил-

крохмаль (КМК) 

Фактор D –  

зв'язуючі 

речовини 

d1 – 5 % крохмальний клейстер 

d2 – 5 % розчин метилцелюлози 

(МЦ 15) 

d3 – 5 % спиртовий розчин гідрок-

сипропілметилцелюлози  

d4 – 5 % спиртовий розчин 

плаздону К 25 

 

Як змащувальну речовину використовували магнію стеарат в кількості 1,0 % 

на одну таблетку. Отримували таблетки масою 0,45 г, плоско-циліндричні, з рискою 

і фаскою, діаметром 11 мм. 
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Для вивчення впливу чотирьох факторів і їх рівнів на фармако-технологічні 

властивості маси для таблетування та основні показники якості таблеток 

використовували 4х4 греко-латинський квадрат. Результати досліджень підлягали 

статистичній обробці, а саме дисперсійному аналізу за схемою чотирифакторного 

експерименту з двома повторними дослідами. У тих випадках, коли 

експериментальне значення критерію Фішера було більшим табличного, робили 

висновки про значущість вивченого фактора. Для значущих факторів будували 

діаграми та ранжовані ряди переваг, в яких якісні фактори розміщували у 

послідовності, що залежала від величини їх впливу на вивчений показник. 

Найбільш суттєвий вплив на текучість маси для таблетування мав фактор D, а 

саме природа зв'язуючих речовин. Встановлено, що найкраща текучість маси для 

таблетування була при використанні в якості зв'язуючої речовини крохмального 

клейстеру (6,93 с/100 г).   

У загальному процес пресування у всіх серіях проходив добре. Ранжований 

ряд переваг, який відображає вплив якісних факторів, на процес пресування 

таблеток мав такий вигляд: D > A = B > C.  

Найбільш значущий вплив на зовнішній вигляд таблеток мали розпушувачі 

(дезінтегранти). Ряд переваг для розпушувачів за їх впливом на зовнішній вигляд 

таблеток мав наступний вигляд: поліплаздон XL 10 (4,37 бали) > натрію КМК (4,25 

бали) > натрію кроскармелоза (3,75 бали) > крохмаль картопляний (3,37 бали). 

Найкращі результати однорідності маси таблеток було отримано при 

використанні в якості наповнювачів МКЦ 102 (±1,61 %) та МКЦ 101 (±1,65 %), 

відповідно ці дві речовини мали істотну перевагу над іншими наповнювачами, а 

саме сахарозою (±3,06 %) і лактози моногідратом (±3,43 %), що зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1 Вплив наповнювачів на однорідність маси таблеток  

 

У загальному можна зазначити, що в даному експерименті всі серії таблеток 

мали високу стійкість до роздавлювання (понад 50 Н) та стираності (менше, ніж 

0,3 %), що відповідало вимогам ДФУ. Також результати експерименту показали, що 

всі серії таблеток мали достатньо тривалий час розпадання, який перевищував 15 хв.  

Проведені дослідження дозволили прослідкувати, як впливає природа кожної 

ДР на фармако-технологічні властивості мас для таблетування і на основні 

показники таблеток. На даному етапі експерименту отримали позитивні результати 

за багатьма показниками, однак встановлено, що ні в одній групі ДР немає єдиного 
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«лідера», який би покращував усі показники. Тому ми застосували функцію 

бажаності, за допомогою якої отримані первинні значення найбільш важливих 

показників було переведено в безрозмірні величини. Це дозволило узагальнити 

вплив різних рівнів факторів на досліджувані показники та визначити лідера у 

кожній групі ДР. 

На підставі аналізу результатів статистичної обробки, для подальших 

досліджень при розробці складу і технології таблеток були вибрані кращі ДР: 

наповнювач – МКЦ 101, розпушувачі – поліплаздон XL 10 та натрію КМК, 

регулятори вологи – кремнію діоксид колоїдний безводний та неусілін US 2, 

зв'язуюча речовина – 5 % крохмальний клейстер. 

На другому етапі досліджень за допомогою методу випадкового балансу 

проводили оцінку впливу 10-ти кількісних факторів та технологічних прийомів на 

фармако-технологічні властивості маси для таблетування і основні показники якості 

таблеток (табл. 6).  

Таблиця 6 

Кількісні фактори та їх рівні, які вивчалися при розробці таблеток  
Фактор Рівень фактора 

Нижній «–» Верхній «+» 

х1 – середня маса таблетки, г 0,45 0,55 

х2 – вміст МКЦ 101, %  35,00 45,00 

х3 – вміст поліплаздону ХL 10, %  5,00 7,00 

х4 – вміст натрій КМК , % 3,00 5,00 

х5 – спосіб введення натрій КМК Перед гранулюванням  На опудрення 

х6 – вміст кремнію діоксиду колоїдного 

безводного, % 

2,50 5,00 

х7 – вміст неусіліну US 2, % 1,00 3,00 

х8 – спосіб введення неусіліну US 2  Перед гранулюванням  На опудрення 

х9 – концентрація крохмального клейстеру, % 3,00 5,00 

х10 – вміст магнію стеарату, % 0,50 1,00 

 

Як показали результати першого етапу досліджень, отримані таблетки мали 

надто тривалий час розпадання, тому вирішили до їх складу ввести одразу два 

дезінтегранти – поліплаздон ХL 10 (х3) і натрію КМК (х4), та дослідити два способи 

введення натрію КМК в масу для таблетування (х5), а також дослідити середню масу 

таблеток (х1). 

Визначення значущих факторів і впливу їхніх рівнів на фармако-технологічні 

властивості маси для таблетування та основні показники таблеток проводили за 

допомогою діаграм розсіювання. 

На основі діаграми розсіювання (рис. 2) впливу вивчених факторів на 

розпадання таблеток встановлено, що найбільший вплив на розпадання таблеток має 

фактор х1 – середня маса таблеток, із збільшенням якої прискорюється процес 

розпадання таблеток.  

Суттєвий вплив на процес розпадання таблеток мають фактори х4, х6, х7 і х9 – 

вміст натрію КМК, кремнію діоксиду колоїдного безводного, неусіліну US 2 і 

концентрація крохмального клейстеру, відповідно. Із збільшенням вмісту натрію 

КМК в складі таблеток (на стадії опудрення гранул) та кремнію діоксиду колоїдного 
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безводного процес розпадання таблеток покращується, а збільшення кількості 

неусіліну US 2 та концентрації крохмального клейстеру мають негативний вплив на 

даний показник. 

 
Рис. 2 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних факторів на 

розпадання таблеток  

 

Менш вагомий вплив на розпадання таблеток має х10 – вміст магнію стеарату в 

складі таблеток, а напрямок медіани показує, що при зменшенні його кількості 

покращується процес розпадання досліджуваних таблеток.  

Проведені дослідження дозволили вивчити вплив 10 факторів на 8 показників 

(відгуків). Враховуючи те, що вивчені фактори по різному впливали на досліджувані 

відгуки, тому було також використано узагальнений показник – функцію бажаності. 

На підставі аналізу результатів статистичної обробки даних з вивчення впливу 

кількісних факторів на властивості мас для таблетування, основні показники якості 

таблеток та функцію бажаності було зроблено наступні узагальнення: 

1) при збільшенні середньої маси таблеток (х1) суттєво покращувалися їх 

стійкість до роздавлювання, процес розпадання, стійкість до дії вологи, насипна 

густина, а також на верхньому рівні даний фактор мав позитивний вплив на 

функцію бажаності, тому для наступного етапу досліджень з розробки складу і 

технології таблеток необхідно вивчити середню масу таблеток на верхньому рівні – 

0,55 г;  

2) при зменшенні вмісту МКЦ 101 (х2) в складі таблеток покращувалися 

текучість маси для таблетування, стійкість таблеток до дії вологи, зменшувалася 

втрата в масі при зволоженні та грануляції, а зростання вмісту даної речовини 

позитивно впливало на стираність таблеток і на узагальнений показник. Враховуючи 

те, що МКЦ 101 виконує функцію наповнювача, надалі при розробці оптимального 

складу вона буде використовуватись для доведення до середньої маси таблетки;  

3) збільшення вмісту поліплаздону ХL 10 (х3) у складі таблеток мало 

позитивний вплив на однорідність їх маси та функцію бажаності, тому даний фактор 
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надалі варто було вивчити ретельніше при розробці оптимального складу 

досліджуваних таблеток; 

4) зростання вмісту натрію КМК (х4) у складі таблеток покращувало наступні 

показники: стійкість таблеток до роздавлювання, розпадання та узагальнений 

показник, тому його включили в наступний етап досліджень.  

5) введення натрію КМК (х5) в масу для таблетування до грануляції суттєво 

покращувало однорідність маси таблеток, насипну густину та узагальнений 

показник, тому даний спосіб рекомендується при виготовленні таблеток; 

6) використання кремнію діоксиду колоїдного безводного (х6) на нижньому 

рівні покращувало стираність таблеток, а на верхньому рівні – покращувало процес 

розпадання таблеток та функцію бажаності, тому вплив вмісту даної ДР раціонально 

вивчити у більш вужчому діапазоні; 

7) збільшення вмісту неусіліну US 2 (х7) у складі таблеток суттєво 

покращувало наступні показники: текучість маси для таблетування, однорідність 

маси таблеток та їх стираність, і дещо погіршувало насипну густину маси для 

таблетування. Отже, враховуючи вище наведене, доцільно було більш детально 

вивчити вплив вмісту неусіліну US 2 в складі таблеток; 

8) введення неусіліну US 2 (х8) на стадії опудрення гранул суттєво 

покращувало наступні показники: насипну густину, стираність таблеток, їх стійкість 

до роздавлювання, однорідність маси таблеток і узагальнений показник, 

зменшувалися втрати в масі при зволоженні та грануляції, тому однозначно при 

виготовленні таблеток неусілін US 2 необхідно вводити на стадії опудрення гранул; 

9) при використанні вищої концентрації крохмального клейстеру (х9) 

знижувалися втрати в масі при зволоженні та грануляції, але незначно збільшувався 

час розпадання таблеток, тому було вирішено даний фактор вивчати на верхньому 

рівні – 5 %; 

10) введення магнію стеарату (х10) на нижньому рівні суттєво покращувало 

узагальнений показник, текучість маси для таблетування та стійкість таблеток до 

роздавлювання, але дещо погіршувало стійкість таблеток до дії вологи. Виходячи з 

цього, надалі магній стеарат раціонально використовувати на нижньому рівні – 

0,50 % від маси таблеток. 

За результатами аналізу проведених досліджень впливу 10-ти факторів на 

фармако-технологічні властивості маси для таблетування і показники таблеток, для 

розробки оптимального складу і технології досліджуваних таблеток було відібрано 

наступні фактори: х3 – вміст поліплаздону ХL 10, х4 – вміст натрію КМК, х6 – вміст 

кремнію діоксиду колоїдного безводного і х7 – вміст неусіліну US 2. Інші 6 факторів 

було стабілізовано на оптимальних для них рівнях (табл. 7). 

Для вивчення оптимального співвідношення ДР у складі таблеток 

використовували симетричний ротатабельний композиційний уніформ-план другого 

порядку. Взаємозв’язок між кількісними факторами та параметрами якості таблеток 

описували рівняннями регресії другого порядку.  

Отримували таблетки масою 0,55 г, плоско-циліндричні, з рискою і фаскою, 

діаметром 13 мм. 
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Таблиця 7 

Кількісні фармацевтичні фактори, які вивчалися при оптимізації складу 

таблеток  

Фактор 

Рівень фактора 

Нижня 

«зіркова» 

точка «-α» 

Нижній 

рівень 

«-» 

Основний 

рівень 

«0» 

Верхній 

рівень 

«+» 

Верхня 

«зіркова» 

точка «+α» 

х1 – вміст поліплаздону ХL 10, % 4 5 6 7 8 

х2 – вміст натрію КМК, % 3 4 5 6 7 

х3 – вміст кремнію діоксиду 

колоїдного безводного, % 

2 3 4 5 6 

х4 – вміст неусіліну US 2, % 1 2 3 4 5 

 

За результатами статистичної обробки даних отримували рівняння для 

кожного показника, на основі яких будували графіки однофакторних залежностей – 

лінії рівного виходу для значущих факторів. 

Взаємозв'язок між вивченими факторами та текучістю мас для таблетування 

(у1) описується наступним рівнянням регресії: 

у1 = 20,13 – 0,13x2 – 0,97x3 – 0,21x1x2 – 0,26x2x4 – 0,31x3x4 + 0,2x2
2
 + 0,18x4

2
 

Як свідчать значення коефіцієнтів, найбільш значущим фактором, що впливав 

на текучість маси для таблетування, виявився фактор x3 (вміст кремнію діоксиду 

колоїдного безводного). Із збільшенням його вмісту від 2 до 6 % текучість маси для 

таблетування покращувалася, не залежно від того, на якому рівні вивчалися всі інші 

фактори. 

Взаємозв'язок між вивченими факторами та однорідністю маси таблеток (у3) 

описується наступним рівнянням регресії: 

у3 = 1,95 + 0,19x2 – 0,25x3 – 0,25x4 – 0,34x1x2 + 0,16x1x4 – 0,2x2x4 + 0,19x3x4 + 

0,24x2
2
 + 0,16x4

2
 

Найбільш значущими факторами для однорідності маси таблеток є x3 

(кількість кремнію діоксиду колоїдного безводного) та x4 (кількість неусіліну US 2), 

а також взаємодія між факторами x1 та x2. 

Ступінь впливу вивчених факторів на стираність таблеток (у4) описується 

наступним рівнянням регресії: 

у4 = 0,173 – 0,013x4 + 0,013x1x4 – 0,012x2
2 

Значення коефіцієнтів свідчать, що найбільш значущим для стираності 

таблеток виявився фактор x4 (кількість неусіліну US 2), а також взаємодія між 

факторами x1 та x4. 

Вплив вивчених факторів на стійкість таблеток до роздавлювання (у5) 

описується наступним рівнянням регресії: 

у5 = 177,58 – 7,95x3 + 5,16x2x4 – 7,85x1
2
 – 8,34x2

2
 – 9,69x3

2
 – 7,15x4

2
 

Найбільш значущим фактором для стійкості таблеток до роздавлювання 

виявився вміст кремнію діоксиду колоїдного безводного. Збільшення його кількості 

від 2 до 4 % призводило до підвищення стійкості таблеток до роздавлювання, а 

подальше зростання вмісту до 6 % погіршувало результати даного показника. 

Взаємозв'язок між вивченими факторами та розпаданням таблеток (у6) 

описується наступним рівнянням регресії: 
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у6 = 5,07 – 0,68х1 – 0,28x2 – 0,74x3 + 0,3x4 + 0,34x2x4 + 0,25x1
2
 + 0,28x2

2
 

Найбільш значущим фактором за впливом на розпадання таблеток є фактор x3 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3 Вплив кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного на розпадання 

таблеток  
 

Всі лінії (1, 2, 3, 4, 5), які зображені на рис. 3, показують чітку залежність часу 

розпадання таблеток від вмісту кремнію діоксиду колоїдного безводного у їх складі, 

а саме збільшення його від 2 до 6 % зменшувало час розпадання таблеток, не 

залежно від того, на якому рівні вивчалися всі інші фактори. 

На підставі проведених досліджень було обрано оптимальні кількості 

досліджуваних ДР та запропоновано оптимальний склад таблеток на основі 

екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого, який наведено нижче: 
 

Діючі речовини:       г 

Сухий екстракт квіток мальви лісової 0,07500 

Сухий екстракт листя подорожника ланцетолистого 0,07500 

Допоміжні речовини:  

МКЦ 101 0,27825 

Поліплаздон ХL 10 0,03850 

Натрію КМК 0,02750 

Кремнію діоксид колоїдний безводний  0,03300 

Крохмаль картопляний 0,00350 

Неусілін US 2  0,01650 

Магнію стеарат  0,00275 

Маса таблетки: 0,55000 
 

За результатами проведених експериментальних досліджень розроблено 

технологію таблеток та проект ТР, який апробовано в промислових умовах ТОВ 

«Тернофарм» (акт апробації від 01.03.2018 р.). Блок-схему технологічного процесу 

виробництва таблеток наведено на рис. 4. 

Номер 
лінії 

х1 х2 х4 

1 0 0 0 

2 1 1 1 

3 2 2 2 

4 -1 -1 -1 

5 -2 -2 -2 
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Рис. 4. Технологічна схема виробництва таблеток на основі екстрактів мальви 

лісової і подорожника ланцетолистого 

 

У п’ятому розділі «Розробка специфікації та методів контролю якості 

таблеток на основі екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого. 

Вивчення стабільності та фармакологічні дослідження» представлено результати 
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з розробки специфікації та МКЯ таблеток, вивчення їх стабільності та наведено 

результати досліджень відхаркувальної активності. 

З урахуванням сучасних фармакопейних вимог, отриманих фармако-

технологічних і фізико-хімічних характеристик, розроблено та обґрунтовано 

специфікацію та МКЯ на готовий лікарський засіб (ГЛЗ), до якої включено наступні 

показники якості: опис, ідентифікація, середня маса таблеток, однорідність їх маси, 

стираність, розпадання, мікробіологічна чистота, кількісне визначення. Розроблено 

та обґрунтовано методики ідентифікації та кількісного визначення суми флавоноїдів 

і суми полісахаридів, як БАР, які відповідають за фармакологічну дію ГЛЗ. Вміст 

суми флавоноїдів в одній таблетці встановлено – не менше 0,00135 г (в перерахунку 

на гіперозид), а вміст суми полісахаридів в одній таблетці – не менше 0,027 г.  

Досліджено довгострокову стабільність ГЛЗ розфасованого по 10 таблеток в 

блістери, згідно вимог Настанови 42-3.3:2004 «Випробування стабільності». На 

основі результатів дослідження запропоновано умови зберігання препарату – при 

температурі не вище 25 °С; встановлено термін придатності – 2 роки.  

Проект МКЯ на ГЛЗ апробовано на ТОВ «Тернофарм» (акт від 22.02.2018 р.). 

Проведено фармакологічні дослідження відхаркувальної активності 

запропонованого ЛЗ, які показали, що введення експериментальним тваринам 

амонію хлориду, екстрактів квіток мальви лісової та подорожника ланцетолистого, а 

також таблеток на їх основі стимулювало секреторну функцію бронхів. За 

відхаркувальною здатністю досліджуваний ЛЗ на 40,16 % перевищував препарат 

порівняння амонію хлорид.  
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вперше науково обґрунтовано та експериментально 

підтверджено технологію одержання сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого, розроблено оптимальний склад, технологію та методи 

стандартизації таблеток на їх основі, які пропонуються застосовувати як 

комплексний відхаркувальний препарат для лікування кашлю. 

1. Проаналізовано та систематизовано дані літературних джерел щодо 

проблеми фармакотерапії кашлю в Україні та світі, сучасного стану лікування 

кашлю, використання відхаркувальних препаратів різної дії, в тому числі на основі 

ЛРС. Проведено аналіз асортименту відхаркувальних РЛЗ та встановлено, що в 

Україні станом на січень 2018 р. дана група налічувала 90 зареєстрованих ТН, з яких 

таблетки становлять лише 12 %. Узагальнено дані наукової літератури щодо об'єктів 

дослідження: квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого, як 

перспективних рослин для розробки нових ЛЗ та обґрунтовано доцільність 

створення твердої ЛФ з відхаркувальною активністю на їх основі.  

2. Наведено характеристику квіток мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого, сухих екстрактів на їх основі і ДР як об’єктів вивчення, а також 

методи оцінки фармако-технологічних характеристик досліджуваних субстанцій, 

мас для таблетування та показників таблеток, методики кількісного визначення БАР. 

Визначено основні етапи експериментальних досліджень з розробки складу та 

технології таблеток і методи МПЕ (дисперсійний та регресійний аналізи, метод 

випадкового балансу). Запропоновано методику фармакологічного дослідження 
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відхаркувальної активності розробленого ЛЗ та визначення його впливу на 

секреторну функцію бронхів. 

3. Досліджено оптимальні умови одержання екстрактів квіток мальви лісової і 

листя подорожника ланцетолистого з метою розробки ЛЗ, який пропонується 

застосовувати для лікування кашлю, вивчено залежність ступеня вилучення БАР від 

типу екстрагенту та умов екстрагування. За результатами досліджень, в якості 

екстрагенту вибрано воду очищену, а оптимальними умовами екстрагування – 

температура 100 
о
С. Вивчено оптимальні умови та спосіб одержання сухих 

екстрактів і запропоновано їх виготовлення проводити в розпилювальній сушарці. 

Розроблено технологію та проведено стандартизацію даних екстрактів. Досліджено 

фізико-хімічні та фармако-технологічні властивості екстрактів і встановлено, що 

вони не мають необхідної текучості, тому для розробки складу і технології таблеток 

на їх основі запропоновано використати метод вологої грануляції. 

4. За допомогою МПЕ, а саме чотирифакторного експерименту на основі 4х4 

греко-латинського квадрату, та статистичної обробки результатів дослідження 

вивчено 4 групи ДР (наповнювачі, розпушувачі, регулятори вологи, зв’язуючі 

речовини) та їх вплив на фармако-технологічні властивості мас для таблетування і 

показники якості таблеток на основі сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого. За результатами дослідження здійснено вибір кращих 

ДР: МКЦ 101, поліплаздон XL 10, натрію КМК, кремнію діоксид колоїдний 

безводний, неусілін US 2, 5 %-вий крохмальний клейстер, магнію стеарат.  

5. За допомогою методу випадкового балансу та діаграм розсіювання вивчено 

вплив 10-ти кількісних факторів: середня маса таблетки, вміст МКЦ 101, вміст 

поліплаздону ХL 10, вміст та спосіб введення натрій КМК, вміст кремнію діоксиду 

колоїдного безводного, вміст та спосіб введення неусіліну US 2, концентрація 

крохмального клейстеру, вміст магнію стеарату на фармако-технологічні 

властивості мас для таблетування і показники якості таблеток. Встановлено 

оптимальний спосіб введення натрій КМК (перед гранулюванням) та неусіліну US 2 

(на опудрення), концентрацію крохмального клейстеру (5 %), вміст магнію стеарату 

(0,5 %) та оптимальну масу таблеток – 0,55 г.  

6. Використовуючи симетричний ротатабельний композиційний уніформ-план 

другого порядку, вивчено вплив та встановлено взаємозв’язок між значущими 

факторами та показниками якості таблеток. На підставі результатів статистичної 

обробки запропоновано оптимальний склад таблеток: сухого екстракту квіток 

мальви лісової – 0,075 г, сухого екстракту листя подорожника ланцетолистого – 

0,075 г, МКЦ 101 – 0,27825 г, поліплаздону ХL 10 – 0,0385 г, натрію КМК – 0,0275 г, 

кремнію діоксиду колоїдного безводного – 0,033 г, крохмалю картопляного – 0,0035 

г, неусіліну US 2 – 0,0165 г, магнію стеарату – 0,00275 г. Розроблено технологію 

таблеток методом вологої грануляції.  

7. З урахуванням сучасних фармакопейних вимог, отриманих фармако-

технологічних і фізико-хімічних характеристик розроблено та обґрунтовано 

специфікацію на ГЛЗ, до якої включено наступні показники якості: опис, 

ідентифікація, середня маса таблеток, однорідність маси, стираність, розпадання, 

мікробіологічна чистота, кількісне визначення. Розроблено методики ідентифікації 
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та кількісного визначення суми флавоноїдів та суми полісахаридів, як БАР, які 

відповідають за фармакологічну дію розробленого ЛЗ. Вміст суми флавоноїдів в 

одній таблетці встановлено – не менше 0,00135 г (у перерахунку на гіперозид), а 

вміст суми полісахаридів – не менше 0,027 г. 

8. Вивчено стабільність розроблених таблеток в процесі зберігання та 

встановлено, що протягом досліджуваного терміну зберігання таблеток в блістерах 

усі результати випробувань серій знаходяться в допустимих межах, які закладені в 

специфікації на ГЛЗ. На основі отриманих результатів даного дослідження 

запропоновано умови зберігання ЛЗ – при температурі не вище 25 °С; встановлено 

термін придатності – 2 роки. 

9. На тваринах досліджено відхаркувальну активність ЛЗ і встановлено, що 

таблетки мають високу здатність секретувати мокротиння і за відхаркувальною 

активністю на 40,16 % перевищують препарат порівняння амонію хлорид, 

відповідно будуть проявляти достатній терапевтичний ефект. 

10. Розроблено проекти ТР та МКЯ на сухі екстракти листя подорожника 

ланцетолистого та квіток мальви лісової і на таблетки на їх основі, які апробовано 

на ТОВ «Тернофарм» (акти апробації від 15.02.2018 р., від 30.01.2018 р., від 

01.03.2018 р., та від 22.02.2018 р.). 
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АНОТАЦІЯ 

Белей С. Я. Розробка складу, технології та дослідження таблеток на основі 

екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
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судова фармація. – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці оптимального складу, технології та 

дослідження таблеток на основі екстрактів мальви лісової і подорожника 

ланцетолистого для лікування непродуктивного кашлю при простудних 

захворюваннях органів дихання у дорослих і дітей. 

На підставі вивчення комплексних фізико-хімічних, фармако-технологічних 

властивостей та за допомогою методів МПЕ науково обґрунтовано та розроблено 

оптимальний склад і технологію таблеток на основі екстрактів мальви лісової і 

подорожника ланцетолистого.  

Розроблені проекти МКЯ та ТР на сухі екстракти мальви лісової і 

подорожника ланцетолистого та на таблетки на їх основі було апробовано в умовах 

виробництва ТОВ «Тернофарм».  

Вивчено стабільність у процесі зберігання таблеток в блістерах та 

запропоновано умови їх зберігання – при температурі не вище 25 °С , встановлено 

термін придатності – 2 роки. Проведено фармакологічні дослідження з 

відхаркувальної активності розроблених таблеток. 

Ключові слова: фармацевтична технологія, квітки мальви лісової, листя 

подорожника ланцетолистого, сухі екстракти, таблетки, допоміжні речовини, 

кашель, відхаркувальна дія, технологічні регламенти, методи контролю якості. 

 

АННОТАЦИЯ 

Белей С. Я. Разработка состава, технологии и исследования таблеток на 

основе экстрактов мальвы лесной и подорожника ланцетолистного. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 15.00.01 – технология лекарств, организация фармацевтического 

дела и судебная фармация. – Львовский национальный медицинский университет 

имени Данила Галицкого, МЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертационная работа посвящена разработке оптимального состава, 

технологии и исследования таблеток на основе экстрактов мальвы лесной и 

подорожника ланцетолистного для лечения непродуктивного кашля при 

инфекционных заболеваниях органов дыхания у взрослых и детей. 

На основании изучения комплексных физико-химических, фармако-

технологических свойств и с помощью методов МПЭ научно обоснован и 

разработан оптимальный состав и технология таблеток на основе экстрактов мальвы 

лесной и подорожника ланцетолистного. 

Разработанные проекты МКК и ТР на сухие экстракты мальвы лесной и 

подорожника ланцетолистного и на таблетки на их основе были апробированы в 

условиях производства ООО «Тернофарм».  

Изучена стабильность таблеток в блистерах в процессе их хранения и 

установлены условия и сроки хранения препарата – 2 года при температуре не выше 

25 °С. Проведено фармакологические исследования отхаркивающей активности 

разработанных таблеток. 
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Ключевые слова: фармацевтическая технология, цветки мальвы лесной, листья 

подорожника ланцетолистного, сухие экстракты, таблетки, вспомогательные 

вещества, кашель, отхаркивающее действие, технологические регламенты, методы 

контроля качества. 
 

SUMMARY 

Beley S.Ya. Development of the composition, technology and investigation of the 

tablets based on malva sylvestris and plantago lanceolata extracts. – Qualifying scientific 

work with the manuscript copyright. 

Dissertation in support of a Candidate of Pharmaceutical Sciences degree in 

specialty 15.00.01 «Technology of Medicines, Organization of Pharmacy and Forensic 

Pharmacy». – Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, Ministry of Health of 

Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of the optimal composition, 

technology and investigation of the tablets based on malva sylvestris and plantago 

lanceolata  extracts intended for the treatment of the unproductive cough at the colds in the 

adults and children. The assortment of herbal expectorants registered in Ukraine and used 

for treatment of the cough at colds has been investigated.  

Optimal conditions of obtaining malva sylvestris flowers and plantago lanceolata 

leaves extracts for the development of the preparation for the cough treatment have been 

studied. Extraction degree of biological active substances depending on type of the 

extragent and extraction conditions has been investigated. It has been established that at 

the extraction of malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves by purified water 

at increase of the temperature the effectiveness of biological active substances extraction 

(sum of flavonoids and polysaccharides) from the herbal raw material was improved. 

Purified water as the best extragent, and temperature of extraction 100 
о
С – as the optimal 

conditions of the extraction have been chosen. It has been determined the optimal 

conditions and way of obtaining malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves 

dry extracts, and we have offered using a spray drier for the dry extracts production.  

Technology and methods of quality control (MQC) for obtained dry extracts of 

malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves have been developed. 

Four groups of excipients (fillers, disintegrants, moisture regulators, binders) and 

their influence on the properties of the compression mixture, and pharmaco-technological 

parameters of tablets based on malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves 

standardized dry extracts have been investigated with help of the mathematical planning of 

the experiment (MPE) based on 4x4 Greco-Latin squares and a statistical processing of the 

obtained results. The best excipients: microcrystalline cellulose (MCC 101), polyplasdone 

XL 10, sodium carboxymethyl starch, silicon dioxide colloidal anhydrous, neusilin US 2, 

5 % starch solution have been selected according to the obtained results. 

The effect of 10 quantitative factors (the average weight of the tablet, the content of 

MCC 101, polyplasdone XL 10, silicon dioxide colloidal anhydrous, magnesium stearate, 

the content and method of administration of sodium carboxymethyl starch and neusilin 

US 2, the concentration of starch solution) on the pharmaco-technological properties of the 

compression mixture and the attributes of tablets quality have been studied by using the 

random balance and scattering patterns. 



24 
 

Using the symmetric rotten compositional uniforms-plan of the second order, the 

effect of the significant factors on quality indicators of the tablets has been studied and the 

relationship between significant factors and the quality attributes of tablets have been 

established. Based on the results of statistical processing, we have offered the optimal 

composition of the tablets containing dry extracts of malva sylvestris flowers - 0,075 g, 

dry extract of plantago lanceolata leaves - 0,075 g, and excipients: MCC 101, 

polyplasdone XL 10, sodium carboxymethyl starch, silicon dioxide colloidal anhydrous, 

potato starch, neusilin US 2, and magnesium stearate. The technology of tablets based on 

these dry extracts with the method of wet granulation has been developed. 

Taking into account the modern Pharmacopoeia requirements the specification on 

the finished drug has been developed and substantiated. The specification includes the 

following quality attributes: «Description», «Identification», «Average weight of tablets», 

«Uniformity of mass», «Friability», «Disintegration», «Microbiological purity», 

«Quantitative determination». Methods of identification and quantitative determination of 

sum of flavonoids and polysaccharides as biological active substances, that provide 

pharmacological activity developed pharmaceutical preparation have been developed.  

The projects of technological rules (TR) and methods of quality control (MQC) on 

developed preparation have been developed and tested in the conditions of production of 

LTD «Ternopharm». 

Stability of the tablets packed into blisters has been studied. It has been offered the 

storage conditions of the preparation: temperature should be not more than 25 ºC; the 

expiration date of the tablets – 2 years. 

The pharmacological studies of expectorant activity of tablets based on malva 

sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves dry extracts have been carried out.  

Key words: pharmaceutical technology, composition, malva sylvestris flowers, 

plantago lanceolata leaves, dry extracts, tablets, excipients, cough, expectorant activity, 

technological rule, methods of quality control. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

БАР  – біологічно активні речовини 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ГЛЗ  – готовий лікарський засіб 

ДР  – допоміжні речовини 

КМК  – карбоксиметилкрохмаль 

ЛЗ  – лікарський засіб 

ЛРС  – лікарська рослинна сировина 

ЛФ  – лікарська форма 

МКЯ  – методи контролю якості 

МКЦ  – мікрокристалічна целюлоза 

МПЕ  – математичне планування експерименту 

РЛП  – рослинний лікарський препарат 

ТР  – технологічний регламент 

ТН  – торгова назва 

  


