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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогодні в Україні на артеріальну гіпертензію (АГ) 

страждає понад 12 млн осіб, тобто АГ спостерігається у кожного третього дорослого 

українця [Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2012]. За прогнозами рівень 

захворюваності до 2025 року у світі складатиме 1,5 млрд осіб, а ризик розвитку АГ 

матиме 90 % населення розвинених країн [Москаленко В.Ф., 2013]. 

Згідно з наказом МОЗ України № 769 від 13.09.2010 «Про затвердження Концепції 

розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 рр.» 

перед вітчизняними фармацевтичними виробниками поставлене завдання щодо 

розробки, освоєння та організації виробництва у напрямку імпортозаміщення 

лікарських засобів (ЛЗ), які застосовуються у лікуванні основних захворювань в 

Україні. Тому, одним із першочергових завдань фармацевтичної галузі є розробка і 

впровадження у виробництво вітчизняних високоефективних серцево-судинних 

лікарських препаратів (ЛП), які б мали високу безпечність і рівень якості. 

Лікування АГ полягає в постійному, впродовж усього життя прийомі 

антигіпертензивних ЛЗ. Найважливішою передумовою максимального зниження 

серцево-судинного ризику у пацієнтів з АГ є досягнення цільових показників 

артеріального тиску (АТ). Саме з огляду на це у багатьох пацієнтів з АГ виникає 

потреба у поєднанні двох і більше антигіпертензивних засобів [Наказ МОЗ України 

№ 384 від 24.05.2012]. 

Згідно з рекомендаціями Українського товариства кардіологів була прийнята 

схема лікування АГ «крок за кроком»: при м`якій та помірній АГ лікування 

розпочинати з монотерапії одним з препаратів першого ряду, а при важкій формі АГ – 

з комбінованого застосування двох чи трьох препаратів. Актуальним на сьогоднішній 

день є використання комбінованих препаратів для лікування АГ, що характеризується 

полівалентністю дії, зниженнням кількості побічних ефектів та підвищеним 

комплаєнсом пацієнтів. Переваги комбінованих таблеток, у порівнянні з призначенням 

монопрепарату, доводять масштабні дослідження [Кобaлава Ж.Д., 2011; 

Сиренко Ю.Н., 2012; Cheng S.M., 2012; Fogari R., 2010; Karpov Y., 2012; Khan W., 2014; 

Miura S., 2012; NAVIGATOR, 2010; Setiawati A., 2015; Wu Z.B., 2012]. 

При формуляції комбінованих препаратів перед розробником постають складні 

завдання: вибір активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) з необхідними фармако-

технологічними характеристиками, обґрунтування допоміжних речовин (ДР), 

технології, яка буде забезпечувати стабільність препарату, розробка методів контролю 

якості (МКЯ), масштабування у виробничі умови, вивчення впливу параметрів процесу 

на показники якості ЛП, вивчення стабільності та встановлення терміну придатності. 

Наявність на ПАТ «Фармак» дільниці з виробництва твердих лікарських засобів (ТЛЗ), 

що відповідає вимогам GMP, та спеціального обладнання для їх виготовлення, робить 

можливим впровадження та промисловий випуск комбінованих препаратів. 

Таким чином, створення комбінованих ТЛЗ для лікування АГ є актуальним для 

вітчизняної фармацевтичної науки та практики і вимагає поглибленого вивчення та 

інноваційної реалізації фармако-технологічних рішень, спрямованих на їх розробку.  

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри 
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управління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ «Тернопільський 

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

«Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження зі створення 

лікарських засобів» (номер державної реєстрації 0115U001530); планами розробки та 

впровадження нових ЛЗ у промислових умовах ПАТ «Фармак».  

Мета та завдання дослідження. Метою роботи була розробка оптимального 

складу і технології комбінованого ТЛЗ антигіпертензивної дії, а також специфікацій і 

МКЯ на ЛЗ. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

 провести аналіз та узагальнити сучасні дані літератури щодо фармацевтичного 

ринку України антигіпертензивних препаратів (АГП) та встановити важливість 

розробки комбінованих ЛЗ на основі амлодипіну та валсартану, що застосовуються в 

лікуванні гіпертензії; 

 проаналізувати сучасний стан виробництва таблетованих ЛЗ, охарактеризувати 

основні групи ДР, що використовуються при створенні таблеток, розглянути та 

встановити переваги технології пресування з попередньою сухою грануляцією 

(компактування); 

 розробити оптимальний склад та технологію таблеток-ядер з амлодипіном та 

валсартаном; 

 підібрати вид та кількість плівкового покриття, запропонувати первинне 

паковання; 

 встановити параметри технологічного процесу та вивчити їх вплив на готовий 

препарат, підготувати проект технологічного регламенту; 

 розробити МКЯ для препарату, вивчити його стабільність, розробити методику 

для визначення кінетики вивільнення АФІ та провести порівняльні дослідження 

розробленого та референтного препаратів; 

 провести дослідження з біоеквівалентності таблеток «Амлосартан» двох 

дозувань (10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг) у порівнянні з ЛЗ «Ексфорж», таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг виробництва фірми «Novartis Pharma 

AG», Швейцарія/Іспанія. 

Об’єкт дослідження – амлодипіну бесилат, валсартан, ДР, комбінована 

таблетована лікарська форма (ЛФ) на їх основі. 

Предмет дослідження – створення нового комбінованого антигіпертензивного ЛЗ 

на основі амлодипіну бесилату та валсартану у формі таблеток, вкритих плівковою 

оболонкою з використанням технології пресування з попередньою сухою грануляцією. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані 

наступні методи: 

 маркетинговий аналіз сегментів фармацевтичного ринку; 

 методи математичного планування експерименту; 

 методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу результатів 

експериментального дослідження; 

 технологічні методи отримання ТЛЗ; 

 фармако-технологічні методи випробування порошків і таблеток (вивчення 

насипної густини, текучості, кута природного укосу та ін.); 
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 методи високоефективної рідинної хроматографії для якісного та кількісного 

аналізу таблеток (ідентифікація, кількісний вміст АФІ, супровідні домішки, 

розчинення); 

 для доведення ідентичності розробленого препарату референтному 

використовували кінетику розчинення АФІ in vitro; 

 дослідження біоеквівалентності проводили методами вивчення кінетики 

вивільнення in vivo. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на основі фармако-

технологічних досліджень та за допомогою методів математичного планування 

експерименту науково обґрунтовано якісний та кількісний склад таблеток з 

амлодипіном та валсартаном. За допомогою планів дисперсійного аналізу досліджено 

вплив природи ДР на фармако-технологічні показники розроблених таблеток, 

встановлено взаємозв’язок між кількісними фармацевтичними факторами та фармако-

технологічними властивостями таблеток. Вперше створено вітчизняний комбінований 

ЛП антигіпертензивної дії з використанням сучасної технології роликового 

компактування, яку теоретично та експериментально обґрунтовано і впроваджено в 

умовах промислового виробництва ПАТ «Фармак». З’ясовано основні фактори та їх 

вплив на параметри технологічного процесу та якість готового ЛЗ. Встановлено 

стабільність препарату протягом 24 місяців зберігання при температурі не вище 25 °С. 

Вперше розроблено методику для дослідження кінетики вивільнення амлодипіну та 

валсартану з комбінованого ЛП з одночасним їх аналітичним визначенням. Проведено 

дослідження біоеквівалентності розробленого препарату «Амлосартан 10 мг/160 мг та 

5 мг/160 мг» у порівнянні з референтним препаратом «Ексфорж 10 мг/160 мг та 

5 мг/160 мг), підтверджено його ефективність та безпечність. 

Практичне значення отриманих результатів. Розширення вітчизняного 

фармацевтичного ринку за рахунок випуску в промислових масштабах нових 

комбінованих препаратів: «Амлосартан, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 

10 мг/160 мг» (РП № UA/16392/01/02 від 08.11.2017); «Амлосартан, таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою, 5 мг/160 мг» (РП № UA/16393/01/01 від 08.11.2017). 

Розроблено проекти технологічних регламентів та методики стандартизації 

таблеток з врахуванням технологічного та аналітичного обладнання, які впроваджені 

на ПАТ «Фармак» (акт впровадження ПАТ «Фармак» від 05.06.2017 та акт 

впровадження ПАТ «Фармак» від 29.05.2017). 

Фрагменти роботи впроваджені у навчальний процес кафедри управління та 

економіки фармації з технологією ліків, кафедри фармації ФПО ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» (акт 

впровадження від 16.09.2018), кафедри аптечної та промислової технології ліків 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (акт впровадження від 

08.10.2018), кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім. 

М. І. Пирогова (акт впровадження від 19.09.2018), кафедри технології ліків 

Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.09.2018), 

кафедри технології ліків Одеського національного медичного університету (акт 

впровадження від 22.10.2018), кафедри організації та економіки фармації і технології 

ліків Івано-Франківського національного медичного університету (акт впровадження 

від 12.09.2018). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною завершеною 

науковою працею, присвяченою розробці науково обґрунтованого складу 

комбінованого ЛЗ на основі амлодипіну та валсартану та технології одержання твердої 

лікарської форми антигіпертензивної дії.  

Особисто автором проведено інформаційний пошук за темою дисертаційної 

роботи, проведено аналіз ринку України щодо наявності таблетованих ЛП з 

антигіпертензивною дією, виділено групи згідно АТС-класифікації, а з груп – лідерів, 

які найпоширеніші в антигіпертензивній терапії.  

Автором складено дизайн експериментів за допомогою методів математичного 

планування; проведено фармако-технологічні та фізико-хімічні дослідження АФІ, їх 

сумішей з ДР та створених ТЛЗ. Усі експериментальні технологічні дослідження, що 

наведені у дисертаційній роботі, виконані на базі ПАТ «Фармак», систематизовані та 

статистично оброблені особисто дисертантом. 

За участю автора розроблено проект технологічного промислового регламенту на 

виробництво таблеток з амлодипіном та валсартаном дозуванням 10 мг/160 мг та 

5 мг/160 мг і проведено їх напрацювання в умовах промислового виробництва. 

Розроблено та апробовано МКЯ на ЛЗ на базі ПАТ «Фармак». Дисертантом 

оброблено, систематизовано та проаналізовано результати фізико-хімічних та 

фармако-технологічних досліджень. 

Наукові роботи опубліковані у співавторстві з C.M. Гуреєвою, О.В. Тригубчак, 

Ю.В. Найдою, Ю.А. Кондратовою, А.М. Гоєм, Н.Ю. Полуйчак, М.Б. Демчук, 

Т. А. Грошовим, О.С. Лисенко, Л.С. Логойдою, О.І. Гордієнко, В.М. Коваль, 

Н.М. Белей. Співавторами наукових праць є науковий керівник та науковці, спільно з 

якими проведені дослідження. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, 

дисертанту належить фактичний матеріал і основний творчий доробок. 

Співавторами наукових праць дисертанта захищені такі дисертації: Белей Н.М. 

"Розробка складу, технології і дослідження кальцій - та лецитинвміщуючих 

таблетованих лікарських препаратів", Львів, 2009. 191 с.; Тригубчак О.В. «Розробка 

складу і технології таблеток, що містять кислоту ацетилсаліцилову в поєднанні з 

тіотриазоліном», Львів, 2010. 231 с.; Демчук М.Б. «Розробка складу, технології і 

дослідження таблеток фамотидину з тіотриазоліном», Львів, 2011. 217 с.; Коваль В.М. 

«Розробка складу, технології і стандартизація таблеток, що містять цинку аспарагінат, 

кислоту аскорбінову та екстракт ехінацеї», Львів, 2012. 220 с.; Кондратова Ю.А. 

«Вплив іонізуючої радіації на компонентний склад сім'яної рідини та фізіологічну 

активність сперматозоїдів», Київ, 2012. 150 с.; Логойда Л.С. «Розробка і стандартизація 

седативного фармакологічного засобу з екстрактами валеріани, меліси та гліцину в 

таблетках», Харків, 2013. 230 с.; Гуреєва С.М. «Теоретичне та експериментальне 

обґрунтування технології твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної 

системи класифікації активних фармацевтичних інгредієнтів», Львів, 2016. 480 с.; 

Гой А.М. «Розробка і впровадження універсальної моделі організації виробництва 

парентеральних лікарських засобів на засадах проектного менеджменту», Харків, 2017. 

259 с. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладено та 

обговорено на науково-практичних конференціях: II Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення 
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лікарських препаратів різної направленості дії» (Харків, 2015), VIII Національний з’їзд 

фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи» (Харків, 

2016), VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний 

прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 

(Тернопіль, 2016), Міжнародна науково-практична конференція «Вплив науково-

технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення» 

(Київ, 2017), VII науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських 

препаратів» (Тернопіль, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 робіт, у тому числі 4 статті 

у наукових фахових виданнях України; 3 статті в іноземних виданнях; 1 стаття в 

іншому виданні; 5 тез доповідей. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 211 сторінках 

машинописного тексту, складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та 14 додатків (на 39 сторінках). Робота ілюстрована 

32 таблицями, 46 рисунками. Список використаних джерел містить 197 найменувань, 

з них 88 кирилицею та 109 латиницею. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання 

досліджень, визначено об’єкт, предмет досліджень, описані методи досліджень, 

визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено 

відомості про особистий внесок здобувача та апробацію результатів роботи, публікації, 

а також структуру дисертації. 
 

У першому розділі «Аналіз ринку лікарських засобів, які застосовуються для 

лікування артеріальної гіпертензії в моно- та комбінованій терапії. Сучасний стан 

виробництва таблетованих препаратів (Огляд літератури)» розглянуто сучасний 

стан виробництва препаратів антигіпертензивної дії. Проведено дослідження 

асортименту ЛП антигіпертензивної дії, що зареєстровані на фармацевтичному ринку 

України. Встановлено, що ЛЗ для лікування АГ представлені в основному іноземними 

виробниками (75 % від загальної кількості зареєстрованих в Україні препаратів) і 

тільки 25 % – вітчизняного виробництва. Серед всіх АГП найбільша частка, майже 

94 %, припадає на тверді ЛФ – таблетки.  

Проведено аналіз двох груп ЛП антигіпертензивної дії: групи антагоністів 

кальцію та антагоністів ангіотензину ІІ, серед яких встановлено лідерів за кількістю 

зареєстрованих препаратів та лікарських призначень – амлодипіну бесилат та 

валсартан (рис. 1 і 2).  
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Рис. 1 Структура асортименту ринку 

антагоністів кальцію за діючими 

речовинами 

 Рис. 2 Структура асортименту ринку 

групи антагоністів рецепторів 

ангіотензину ІІ 
 

Результати аналізу даних літератури довели ефективність та безпеку амлодипіну 

та валсартану, тому очевидними є переваги застосування їх в комбінованій терапії. 

Було встановлено, що кількість вітчизняних виробників, які представляють дану 

комбінацію на ринку України, обмежена (зареєстровані лише 2 виробники), а наявні в 

основному ЛЗ закордонних виробників (зареєстровані 5 компаній). Дана кількість 

препаратів не розв’язує проблему медикаментозного забезпечення хворих якісними та 

доступними ліками. Таким чином, розробка вітчизняних комбінованих ЛП у формі 

таблеток на основі амлодипіну бесилату та валсартану сприятиме підвищенню 

доступності АГ терапії. 

Узагальнено основні підходи та вимоги до розробки твердих ЛФ. Розглянуто 

способи отримання таблеток, проведена їх порівняльна характеристика, визначені їх 

недоліки та переваги. Доведено, що технологія пресування з попередньою сухою 

грануляцією (компактування) дозволяє спростити процес та знизити енергозатратність 

виробництва, покращити текучість порошкової суміші, не використовуючи стадії 

зволоження та сушки (нагріву), що сприяє забезпеченню більшої хімічної, 

мікробіологічної стабільності препаратів у порівнянні з вологою грануляцією, дає 

можливість збільшити масштаби випуску таблеток. Обговорено критичні параметри 

процесу роликового ущільнення і їх вплив на якісні характеристики кінцевого 

продукту. 

Описано основні групи ДР, що використовуються у виробництві таблеток при 

застосуванні сухої грануляції та методу пресування з попередньою вологою 

грануляцією, охарактеризовано особливості ДР та їх функціональне призначення. 
 

У другому розділі «Обґрунтування загальної концепції та методів 

досліджень» описано загальну методологію створення комбінованих твердих ЛЗ, 

надано характеристику об’єктів та методів дослідження, які використані під час 

розробки таблеток з амлодипіном та валсартаном. 
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Запропоновано методологію створення ТЛЗ, що охоплює три основні етапи: 

теоретичний, експериментальний та етап біофармацевтичних та фармакологічних 

досліджень (рис.3). 

Аналіз ринку 

АГП

Аналіз спеціальної 

літератури

Патентний пошук

Дослідження 

стабільності

Розробка методів 

аналізу

Розробка складу 

та технології

Вибір референтного 

препарату

Біоеквівалентність

Умови зберігання та 

термін придатності

Кінетика вивільнення 

АФІ1, АФІ2

Оптимальна 

технологія

Оптимальний 

склад препарату

Технологічний 

регламент

Виробнича 

рецептура

Специфікації 

Звіт з порівняння профілів 

розчинення препаратів

Звіт щодо оцінки 

біоеквівалентності

Реєстрація

Виведення на ринок

Методи контролю 

якості

Теоретичний етап

Експериментальний етап

Біофармацевтичні та фармакологічні дослідження 

Сумісність компонентів

Визначення та дослідження 

критичних параметрів

Фармако-технологічні 

характеристики ДР

Вибір первинного 

паковання

Дослідження 

гігроскопічності

Дослідження 

фотостабільності

Первинне 

паковання

Таблиці 

стабільності

Методика 

дослідження

Фармако-технологічні 

характеристики АФІ1, АФІ2

Розробка протоколу 

клінічного

 дослідження

Розробка 

біоаналітичної 

методики

ТЕО доцільності 

розробки

Референтний 

препарат

Цільовий 

профіль ЛП

 
Рис. 3 Схема етапів створення комбінованого ТЛЗ 
 

Висвітлено основні характеристики АФІ та ДР, які були використані при 

фармацевтичній розробці таблеток з амлодипіну бесилатом та валсартаном. Показано, 

що використані ДР відповідають вимогам монографій Європейської фармакопеї, 

дозволені до медичного застосування та широко використовуються у виробництві 

таблеток. 
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Представлено сучасні методи фізико-хімічних, фармако-технологічних та 

статистичних досліджень, що були використані при фармацевтичній розробці нових 

таблеток з амлодипіном та валсартаном. Дані методи дозволили розробити та 

стандартизувати МКЯ для таблеток з амлодипіном та валсартаном. 
 

У третьому розділі «Розробка складу та технології таблеток з діючими 

речовинами – амлодипіну бесилатом та валсартаном» наведено результати 

експериментальних досліджень з розробки складу та технології таблеток з амлодипіну 

бесилатом та валсартаном. За допомогою методів математичного планування 

експерименту – дисперсійного та регресійного аналізів було розроблено оптимальний 

якісний і кількісний склад таблеток «Амлосартан». 

При виборі кількості АФІ на одну таблетку (5 мг або 10 мг амлодипіну та 160 мг 

валсартану) орієнтувались на оригінальний препарат. Досліджені фармако-

технологічні показники амлодипіну та валсартану (розмір часток – Dv (90) 67,8 мкм та 

124 мкм відповідно; насипна густина – 0,4891 г/мл та 0,3846 г/мл; текучість – 3,7 г/с та 

1,2 г/с) показали, що їх властивості не дозволяють використання прямого пресування 

та потребують застосування методів грануляції для покращення характеристик маси 

для таблетування. 

З метою розробки якісного складу таблеток та раціональної технології методом 

пресування з попередньою сухою грануляцією (компактуванням) було вивчено 16 ДР, 

які використовуються фармацевтичними виробниками при створенні ТЛЗ. ДР умовно 

були розділені на 4 групи (фактори) по 4 речовини (рівні факторів). Перелік якісних 

факторів та їх рівнів наведений у табл. 1. 

Таблиця 1 

Фактори та їх рівні, які вивчалися для розробки таблеток амлодипіну з 

валсартаном з використанням компактування 
Фактор  Рівень фактора 

А – наповнювачі а1 – МКЦ 102 

а2 – МКЦ 200 

а3 – МКЦ Vivapur XLM 200 

а4 – МКЦ Sanaq Burst 

В – розпушувачі b1 – кросповідон XL-10 

b2 – натрію крохмальгліколят 

b3 – натрію кроскармелоза 

b4 – крохмаль прежелатинізований Starch 1500 

С – змащувальні речовини с1 – магнію стеарат 

с2 – ПЕГ 6000 

с3 – натрію лаурилсульфат 

с4 – магнію стеарат мікронізований 

D – ковзні речовини d1 – тальк 

d2 – неусілін US 2 

d3 – аеросил 200 

d4 – аероперл 300 
 

За допомогою дисперсійного та регресійного аналізів було обрано оптимальний 

якісний склад ДР таблеток амлодипіну з валсартаном з використанням технології 

компактування. Вивчено вплив наповнювачів, розпушувачів, змащувальних і ковзних 
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речовин на показники якості таблеток-ядер та обґрунтовано їх вибір у складі 

розроблених таблеток. 

Вплив факторів та їх рівнів оцінювали за результатами дисперсійного аналізу. 

Експериментальні результати підтверджують, що введення мікрокристалічної 

целюлози (МКЦ) 102 приводить до отримання найменшого індексу Карра маси для 

компактування та забезпечує найкращі результати розпадання та стійкості таблеток-

ядер до роздавлювання (рис. 4)  

 
Рис. 4 Вплив наповнювачів на час розпадання таблеток-ядер амлодипіну з 

валсартаном  
 

Кросповідон XL-10 покращує процес компактування, індекс Карра маси після 

компактування (МПК) та стираність (рис.5).  

 
Рис. 5 Залежність стираності таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном від природи 

розпушувачів 
 

Результати дисперсійного аналізу даних показують, що аеросил 200 найбільше 

впливає на насипну густину МПК, індекс Карра МПК, процес компактування, 

однорідність маси та стираність таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном (рис. 6).  

 
Рис. 6 Вплив природи ковзних речовин на процес компактування 
 

Серед змащувальних речовин лідером виявився магнію стеарат. 

З метою вибору найкращих ДР для наступного експерименту, обробку отриманих 

результатів проведено за допомогою функції бажаності (рис. 7).  
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Рис. 7 Функція бажаності 
 

Таким чином для подальшої розробки таблеток амлодипіну з валсартаном було 

обрано: МКЦ 102 (а1), кросповідон XL-10 (b1), магнію стеарат (с1) та аеросил 200 (d3). 

Для вибору оптимальної кількості даних ДР використовували метод регресійного 

аналізу. Для цього було вивчено вплив різних кількостей ДР на фармако-технологічні 

показники якості таблеток. Фактори та їх рівні наведені у табл. 2.  

Таблиця 2 

Фактори та їх рівні, які вивчалися при розробці таблеток з амлодипіном та 

валсартаном 

Фактор  

Нижня 

зіркова 

точка  

«-α» 

Нижній 

рівень 

«-» 

Основний 

рівень 

«0» 

Верхній 

рівень 

«+» 

Верхня 

зіркова 

точка 

«+α» 

х1 – кількість 

кросповідону XL-10 в 

таблетці, % 

6,636 8 10 12 13,364 

х2 –  кількість аеросилу 

200 в таблетці, % 
0,3295 0,5 0,75 1 1,1705 

х3 –  кількість магнію 

стеарату в таблетці, % 
2,159 2,5 3 3,5 3,841 

 

МКЦ 102 додавали в різних кількостях для отримання середньої маси таблетки 

0,34 г. 

В ході експерименту отримували рівняння регресії та графічні залежності, які 

характеризували вплив досліджуваних факторів на фармако-технологічні показники 

якості маси для таблетування (насипна густина, текучість, індекс Карра та ін.) і 

таблеток (розпадання, однорідність таблеток-ядер та ін.). 

Встановлено, що для отримання препарату з необхідними фармако-

технологічними і фізико-хімічними показниками доцільно додавати 12 % 

кросповідону XL-10, 0,9 % аеросилу 200 та 2,7 % магнію стеарату. Таким чином, 

встановлено оптимальний склад таблеток-ядер у розрахунку на 1 таблетку. 

у13 - оцінка процесу пресування, бали 

у14 – зовнішній вигляд таблеток-ядер, бали 

у15 – однорідність маси, ±% 

у16 – розпадання, с 

у17 – стираність, % 

у18 – стійкість до роздавлювання таблеток-ядер, Н 
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З метою маскування неприємного гіркого смаку валсартану на таблетки-ядра 

наносили плівкову оболонку. Проведено підбір плівкоутворюючої системи для 

покриття таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном полімерною оболонкою. 

Досліджено плівкові системи на основі гідроксипропілметилцелюлози та 

полівінілового спирту (ПВС). Доведено, що використання плівкової системи на основі 

ПВС в кількості 0,01 г на таблетку забезпечує отримання найкращих результатів за 

органолептичними показниками та розпаданням. Таким чином, в результаті 

проведених досліджень розроблено оптимальний склад таблеток амлодипіну з 

валсартаном дозуванням 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг, в які введено наступні ДР: 

МКЦ 102, кросповідон XL-10, аеросил 200, магнію стеарат. Для покриття таблеток-

ядер обрано плівкову систему Opadry II 85 F Yellow (ПВС, титану діоксид, макрогол, 

тальк, заліза оксид жовтий, заліза оксид червоний) фірми «Colorcon», Великобританія. 

За результатами дослідження гігроскопічності і фотостабільності АФІ та 

розроблених таблеток науково обґрунтовано вибір первинного паковання – блістер з 

плівки полімерної тришарової та фольги алюмінієвої лакованої. 
 

У четвертому розділі «Розробка виробничого процесу препарату 

«Амлосартан 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою» 

обґрунтовано критичні параметри технологічного процесу. 

Досліджено вплив тиску компактування та відстані між роликами на фармако-

технологічні показники МПК і таблеток-ядер (табл. 3). 

Таблиця 3 

Перелік кількісних факторів та їх рівнів, вивчених при розробці таблеток 

амлодипіну з валсартаном 

Фактор 
Інтервал 

варіювання 

Нижня 

зіркова 

точка 

«-α» 

Нижній 

рівень 

«-» 

Основний 

рівень 

«0» 

Верхній 

рівень 

«+» 

Верхня 

зіркова 

точка «+α» 

х1 – тиск, бар 25 18,75 25 50 75 81,25 

х2 – відстань між 

роликами, мм 
1,0 1,086 1,5 2,5 3,5 3,914 

 

Для прогнозування поведінки маси для таблетування під час процесу пресування 

визначали її текучість (у4), яку описано наступним рівнянням регресії:  

y4 = 4,1 + 1,3x1 - 0,4x2 - 0,5x1
2 

Найбільший вплив на цей показник має тиск компактування. При використанні 

тиску на валках на верхньому рівні суттєво покращується текучість до 5,4 г/с, а 

подальше його збільшення до рівня верхньої зіркової точки супроводжується 

зниженням текучості до 3,1 г/с. Збільшення відстані між роликами зменшує текучість 

МПК. 

Взаємозв’язок між досліджуваними факторами та стійкістю таблеток до 

роздавлювання (у6) описується рівнянням регресії: 

y6 = 99,56 + 1,00x1 + 7,62x1x2
 

При вивченні досліджуваних факторів спостерігається значна взаємодія тиску та 

відстані між роликами, що приводить до суттєвого зростання міцності таблеток. 
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На основі отриманих рівнянь регресії побудовано лінії рівного виходу в системі 

координат х1х2 (рис. 8). 

 
Рис. 8 Лінії рівного виходу в системі координат х1х2 
 

Враховуючи результати розміщення ліній рівного виходу, оптимальні значення 

фармако-технологічних показників отримано в центрі експерименту (х1=0, х2=0), що 

відповідають оптимальним параметрам процесу компактування: тиску – 50 бар та 

відстані між роликами 2,5 мм. При реалізації запропонованих параметрів 

компактування отримано: насипну густину МПК – 0,529 г/мл, густину після усадки – 

0,715 г/мл, індекс Карра – 26,01 %, текучість МПК – 4,1 г/с, кут природного укосу – 

41,3°, стійкість до роздавлювання таблеток-ядер – 99 Н, стираність – 0,04 %, 

розпадання – 30 с. 

Досліджено вплив параметрів пресування на показники якості таблеток 

амлодипіну з валсартаном дозуванням 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг. Випробування 

проведено при зусиллях пресування 0,7 кН, 2 кН, 3 кН, 7 кН, 13 кН, 16 кН, 22 кН, 29 кН, 

35 кН, 47 кН та 52 кН. Отримані таблетки досліджено за фармако-технологічними 

показниками (опис, стираність, розпадання, стійкість до роздавлювання) та кінетикою 

розчинення АФІ. Спостерігається найбільша залежність стійкості до роздавлювання і 

розпадання від зусилля пресування (рис. 9 та 10). 

  
Рис. 9 Вплив зусилля пресування на 

стійкість до роздавлювання таблеток-

ядер амлодипіну з валсартаном 

Рис. 10 Залежність розпадання таблеток-

ядер амлодипіну з валсартаном від 

зусилля пресування 
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Проведені дослідження показали, що діапазон тиску пресування від 7 кН до 10 кН 

є оптимальним, при якому результати вивчених показників якості таблеток 

відповідають вимогам ДФУ.  

Результати визначення фармако-технологічних показників таблеток-ядер двох 

дозувань, спресованих при зусиллі пресування 7-10 кН, наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 

Результати визначення фармако-технологічних показників таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном дозуванням 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг 
Показник Вимоги Дозування 

10 мг/160 мг 

Дозування 5 мг/160 мг 

Опис Таблетки круглої форми з 

двоопуклою поверхнею, білого 

або майже білого кольору 

Відповідає Відповідає 

Геометричні 

розміри 

Діаметр – 10±0,3 мм 

Висота – 4,6±0,5 мм 

10,0 

4,62 

10,01 

4,60 

Стійкість до 

роздавлювання 

Від 70 Н до 120 Н 93,5 Н 95,1 Н 

Стираність Не більше 1 % 0,12 % 0,11 % 

Розпадання  Не більше 15 хв 40 с 38 с 

Середня маса 

таблетки 

0,34±5 % 0,3407 0,3401 

 

На наступному етапі досліджень проведено підбір оптимальних обертів барабана 

установки плівкового покриття. При швидкості 8 об/хв установки плівкового покриття 

забезпечується рівномірна циркуляція таблеток та відсутні сколи по краях таблеток-

ядер. Показано, що нижча величина швидкості – 4-6 об/хв не забезпечує необхідної 

текучості таблеток, що може призвести до нерівномірного покриття таблеток. При 

збільшенні швидкості обертів барабана до 10-12 об/хв спостерігаються сколи на краях 

таблеток-ядер, що погіршує зовнішній вигляд вкритих оболонкою таблеток. 

Вивчено вплив концентрації суспензії плівкоутворювача (10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 

18 % та 20 %) та параметрів процесу покриття (температура вхідного повітря, 

температура продукту, тиск розпилюваного повітря, подавання розчину, оберти 

барабана) на властивості покритих таблеток. Показано, що збільшення концентрації 

плівкового покриття вдвічі, зменшує тривалість процесу нанесення плівкової оболонки 

на 50 %. Концентрація плівкоутворювача не впливає на фізико-хімічні показники 

таблеток, але спостерігається зміна зовнішнього вигляду поверхні таблеток. За 

результатами дослідження обрано, як оптимальну 18 % суспензію плівкового 

покриття. Для двох дозувань таблеток, вкритих плівковою оболонкою, отримано 

ідентичні результати (табл. 5). 

Розроблено технологічний процес виготовлення таблеток «Амлосартан 

5 мг/160 мг та 10 мг/160 мг), що складається з наступних стадій: підготовки сировини, 

приготування маси для компактування, компактування, обпудрювання, таблетування 

таблеток-ядер, покриття плівковою оболонкою, фасування в блістери та пакування в 

пачки та групове паковання (рис. 11). 
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Таблиця 5 

Результати визначення фармако-технологічних показників таблеток 

«Амлосартан 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг, вкритих плівковою оболонкою» 
Показник Вимоги Дозування 

10 мг/160 мг 

Дозування 

5 мг/160 мг 

Опис Таблетки круглої форми з 

двоопуклою поверхнею, 

вкриті плівковою оболонкою 

жовтого кольору з 

коричневим відтінком 

(10 мг/160 мг), жовто-

коричневого кольору 

(5 мг/160 мг) 

Таблетки круглої 

форми з двоопуклою 

поверхнею, вкриті 

плівковою 

оболонкою жовтого 

кольору з 

коричневим 

відтінком 

Таблетки круглої 

форми з двоопуклою 

поверхнею, вкриті 

плівковою 

оболонкою жовто-

коричневого кольору 

Середня маса 

таблетки 

0,35±5 % 0,3503 0,3505 

Розпадання Не більше 15 хв 1,5 хв 1,5 хв 

Розчинення Амлодипін – не менше 

75 %(Q) за 30 хв 

Валсартан – не менше 75 

%(Q) за 30 хв 

91,6 % 

 

97,8 % 

90,4 % 

 

99,3 % 

 

У п’ятому розділі «Розробка методів контролю якості, вивчення 

стабільності та біофармацевтичні дослідження таблеток з амлодипіну бесилатом 

та валсартаном» вивчено основні органолептичні, фізико-хімічні та фармако-

технологічні показники якості таблеток «Амлосартан». У результаті аналізу та оцінки 

необхідності та достатності індикаторів якості запропоновано МКЯ, що містять 

наступні показники: опис, ідентифікація, середня маса, однорідність дозованих 

одиниць, супровідні домішки, розчинення, кількісне визначення, мікробіологічна 

чистота. Приведено стислий опис даних методів. 

На основі запропонованих методів контролю якості готового продукту було 

проаналізовано та закладено таблетки для вивчення стабільності при трьох 

температурних режимах: довгострокові випробування – температура (25±2) ºС, 

відносна вологість – (60±5) %; проміжні випробування – температура (30±2) ºС, 

відносна вологість – (65±5) % та прискорені випробування – температура (40±2) ºС, 

відносна вологість – (75±5) %. 

Таблетки «Амлосартан, 10 мг/160 мг» трьох серій, виготовлені за технологією 

пресування з попередньою сухою грануляцією відповідають ДФУ за всіма 

показниками якості: при довгостроковому режимі – 24 місяці, при проміжному – 

12 місяців, при прискореному – 6 місяців. Аналогічні результати отримано для 

таблеток «Амлосартан 5 мг/160 мг». Ці дані дозволили встановити термін придатності 

досліджених препаратів – 2 роки при зберіганні в оригінальному пакованні при 

температурі не вище 25 °С. 
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Підготовка сировини
Ваги, роторне сито, ємності

Валсартан, амлодипіну 

бесилат,  МКЦ 102, 

кросповідон XL-10, кремнію 

діоксид колоїдний безводний, 

магнію стеарат, плівкове 

покриття Opadry II 85F 220087 

yellow

Приготування маси для 

компактування

Контейнерний змішувач

Валсартан, амлодипіну 

бесилат, МКЦ 102, 

кросповідон XL-10, кремнію 

діоксид колоїдний безводний, 

магнію стеарат

Маса сировини;

Діаметр отворів сита;

Швидкість обертання ротора;

Однорідність та чистота 

сировини

Тривалість перемішування;

Швидкість перемішування;

Діаметр отворів сита;

Швидкість обертання ротора

Вихідна сировина, проміжна 

продукція та матеріали
Контроль у процесі 

виробництва

Параметри рецепту; 

Контроль напівпродукту згідно 

НД; Кількість отриманих 

таблеток; Кількість 

некондиційних таблеток

Одержання таблеток-ядер

Таблетпрес, ємності

Пакування

Лінія для пакування в пачки та гофрокороба 

Пачки, інструкції для 

медичного застосування, 

ящики, групові етикетки

Плівка, фольга

Температура формування та 

склеювання; Заповнення 

чарунок таблетками;

Маркування (правильність та 

чіткість номеру серії, терміну  

придатності); Зовнішній вигляд 

блістера

 Фасування таблеток у блістери
Лінія для пакування в блістери

Приготування суспензії плівкової 

оболонки
Реактор, ваги

Одержання таблеток, вкритих 

плівковою оболонкою
Установка для нанесення плівкового 

покриття

Плівкове покриття Opadry II 

85F 220087 yellow, вода 

очищена

Тривалість перемішування;

Швидкість перемішування;

Контроль однорідності 

суспензії; Кількість суспензії 

плівкового покриття

Параметри рецепту;

Відстань між форсунками і 

масою таблеток-ядер;

Кількість таблеток вкритих 

оболонкою; Контроль 

напівпродукту згідно НД

Компактування

Компактор

Тиск ущільнення маси;

Діаметр отворів сита

Опудрювання грануляту

Контейнерний змішувач

Тривалість перемішування;

Швидкість перемішування;

Контроль напівпродукту згідно 

НД; Кількість таблетмаси

Магнію стеарат

 

Рис. 11 Технологічна схема отримання препарату «Амлосартан, таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг» 

Для доведення подібності in vitro препарату «Амлосартан» з референтним 

препаратом «Ексфорж» виробництва «Новартіс Фармасьютіка С.А.», 

Швейцарія/Іспанія розроблено методику визначення кінетики вивільнення АФІ. 

Дослідження проведено в трьох стандартних середовищах організму: при рН 1,2 



16 

(середовище шлунку), рН 4,5 (середовище дванадцятипалої кишки) і рН 6,8 

(середовище кишківника) та розраховано фактор подібності знаходиться в межах від 

60 до 80. Таким чином, порівняльна кінетика вивільнення, статистична обробка та 

значення фактора подібності доводять еквівалентність in vitro препарату «Амлосартан 

10 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою» та референтного препарату 

«Ексфорж 10 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою» в середовищах з 

рН 1,2, 4,5 і 6,8. 

З метою оцінки та підтвердження фармацевтичної еквівалентності та безпеки у 

пацієнтів з АГ розроблений препарат «Амлосартан 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг, 

таблетки, вкриті плівковою оболонкою» на підставі Наказу МОЗ України № 43 

від 27.01.2016 «Про дозвіл на проведення клінічного випробування» був переданий на 

дослідження біоеквівалентності в порівнянні з референтним препаратом «Ексфорж 

10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою» на здорових 

добровольцях на клінічну базу – ТОВ «Клініка Іннофар-Україна» та біоаналітичну базу 

– ТОВ «Клінфарм», Україна. Результати проведеного дослідження з біоеквівалентності 

дозволили зробити висновок, що досліджуваний препарат є ефективним та безпечним 

ЛЗ при лікуванні пацієнтів з АГ. За результатами проведених робіт з фармацевтичної 

розробки, досліджень біоеквівалентності препарат «Амлосартан 10 мг/160 мг та 

5 мг/160 мг, таблетки вкриті плівковою оболонкою» зареєстрований на території 

України (РП № UA/16392/01/02 від 08.11.2017, РП № UA/16393/01/01 від 08.11.2017). 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та практичне 

вирішення актуального наукового завдання, що полягає у розробці складу, технології 

та МКЯ комбінованого таблетованого ЛП на основі амлодипіну та валсартану 

(«Амлосартан 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою) для 

застосування в антигіпертензивній терапії. 

1. Проведено дослідження ринку України щодо асортименту ЛП для 

лікування АГ. З досліджених груп, які включають 1124 препарати, виділено дві: С09 – 

Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему, яка представлена найбільшою 

кількістю зареєстрованих в Україні препаратів (693 препарати) та С08 – Антагоністи 

кальцію, яка є лідером щодо лікарських призначень (121 препарат). Результати 

проведеного огляду літературних джерел свідчать, що на даний час актуальною є 

потреба створення вітчизняних АГП на основі амлодипіну та валсартану. 

2. Розглянуто сучасний стан застосування амлодипіну та валсартану. 

Проведено аналіз препаратів, які вміщують дані АФІ та їх комбінації. Аналіз 

призначень хворим на АГ згідно з рекомендаціями Української асоціації кардіологів 

показав, що в 68,6 % випадків лікарі рекомендують амлодипін. Кількість 

зареєстрованих монопрепаратів з даним АФІ складає майже половину групи С08. 

Ключовим АФІ в групі антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ є валсартан, який 

представлений 32 % зареєстрованих монопрепаратів. Встановлено, що спектр 

комбінованих препаратів вітчизняного виробництва з даними діючими речовинами 

обмежений, а наявні препарати представлені в основному таблетками закордонного 

виробництва і їх кількість не забезпечує потребу хворих у якісних та доступних ліках.  
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3. Узагальнено основні вимоги до таблеток, як ЛФ та розглянуто сучасний 

стан їх виробництва. Описано основні групи ДР, що використовуються при формуляції 

таблеток. Розглянуто способи отримання таблеток, проведена їх порівняльна 

характеристика, визначені недоліки та переваги кожного. Доведено, що технологія 

пресування з попередньою сухою грануляцією (компактування) дозволяє спростити 

процес та знизити енергозатратність виробництва, поліпшити текучість порошку, не 

використовуючи стадії зволоження та сушки (нагріву), що сприяє забезпеченню 

більшої хімічної, мікробіологічної стабільності препаратів в порівнянні з вологою 

грануляцією, дає можливість збільшувати масштаби випуску таблеток. Обговорено 

критичні параметри процесу роликового ущільнення і їх вплив на якісні 

характеристики кінцевого продукту. 

4. За допомогою методів математичного планування експерименту, а саме 

греко-латинського квадрату, регресійного аналізу, розроблено оптимальний якісний і 

кількісний склад таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном з використанням технології 

пресування з попередньою сухою грануляцією (компактування). Обґрунтовано вибір 

ДР у складі розробленого ЛП та вивчено їх вплив на якість. Встановлено оптимальний 

склад у розрахунку на 1 таблетку дозування 10 мг/160 мг: амлодипіну бесилат – 

0,01388 г, валсартан – 0,160 г, МКЦ 102 – 0,11308 г, кросповідон XL-10 – 0,0408 г, 

аеросил 200 – 0,00306 г, магнію стеарат – 0,00918 г та дозування 5 мг/160 мг: 

амлодипіну бесилат – 0,00694 г, валсартан – 0,160 г, МКЦ 102 – 0,12002 г, кросповідон 

XL-10 – 0,0408 г, аеросил 200 – 0,00306 г, магнію стеарат – 0,00918 г. 

5. Проведено підбір плівкоутворюючої системи для покриття таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном. Доведено, що використання плівкової оболонки на основі 

полівінілового спирту забезпечує відповідність вимогам ДФУ. Встановлено кількість 

плівкового покриття на таблетку для препаратів: «Амлосартан 10 мг/160 мг» Opadry   

II 85 F 220087 Yellow – 0,01 г, для «Амлосартан 5 мг/160 мг» Opadry II 85 F 220088 

Yellow – 0,01 г. Обґрунтовано вибір первинного паковання – блістер з плівки 

полімерної тришарової та фольги алюмінієвої лакованої.  

6. Досліджено вплив параметрів компактування, пресування та нанесення 

плівкового покриття на якість таблеток-ядер та таблеток, вкритих плівковою 

оболонкою дозуванням 10/160 мг та 5/160 мг. Встановлено оптимальні параметри: 

компактування – тиск 50 бар, відстань між роликами 2,5 мм; пресування - зусилля 

пресування від 7 кН до 10 кН, покриття – оберти барабана 8 об/хв, концентрація 

плівкоутворюючої суспензії 18 %, маса плівки 0,01 г/табл. Розроблено проект 

промислового технологічного регламенту на виробництво даного препарату, який 

включає стадії змішування компонентів, компактування, опудрювання, таблетування, 

покриття плівковою оболонкою, пакування. Технологію препарату апробовано та 

впроваджено у промислове виробництво ПАТ «Фармак» (акт впровадження від 

05.06.2017). 

7. Розроблено МКЯ таблеток «Амлосартан» (акт впровадження від 

29.05.2017). Вивчена стабільність препарату при трьох температурних режимах: 

довгострокові випробування – температура (25±2) ºС, відносна вологість – (60±5) %; 

проміжні випробування – температура (30±2) ºС, відносна вологість – (65±5) % та 

прискорені випробування – температура (40±2) ºС, відносна вологість – (75±5) %. 

Встановлено, що таблетки, виготовлені технологією пресування з попередньою сухою 
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грануляцією, є стабільними в обраному типі первинного паковання впродовж 2-х років 

при температурі не вище 25 С. Вперше розроблено методику для дослідження 

кінетики вивільнення амлодипіну та валсартану з комбінованого ЛП з одночасним їх 

аналітичним визначенням методом високоефективної рідинної хроматографії. 

8. На підставі дозволу МОЗ України було проведено дослідження 

біоеквівалентності розробленого препарату «Амлосартан» двох дозувань (10 мг/160 мг 

та 5 мг/160 мг) у порівнянні з ЛЗ «Ексфорж», таблетки, вкриті плівковою оболонкою 

10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг виробництва фірми «Novartis Pharma AG», 

Швейцарія/Іспанія з метою оцінки ефективності та безпеки. Дослідження здійснено на 

клінічній базі – ТОВ «Клініка Іннофар-Україна» та біоаналітичній базі – 

ТОВ «Клінфарм», Україна. Підтверджено, що досліджуваний препарат є ефективним 

та безпечним при лікуванні пацієнтів з АГ. Результати проведених робіт з 

фармацевтичної розробки та досліджень біоеквівалентності дали змогу зареєструвати 

препарат «Амлосартан 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг, таблетки вкриті плівковою 

оболонкою» на території України (РП № UA/16392/01/02 від 08.11.2017, 

РП № UA/16393/01/01 від 08.11.2017). 
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АНОТАЦІЯ 

Юр’єва О.О. Розробка складу та технології комбінованого таблетованого 

лікарського засобу антигіпертензивної дії. – 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 судова 

фармація». – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню складу, розробці 

технології та дослідженням комбінованого таблетованого лікарського засобу на основі 

амлодипіну бесилату та валсартану з антигіпертензивною дією. 

Вперше теоретично та експериментально обґрунтовано склад і технологію 

лікарського препарату в формі таблеток, що містить як активні фармацевтичні 

інгредієнти амлодипіну бесилат та валсартан. Визначені критичні параметри процесу, 

проведено дослідження впливу цих параметрів на якість таблеток-ядер та таблеток, 

вкритих плівковою оболонкою. Розроблена технологія дозволила одержати таблетки, 

які є стабільними впродовж 24 місяців. 

Розроблено методи контролю якості та проекти промислових технологічних 

регламентів. Технологію таблеток апробовано в промислових умовах ПАТ «Фармак». 

Ключові слова: амлодипіну бесилат, валсартан, таблетки, дисперсійний та 

регресійний аналізи, фармако-технологічні показники, технологічний процес, 

компактування, первинне паковання, методи контролю якості, вивчення стабільності. 
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АННОТАЦИЯ 

Юрьева О.А. Разработка состава и технологии комбинированного 

таблетированного лекарственного средства антигипертензивного действия. – 

Квалификационная научная работа 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. 

Диссертация посвящена научному обоснованию состава, разработке технологии 

и исследованиям комбинированного таблетированного лекарственного средства с 

антигипертензивным действием на основе амлодипина бесилата и валсартана. 

Впервые теоретически и экспериментально обоснованы состав и технология 

лекарственного препарата в форме таблеток, который содержит в качестве активных 

фармацевтических ингредиентов амлодипина бесилат и валсартан. Определены 

критические параметры процесса, проведено исследование влияния этих параметров 

на качество таблеток-ядер и таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Разработанная 

технология позволила получить таблетки, которые являются стабильными в течение 

24 месяцев. 

Разработаны методы контроля качества и проекты промышленных 

технологических регламентов. Технология таблеток апробирована в промышленных 

условиях ОАО «Фармак». 

Ключевые слова: амлодипина бесилат, валсартан, таблетки, дисперсионный и 

регрессионный анализы, фармако-технологические показатели, технологический 

процесс, компактирование, первичная упаковка, методы контроля качества, изучение 

стабильности. 

 

SUMMARY 

Yuryeva O.O. Development of the composition and technology of the combined tablet 

medication antihypertensive action. - Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of pharmaceutical sciences in specialty 

15.00.01 «Drug technology, organization of pharmaceutical business and judicial pharmacy». 

– Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky, Ministry of Health of 

Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the scientific substantiation of the composition, the 

development of technology and the study of a combined tablet medical preparation based on 

amlodipine besylate and valsartan with antihypertensive action. 

The modern state regarding the necessity of using antihypertensive drugs is considered. 

The research of the Ukrainian market regarding the range of medicinal preparations of 

antihypertensive action was performed. Among all antihypertensive drugs, the largest part – 

almost 94 % of the solid dosage forms are tablets. 

Two groups of antihypertensive activity were analyzed: calcium antagonists and 

angiotensin II antagonists, among which amlodipine besylate and valsartan were identified 

as leaders. Based on the results of many studies, the efficacy and safety of these substances 

have been proven, therefore, the obvious benefits of using amlodipine besylate and valsartan 
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in combination therapy. On the basis of the literary search, it has been established that the 

development and implementation of high-quality, effective Ukrainian drugs in the wide 

clinical practice will contribute to increasing the availability of effective therapy. 

The main characteristics of the active pharmaceutical ingredients and excipients used in 

the pharmaceutical development of amlodipine besylate and valsartan tablets are described.  

Modern methods of physico-chemical and pharmaco-technological researches that were 

used in the pharmaceutical development of new tablets with amlodipine and valsartan are 

presented. These methods allowed to develop and standardize quality control methods for the 

tablets with amlodipine besylate and valsartan. 

With the help of methods of mathematical planning of the experiment an optimal 

qualitative and quantitative composition of amlodipine and valsartan tablets was developed, 

using the technology of dry granulation (compaction). It is established that for obtaining of 

this drug with the necessary pharmaco-technological and physico-chemical indicators, it is 

rational to use the following excipients: microcrystalline cellulose 102 (32.31 %), 

crospovidone XL-10 (11.66 %), silicon dioxide colloidal anhydrous (0.87 %), magnesium 

stearate (2.62 %). 

In order to disguise the unpleasant bitter taste of valsartan, the selection of an optimal 

film-forming system and its amount for coating of amlodipine and valsartan tablet cores with 

polymeric coating, were performed. It is proved that the use of a film system based on 

polyvinyl alcohol in a quantity of 0.01 g per tablet provides a stable and high quality drug. 

The choice of the primary blister packing from the polymeric three-layer film and the 

aluminum varnished foil is scientifically substantiated. 

The critical parameters of the technological process are substantiated. It is determined 

that the parameters of compacting, pressing and film coating affect the quality of the film 

coated tablets. 

The effect of compacting pressure and the rollers gap on the pharmaco-technological 

properties of mass after compacting, the tablet mass and tablet cores were studied. It is shown 

that with increasing compacting pressure, the bulk density of mass after the compacting and 

flowability is significantly improved, and when roller gap increases, the results deteriorate. 

According to the results of the study, optimal compaction parameters were established: 

pressure 50 bar and distance between rollers 2.5 mm. 

The study of the effect of compression force from 0.7 kN to 52 kN on the pharmaco-

technological properties and dissolution kinetics of active pharmaceutical ingredients of 

amlodipine with valsartan tablets has been carried out. It is proved that the compression force 

ranges from 7 kN to 10 kN is optimal, in this range results of the studied tablets quality 

properties are within the limits of the State Pharmacopoeia of Ukraine are observed. 

Coating parameters for tablet cores have been experimentally determined. The optimum 

revolutions of the film coating drum (8 rpm) were selected, in which uniform flowability of 

the tablets is ensured and there are no chips at the edges of the tablet cores.  

The influence of the concentration of the film-coating suspension and the parameters of 

the coating process on the properties of the coated tablets were studied. It was shown that the 

doubling of film coating concentration (from 10 % to 20 %), reduces the duration of the film 

coating process by 50 %.  
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The technological regulation for the production of tablets «Amlosartan 10 mg/160 mg 

and 5 mg/160 mg» was developed. The technology of the tablets manufacturing has been 

tested in a solid dosage form manufacturing workshop of JSC "Farmak". 

The basic organoleptic, physico-chemical and pharmaco-technological parameters are 

defined: «Description», «Identification», «Average weight», «Uniformity of dosage units», 

«Dissolution», «Related substances», «Assay» and «Microbiological purity». 

The stability study of the developed drug «Amlosartan 10 mg/160 mg, film coated tablets» 

was conducted, the results of which determined the shelf life of the drug – 2 years when 

stored in an original package at the temperature not more then 25 °С. 

For the first time, a method has been developed for studying the kinetics of dissolution 

of amlodipine and valsartan from tablets with their simultaneous analytical determination. 

This technique is used to confirm the identity in vitro of the developed and reference drugs. 

The bioequivalence study of «Amlosartan» tablets with 10 mg/160 mg and 

5 mg/160  mg doses compared to the «Exforge» drug produced by «Novartis Pharma», 

Switzerland/Spain with similar doses, the results of which have confirmed that the study drug 

«Amlosartan» is a pharmaceutically-equivalent reference, effective and safe drug in the 

treatment of arterial hypertension. 

Keywords: amlodipine besylate, valsartan, tablets, dispersion and regression analysis, 

pharmaco-technological parameters, technological process, compaction, primary packaging, 

quality control methods, stability study. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АГП - антигіпертензивний препарат 

АТ - артеріальний тиск 

АФІ - активний фармацевтичний інгредієнт 

ДР - допоміжна речовина 

ЛЗ - лікарський засіб 

ЛП - лікарський препарат 

ЛФ – лікарська форма 

МКЦ - мікрокристалічна целюлоза 

МКЯ - методи контролю якості 

МПК - маса після компактування 

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування 

ТЛЗ - твердий лікарський засіб 
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