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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 

судова фармація». – Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. 

Горбачевського, МОЗ України, 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 захворюваннях 

органів дихання. 

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 

рослинної сировини. Узагальнено дані наукової літератури щодо об'єктів 

дослідження: квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого, як 

перспективних рослин для розробки нових лікарських засобів (ЛЗ). 

Встановлено, що подорожник ланцетолистий та мальва лісова завдяки 

багатому вмісту біологічно-активних речовин (БАР): полісахаридів, слизів, 

флавоноїдів, та ін. традиційно використовується для лікування кашлю різної 

етіології, у тому числі при запальних процесах верхніх дихальних шляхів. 

Досліджено асортимент відхаркувальних ЛЗ рослинного походження, які 

зареєстровані в України і застосовуються для лікування кашлю при простудних 

захворюваннях. Встановлено, що в Україні станом на січень 2018 р. група 

відхаркувальних ЛЗ рослинного походження налічує 90 зареєстрованих торгових 

назв (ТН), більшість з них – комбіновані ЛЗ, частка яких становить 37 %. Серед 

усіх ЛФ сиропи займають 36 %, частка зборів становить 26 %, і вони представлені 
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лише вітчизняними виробниками. ЛЗ у формі таблеток займають третє місце 

серед вітчизняних ЛЗ та їх частка становить лише 12 %. Переваги таблеток як ЛФ 

та відсутність таблетованих препаратів на основі стандартизованих сухих 

екстрактів листя подорожника ланцетолистого та квіток мальви лісової 

підтверджують актуальність розробки складу та технології нового комбінованого 

фітопрепарату у вигляді таблеток. 

Опрацьовано та узагальнено дані літератури, щодо сучасного стану 

виробництва рослинних екстрактів та особливості технології при виробництві 

таблетованих препаратів на їх основі.  

Описано об’єкти та методи досліджень 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, а 

також допоміжних речовин (ДР), як предметів дослідження. Описано методи 

оцінки фармако-технологічних властивостей лікарської рослинної сировини 

(ЛРС), сухих екстрактів, маси для таблетування і таблеток. Зазначено методики 

кількісного визначення БАР в отриманих витяжках і сухих екстрактах квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого. 

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 екстракту квіток мальви лісової 

(Malvae sylvestris flos) і листя подорожника ланцетолистого (Plantago lanceolata 

L.) з метою розробки ЛЗ, який пропонується застосовувати для лікування кашлю. 

Вивчено ступінь вилучення БАР в залежності від типу використаного екстрагента 

та умов екстрагування. Як екстрагент досліджували розчини спирту етилового в 

концентраціях від 10 до 90 % об/об (екстрагування проводили при кімнатній 
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температурі), а також воду очищену (екстрагування проводили в діапазоні 

температур: 20-100 °С). 

При одержанні витяжок, співвідношення сировина – готовий продукт (DER) 

становило 1:10. Для отримання витяжок використовували метод дробної 

мацерації. Критеріями оцінки обрали вихід вмісту екстрактивних речовин (сухого 

залишку), суми флавоноїдів та полісахаридів, які в оновному зумовлюють 

фармакологічну дію ЛЗ при лікуванні кашлю. 

Встановлено, що при екстрагуванні квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого водою очищеною збільшення температури суттєво 

покращує ефективність вилучення екстрактивних речовин та БАР (суми 

флавоноїдів та полісахаридів) з ЛРС. 

Найвищі результати вмісту екстрактивних речовин (2,88 % – для мальви 

лісової, 3,72 % – для подорожника ланцетолистого), суми полісахаридів (0,424 % 

– мальви лісової, 0,762 % – для подорожника ланцетолистого) та суми 

флавоноїдів (0,0312 % – для подорожника ланцетолистого) у витяжках отримали 

при використанні в якості екстрагента води очищеної та температури екстракції 

100 
о
С. Відповідно в якості екстрагента вибрано воду очищену, а оптимальними 

умовами екстрагування – температура 100 ºС. 

Визначено оптимальні умови та спосіб одержання сухих екстрактів квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого і запропоновано 

виготовлення сухих екстрактів проводити в розпилювальній сушарці (РС).  

На основі експериментально одержаних результатів розроблено 

технологічні схеми виготовлення 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 методів контролю якості (МКЯ) були проведені 

випробування сухих екстрактів подорожника ланцетолистого та квіток мальви 
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лісової за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками якості і 

підтверджено, що отримані фітосубстанції відповідають вимогам чинного 

видання Державної Фармакопеї України (ДФУ), ст. «Екстракти» та розробленій 

специфікації. 

Також 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. 

Розроблено проекти технологічного регламенту (ТР) та МКЯ на сухі 

екстракти квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого, які 

апробовано в умовах виробництва на ТОВ «Тернофарм» (акти апробації від 

15.02.2018 р. та від 30.01.2018 р.). 

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. В 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. 

Для розробки оптимального складу та технології таблеток на основі 

стандартизованих сухих екстрактів квіток мальви лісової і листя подорожника 

ланцетолистого (умовна назва таблеток – МАЛІПОЛ) використовували методи 

математичного планування експерименту (МПЕ). Досліджено 4 групи ДР 

(наповнювачі, розпушувачі, регулятори вологи, зв’язуючі речовини) та їх вплив 

на властивості мас для таблетування і фармако-технологічні показники таблеток 

МАЛІПОЛ. За допомогою чотирьох факторного експерименту на основі 4х4 

греко-латинського квадрату, та статистичної обробки результатів дослідження, 

здійснено вибір кращих ДР: мікрокристалічна целюлоза (МКЦ 101), поліплаздон 
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XL 10, натрію карбоксиметилкрохмаль (КМК), кремнію діоксид колоїдний 

безводний, неусілін US 2, 5%-ний крохмальний клейстер. 

За допомогою методу випадкового балансу досліджено вплив кількісних 

характеристик відібраних ДР на вивчені показники, спосіб їх введення та 

встановлено оптимальну вагу таблеток – 0,55 г. Вивчено оптимальне 

співвідношення вибраних ДР (поліплаздон ХL 10, натрію КМК, кремнію діоксид 

колоїдний безводний, неусілін US 2) у таблетках МАЛІПОЛ при використанні 

симетричного ротатабельного композиційного уніформ-план другого порядку. На 

основі результатів статистичної оброки розроблено оптимальний склад препарату: 

сухого екстракту квіток мальви лісової – 0,075 г, сухого екстракту листя 

подорожника ланцетолис-того – 0,075 г, МКЦ 101 – 0,2783 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 технологічну схему виробництва препарату, яка складається з 5-

ти стадій: підготовка сировини (просіювання та зважування сировини, 

приготування зволожувача), одержання сухого грануляту (змішування, 

зволожування та волога грануляція, сушіння грануляту, сухе гранулювання), 

приготування маси для таблетування (просіювання та відважування компонентів, 

опудрення грануляту), таблетування та обезпилення, фасування і пакування 

таблеток (фасування таблеток в блістери, пакування блістерів в пачки та коробки). 

На підставі сучасних фармакопейних вимог і отриманих фармако-

технологічних і фізико-хімічних характеристик розроблено та обґрунтовано 

специфікацію на ГЛЗ – таблетки МАЛІПОЛ, до якої включено наступні 

показники якості: опис, ідентифікація, середня маса таблетки, однорідність маси, 

стираність, розпадання, мікробіологічна чистота, кількісне визначення.  

Розроблено та обґрунтовано методики якісного та кількісного визначення 

суми флавоноїдів та суми полісахаридів, як БАР, які відповідають за 

фармакологічну дію розробленого ЛЗ на основі сухих екстрактів мальви лісової та 

подорожника ланцетолистого. Встановлено вміст суми флавоноїдів в одній 
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таблетці – не менше 0,00135 г (в перерахунку на гіперозид), а вміст суми 

полісахаридів в одній таблетці – не менше 0,027 г. 

Проведено дослідження мікробіологічної чистоти таблеток МАЛІПОЛ. 

Результати експерименту підтверджують, що препарат відповідає чинним 

вимогам ДФУ щодо препаратів для орального застосування, до складу яких 

входить сировина рослинного походження. 

Розроблено проекти ТР та МКЯ на запропонований ЛЗ, які апробовано в 

умовах виробництва на ТОВ «Тернофарм» (акти апробації від 01.03.2018 р. та від 

22.02.2018 р.). 

Для дослідження довгострокової стабільності розроблені таблетки фасували 

по 10 таблеток в блістери з плівки полівінілхлоридної і фольги алюмінієвої з 

покриттям термолаком, та закладали на зберігання при температурі (25±2) 
0
С і 

вологості (60±5) %, згідно з вимогами Настанови 42-3.3:2004 «Випробування 

стабільності».  

Дослідження показали, що протягом досліджуваного терміну зберігання 

таблеток в блістерах всі результати випробувань знаходяться в допустимих 

межах, які закладені в специфікації на готовий препарат. На основі результатів 

дослідження стабільності запропоновано: умови зберігання препарату – при 

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

Проведено фармакологічні дослідження відхаркувальної активності 

таблеток на основі екстрактів квіток мальви лісової та подорожника 

ланцетолистого. Для експерименту були використані здорові миші-самці BALB/c 

(20-25 г). Через 10 днів адаптації тварин випадковим чином поділили на групи по 

6 мишей у кожній. Усім тваринам речовини вводили атравматичним зондом 

інтрагастрально: мишам 1-ї групи – воду дистильовану, 2-ї групи – розчин амонію 

хлориду (1,0 г/кг маси тіла тварини), 3-5 груп – розчинені екстракти квіток мальви 

лісової (0,062 г/кг), подорожника ланцетолистого (0,062 г/кг та досліджувані 

таблетки (0,4819 г/кг). Через 30 хв після останнього введення мишам вводили 

внутрішньочеревно розчин фенолового червоного (5 % у фізіологічному розчині, 

0,1 мл/10 г маси тіла). Через 40 хв тварин було виведено з експерименту, щоб 
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вилучити трахею та бронхіальні частини, які поміщали у 2 мл звичайного 

фізіологічного розчину. Після впливу ультразвуку на ізольовані органи протягом 

10 хв додавали 0,1 мл 1 М розчину натрію гідроксиду. Для вимірювання оптичної 

щільності одержаного розчину при довжині хвилі 546 нм був використаний 

спектрофотометр Lambda 25 («Perkin Elmer», США). 

Результати досліджень показали, що введення експериментальним тваринам 

амонію хлориду, екстрактів квіток мальви лісової та подорожника 

ланцетолистого, а також таблеток на їх основі, стимулювало секреторну функцію 

бронхів. Дана експериментальна модель дала змогу охарактеризувати 

відхаркувальні властивості досліджуваного препарату та визначити його вплив на 

секреторну функцію бронхів: за відхаркувальною здатністю досліджуваний засіб 

на 40,16 % перевищував препарат порівняння (амонію хлорид). Встановлено, що 

досліджувані таблетки мають високу здатність секретувати мокротиння, 

проявляють хорошу терапевтичну активність та можуть бути рекомендованими як 

потенційний препарат із відхаркувальними властивостями. 

Ключові слова: технологія, склад, квітки мальви лісової, листя подорожника 

ланцетолистого, сухі екстракти, таблетки, допоміжні речовини, кашель, 

відхаркувальна дія, специфікація, методи контролю якості. 
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ANNOTATION 

 

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

tablets based on Malva sylvestris and Plantago lanceolata L. 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». – I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ministry of Health of 

Ukraine, Ternopil; 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 for the treatment of the unproductive cough at the inflammatory 

diseases of the respiratory tract.  

The literature data on the pharmacotherapy of cough in the Ukraine and world, 

the current status of the cough treatment, groups of expectorants with different actions, 

including preparations of herbal origin have been analyzed and systematized.  
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The data of science-based literature sources concerning the objects of the research 

– Malva sylvestris flowers and Plantago lanceolata leaves as perspective herbs for 

development of new medicines have been summarized.  

It has been established that the malva sylvestris and plantago lanceolata are 

traditional used for treatment cough of dissimilar causation, including the inflammatory 

diseases of the upper respiratory tract, due plentiful composition of biological active 

substances (BAS): polysaccharides, flavonoids, mucilage.  

The assortment of herbal expectorants, registered in Ukraine, and used for 

treatment of cough at colds has been investigated. It was established that in Ukraine as 

on January 2018, a group of expectorant of herbal origin contains 90 registered trade 

names (TN). Most of them are multi-component drugs which form 37 % of the total 

number. Among all dosage forms, syrups occupy 36 % of the total, while the herbal tea 

share is 26 % and they are only represented by domestic manufacturers. Medicinal 

products in the form of tablet holds 12 % market of drugs. The advantages of tablets as 

dosage form, and the lack of tablet formulations based on malva sylvestris and plantago 

lanceolata standartized extracts confirm the relevance of the development a new 

combined medicinal product in the form of tablets dosage form. 

The literature data on the current status of herbal extracts production and 

distinctive features of technology of the tablet based on herbal extracts have been 

worked out and summarized. 

The general strategy of research methods for development of technology of dry 

extracts from malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves and for 

development of composition and technology of the tablets based on these extracts has 

been described.  

The characteristic of biological active substances of malva sylvestris flowers and 

plantago lanceolata leaves and excipients as subject matter have been given.  

Methods of estimation of pharmaco-technological properties of herbal raw 

material (HRM), dry extracts, the compression mixture and tablets have been described.  

Methodical of quantity determination of BAS in the obtained infusions and dry 

extracts of malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves have been given.  
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Pharmaco-technological research of crushed malva sylvestris flowers and 

plantago lanceolata leaves (loss on drying, bulk density, unsettled apparent volume and 

tapped volume, swelling and absorption coefficients), which allowed to select the 

technological parameters to carry out the extraction process of this HRM, have been 

carried out. 

Optimal conditions of the obtaining of malva sylvestris flowers and plantago 

lanceolata leaves extracts with aim of development preparation for cough treatment 

have been studied.  

Extraction degree of BAS depending on type of the extragent and extraction 

conditions has been investigated.  

Solutions of alcohol in the concentration from 10 to 90 % (we did extraction at 

room temperature), and purified water (we did extraction at temperature 20-100 °С) 

have been studied. 

The ratio of raw materials and the extragent was 1:10. To obtain infusions the 

method of multistage maceration has been used. 

The yield of the constituents from the HRM (dry residue) and sum of flavonoids 

and polysaccharides that provide pharmacological activity at the cough treatment have 

been chosen as measure of performance. 

It has been established that at the extraction of malva sylvestris flowers and 

plantago lanceolata leaves by purified water, and the temperature increase improves 

effectiveness of BAS extraction (sum of flavonoids and polysaccharides) from the 

HRM. 

The highest content of extractive substances (2,88 % for malva sylvestris, 3,72 % 

for plantago lanceolata), sum of polysaccharides (0,424 % for malva sylvestris, 0,762 % 

for plantago lanceolata), and sum of flavonoids (0,0312 % for plantago lanceolata) in 

the infusions have been obtained at the using purified water as extragent and at the 

temperature of extraction – 100 
о
С. Therefore, purified water has been chosen as the 

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

extraction. 
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It has been determined the optimal conditions and way of obtaining of malva 

sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves dry extracts, and we submit to carry 

out the dry extracts production in the spray drier.  

Technological schemes of malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves 

dry extracts production were developed on the basis of experimentally obtained results. 

Specification and methods of quality control for obtained dry extracts of malva 

sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves have been developed. They include the 

following quality attributes: «Description», «Identification», «Solvents», «Loss on 

drying», «Microbial contamination», «Quantitative determination», «Total ash», 

«Heavy metals».  

The dry extracts of malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves have 

been tested according to physicochemical and microbiological quality attributes on the 

basis of developed quality control methods. It has been confirmed that the obtained 

phytosubstances comply with the requirements of the current edition of the State 

Pharmacopoeia of Ukraine, art. «Extracts», and with the developed specification. 

Also, pharmaco-technological studies of malva sylvestris and plantago lanceolata 

dry extracts have been carried out. The results showed that these dry extracts have not 

required technological properties for the production of the tablets by methods of direct 

compression. Therefore we have suggested using the method of wet granulation for the 

development of the tablets based on these extracts. 

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

on malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves dry extracts have been 

developed and tested in the conditions of production of LTD «Ternopharm» 

(implementation acts dated Fabruary 15, 2018 and January 30, 2018). 

The selection of therapeutic dosage of malva sylvestris flowers and plantago 

lanceolata leaves dry extracts in one tablet have been carried out on the basis of the 

dosage of the medicinal product «Syrup of Plantain» registered in Ukraine (registration 

certificate UA/12768/01/01), manufactured by LTD «Ternoparm». Syrup of Plantain 

contains a combination of malva sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves 

aqueous liquid extracts. As a result of the calculations, it has established the following 
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dosage of active substances per tablet: dry extract of malva sylvestris flowers – 0,075 g; 

dry extract of plantago lanceolata leaves – 0,075 g. 

The mathematical planning of the experiment (MPE) have been used for the 

development of the optimal composition and technology of the tablets based on malva 

sylvestris flowers and plantago lanceolata leaves standardized dry extracts. 

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 MALIPOL have been investigated. 

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 by using the four-factor experiment based on 4x4 

Greco-Latin squares and a statistical processing of the obtained results. 

The influence of quantitative characteristics of the selected excipients on the 

studied indicators, the ways of their introduction, and the optimal weight of the tablets – 

0,55 g have been studied by using the random balance method. 

The optimal correlation between the selected excipients (polyplasdone XL 10, 

sodium carboxymethyl starch, colloidal anhydrous silica dioxide, neusilin US 2) in 

tablets MALIPOL have been studied by using symmetric, rotten compositional 

uniforms-plan of the second order.  

The optimal composition of the preparation have been developed on the basis of 

the statistical processing: malva sylvestris flowers dry extract – 0,075 g, plantago 

lanceolata leaves dry extract – 0,075 g, microcrystalline cellulose (MCC 101) – 0,2783 

g, polyplasdon ХL 10 – 0,0385 g, sodium carboxymethyl starch – 0,0275 g, silicon 

dioxide colloidal anhydrous – 0,033 g, potato starch – 0,0035 g, neusilin US 2 – 0,0165 

g, magnesium stearate – 0,00275 g. 

The technological tablets production flowchart, which consists of 5 stages: 

preparation of raw materials (sifting and weighing of raw materials, preparation of a 

binder solution), obtaining of dry granulate (mixing, moistening and wet granulation, 

drying of granulate, dry granulation), preparation of compression mixture (sifting and 

weighing components, processing of granulate), compression tablets and dedusting, 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4750746_1_2&s1=%EF%F0%E5%F1%F1%EE%E2%EE%F7%ED%E0%FF%20%F1%EC%E5%F1%FC,%20%F2%E0%E1%EB%E5%F2%E8%F0%EE%E2%EE%F7%ED%E0%FF%20%F1%EC%E5%F1%FC
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packaging of tablets (filling tablets in blisters, packing blisters in the packets and 

packing packets in boxes) has been developed. 

On the basis of modern pharmacopoeial requirements and obtained pharmaco-

technological and physico-chemical characteristics, the specification on the finished 

drug – tablets MALIPOL has been developed and substantiated. The specification 

includes the following quality attributes: «Description», «Identification», «Average 

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

purity», «Quantitative determination». 

Methods of identification and quantitative determination of sum of flavonoids and 

polysaccharides as BAS, that provide pharmacological activity of the tablets based on 

malva sylvestris and plantago lanceolata dry extracts have been developed.  

It has been established that sum of flavonoids in one tablet should not be less than 

0,00135 g (in terms of hyperosid), and sum of polysaccharides – not less than 0,027 g.  

Investigation of microbiological purity of tablets MALIPOL has been carried out. 

Experimental results have confirmed that developed tablets comply with the 

requirements of the current edition of the State Pharmacopoeia of Ukraine for oral use, 

which includes raw materials of plant origin. 

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

on obtained tablets have been developed and tested in the conditions of production of 

LTD «Ternopharm» (implementation acts dated March 1 and February 22 2018). 

For the long-term stability testing, tablets were packed by 10 into blisters made of 

polyvinyl chloride film and aluminum foil with heat-resistant varnish coating and stored 

at a temperature of (25 ± 2) ºC and humidity (60 ± 5) %, in accordance with the 

requirements of Guideline 42-3.3: 2004 «Stability studies». Studies have shown that all 

results of long-term stability testing of tablets in the blisters were within acceptable 

parameters according the specification on the finished medicinal product during the 

investigation. 

On the basis of obtained results of long-term stability testing it has been offered 

the conditions of tablets storages: temperature should not be more than 25 ºC; the 

expiration date – 2 years. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4981498_1_2&s1=%E3%EE%F2%EE%E2%FB%E9%20%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%EF%F0%E5%EF%E0%F0%E0%F2
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The pharmacological studies of expectorant activity of tablets based on malva 

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

Healthy mice BALB/c (20-25 g) were used for the experiment. After 10 days of 

adaptation, animals were randomly divided into groups by 6 mice in each. All animals 

were injected with an atraumatic probe intragastrally: mice of group 1 – by distilled 

water, group 2 – by ammonium chloride solution (1,0 g/kg of animal body weight), 3-5 

groups – by dissolved extracts of malva sylvestris flowers (0,062 g/kg), plantago 

lanceolata leaves (0,4819 g/kg). In 30 minutes after the last injection, mice were 

injected intraperitoneally with phenol red solution (5 % in physiological saline, 0,1 

ml/10 g body weight). Animals were withdrawn from the experiment after 40 minutes. 

Trachea and bronchial parts of animals were separated and placed in 2 ml of normal 

physiological saline. Insulated organs were subjected to ultrasound for 10 minutes, and 

then 0,1 ml of 1 M sodium hydroxide solution were added. To measure optical density 

of the solution at a wavelength of 546 nm spectrophotometer Lambda 25 («Perkin 

Elmer», USA) was used. 

The results of studies have shown that the introduction of ammonium chloride, 

malva sylvestris and plantago lanceolata dry extracts, as well as tablets based on them, 

to experimental animals stimulated the secretory function of the bronchi.  

This experimental model made it possible to characterize the expectorant 

properties of the studied preparation and determine its effect on the secretory function 

of the bronchi: the expectorant ability of the tested tablets was higher on 40,16 % than 

the comparison preparation (ammonium chloride). It has been found that the tested 

tablets have a high ability to secrete sputum, show good therapeutic activity and may be 

recommended as a potential drug with expectorant properties.  

Keywords: technology, composition, malva sylvestris flowers, plantago lanceolata 

leaves, dry extracts, tablets, excipients, cough, expectorant activity, specification, 

methods of quality control. 
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ВСТУП 

 

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 

(ЛП) та вдосконалення технологій виробництва вже існуючих фітопрепаратів є 

одним із важливих напрямків фармацевтичної науки і практики. 

Перспективними лікарськими рослинами для розробки 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 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 

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 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 

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 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 ДР на властивості мас для таблетування і показники якості 

таблеток на основі екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого, 

використовуючи методи МПЕ; 
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- розробити оптимальний склад і технологію таблеток на основі сухих 

екстрактів квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого; 

- розробити та обґрунтувати специфікацію та 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 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 (ТШХ), абсорбційна спектрофотометрія); 

- 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. 
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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 розроблених 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 
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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 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 рослинних ЛП 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 
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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 Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення 
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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). 

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.  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА 

ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У ФОРМІ 

ТАБЛЕТОК ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАШЛЮ  

(Огляд літератури) 

 

1.1 Загальний стан проблеми фармакотерапії кашлю 

 

За даними статистики таких країн як Велика Британія та Сполучені Штати 

Америки, кашель є однією з найчастіших причин звернення пацієнтів до сімейних 

лікарів [116]. Дані щодо поширеності кашлю серед населення України не можна 

навести через те, що на даному етапі реформування медицини в Україні 

статистична інформація спирається на нозології, а кашель може проявлятися при 

багатьох нозологіях, але він є одним з основних симптомів захворювань органів 

дихальної системи. Правильна інтерпретація та диференціація цього симптому – 

це можливість вчасно встановити діагноз і провести ефективне лікування [46]. 

Причиною кашлю можуть бути як інфекційні агенти (віруси, бактерії, 

грибки, гельмінти) так і неінфекційні (вади розвитку, обмінні порушення, застійна 

серцева недостатність). Серед інфекційних агентів, що є причиною кашлю, 

переважають віруси [68]. 

Кашель є захисним рефлексом організму. Якщо в дихальних шляхах 

з’являються сторонні тіла (пил, дрібні речі, вода, їжа тощо) або коли в бронхах 

накопичується слиз, кашльовий рефлекс активується та сприяє очищенню 

дихальних шляхів. В деяких випадках кашльовий рефлекс може бути відповіддю 

на подразнення чутливих рецепторів, що містяться в слизовій дихальних шляхів 

(холодне повітря). Узагальнюючи, можна виділити декілька функцій, які виконує 

кашель: відновлення прохідності дихальних шляхів, евакуація секрету за 

неефективного мукоциліарного кліренсу, захист від аспірації сторонніх тіл і 

очисна функція [170].  
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Крім виконання фізіологічно корисних дренажних функцій кашель також 

шкідливо впливає на організм. Частий настирливий кашель, особливо у вигляді 

тривалих нападів, супроводжується підвищенням внутрішньогрудного тиску і 

може спричинити поступовий розвиток гіпертензії малого кола кровообігу, 

емфізему легень, формування легеневого серця [77, 163]. 

Для правильної фармакотерапії кашлю необхідно, в першу чергу, 

встановити причини його виникнення, природу захворювання, оцінити 

продуктивність, тривалість та інтенсивність, ступінь впливу кашлю на загальний 

стан і самопочуття хворого, оцінити характер бронхіального секрету, наявність 

або відсутність бронхоспазму [46, 67, 189]. 

ЛЗ, які застосовуються, наприклад, в педіатрії для лікування кашлю, можна 

умовно поділити на чотири групи: протикашлеві, відхаркувальні, бронхолітичні, а 

також препарати, які використовуються при порушенні циркуляції у легенях [116, 

142].  

До групи відхаркувальних препаратів відносяться ЛЗ, які впливають на 

розрідження мокротиння та очищення трахеобронхіального дерева від скупчення 

бронхіального секрету, слизу, гною за рахунок зміни якості мокротиння, яке 

починає краще відходити [200]. Також дана група препаратів поділяється на 

секретомоторні та муколітичні препарати. Секретомоторні ЛЗ посилюють 

фізіологічну активність миготливого епітелію та перистальтичних рухів бронхіол, 

стимулюють секрецію бронхіальних залоз, зменшуючи в’язкість мокротиння. До 

них відносяться ЛЗ на основі рослинної сировини (алтея, аніс звичайний, 

первоцвіт, подорожник, чебрець тощо), а також калію йодид, натрію 

гідрокарбонат. Муколітичні препарати сприяють гідратації слизу або руйнують 

комплекс його молекулярних зв’язків (протеолітичні ферменти карбоцистеїн, 

ацетилцистеїн, бромгексин, амброксол тощо) [27, 53, 55].  

За походженням і механізмом дії відхаркувальні препарати- експекторанти 

поділяють на секретомоторні – засоби, які стимулюють відкашлювання, і 

секретолітичні – муколітичні препарати [21, 180]. Серед засобів, які стимулюють 

відкашлювання, виділяють рефлекторно діючі препарати (рослинні засоби та 
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препарати на основі рослин) і препарати резорбтивної дії. Муколітичні препарати 

поділяють на протеолітичні ферменти, синтетичні муколітичні засоби та 

мукорегулятори.  

При вживанні препаратів, які стимулюють відхаркування, рефлекторно 

посилюється секреція слинних залоз і слизових залоз бронхів. Їх використання 

найбільш ефективне при наявності сухого малопродуктивного кашлю [3]. До 

мукорегуляторів відносяться препарати, які регулюють вироблення секрету 

залозистими клітинами.  

Правильний вибір протикашльової терапії завжди базується на чіткому 

знанні механізмів дії препаратів із протикашльовим ефектом. Є власне 

протикашльові засоби (центральної та периферичної дії), препарати з 

опосередкованим протикашльовим ефектом (бронхорозширюючі, протизапальні, 

протиалергічні, протинабрякові та ін.) і комбіновані препарати [76, 190].  

Протикашльові засоби периферичної дії впливають або на аферентний, або 

на еферентний компоненти кашльового рефлексу, або мають поєднаний ефект. До 

препаратів еферентної дії належать відхаркувальні засоби. Їх ефективність 

виявляється посиленням кашлю за умови перетворення його з сухого 

непродуктивного на вологий продуктивний, відновлення мокротиння з наступним 

зниженням частоти й інтенсивності кашлю. Муколітики широко використовують 

у педіатрії при лікуванні захворювань нижніх дихальних шляхів, як гострих 

(бронхіти, пневмонії), так і хронічних (хронічний бронхіт, бронхіальна астма, 

вроджені та спадкові бронхолегеневі захворювання, у тому числі муковісцидоз) 

[2]. 

До відхаркувальних препаратів рослинного походження відносяться 

екстракти алтеї, анісу, оману, багна, материнки, іпекакуани, мати-й-мачухи, 

подорожника, росянки, солодки, соснових бруньок, фіалки, чебрецю, термопсису 

та ін., терпінгідрат і йодиди. Механізм дії цих засобів ґрунтується на видаленні 

бронхіального секрету з дихальних шляхів за рахунок зниження його в’язкості 

при збільшенні об'єму [47, 66, 128]. 
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Рослинні екстракти входять у сиропи, краплі й таблетки від кашлю, є 

складовими грудних зборів [122, 117]. 

 

1.2 Подорожник ланцетолистий та мальва лісова – джерело цінних БАР для 

розробки ЛП з відхаркувальною дією 

 

Традиційна і народна медицина широко цінуються і використовуються в 

усьому світі через низку причин. На Міжнародній конференції з традиційної 

медицини для країн Південно-Східної Азії у лютому 2013 р., генеральний 

директор ВООЗ, д-р Маргарет Чан, заявила, що «традиційні лікарські засоби» 

мають підтверджену якість, безпеку та ефективність, сприяють збільшенню 

доступності медичної допомоги всім людям. Для багатьох мільйонів людей 

рослинні ЛЗ, традиційні способи лікування та лікарі, що практикують народну 

медицину – це головне, а іноді і єдине джерело медичної допомоги. Це також 

культурно прийнятна медична практика і їй довіряє велика кількість людей [199]. 

Подорожник ланцетолистий – Plantago lanceolata L., ще називають вузьким 

подорожником, маленьким язиком, півколом, візками, травою для різання. Це 

багаторічна трав'яниста рослина роду Подорожник (Plantago), висотою до 50 см з 

укороченим кореневищем та стрижневим коренем.  

В світі є близько 45 зареєстрованих міжнародних патентів щодо листя 

подорожника ланцетолистого (Plantago lanceolata). Він описаний в Європейській 

та Британській фармакопеях, а також є монографії в Німецькій комісії E та 

французькій Avisaux fabr., European Medicines Agency (EMA). За даними EMA, 

традиційним використанням листя Plantago lanceolata є: катари дихальних шляхів 

та запалення слизової оболонки рота та глотки. Зовнішньо він використовується 

при запальних ураженнях шкіри [105]. 

Європейські виробники використовують подорожник ланцетолистий 

(окремо або в поєднанні з іншими рослинами) для лікування різних захворювань 

травної системи (Фінляндія, Румунія), як відхаркувальний засіб (Словенія, Італія, 

Румунія), антимікробний, в'яжучий, заспокійливий засіб (Польща, Бельгія) або у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C
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різних ЛФ: трав'яний чай, таблетки, сироп тощо. В гомеопатії – у формі крапель і 

гранул [135]. 

Фармакологічні властивості подорожника ланцетолистого обумовлені 

складним хімічним складом: полісахариди (плантаглюцид, глюкоманон), 

терпеноїди, кумарини, лігнани, похідні кофеїнової кислоти, флавоноїди (апігенін, 

лютеолін), флавонеглікозиди і сапоніни та інші складові, такі як алантоїн. Листя 

подорожника містить 6,5 % дубильних речовин, органічні кислоти (аскорбінова, 

фумарова, бензойна, корична, ванілін), більше 1 % кремнієвої кислоти, пектини, 

2-6,5 % слизів (арабіногалактан, глюкоманнан і рехмоналактуронан з бічним 

ланцюгом арабіногалактану, а також реманоарабіногалактан та лінійний (1-6)-α-

D-глюкан), мінеральні солі (сполуки кремнію, заліза, калію і цинку) [179]. Також 

виявлено численні іридоїдні глікозиди: 0,3-2,5 % акубіну, 0,3-1,1 % каталполу, 

глобуларин і асперулозид. Вміст окремих хімічних компонентів у насінні, траві, 

листі, квітах залежить від часу збору рослини. У подорожнику ланцетолистому 

доведено присутність фітостеролів [171]. 

Результати випробувань in vitro показали, що екстракти Plantago lanceolata 

L. мають високу антиоксидантну активність (84-96 %). Проведено якісне та 

кількісне визначення деяких активних компонентів (флавоноїди, поліфеноли та 

поліфеноли карбонової кислоти). Також встановлена залежність, прямо 

пропорційна вмісту поліфенольних сполук, виявлених у даних екстрактах з 

певним рівнем антиоксидантної активності [166]. 

Було проведено фармакогностичне вивчення БАР листя, квіток, коренів та 

насіння подорожника ланцетолистого. Ідентифіковано 11 речовин: 5 

фенолкарбонових кислот, 6 флавоноїдів, а також ідентифіковано та встановлено 

кількісний вміст понад 60 компонентів ефірних олій, 31 жирну кислоту та 29 

органічних кислот [63]. 

Plantago lanceolata – це лікарська рослина, що широко застосовується у 

всьому світі для широкого спектру захворювань [157]. Він застосовується як 

антибактеріальний і протизапальний засіб при лікуванні хрипоти, сухому, 

хронічному кашлі і риніті, при лікуванні шлунково-кишкового тракту і дихальних 



35 

шляхів [171]. Він має противірусні властивості, протизапальну, в'яжучу, 

знеболюючу дію, а також антигістамінну, протиревматичну, протипухлинну, 

противиразкову, сечогінну, відхаркувальну і гіпотензивну активність [103].  

Подорожник ланцетолистий традиційно використовується для лікування 

простудних захворювань і пов'язаних з ними симптомів, таких як кашель [155]. 

Виявлені антиоксидантні, імуностимулюючі, епітелізуючі, антитоксичні та 

протикоагулянтні ефекти для екстрактів подорожника ланцетолистого. Крім того, 

автори описують спазмолітичні та противірусні ефекти для чистих сполук 

подорожника ланцетолистого [197].  

Бактеріостатична та бактерицидна активність була продемонстрована in 

vitro і була зумовлена присутністю аглікону, акубігенину у холодному водному 

екстракті подорожника. Антибактеріальна дія подорожника робить його 

ефективним при запальних процесах в легенях та бронхах, а також допомагає при 

проблемах шлунково-кишкового тракту. Іридоїдні глікозиди, акубін та каталоп 

мають антибактеріальну активність, коли їх виділяють із свіжих рослин. Клінічні 

дослідження показали позитивні результати при лікуванні хронічного бронхіту та 

діабету. Гепатозахисна дія була віднесена до аукубіну. Трава подорожника 

використовується для полегшення подразнення при катарах верхніх дихальних 

шляхів (ефекти слизу і дубильних речовин) [137]. 

Водні витяжки з подорожника ланцетолистого сприяють епітелізації та 

загоєнню ран і зменшенню гіперемії. Акубін підтримує епітелізацію слизової 

оболонки бронхів, тоді як мукополісахариди, що містяться в подорожнику 

ланцетолистому, покривають епітеліальні дефекти гіпофаринги, що є причиною 

виникнення рефлексу кашлю [105]. 

Ефективність препаратів з подорожника заснована на дії глікозидів та 

слизів, які мають заспокійливий та епітелізуючий ефект. В ЛЗ використовуються 

його слабкі пом’якшувальні, відхаркувальні властивості, що полегшують 

відходження бронхіальних секретів, а також протизапальна, протидіарейна, 

сечогінна, в'яжуча дія. Терапевтичні показання для подорожника ланцетолистого: 
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лікування атеросклерозу, гастриту, при крововиливах, діареї, гіпертонії, виразки 

шлунку, кашлю різних етіологій, бронхітів та астми [172]. 

Проводились порівняльні дослідження з метою визначення фенольного 

профілю, антиоксидантної, протизапальної та цитотоксичної активності Plantago 

altissima L. та Plantago lanceolata L. Встановлено вміст 44 фенолів у 

метаноловому екстракті вказаних рослин [110]. 

Проведене дослідження з вивчення антибактеріальної активності спиртових 

екстрактів листя Plantago lanceolata в умовах in vitro та in vivo шляхом 

індукування інфекції сечовивідних шляхів у щурів [101]. Клінічні дослідження 

показують, що подорожник ланцетолистий має антибактеріальні властивості. 

Свіже листя сприяє загоєнню шкіри після укусів комах і при травмах [171]. 

Була проведена оцінка антимікробної активності екстракту подорожника 

проти різних грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів [153]. 

Для вилучення БАР Plantago lanceolata були досліджені різні методи 

екстракції: екстракція надкритичною рідиною з СО2 та етанолом, що 

використовувався як співрозчинник, проведеною при температурах від 40 до 

60 °С та значеннях тиску від 10 до 30 МПа, а також методом Сокслета та 

ультразвукової екстракції з різними розчинниками. Екстракти, отримані за 

допомогою полярних розчинників, мали найкращі антиоксидантні 

характеристики, включаючи надкритичну екстракцію з 5,0 % етанолу [157]. 

Було досліджено властивості сиропу, що містить екстракт листя 

подорожника ланцетолистого. Сироп подорожника ланцетолистого був визнаний 

стійким та нетоксичним в умовах випробування [155]. 

Ще однією перспективною лікарською рослиною для створення ЛП на її 

основі є мальва лісова, яка ще має такі назви, як: калачики лісові, зензівер, 

просвірник лісовий, Malva sylvestris, M. Grossheimii.  

Мальва лісова – це одно- або дворічна (дуже рідко – багаторічна) 

трав’яниста рослина родини мальвових. Для виготовлення ЛЗ використовують 

корені (Radix Malvae silvestris), листя (Folia Malvae silvestris), квітки (Flores 
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Malvae silvestris) або траву (Herba Malvae silvestris). Листя або всю надземну 

частину (траву) заготовляють під час цвітіння рослини.  

Мальва лісова має широкий спектр біологічної активності, оскільки містить 

значну кількість різноманітних БАР (полісахариди, кумарини, антоціани, мальвін, 

мальвідін, скополетин, поліфеноли, ніацин, кислота фолієва, вітамін А, кислота 

аскорбінова, вітамін Е, дубильні речовини), які визначають антиоксидантну, 

протизапальну, протиракову, ранозагоювальну, гепатопротекторну і антимікробну 

дію [124]. У квітках, крім цього, є барвні речовини (мальвін, мальвідин) [60]. 

Вивчено якісний склад та кількісний вміст амінокислот у плодах, коренях та 

листі мальви лісової. Встановлено, що в об’єктах дослідження міститься 17 

амінокислот, з яких 7 є незамінними та 3 – частково замінні. Загальна кількість 

амінокислот в досліджуваних об’єктах коливається від 4,47 (у коренях мальви) до 

16,00 % (у листі мальви). Домінуючими амінокислотами в сировині мальви є 

аспарагінова кислота (1,00-1,90 %), глютамінова кислота (0,35-1,80 %), аргінін 

(0,35 2,50 %) і пролін (0,60-1,75 %). Кількість незамінних амінокислот (від 22 до 

24 % залежно від об’єкту) свідчить про перспективність її застосування в 

медицині з метою створення ЛЗ [84]. 

Методом газової хроматографії встановлено наявність в метанольному 

екстракті листя мальви 18 біологічно-активних сполук, серед яких 2-метокси-4-

вінілфенол є основною фенольною сполукою в екстракті. Чотири жирних кислоти 

(ліноленова, лінолева, пальмітинова і олеїнова) складають основу від загальної 

кількості жирних кислот в листі мальви [193]. 

В квітках мальви виявлено пігмент антоціанін – малвідин 3-(6"-

малонілглюкозид)-5-глюкозид, який присутній як у дикоростучих, так і в 

культивованих формах Malva sylvestris [149]. 

За допомогою ВЕРХ було досліджено якісний та кількісний вміст 

антоціанінів, гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у траві мальви лісової. 

Встановлено, що в ній містяться кислота елагінова, епікатхін, флавоноїдні 

глікозиди – рутин, гіперозид та кверцетин-3-D-глюкозид, флавоноїдний агліконс – 

лютеолін, апігенін і кверцетин; кумарин і 5 гідроксикоричних кислот 
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(хлорогенова, розмаринова, п-кумарична, ферулінова та кофеїнова). Загальний 

вміст антоціанів становить 36,80 мг/100 г. Вміст лютеоліну та кислоти 

хлорогенової у траві мальви лісової був найбільшим серед усіх фенольних сполук 

і становив 96,12 і 51,04 мг/100 г, відповідно [196]. 

Методом тривимірної флуоресцентної спектроскопії вивчено якісний склад 

ліпофільних екстрактів з сировини мальви лісової. Визначено вміст у них 

каратиноїдів та хлорофілів. Тривимірні спектри флуоресценції ліпофільної  

фракції рослин дали можливість виявити наявність агліконів флавоноїдів, 

хлорофілів та простих поліфенольних сполук [85]. 

Фітохімічне дослідження мальви лісової, проведено під егідою індійської 

традиційної системи охорони здоров'я (Аюрведа) під назвою Расаяна, підтвердило 

наявність різних БАР, таких як сапоніни, алкалоїди та флавоноїди. Було 

встановлено потенційні антиоксидантні властивості даної рослини [192]. 

Екстрагуванням листя та коренів мальви лісової одержано суму ліпофільних 

речовин. За допомогою хромато-масс-спектрометричного методу вивчено якісний 

склад і кількісний вміст летких сполук в одержаних екстрактах і плодах мальви 

лісової. У плодах виявлено 43 речовини, із яких 38 ідентифіковано; у 

ліпофільному екстракті листя виявлено 37 речовин, у ліпофільному екстракті 

коренів – 38 речовин, із них ідентифіковано по 25 компонентів [84]. 

Мальва лісова відома своїми заспокійливими властивостями. Також її 

рекомендують при кашлі, запамороченні, блідості, захворюваннях кишечника, 

при дизентерії, фарингіті. Листя мальви має протизапальну і антиоксидантну 

активність, а також захисну активність щодо цілісності тканин шкіри [134]. Слиз 

мальви має велику адсорбційну поверхню і діє антитоксично [60]. 

Мальва використовується як ЛЗ при різаних, шкірних інфікованих ранах, 

при екземі, бронхіті, для вирішення проблем з травленням [138]. Екстракти з 

квіток і листя мальви проявляють цитотоксичний, протимікробний і 

фітотоксичний ефекти [185]. Листя мальви лісової мають сильну протизапальну, 

антиоксидантну, антикомплементарну, протипухлинну активність, а також мають 

здатність відновлювати цілісність тканин шкіри [129]. Квіти мальви лісової 
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використовують при набряках, опіках, ранах, мають протимікробну і 

протизапальну дію [100]. 

Мальва використовується з давніх часів, оскільки вона має пом'якшувальну, 

відхаркувальну, обволікаючу, заспокійливу та знеболюючу, проносну і 

протизапальну дії. На сьогодні її широко використовують як харчовий продукт в 

салатах, супах і чаях [177].  

В різних країнах світу спектр використання мальви лісової відрізняється. 

Перорально ЛФ на основі мальви лісової використовують при кашлі, запальних 

процесах верхніх дихальних шляхів, запорах, запаленнях шлунково-кишкового 

тракту, гастриті і коліті. Зовнішньо використовують як дезінфікуючий засіб при 

ранах, кон’юнктивітах, блефариті, стоматиті, фарингіті тощо [134]. 

Завдяки протимікробним і протизапальним властивостям витяжки з мальви 

лісової використовують для лікування різних шкірних захворювань. Досліджений 

хлороформний екстракт квіток мальви лісової показав значне зменшення площі 

рани [173]. Такі ж результати отримали при вивченні ефективності екстракту 

мальви лісової при обробці діабетичних ран у щурів, які були викликані 

алоксаном. Результати досліджень показали, що в діабетичних тварин суттєво 

зменшувалась площа раневої поверхні [100]. 

Досліджено антиоксидантні властивості водних екстрактів Plantago 

lanceolata та Malva sylvestris. Встановлено, що обидві рослини містять фенольні 

сполуки, флавоноїди та гідроксикоричні кислоти і мають високу антиоксидантну 

активність. Рівень фенольних сполук добре співвідносився з антиоксидантною 

дією [123]. 

У дослідах in vitro визначено вміст фенолів та флавоноїдів в листі, квітках, 

стеблі та насінні Malva sylvestris L., а також їх антиоксидантні властивості. 

Результати показали, що всі екстракти мали концентраційно-залежну 

антиоксидантну активність [111, 204]. 

Екстракт квіток мальви показав також високий антибактеріальний ефект 

проти деяких патогенних штамів бактерій, таких як золотистий стафілокок, 

стрептокок. Метанольні екстракти квіток і листя мальви мали відносно високу 
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цитотоксичну активність. Тому дану рослину можна використовувати як 

антисептик, хіміопрофілактичний або хіміотерапевтичний агент [185]. 

Антимікробну активність різних концентрацій водного і етанольного 

екстрактів з листя мальви досліджували in vitro на п'яти патогенних бактеріях 

(Proteus Sp, Salmonell Sp, Kliebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and 

Staphylococcus aureus). Результати досліджень показали, що всі вивчені 

концентрації показали антимікробну активність проти всіх тестованих бактерій. 

Найкращий результат отриманий проти S. aureus. Встановлено, біологічна 

активність етанольного і водного екстракту листя мальви була на рівні деяких 

антибіотиків, включаючи тетрациклін, гентаміцин, ампіцилін, карбініцилін і 

еритроміцин. Антимікробна дія самої низької концентрації (0,01 %) була кращою, 

ніж всі антибіотики проти всіх випробуваних патогенних бактерій [138]. 

Екстракт з листя мальви лісової містить декілька фенольних сполук і, як 

встановлено експериментально, здатний пригнічувати ріст in vitro чотирьох 

грибків (Rhizopus stolonifer, Trichoderma зра, Fusarium Oxysporium і Penicillium 

зр.) [182]. 

Проведені дослідження крему на основі мальви лісової з концентраціями 5, 

10 і 20 % при карагеніно-індукованому набряку у щурів. Встановлено, що 

інгібування набряку з використанням 5 % крему мальви було вищим у порівнянні 

з 2 % кремом індометацину [120]. 

Водний витяг з квіток мальви лісової, який містить велику кількість 

полісахаридів, було досліджено при виразковому коліті. Макро- і мікроскопічні 

дослідження показали ефективність його застосування для профілактики 

запальних процесів [107]. Крім того, було доведено при порівняльному 

дослідженні, що анти-ульцерогенний ефект водного екстракту мальви лісової є 

вищим, ніж у циметидину – сильнодіючого препарату, що використовується для 

лікування виразки шлунка [129]. 

Проведені дослідження з вивчення місцевої протизапальної дії водно-

спиртового екстракту з листя мальви лісової, яка проявляється за рахунок 

наявності БАР мальви – мальвідіну-3-глюкозиду [177]. 
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Також слиз мальви лісової досліджувався в якості дешевого і ефективного 

природнього наповнювача, який би міг використовуватися при розробці 

суспензій. Суспендуючі властивості мальви були оцінені в порівнянні з акацією, 

при використанні в якості модельної речовини кальцію карбонату. Отримані 

результати свідчать, що слиз мальви лісової може бути використаний в якості 

суспендуючого агента [203]. 

 

1.3 Сучасний стан виробництва рослинних екстрактів 

 

Екстракція – це процес розділення, в якому БАР рослинних тканин та їх 

хімічних складових відділяють від інших метаболітів рослин і нерозчинних 

клітинних структур, використовуючи селективні розчинники, які ще називають 

екстрагентами [186]. Отриманий таким чином рослинний препарат може бути 

готовий до використання в якості ЛЗ, або може бути напівпродуктом для 

отримання різних ЛФ, таких як, наприклад, гелі, мазі, таблетки та капсули [198]. 

Екстрагування ЛРС – це складний масообмінний процес, який складається з 

кількох окремих процесів, що тісно переплітаються між собою: дифузії, осмосу, 

діалізу, розчинення і десорбції речовин. Процес екстрагування рослинної 

сировини починається з проникнення екстрагента в матеріал, змочування 

речовин, що знаходяться всередині клітин, потім їх розчинення і десорбції, далі 

відбувається дифузія крізь отвори клітинної оболонки, а закінчується масо-

переносом речовин від поверхні матеріалу до розчину [109].  

При екстрагуванні ЛРС важливими параметрами є: вид екстрагента, 

співвідношення екстрагент-сировина, розміри частинок висушеної ЛРС, 

температура, тривалість екстрагування і гідродинамічні умови [127, 168]. 

Відомо, що ефективність екстракції визначається рядом основних факторів, 

а саме: фармако-технологічними властивостями ЛРС, природою екстрагента та 

умовами проведення процесу екстрагування. До першої групи відносяться: 

вологість, здрібненість сировини, насипна густина до та після усадки, коефіцієнти 

набухання та поглинання та ін. [186, 201]. 
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Основною метою виробництва екстракційних препаратів є максимальне 

вилучення БАР з клітин ЛРС при мінімальному вмісті в екстракті баластних 

речовин, що досягається шляхом дослідження умов екстрагування і, як наслідок, 

правильним вибором екстрагента та методу екстрагування [202]. Важливо, щоб 

використаний метод дозволив отримати максимальну кількість продукту за 

короткий час з використанням мінімальної кількості екстрагента, що дозволить 

зменшити споживання електроенергії та здатністю мінімізувати будь-яке 

потенційне зниження вмісту активних компонентів [108, 146]. 

Кожен із існуючих методів екстракції має свої переваги і недоліки, тому 

технологами продовжуються пошуки нових методів одержання екстрактів, при 

яких вдалося б максимально виснажити ЛРС і отримати екстракти з максимально 

можливою кількістю БАР і мінімальними виробничими затратами [202, 109]. 

При екстракції надкритичною рідиною як екстрагент широко 

використовується вуглекислий газ (CO2), який має унікальні властивості: 

нетоксичність, негорючість, відсутність залишків у кінцевому продукті, а також 

хімічна індиферентність, відсутність негативного впливу на навколишнє 

середовище та здоров'я працюючого персоналу [152]. Він в надкритичному стані 

має критичну температуру 31,1°С і тиск 73,8 бар. У цих умовах СО2 має високі 

коефіцієнти дифузії та низьку в’язкість, а також високу розчинювальну здатність 

[178, 131]. Перевагами даного методу є можливість здійснювати екстракцію при 

температурі навколишнього середовища, що запобігає термічній деструкції БАР 

[115, 145, 176, 201]. Для вилучення полярних сполук використовують додавання 

співрозчинників до СО2 [118]. Головним недоліком методу є значні витрати на 

придбання спеціального обладнання.  

Мікрохвильова екстракція (ME) – це процес із використанням води або 

етанолу як екстрагента, у якому покращення екстракції відбувається внаслідок 

зміни структури рослинних клітин, що спричиняються електромагнітними 

хвилями. Як правило, мікрохвилями є електромагнітні випромінювання з 

частотою від 0,3 до 300 ГГц. Мікрохвильова енергія надходить безпосередньо у 

частинки ЛРС через молекулярні взаємодії з електромагнітним полем за 
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допомогою перетворення електромагнітної енергії в теплову [148]. При цьому за 

короткий час отримують високий вихід БАР, оскільки градієнти концентрації та 

температури працюють в одному напрямку [121].  

Найбільш важливим параметром в даному методі є тип екстрагента, тому 

що він впливає на поглинання мікрохвильової енергії визначену коефіцієнтом 

потужності розсіювання [108]. Екстрагент повинен бути спорідненим до цільової 

сполуки та здатним поглинати мікрохвильову енергію [140, 141]. 

Ультразвукова екстракція – екстрагування ЛРС із використанням 

ультразвукової енергії і механічного впливу, зумовлених ультразвуковим 

процесом. Це сприяє покращенню проникнення екстрагента в клітини ЛРС за 

рахунок поліпшення масопереносу. Крім того, механічні ефекти руйнують 

біологічні клітинні стінки, тим самим забезпечуючи вивільнення їх вмісту [151, 

154, 191]. Наслідком процесу конденсації є ударні хвилі, які виникають при 

високих температурах (55 °С) та значенні тиску 50 МПа [125]. Як висока 

температура, так і тиск, створюють мікроструми спрямовані до твердих 

поверхонь (тобто трави або стінки контейнера), коли бульбашки розбиваються на 

цих поверхнях [106]. Ця технологія є простою і має численні переваги, 

включаючи скорочення робочого часу, збільшення виходу і покращення якості 

екстракту [136, 181]. 

Екстрагування прискоренням екстрагента виконується при підвищених 

температурах (від 50 до 200 °С) і значеннях тиску між 10 та 15 МПа, що 

підтримує екстрагент у рідкому стані. Ці умови, як правило, підвищують дифузію 

екстрагента та прискорюють процес вилучення БАР. ЛРС разом з екстрагентом 

поміщають у закритий контейнер всередині резервуару високого тиску. Даний 

метод зазвичай застосовується для термічно стійких речовин і не підходить для 

термолабільних сполук через високу температуру [175]. Комбінація підвищеної 

температури та тиску забезпечує більш ефективну та економічну екстракцію, 

заощаджуючи час і екстрагент.  

Екстракція гарячою водою належить до тієї ж категорії, що й процес 

екстрагування прискоренням екстрагента. Однак в даному методі 
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використовується гаряча вода для екстрагування замість органічного розчинника, 

що призводить до зниження експлуатаційних витрат, оскільки вода є дешевшим 

екстрагентом. З нею також порівняно легше працювати і вона становить відносно 

меншу екологічну небезпеку [156]. Вода є ефективною для екстрагування деяких 

ефірних олій, з яких потім є можливість виділяти найцінніші антиоксиданти 

(карвакрол і тимол) у високій концентрації (~ 90 %) і за коротший час [104, 144].  

Вибір методу екстракції залежить від природи (стабільність, розчинність 

тощо) та кількості матеріалу, що планується вилучати. Для великих об’ємів слід 

враховувати можливість екстрагування у великих масштабах. Метод екстракції 

повинен дозволити максимально виснажити сировину. Він повинен бути 

швидким, простим, економічним, екологічним і відтворюваним [132]. 

Для термостійких компонентів можна використовувати екстракцію в 

апараті Сокслета або відгонку в киплячій воді. Температуру протягом всього 

процесу екстракції слід контролювати та реєструвати [159]. 

Тривалість екстрагування залежить від мети, з якою проводиться 

вилучення, та характеру БАР. Недостатній час призведе до неповного вилучення, 

але при надто тривалому процесі екстрагування можуть надмірно вилучатися 

небажані компоненти та/або руйнуватися БАР [161].  

Кількість повторних циклів екстрагування, необхідних для повного 

виснаження бажаних компонентів, настільки ж важлива, як загальна тривалість 

екстракції, що слід контролювати та реєструвати [198]. 

Застосування нових технологій в процесі вилучення БАР дозволяють 

одержувати доброякісні та ефективні ЛЗ на основі ЛРС [25]. Досліджено умови 

екстрагування валеріани лікарської за критерієм оцінки ефективності процесу, 

вмісту сухого залишку та суми сесквітерпенових кислот в екстрактах. Визначено 

оптимальні умови екстрагування сировини валеріани як активного компоненту 

субстанції «Тривалумен форте» [42]. 

Для отримання сухого екстракту цикорію і кукурудзи з оптимальним 

вмістом гідроксикоричних кислот і флавоноїдів є реперколяція 50 % етанолом 

[45].  
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Визначено оптимальну кратність спиртової екстракції БАР у процесі 

виробництва густого екстракту хлорофіліпту, яка рівна 3, що значно прискорює 

технологічний процес [54]. 

Запропоновано методологічний підхід до проведення порівняльної оцінки 

хімічного складу складних рослинних екстрактів за допомогою комплексу 

аналітичних методів при дослідженні зразків густого екстракту Седавіт [81]. 

Для більш ефективного процесу екстрагування, прогнозування і нормування 

якості екстракту кори дуба встановлені основні технологічні властивості кори 

дуба, яку подрібнюють різними способами [89]. 

За допомогою МПЕ встановлено вплив таких факторів: співвідношення 

сировина-екстрагент, час настоювання, концентрація спирту етилового на 

параметр «густина настойки» [99]. 

Визначено основні технологічні параметри різних видів ЛРС та встановлено 

їх взаємозв'язок з різними технологічними процесами [96]. Теоретично виведено 

формулу коефіцієнта зростання питомої поверхні часток ЛРС при подрібненні 

методом удару та наступному вальцюванні [29]. 

Досліджено сучасні світові підходи до забезпечення якості ЛЗ рослинного 

походження порівняно із ситуацією в Україні. Ключовими факторами є 

забезпечення якості ЛРС за рахунок її стандартизації, а також дотримання вимог 

належної виробничої практики на всіх етапах виробництва [4].  

 

1.4 Особливості технології при виробництві таблетованих препаратів на 

основі рослинних екстрактів 

 

У фармацевтичній технології визначальними для якості кінцевого продукту  

і вибору технології виробництва є фізико-хімічні та фармако-технологічні 

властивості вихідного матеріалу [69]. Від них залежить вибір технологічної 

схеми, методів одержання, обладнання і режимів проведення процесу [28, 143]. У 

виробництві таблеток є два основних етапи: підготовка матеріалу для пресування 

і саме пресування маси для таблетування [23, 147]. 
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Пресування здійснюють, в основному, за допомогою стандартних 

ротаційних таблетних машин з різною продуктивністю і режимами роботи [88, 

183]. Але якість пресування залежить, великою мірою, від властивостей маси для 

таблетування – суміші лікарських і ДР. Вона повинна мати здатність до 

пресування для перетворення її у таблетовану ЛФ, відповідну текучість для 

рівномірного заповнення матричного каналу і необхідної однорідності таблеток. 

Якщо властивості лікарських і ДР дозволяють отримати суміш для таблетування 

із необхідними параметрами, то оптимальним методом в такому випадку є пряме 

пресування, оскільки воно є швидким і економічно вигідним [126]. Технологія 

прямого пресування базується на змішуванні інгредієнтів з наступним 

пресуванням. При цьому скорочується технологічний процес, зменшуються 

трудо- та енерговитрати. Крім того, ця технологія дозволяє отримувати таблетки з 

термолабільних і несумісних речовин, збільшити термін придатності готових 

таблетованих форм [167]. Покращити технологічні властивості маси для 

таблетування можна шляхом використання спеціальних ДР, асортимент яких 

постійно поповнюється новими ексципієнтами, а також їх 

багатофункціональними сумішами для прямого пресування таблеток [34, 188]. 

Якщо ж все таки їх використання не дає змогу отримати таблетки даним методом, 

використовують спеціальні прийоми, які об’єднують під загальним поняттям – 

грануляція. Є різні методи гранулювання, але їх проводять з однією метою – 

покращити технологічні властивості маси для таблетування: текучість, 

спресованість, фракційний склад і ін. [162]. 

Грануляція – це сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких 

збільшують розмір частинок: маленькі агломеруюються, компактуються або 

перетворюються в більші, відносно стійкі структури, в яких первинні частинки не 

змінюють своїх хімічних властивостей [195]. Одержані так звані гранули мають 

розміри від 0,2 до 4,0 мм, залежно від способу грануляції і обладнання, яке 

використовується [187]. 

Є два основних типи грануляції: волога, коли використовуються розчини 

зв’язуючих речовин, і суха – не використовуються рідкі системи – зв’язуючі 
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речовини вводяться в масу у вигляді сухих порошків. А також різновиди 

грануляції: плавленням, пінна, в псевдозрідженому шарі і ін. [174]. 

Суха грануляція – це процес ущільнення або агломерації порошків за 

допомогою фізичного стиснення під дією високого тиску, який використовується 

для речовин, які мають погану здатність до пресування, а також чутливих до дії 

вологи і температури [87, 188, 114]. 

Волога грануляція включає стадію вимішування сухої маси із 

гранюлюючими розчинами, що містять розчинник, який повинен бути достатньо 

летким, щоб можна було його випарувати при сушінні, і не токсичним (вода, 

етанол, ізопропанол і їх суміші). Може використовуватися розчин зв'язуючої 

речовини для забезпечення кращої здатності частинок зчіплюватися між собою 

[160, 188]. 

При грануляції плавленням використовуються зв'язуючі у вигляді твердих 

або м’яких при кімнатній температурі речовин, які плавляться при температурі, 

значення якої є нижчим за точку плавлення ЛР і лежить в межах 30-100 °С [130]. 

При цьому є можливість отримати гранули із чутливих до води речовин, оскільки 

вода і органічні суміші як зв'язуючі розчини в даному методі не 

використовуються; можна отримати гранули і з контрольованим і модифікованим 

вивільненням речовин, а також покращити профіль розчинності і біодоступності 

важкорозчинних у воді речовин шляхом формування твердих дисперсій. Але 

грануляція плавленням не застосовується для термолабільних речовин. Крім того, 

в даному методі як зв'язуючі можна використовувати лише речовини з чітким 

діапазоном температури плавлення (поліетиленгліколі марок 2000, 3000, 6000, 

8000, полоксамер 188 і ін.) [164, 102]. 

Грануляція в псевдозрідженому шарі – це процес, при якому тонкий 

порошок переходить у так званий «киплячий» стан при контакті із повітрям [130, 

169]. Псевдозріджений шар забезпечує короткочасну взаємодію ЛР із 

зволожуючим розчином і нагрітим повітрям, що є позитивним для нестабільних 

препаратів. Одержані гранули є міцними, мають гладеньку поверхню, добру 

текучість [119]. 
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Екструзія/сферонізація як метод грануляції – це багатостадійний процес, 

який дозволяє отримати сферичні частинки однакового розміру – пелети, діаметр 

яких лежить в межах 0,25-1,5 мм [184]. В цьому методі не використовуються 

органічні розчинники і вода. Але даний метод є складним і використовується 

висока температура [174]. 

Розпилювальне висушування є близьким до грануляції як процес 

агломерування крапель, що затверділи [158]. Даний процес є безперервним, 

фізичні властивості отриманих продуктів (розмір і форма частинок, вміст вологи, 

текучість) можна контролювати шляхом підбору типу обладнання і режимів 

процесу, даний метод застосовується для термолабільних речовин [164].  

При пінній грануляції зв'язуючі розчини додаються у вигляді піни. Даний 

метод дозволяє отримати гранулят із ЛР, які є чутливими до дії вологи. При 

використанні пінної грануляції одержують структурну частинку правильних 

розмірів і форми з покращеними властивостями текучості. Гранульована суміш не 

розшаровується, з'являється можливість контролювати розчинність, пористість, 

твердість, насипну густину і розмір частинок. 

Широкий вибір методів грануляції дає можливість отримати масу для 

таблетування і наповнення капсул з ЛР з різними фізико-хімічними і 

технологічними властивостями [165]. 

Також на якість таблеток впливає режим їх пресування. На 

фармацевтичному ринку пропонується обладнання з різними режимами роботи, 

ємністю і продуктивністю. Все це, при правильному підході щодо вибору складу і 

технології, дозволяє забезпечити відповідну якість твердих ЛФ і рентабельність 

фармацевтичних підприємств [86, 139, 150]. 

В нашій країні проводяться дослідження із створення оптимальних складів 

та технології таблеток, що містять рослинні компоненти. Так, розроблені засоби у 

формі жувальних таблеток із сухим екстрактом вівса і кверцетином, а також на 

основі сухих екстрактів оману високого, деревію та кмину звичайного [1, 79]. 

Теоретично і експериментально обґрунтовані методичні підходи до розробки 

складів, технології, а також стандартизації твердих ЛЗ на основі біологічно-
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активних субстанцій ацикловіру і орінідазолу та фламіну [22]. Проведений 

комплекс теоретичних і експериментальних досліджень з вивчення впливу ДР на 

технологічні властивості субстанції рослинного походження альтан і таблеток-

ядер на її основі [30]. 

Досліджена можливість створення твердої ЛФ, що вміщує значну кількість 

ефірних олій на основі комплексного густого екстракту [93]. 

На основі МПЕ встановлено залежність фармако-технологічних 

властивостей порошкових сумішей та показників якості таблеток екстракту 

шкірки лимона від різних типів ДР [51, 52].  

Вивчено вплив 25 ДР на фармако-технологічні показники якості таблеток 

екстракту тополі китайської [35-37].  

Обґрунтована доцільність створення нового імуномодулюючого препарату 

на основі порошку вичавок винограду культурного та метилурацилу [43]. 

Проведені дослідження із вивчення 5-ти кількісних факторів на фармако-

технологічні властивості маси для таблетування та основні показники якості 

таблеток аронії, отриманих методом прямого пресування [41]. 

Вивчено вплив кількісних факторів на фармако-технологічні властивості та 

деякі інші показники якості таблеток екстракту цикорію та кукурудзи [44]. 

Проведено комплексне дослідження по розробці та стандартизації твердих 

капсул муколітичної дії, які містять густий екстракт чебрецю повзучого й ефірну 

олію чебрецю звичайного [48].  

Вивчено вплив 25 ексципієнтів та різних їх комбінацій на фармако-

технологічні властивості маси для капсулювання з комплексним густим 

екстрактом шишок хмелю, трави меліси, плодів моркви дикої та ефірними оліями 

ялиці сибірської та м'яти перцевої при створенні твердих капсул [92]. 

Досліджено вплив чотирьох груп ДР і вплив 5-ти кількісних факторів на 

фармако-технологічні властивості мас для таблетування і таблеток цинку 

аспарагінату, кислоти аскорбінової та екстракту ехінацеї [49, 50]. Проведено 

дослідження з розробки таблетованих ЛФ, що містять екстракт ехінацеї пурпурної 
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та бурштинову кислоту [90]. Розроблено склад і технологію одержання препарату 

«Ехінаян-гран» для екстемпорального приготування розчину [91]. 

Розроблено склад і технологію таблеток «Альтабор» для розсмоктування в 

ротовій порожнині методом прямого пресування [56, 57]. 

Обґрунтовано склад таблеток на основі кислоти бурштинової, кислоти 

аскорбінової і рутину. Встановлено взаємозв'язок між видом ДР та параметрами 

якості таблеток [59]. 

Вивчено вплив 6 груп ДР на властивості маси для таблетування та основні 

показники таблеток, які містять екстракти валеріани, меліси та гліцин [61]. 

При створенні таблеток з насіння соняшника методом прямого пресування 

вивчено вплив 27-ми ДР [65]. 

Вивчено вплив 4-х груп ДР, а також 3-х кількісних факторів на фармако-

технологічні властивості порошкових мас і таблеток екстракту кори осики [71-74].  

Вивчено вплив 5-ти кількісних факторів на властивості таблеток-ядер 

екстракту валеріани і хмелю. За допомогою рівнянь регресії другого порядку 

встановлено взаємозв'язок між 5-ма кількісними факторами і основним відгуками 

(параметрами оптимізації) таблеток екстракту валеріани і хмелю [64]. 

Проведені дослідження із створення таблеток з сухим екстрактом насіння 

винограду з модифікованим профілем вивільнення. Запропонований склад 

таблеток-ядер, що містять в якості ДР кальцій гідрофосфат дигідрат, колідон VA 

64, ЕЦ, кальцію стеарат та аеросил [75]. За допомогою МПЕ і методу регресійного 

аналізу встановлено вплив 25 ДР різних груп і вплив кількісних факторів на 

основні фармако-технологічні властивості мас для таблетування та таблеток на 

основі сухого екстракту шоломниці байкальської [78, 80]. 

Опрацьована технологія гранул з ліофілізованим порошком плодів аронії 

чорноплідної з різними зволожувачами та досліджено їх фармако-технологічні 

властивості [82]. 

Для визначення текучості полідисперсних грубоподрібнених порошків на 

основі ЛРС показана доцільність використання пристрою з вібролійкою, який 

показує найбільш точні і відтворювальні результати дослідження [83]. 
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Проведені дослідження з вивчення технологічних параметрів ЛРС: вміст 

вологи, діючих і екстрактивних речовин, ступінь подрібнення, питомої і об'ємної 

маси, пористості і порізності, вільного об'єму шару сировини для розрахунків 

технологічного процесу виробництва рідкого екстракту «Урохол» [26]. 

Проведені дослідження з вивчення впливу ДР на основні показники 

таблеток «Седавіт» (комплексний екстракт з кореневищ з коренями валеріани, 

плодів глоду, трави звіробою, листя м'яти перцевої, шишок хмелю) [95, 98]. За 

допомогою МПЕ вивчено вплив 4-х груп ДР на фармако-технологічні властивості 

таблеток з есцином (екстракт каштану кінського), обрано ДР для подальших 

досліджень і створення таблеток «Ескувіт» [97]. 

Аналіз сучасного стану створення та дослідження таблетованих ЛП 

розглянуто в тематичних оглядових статтях [7, 8, 24, 62, 70].  

Матеріали висвітлені в цьому розділі опубліковані в фахових журналах [6, 

7], науковому збірнику [32] і тезах [9, 5, 94, 31]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. 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.  

2. 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., 

мають доволі широке застосування, але традиційно використовуються для 

лікування кашлю при простудних захворюваннях органів дихання.  

3. Опрацьовано та узагальнено дані літератури щодо сучасного стану 

виробництва рослинних екстрактів та особливості технології при виробництві 

таблетованих препаратів на їх основі. 
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Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

 

1. Белей Н.М., Марценюк В.П., Белей С.Я., Грошовий Т.А. Сучасний стан 

створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. 

Повідомлення 14. Характеристика лікарських форм із сповільненим вивільненням 

лікарських речовин Фармацевтичний часопис. 2014. № 2. С.123-129. (Особистий 

внесок: проведення літературного пошуку, узагальнення отриманих даних, участь 

у написанні статті). 

2. Белей Н.М., Грошовий Т.А., Белей С.Я. Сучасний стан створення, 

виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 

26. Таблетки для розжовування: характеристика, класифікація, методи одержання, 

допоміжні речовини при виробництві таблеток для розжовування. 

Фармацевтичний часопис. 2016. № 4. С.85-90. (Особистий внесок: проведення 

літературного пошуку, узагальнення отриманих даних, участь у написанні статті). 

3. O.I. Hordiienko, T.A. Hroshovyi, L.V. Vronska, N.P. Darzuli, S.Ya. Beley, 

І.V. Kozak, А.І. Denys, N.M. Beley, О.Z. Barchuk, V.М. Koval, M.B. Chubka, О.І. 

Onyshkiv. Analysis of herbal medicinal products manufacturing by chemical-

pharmaceutical enterprises of Ukraine. Наука и инновация. 2018. № 2. P. 87-94. 

(Особистий внесок: проведення літературного пошуку, узагальнення отриманих 

даних, участь у написанні статті). 

4. Дуркот З., Белей С., Зворська О. Дослідження нових типів 

полівінілпіролідону в якості допоміжних речовин у створенні і виробництві 

таблеток. XV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: 

матеріали наук.-практ. конф., Тернопіль, 27-29 квітня 2011 р. Тернопіль, 

«Укрмедкнига», 2011. С. 335. 

5. Белей Н.М., Грошовий Т.А., Белей С.Я. Огляд методів грануляції у 

виробництві таблеток. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення 

лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали III Міжн. наук.-практ. 

інтернет-конф., Харків, 14-15 листопада 2017 р. Харків НФаУ. 2017. С. 28-29. 
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6. Белей С.Я., Паращак Н.О. Вивчення впливу допоміжних речовин на 

вологовміст таблеток, що містять сухі екстракти. ХІ ювілейний Міжн. медичний 

конгрес студентів і молодих вчених. Тернопіль, 10-12 травня 2007. С. 248. 

7. Грошовый Т.А., Вронская Л.В., Денис А. И., Онышкив О. И., Чубка М. Б., 

Равлив Ю. А., Мельник О. А., Барчук О. З., Коваль В. Н., Гордиенко О. И., Белей 

С. Я., Ежнєд М. А. Создание твердых лекарственных форм на основе 

растительного и животного сыря. Сборник материалов научн.-практ. конф. с 

междун. участием, посвященной 30-летию кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии Ярославской государственной медицинской 

академии. Ярославль, сентябрь 2014. С. 9-18. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика лікарських та допоміжних речовин як об’єктів 

дослідження 

 

Об’єктами дослідження були: 

- ЛРС: квітки мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого; 

- сухі екстракти квіток мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого; 

- ДР – МКЦ 101, МКЦ 102, сахароза, лактози моногідрат, поліплаздон 

ХL 10, натрію КМК, натрію кроскармелоза, крохмаль картопляний, магнію 

карбонат легкий, кремнію діоксид колоїдний безводний, неусілін US 2, неусілін 

UFL 2, метилцелюлоза, гідроксипропілметилцелюлоза, плаздон К 25; 

- маси для таблетування та таблетки, отримані на основі сухих екстрактів 

квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого. 

 

2.1.1 Характеристика лікарських речовин 

 

Квітки мальви лісової (Malvae sylvestris flos) – це одно- або дворічна (дуже 

рідко – багаторічна) трав’яниста рослина родини мальвових. Квітки складаються 

із зовнішньої чашечки з трьома продовгуватими або еліптично-ланцетовидними 

частинами, які коротші частин чашечки і розміщені безпосередньо нижче неї; 

чашечки з п’ятьма волосистими трикутними частинами, що спаяні біля основи; 

віночка, який в 3-4 рази довший за чашечку з 5-ма клиноподібними зазубреними 

пелюстками, що з’єднуються біля основи з тичинковою трубкою; багатьох 

тичинок, Культурні різновидності мають зовнішню чашечку з 3-7 частин, 

чашечку з 5-8 частин і віночка з 5-10 частин. Для дослідження використовували 

зразки квіток мальви лісової зібрані в період цвітіння рослини в червні – липні 
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2013-2014 років на території західних областей України (постачальник - ПП 

Брозницький, Україна).  

Сухий екстракт квіток мальви лісової – порошок буро-фіолетового 

кольору, запах слабкий, характерний. Втрата в масі при висушуванні не більше 

5 %. Вміст загальної золи не більше 25 %. Вміст суми флавоноїдів не менше 1,0 % 

та суми полісахаридів не менше 20,0 % (в перерахунку на суху сировину). 

Гігроскопічний, необхідно зберігати у герметичній упаковці. 

Листя подорожника ланцетолистого (Plantago lanceolata L.) – це 

багаторічна трав'яниста рослина роду Подорожник (Plantago), висотою до 50 см з 

укороченим кореневищем та стрижневим коренем. Листки від жовто-зеленого до 

коричнювато-зеленого кольору, із виступаючим на абісальній поверхні білувато-

зеленим, майже паралельним жилкуванням. Листок складається із ланцетної 

пластинки, звуженої до основи у борозенчастий черешок. Край листка не чітко 

зубчастий і часто хвилястий. Листок має 3, 5, або 7 первинних жилок, майже 

паралельних і майже однакових за довжиною. Для дослідження використовували 

зразки листя подорожника ланцетолистого зібрані в період цвітіння рослини в 

червні – липні 2013-2014 років на території західних областей України 

(постачальник - ПП Брозницький, Україна).  

Сухий екстракт листя подорожника ланцетолистого – порошок від світло-

коричневого до темно-коричневого кольору, запах слабкий, характерний. Втрата в 

масі при висушуванні не більше 5 %. Вміст загальної золи не більше 25 %. Вміст 

суми флавоноїдів не менше 1,0 %, та суми полісахаридів не менше 20,0 % (в 

перерахунку на суху сировину). Гігроскопічний, необхідно зберігати у 

герметичній упаковці. 

 

2.1.2 Характеристика допоміжних речовин 

 

ДР, що використовувались при розробці оптимального складу та технології 

таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової і подорожника 

ланцетолистого, відповідають вимогам Наказу МОЗ № 339 (від 19. 06. 2007 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C
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«Про затвердження Переліку назв ДР та барвників, що входять до складу 

лікарського засобу». Дані ДР є добре вивчені в фармацевтичній промисловості і 

вже давно використовуються при виробництві таблеток, вони не мають токсичної 

дії, стабільні, відповідають вимогам якості ДФУ або світовим фармакопеям. 

Використані в роботі екстрагенти, розчинники і реактиви також 

відповідають вимогам ДФУ і дозволені до використання в медичній та 

фармацевтичній промисловості [38, 39]. 

ДР, які використовувались у дослідженнях, були умовно поділені на групи, 

в залежності від хімічної структури або від їх здатності змінювати фармако-

технологічні властивості маси для таблетування і показники таблеток, а саме: 

наповнювачі, розпушувачі (дезінтегранти), зв'язуючі речовини, вологорегулятори 

(стабілізатори гігроскопічних субстанцій), антифрикційні та ковзні речовини. 

Перелік ДР та їх функціональне призначення з аналітичним посиланням на 

відповідні фармакопеї наведені у додатку А.  

 

2.2 Методи досліджень фармако-технологічних властивостей ЛРС, сухих 

екстрактів 

 

Визначення вологості ЛРС. Випробування проводили згідно Монографії 

ДФУ, 2 вид., 2.2.32. Втрата в масі при висушуванні. 

Визначення здрібненості ЛРС (фракційний склад). Визначення фракційного 

складу подрібненої сировини проводили аналітичним просіюванням згідно 

методики наведеної в ДФУ, 2 вид., 2.9.38, з використанням набору сит, які 

зазначені в статті. Просіювання здійснювали методом механічного струшування 

(метод сухого просіювання). 

Визначення насипної густини до і після усадки ЛРС. Випробування 

проводили згідно Монографії 2.9.34. ДФУ, 2 вид. Дослідження проводили в 

градуйованому циліндрі (метод 1), з використанням наступного обладнання: 

струшувального пристрою, що забезпечував (250 ± 15) зіскоків циліндра за 

хвилину з висоти (3±0,2) мм та градуйованого циліндра місткістю 250 мл. 
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В сухий циліндр поміщали без ущільнення точну наважку подрібненої ЛРС. 

Закріплювали циліндр на підставці й фіксували насипний об'єм до усадки Vo. 

Проводили 10, 500, 1250 зіскоків циліндра і фіксували об'єми V10, V500, V1250 з 

точністю до найближчої позначки. 

Визначення коефіцієнту набухання ЛРС. Випробування проводили згідно 

Монографії (2.8.4. Показник набухання) ДФУ, 2 вид [39].  

1 г подрібненої ЛРС поміщали у градуйований скляний циліндр місткістю 

25 мл високою (125±5) мм ціною позначки 0,5 мл споряджений притертою 

пробкою. Випробуваний зразок змочували 1 мл 96 % етанолу Р, після чого 

додали 25 мл води Р, і закривали циліндр. Циліндр енергійно струшували через 

кожні 10 хв протягом 1 год, і залишали на 3 години. Через 90 хвилин після 

початку випробування шляхом обертання циліндра навколо вертикальної осі 

вивільняли основний об'єм рідини утримуваний шаром випробуваного зразка та 

його частинки, що знаходяться на поверхні рідини. Після чого вимірювали об'єм 

що займає випробуваний зразок з урахуванням клейкого слизу. 

Додатково проводили випробування показника набухання з додаванням 25 

мл 96 % етанолу Р замість 25 мл води Р.  

Проводили три випробування та визначали середнє значення. 

Визначення коефіцієнту поглинання ЛРС. 1 г подрібненої ЛРС поміщали у 

градуйований скляний циліндр місткістю 25 мл, висотою (125±5) мм та ціною 

позначки 0,5 мл, споряджений притертою пробкою. До випробуваного зразка 

додавали 25 мл води Р і закривали циліндр. Залишали стояти упродовж 8 годин. 

Через 8 год. після початку настоювання зливали екстрагент і заміряли об’єм 

злитої витяжки. 

Додатково проводили випробування показника поглинання з додаванням 

25 мл 96 % етанолу Р.  

Проводили три паралельних випробування та визначали середнє значення 

об’єму злитої витяжки. Коефіцієнт поглинання визначали як різницю між об’ємом 

використаного екстрагента і об’ємом отриманої витяжки. 
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Розрахунок об’єму, який буде займати ЛРС в перколяторі після набухання, 

проводили за формулою (3.1): 

Vсир.перк. = М•Кн                                                      (2.1) 

де Vсир.перк. – об’єм, який буде займати сировина в перколяторі після 

набухання, мл; 

М – маса завантаженої сировини в перколяторі, г; 

Кн – коефіцієнт набухання сировини. 

Розрахунок об’єму екстрагента, що залишається в сировині (шроті) після 

зливання екстракту, проводили за формулою (3.2): 

Vекс.шрт = М•Кп                                                     (2.2) 

де Vекс. шр. – об'єм екстрагента, що залишається в шроті після зливання 

екстракту, мл;  

М – маса завантаженої сировини в перколяторі, г; 

Кп – коефіцієнт поглинання сировини. 

Розрахунок об’єму екстрагента необхідного для отримання відповідної 

кількості витяжки до визначеного співвідношення сировина: готовий продукт – 

1:10 проводили за формулою (3.3): 

Vекс = М•10 + Vекс. шр.                                              (2.3) 

де Vекстр. шр. – розрахований об'єм екстрагента, що залишається в шроті після 

зливання екстракту, мл;  

М – маса завантаженої сировини в перколяторі, г; 

10 – коефіцієнт для отримання відповідної кількості екстракту. 

Мікроскопічні дослідження сухих екстрактів. Сухі екстракти вивчали за 

допомогою світлового мікроскопа MICROmed SEO SСAN та фотодокументували 

за допомогою відеокамери Vision CCD Camera з системою виводу зображення на 

монітор комп’ютера. 

Морфометричні дослідження здійснювали, використовуючи систему 

візуального аналізу. Зображення з предметного скельця на монітор комп’ютера 

виводили з мікроскопу MICROmed SEO SСAN та за допомогою відеокамери 

Vision CCD Camera. Морфометричні параметри вимірювали за допомогою 
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програм ВидеоТест-5.0, КААРА Image Base та Microsoft Exсel на персональному 

комп’ютері. 

Статистичну обробку отриманих кількісних даних проводили за допомогою 

програмного забезпечення Exсel. Для отриманих показників розраховували 

середнє арифметичне значення (М), середню арифметичну похибку (m) і 

стандартне відхилення (). 

Дослідження стійкості до вологи сухих екстрактів. Для випробування 

досліджувані взірці сухого екстракту зважували і поміщали в ексикатор над 

насиченим розчином натрію сульфату при температурі 25 °С. Через одну добу 

відбирали досліджувані зразки, зважували і досліджували їх за зовнішнім 

виглядом. По різниці в масі до і після експерименту робили висновок про 

здатність порошків вбирати вологу. 

Текучість порошку сухих екстрактів, насипний об’єм, насипна густина до та 

після усадки, визначали згідно методик які описані в розділі 2.3. 

 

2.3 Методи оцінки фармако-технологічних властивостей маси для 

таблетування та показників якості таблеток 

 

При розробці складу і технології таблеток на основі сухих екстрактів квіток 

мальви лісової та подорожника ланцетолистого проводили вивчення фармако-

технологічних характеристик мас для таблетування та виготовлених таблеток, за 

методиками які описані нижче. 

Текучість маси для таблетування. Випробування проводили згідно 

методики яка наведена в ДФУ 2 вид., ст. 2.9.16., с. 425. Текучість оцінювали за 

здатністю таблетної маси текти у вертикальному напрямку при заданих умовах. 

Визначення проводили методом нерухомої лійки. Текучість виражали у секундах 

та десятих частках секунди, віднесених до 100 грамів зразка. 

Насипний об’єм, насипна густина, та густина після усадки. Випробування 

проводили згідно методики яка наведена в ДФУ [39]. Насипний об’єм визначали 

шляхом вільного засипання 100 г ( m- маса наважки у грамах) досліджуваної 
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речовини в градуйований скляний циліндр, який закріплювали на відповідному 

приладі. Фіксували насипний об’єм V0. Проводили 10, 500, 1250 зіскоків циліндра 

і фіксували об’єми V10, V500, V1250 з точністю до найближчої позначки, та 

визначали:  

а) насипний об’єм до усадки – V0, мл, та після усадки – V1250, мл; 

б) здатність до усадки : різниця об’ємів V0, мл – V1250, мл; 

в) насипну густину до усадки – m/V0, г/мл та після усадки – m/V1250, г/мл. 

Відпрацювання технології та оптимальних технологічних параметрів 

одержання таблеток проводили на лабораторному однопуансонному таблетпресі.  

Загальна фармакопейна стаття ДФУ на таблетки без оболонки передбачає 

наступні випробування: зовнішній вигляд, однорідність маси, стираність, 

стійкість до роздавлювання, розпадання, вимоги до яких наведені нижче. 

Зовнішній вигляд таблеток. Зовнішній вигляд таблеток визначали візуально 

при денному освітленні, розглядаючи їх через збільшене скло на білому фоні. 

Оцінку зовнішнього вигляду проводили за 5-ти бальною шкалою, методика 

описана в додатку М.  

Однорідність маси таблеток. Випробування проводили згідно методики, 

яка наведена в ст. 2.9.5. 2 вид. ДФУ [39]. На електронних вагах зважували 20 

таблеток, кожну окремо, розраховували середню масу, відхилення від середньої 

маси та відносне стандартне відхилення, яке виражали у відсотках. ЛЗ витримав 

випробування, якщо не більше двох індивідуальних мас відхиляються від 

середньої маси на значення більше 5 %, кожна індивідуальна маса при цьому не 

має відхилятися від середньої маси на 10 %.  

Стираність таблеток. Випробування проводили згідно методики, яка 

наведена в ст. 2.9.7. 2 вид. Дослідження проводили з метою з'ясування стійкості 

таблеток до дії механічного удару, або стирання. При визначенні стираності 

використовували пристрій барабанного типу з однією лопаттю як описано в статті 

ДФУ [39].  
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Стираність виражали як втрату в масі, обчислену у відсотках. Таблетки 

витримали випробування, якщо на них не було сколів, або тріщин і величина 

стираності не перевищувала 1 %.  

Стійкість таблеток до роздавлювання. Випробування проводили згідно 

методики, яка наведена в ст. 2.9.8. 2 вид. ДФУ, [39]. Визначали на приладі, що 

являє собою два розташовані один проти одного затискачі, один з яких може 

переміщуватися в напрямку до другого. Для таблеток діаметром 12 мм стійкість 

до роздавлювання повинна бути не менше 50 Н. 

Розпадання таблеток. Випробування проводили згідно методики, яка 

наведена в ст. 2.9.1. 2 вид. ДФУ, [39]. Розпадання таблеток без оболонки повинно 

становити не більше 15 хв. 

Дослідження стійкості таблеток до вологи. Для випробування 

досліджувані взірці таблеток зважували і поміщали в ексикатор над насиченим 

розчином натрію сульфату при температурі 25 °С. Через 1, 2 та 3 доби відбирали 

досліджувані зразки, зважували і досліджували їх за зовнішнім виглядом. По 

різниці в масі до і після експерименту робили висновок про здатність таблеток 

вбирати вологу. Результат поглинання вологи таблетками виражали у відсотках. 

 

2.4 Методи кількісного визначення БАР у витяжках і сухих екстрактах 

 

2.4.1 Методи кількісного визначення БАР в отриманих витяжках з квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого 

 

Для визначення оптимальних умов одержання екстракту квіток мальви 

лісової (Malvae sylvestris L.) та листя подорожника ланцетолистого (Plantago 

lanceolata L.) з метою розробки ЛЗ, який пропонується застосовувати для 

лікування кашлю та простудних захворювань органів дихання, необхідно вивчити 

ступінь вилучення БАР в залежності від типу використаного екстрагента та умов 

екстрагування. 
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Кількісне визначення вмісту екстрактивних речовин (сухого залишку). 

Випробування проводили згідно діючих вимог ДФУ [39]. 

Близько 5 мл екстракту поміщають у попередньо зважену з точністю до 

0,0002 г фарфорову чашку, після чого поміщають на киплячу водяну баню і 

випарюють насухо. Потім чашку з залишком поміщають в сушильну шафу і 

сушать при температурі від 100 до 105 °С до постійної маси: чашку витримують в 

сушильній шафі 2 год, потім виймають з сушильної шафи, охолоджують в 

ексикаторі і знову зважують, після чого знову поміщають в сушильну шафу на 

30 хв. Потім знову виймають з сушильної шафи, охолоджують в ексикаторі і 

зважують – таку операцію проводять декілька разів, поки два послідовних 

зважування не покажуть однаковий результат. 

Сухий залишок (X1), у відсотках, розраховують за формулою: 

m

mm
X

100)( 12
1


 ,                                                 (2.4) 

де m1 – маса пустої чашки, г; 

 m2 – маса чашки з сухим залишком, г; 

 m – об'єм досліджуваного екстракту, мл. 

Кількісне визначення вмісту суми флавоноїдів в перерахунку на гіперозид. 

Випробування проводили методом абсорбційної спектрофотометрії у видимій 

області спектру, згідно вимог ДФУ, 2 вид., ст. 2.2.25, на основі фотометричної 

реакції утворення забарвленої комплексної сполуки флавоноїдів з алюміній 

хлоридом у спиртовому середовищі [39]. 

Випробовуваний розчин. 1,0 мл витяжки (екстракту) поміщають в мірну 

колбу місткістю 25 мл, додають 10 мл 70 % етанолу Р, 5 мл розчину 50 г/л 

алюмінію хлориду Р в 70 % етанолі Р, перемішують, додають 0,1 мл 0,1 М розчину 

кислоти хлористоводневої доводять об'єм розчину 70 % етанолом Р до мітки і 

перемішують. 

Розчин порівняння. 1,0 мл витяжки (екстракту) поміщають в мірну колбу 

місткістю 25 мл, додають 10 мл 70 % етанолу Р, перемішують, додають 0,1 мл 
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0,1 М розчину кислоти хлористоводневої, доводять об'єм розчину 70 % етанолом 

Р до мітки і перемішують. 

Через 30 хв випробовуваний розчин та розчин порівняння  фільтрують через 

фільтрувальний папір, відкидаючи перші 5 мл фільтрату. 

Вимірюють оптичну густину отриманого випробовуваного розчину на 

спектрофотометрі при довжині хвилі 410 нм в кюветі з товщиною шару 10 мм, 

використовуючи як компенсаційний розчин - розчин порівняння. 

Вміст суми флавоноїдів (Х2) в препараті, в перерахунку на гіперозид, у %, 

розраховують за формулою: 

1330

25
2






A
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де А – оптична густина випробовуваного розчину; 

 330 – питомий показник поглинання комплексу гіперозиду з 

алюмінію хлоридом в 70 % етанолі при довжині хвилі 410 нм; 

 

Кількісне визначення вмісту суми полісахаридів. Випробування проводили 

методом осадження 96 % етанолом Р, з наступним висушуванням та зважуванням 

суми полісахаридів.  

25 мл препарату поміщають у склянку місткістю 250 мл, додають 25 мл 

води Р, перемішують, додають 150 мл 96 % етанол Р, перемішують, підігрівають 

на водяній бані при 30 °С протягом 5 хв. 

Через 1 год вміст склянки обережно, не збовтуючи осад, фільтрують під 

вакуумом при залишковому тиску 13-14 кПа через висушений до постійної маси 

при температурі (100 ± 5) °С скляний фільтр ПОР 16 діаметром 40 мм.  

Осад кількісно переносять на фільтр, промивають його послідовно 25 мл 

суміші 96 % етанол Р – вода Р (3:1) і 20 мл 96 % етанолу Р. 

Фільтр з осадом висушують спочатку на повітрі протягом 1 год, а потім при 

температурі (100 ± 5) °С до постійної маси. 

Вміст полісахаридів (Х1) в 1 мл препарату, в грамах, обчислюють за 

формулою: 
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 ,                                                    (2.6) 

де m1 – маса фільтру, г; 

 m2 – маса фільтру з осадом, г; 

 25 – об’єм препарату, взятий для аналізу, мл. 

 

2.4.2. Методи кількісного визначення БАР в сухих екстрактах квіток мальви 

лісової та листя подорожника ланцетолистого 

 

Втрата в масі при висушуванні. Випробування проводили згідно вимог 

ДФУ 2.0, ст. «Екстракти», 2.8.17. Визначення проводили з 1,0 г сухого екстракту 

(точна наважка). 

Кількісне визначення вмісту суми флавоноїдів в перерахунку на гіперозид. 

Випробування проводили методом абсорбційної спектрофотометрії у видимій 

області спектру, згідно вимог ДФУ [39]. 

Випробовуваний розчин. 0,02 г (точна наважка) сухого екстракту 

(попередньо розтертого в ступці) поміщають в мірну колбу місткістю 25 мл, 

додають 2 мл води Р і розчиняють екстракт при перемішуванні. Після чого 

додають 10 мл 70 % етанолу Р, 5 мл розчину 50 г/л алюмінію хлориду Р в 70 % 

етанолі Р, перемішують, додають 0,1 мл 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої 

доводять об'єм розчину 70 % етанолом Р до мітки і перемішують. 

Розчин порівняння. 0,02 г (точна наважка) сухого екстракту (попередньо 

розтертого в ступці) поміщають в мірну колбу місткістю 25 мл, додають 2 мл води 

Р і розчиняють екстракт при перемішуванні. Після чого додають 10 мл 70 % 

етанолу Р, перемішують, додають 0,1 мл 0,1 М розчину кислоти 

хлористоводневої, доводять об'єм розчину 70 % етанолом Р до мітки і 

перемішують. 

Через 30 хв випробовуваний розчин та розчин порівняння  фільтрують через 

фільтрувальний папір, відкидаючи перші 5 мл фільтрату. 
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Вимірюють оптичну густину отриманого випробовуваного розчину на 

спектрофотометрі при довжині хвилі 410 нм в кюветі з товщиною шару 10 мм, 

використовуючи як компенсаційний розчин - розчин порівняння. 

Вміст суми флавоноїдів (Х) в препараті, в перерахунку на гіперозид, у %, 

розраховують за формулою: 

)100(330
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де А – оптична густина випробовуваного розчину; 

 330 – питомий показник поглинання комплексу гіперозиду з 

алюмінію хлоридом в 70 % етанолі при довжині хвилі 410 нм; 

 m – маса наважки екстракту, г 

 W – втрата в масі при висушуванні, % 

 

Кількісне визначення вмісту суми полісахаридів. Випробування проводили 

методом осадження 96% етанолом Р, з наступним висушуванням та зважуванням 

суми полісахаридів.  

Близько 0,3 г (точна наважка) екстракту поміщають у центрифужну 

пробірку, додають 10 мл води Р, підігрівають на водяній бані при температурі 

60 °С протягом 5 хв, потім перемішують протягом 10 хв. Після охолодження до 

кімнатної температури суміш центрифугують зі швидкістю обертання 5000 об/хв 

протягом 20 хв. Розчин зливають у склянку місткістю 100 мл.  

Осад знову обробляють за допомогою 5 мл води Р і суміш центрифугують у 

тих самих умовах. Розчин зливають у ту ж саму склянку. До об’єднаного розчину 

додають 60,0 мл 96 % спирту Р, перемішують і підігрівають на водяній бані при 

температурі 30 °С протягом 5 хв. Через 1 год вміст склянки фільтрують під 

вакуумом при залишковому тиску 13-16 кПа через висушений до постійної маси 

при температурі 100-105 °С скляний фільтр ПОР 16 діаметром 40 мм. Осад 

промивають спочатку 20 мл 96 % спирту Р, потім 15 мл суміші 96 % спирту Р і 

води Р (4:1). Фільтр з осадом висушують на повітрі, потім при температурі 100-

105 °С до постійної маси. 
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Кількість отриманих полісахаридів (Х1) у грамах розраховують за 

формулою: 

121 mmX  ,                                                 (2.8) 

де m1  – маса фільтра, г; 

 m2 – маса фільтра з осадом, г. 

Вміст полісахаридів (Х2) в екстракті, у відсотках, в перерахунку на суху 

речовину, розраховують за формулою: 
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де Х1 – кількість отриманих полісахаридів, г; 

 m – маса наважки екстракту, г; 

 W – втрата в масі при висушуванні, %. 

 

2.5 Математичне планування експерименту 

 

В даній науковій роботі були проведені експериментальні дослідження, які 

включали наступні етапи і методи МПЕ: 

1) Для вибору кращих поєднань ДР використовували плани дисперсійного 

аналізу, а саме чотирифакторний експеримент на основі 4х4 греко-латинського 

квадрату, з двома повторними дослідами. В тих випадках, коли експериментальне 

значення критерію Фішера було більшим табличного, робили висновки про 

значущість вивченого фактора. Для узагальнення впливу рівнів факторів на 

досліджувані показники і визначення лідерів у кожній групі ДР, використовували 

функцію бажаності. Переведення первинних результатів в безрозмірні величини 

проводили за процедурою, яка описана в монографії [33]. 

2) Для дослідження впливу кількісних факторів та технологічних прийомів 

на фармако-технологічні властивості маси для таблетування, а також на основні 

показники якості таблеток, використали метод випадкового балансу, який 

дозволяє відсіяти ті рівні факторів, які не доцільно більш детального вивчати при 

оптимізації складу та технології одержання таблеток і вибрати кращі для 
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подальших досліджень [33]. Визначення значущих факторів і вплив їхніх рівнів на 

фармако-технологічні властивості маси для таблетування та основні показники 

якості таблеток проводили за допомогою діаграм розсіювання. 

3) Оптимізацію складу, а саме дослідження оптимального співвідношення 

ДР у таблетках на основі сухих екстрактів мальви лісової та подорожника 

ланцетолистого проводили за допомогою симетричного ротатабельного 

композиційного уніформ-план другого порядку, а за результатами статистичної 

обробки встановлювали оптимальний склад препарату.  

Щоб спростити обробку результатів досліджень з використання МПЕ 

використовували програмування обчислювальної процедури в режимі Microsoft 

Excel. 

 

2.6 Фармакологічні методи досліджень 

 

Вивчення відхаркувальних властивостей таблеток, до складу яких входять 

екстракти мальви лісової та подорожника ланцетолистого, проводили на базі 

віварію Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського. 

Для експерименту використовували здорових мишей-самців BALB/c (20-

25 г). Як препарат порівняння використано розчин амонію хлориду. Феноловий 

червоний вводиться одразу після використання засобів відхаркувальної дії, тоді 

бронхіальний слиз, що виділяється, набуває забарвлення, яке аналізують 

колориметричним методом. 

Усі маніпуляції необхідно проводити відповідно до загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах, регламентованих положеннями 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей (European convention for the protection of 

vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes, Страсбург, 

1986 р., зі змінами, 1998 р.) і Законом України «Про захист тварин від 
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жорстокого поводження» (від 15.12.2009 р., № 1759-VI), та Директиви 

Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Наведено характеристику квіток мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого та отриманих сухих екстрактів на їх основі, використаних ДР, як 

об’єктів дослідження. 

2. Описано використані фізико-хімічні, фармако-технологічні методи 

досліджень для розробки технології сухих екстрактів з квіток мальви лісової та 

листя подорожника ланцетолистого, а також для розробки складу та технології 

таблеток на їх основі. Зазначено методики кількісного визначення БАР в 

отриманих витяжках і сухих екстрактах квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого. 

3. Приведено методи оцінки фармако-технологічних властивостей ЛРС, 

сухих екстрактів, маси для таблетування і таблеток. 

4. Зазначено основні етапи розробки оптимального складу таблеток і 

використані методи МПЕ, а саме: дисперсійний аналіз (чотирифакторний 

експеримент на основі 4х4 греко-латинського квадрату), метод випадкового 

балансу, регресійний аналіз (симетричний ротатабельний композиційний 

уніформ-план другого порядку). 

5. 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. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ВІДХАРКУВАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. РОЗРОБКА 

ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ СУХИХ ЕКСТРАКТІВ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ ТА 

ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТОЛИСТОГО 

 

3.1 Аналіз асортименту відхаркувальних лікарських засобів на основі 

рослинної сировини 

 

Згідно з даними Державного реєстру ЛЗ України станом на січень 2018 р. 

група відхаркувальних ЛЗ рослинного походження налічує 90 ТН [40, 10]. 

Відповідно до АТС класифікації, проаналізовані ЛЗ рослинного 

походження, які використовуються як відхаркувальні, належать до головної 

терапевтичної групи R05 «Засоби, що застосовуються у разі кашлю та застудних 

захворювань», і підгрупи R05C A «Відхаркувальні засоби». За видом ЛРС вони 

розділені на 15 підгруп (рис. 3.1.) [133, 10].  

 

Рис. 3.1 Розподіл рослинних відхаркувальних ЛЗ за видом лікарської 

сировини згідно з АТС класифікацією 

 

Фітопрепарати, до складу яких входить декілька діючих фітосубстанцій, 

належать до R05C A10 «Комбінації», які займають найбільшу частку, що 

становить 37 %, та налічують 34 ТН. 

Було проведено аналіз зареєстрованих відхаркувальних ЛЗ за ЛФ (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2 Розподіл комбінованих відхаркувальних рослинних ЛЗ за видом ЛФ 

 

З даних рисунка 3.2 видно, що сиропи (13 ТН) є найбільш популярною ЛФ 

серед комплексних ЛЗ. Варто зазначити, що дана ЛФ однаковою мірою є формою 

вибору як зарубіжних виробників, так і вітчизняних. Вітчизняні виробники 

пропонують наступні ЛЗ: Алтемікс бронхо (ТОВ «Фармацевтична компанія 

«Здоров’я»), Пертусин у формі сиропу випускають 3 виробники: ПАТ 

«Галичфарм» Корпорація «Артеріум», ТОВ «Тернофарм», ПрАТ «Фітофарм»), 

Сироп подорожника (ТОВ «Тернофарм»), Фітобронхол (Прат «Ліктрави»). До 

закордонних ЛЗ у формі сиропів належать: Гербіон сироп первоцвіту і Гербіон 

сироп подорожника (KRKA д.д., Ново место, Словенія), Доктор кашель (Люпін 

Лімітед, Індія), Евкабал (Фарма Вернігероде ГмбХ, Німеччина), Сироп від кашлю 

з подорожником і мати-й-мачухою (Херкель Б.В., Нідерланди), Стоптусин фіто 

(Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка), Тусавіт (Фармацеутіше фабрік 

Монтавіт ГмбХ, Австрія). 

ЛЗ у формі зборів представлені 7 позиціями і вони є лише вітчизняного 

виробництва (ПАТ «Лубнифарм», ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична 

компанія «ЕЙМ», ПрАТ «Віола», ПрАТ «Ліктрави»); зарубіжні виробники не 

пропонують зборів даної фармакологічної групи. 

До розчинів відносяться чотири ЛЗ: Бронхостоп (Квізда Фарма ГмбХ, 

Австрія), Парален (Ей. Наттерманн енд Сайі ГмбХ, Німеччина), Пертусин 

(Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація»), Грудні краплі від 

кашлю (ТОВ «Тернофарм»).  
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ЛЗ в формі екстракту випускаються компаніями ПАТ «Фармак» (Пектолван 

фіто ісландський мох, Пектолван фіто) та ПрАТ «Віола» (Пертусин). 

До таблетованих ЛЗ відносяться Мукалтин® Форте (ПАТ «Галичфарм» 

Корпорація «Артеріум») та Евкаліпт-М (Херкель Б.В., Нідерланди). Краплі 

випускають Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина (Бронхо Тайсс) та 

Нашатирно-анісові краплі (ТОВ «Тернофарм»). 

При цьому зареєстрований лише один ЛЗ у формі настойки Бронхофіт (ТОВ 

«Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ»), один у вигляді порошку 

для приготування мікстури Аріда® Суха мікстура від кашлю для дітей (ТОВ 

«Тернофарм») та один – у формі пастилок Евкаліпт М (Херкель Б.В., Нідерланди). 

Всі наступні підгрупи – це монопрепарати рослинного походження. Вони 

представлені 56 ТН, що становить 63 % від загальної кількості ЛЗ. 

Підгрупа, яка займає 17 % та налічує 15 ЛЗ, є R05C A12 «Листя плюща». 

Особливостями підгрупи є те, що 12 ТН (80 %) є закордонного виробництва, 

здебільшого у формі сиропу та крапель. Вітчизняні виробники пропонують три 

ЛЗ: Пектолван плющ сироп і Плюфоркаф у формі капсул виробництва ПАТ 

«Фармак» та Гедерин «ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика». 

До підгрупи R05CA05 «Корені алтеї» входить 11 монопрепаратів, 

здебільшого у формах таблеток та сиропу, що складає 12 % зареєстрованих 

відхаркувальних ЛЗ. Особливостями даної групи є те, що всі ЛЗ виробляються в 

Україні. Лідерами серед виробників є ПАТ «Галичфарм» Корпорація «Артеріум» 

– 4 ТН, ТОВ «Тернофарм» – дві. В даній групі переважають таблетки (6 ТН), 4 ЛЗ 

у формі сиропу та один збір. 

ЛЗ підгрупи R05C A23** «Корінь солодки» у формі сиропу (4 ТН) та збір 

(одна ТН), що складає 6 %, які представлені лише вітчизняними виробниками. 

Підгрупа R05C A18** «Препарати чебрецю» представлені 4 ТН (4 %): 

Бронхостоп в формі пастилок (Квізда Фарма ГмбХ, Австрія), Парален у формі 

сиропу (Ей. Наттерманн енд Сайі ГмбХ, Німеччина) і пастилок (Санофі-Авентіс 

Сп. з о.о., Польща) та Чебрецю трава (ПрАТ «Ліктрави»). 
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R05CA50** «Інші підгрупа», до якої входять 5 ЛЗ (5 %): Антитусин 

таблетки (ТОВ «Тернофарм»), Геделікс капсули (Кревель Мойзельбах ГмбХ, 

Німеччина), Мукалтин форте з вітаміном С таблетки (ПАТ «Галичфарм» 

Корпорація «Артеріум»), Тавіпек капсули (Фармацеутіше фабрік Монтавіт ГмбХ, 

Австрія), Сироп подорожника на основі подорожника ланцетолистого і мальви 

лісової (KRKA д.д., Ново место, Словенія). 

R05CA17** «Препарати подорожника» представлені 3 ТН (3 %): 

Подорожника великого листя (ПрАТ «Ліктрави», ПрАТ «Віола») та Сироп від 

кашлю Др. Тайсса (Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина). 

Двома ЛЗ, що складає 2 %, представлені підгрупи: R05C A15** «Сосни 

бруньки» (Сосни бруньки, ПрАТ «Віола», ПрАТ «Ліктрави»), R05C A19 Міртол 

(Геломиртол форте, Геломиртол Г. Поль-Боскамп ГмбХ &Ко. KГ. Німеччина), 

R05C A20** «Листя підбілу» (Мати-й-мачухи листя, ПрАТ «Віола», ПрАТ 

«Ліктрави»), R05C A24** «Корінь оману», (Оману кореневища з коренями, ПрАТ 

«Віола», ПрАТ «Ліктрави») R05C A25** «Трава материнки» (Материнки трава, 

ПрАТ «Віола», ПрАТ «Ліктрави»), R05C A26** «Трава фіалки» (Фіалки трава, 

ПрАТ «Віола», ПрАТ «Ліктрави»). Одним ЛЗ представлені кожна підгрупа 

R05CA21** «Препарати анісу» (Капсули з анісовою олією, Др. Тайсс Натурварен 

ГмбХ, Німеччина) і R05CA22** «Багно звичайне» (Багна звичайного пагони, 

ПрАТ «Віола») кожна 

Аналізуючи стан реєстрації відхаркувальних ЛЗ встановлено, що ЛЗ 

вітчизняного виробництва займають 64 %, що налічує 57 ТН (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Розподіл відхаркувальних рослинних ЛЗ за країною виробником  
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Зарубіжні ЛЗ займають 36 %, серед них значну частку, а саме 23 %, 

становлять ЛЗ виробництва Німеччини. Решта ЛЗ різних закордонних виробників 

розподілені таким чином: чотири ЛЗ (5 %) виробництва Австрії, Нідерландів – 3 

(3 %), Словенії – три ЛЗ (3 %), Індії, Чехії і Польщі по одній ТН, що становить 

1 %. 

Варто зазначити, що в 2017 р. аналіз ЛЗ терапевтичної підгрупи R05С А 

(відхаркувальні засоби) за країнами виробниками проводився науковцями 

Національного фармацевтичного університету і було встановлено, що 

співвідношення ЛЗ вітчизняних компаній-виробників до іноземних станом на 

грудень 2016 року становило 79,2 до 20,8 % [58]. 

Дані діаграми (рис. 3.4) підтверджують, що серед усіх ЛФ позиції лідерів 

зареєстрованих відхаркувальних ЛЗ займають сиропи – 36 %, на другому місці 

стоять збори на основі ЛРС – 26 %, третю позицію займають таблетки – 12 %. 

Розчини та капсули займають по 7 % кожна ЛФ, краплі 6 %, 4 % – пастилки, 

1 % настойки та порошки. 

 

Рис. 3.4 Розподіл відхаркувальних фітопрепаратів за ЛФ  

 

З аналізу стану реєстрації відхаркувальних ЛЗ можна чітко побачити 

різницю між ЛФ, яким надають перевагу вітчизняні і зарубіжні виробники. 

Значну перевагу закордонні виробники надають сиропам, у відсотковому 

співвідношенні (44 %) вони є беззаперечними лідерами. Майже одинакові позиції 

займають капсули (16 %),  розчини та пастилки (13 %). Краплі (9 %) та  таблетки  
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(6 %) значно поступаються іншим ЛФ. 

 

Рис. 3.5 Розподіл відхаркувальних ЛЗ вітчизняних та зарубіжних виробників 

за ЛФ 

 

З даних рисунка 3.5 видно, що вітчизняні виробники надають перевагу 

таким ЛФ, які вже не зустрічаються за кордоном – збори, настойки, порошки. 

Особливо слід вказати на велику кількість зборів (23 ТН), вони займають першу 

позицію серед ЛФ вітчизняних виробників, що становить 40 %. Значну частку 

займають сиропи 32 % та таблетки 16 %. Серед українських виробників не 

користуються популярністю капсули (2 %) та пастилки (відсутні), в той час як 

зарубіжні виробники надають їм перевагу. Краплі та розчини майже однаково 

представлені як зарубіжними, так і вітчизняними виробниками [10]. 

Гуреєвою С.М. із співавт. [34] вивчено асортимент ЛФ, що входять до 

складу 10710 ЛЗ, які зареєстровані на території України. Тверді ЛФ (таблетки, 

гранули, порошки, капсули) займають перше місце (7165 найменувань, 66,9 %) 

серед інших ЛФ, з яких 5303 найменувань – таблетки.  

Враховуючи переваги таблеток як ЛФ (зручність при застосуванні та 

транспортуванні, точність дозування, компактність, портативність, стабільність) і 

відсутність таблетованих препаратів на основі стандартизованих сухих екстрактів 

листя подорожника ланцетолистого та квіток мальви лісової можна говорити про 

актуальність розробки складу і технології нового комбінованого фітопрепарату у 

вигляді таблеток. 
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3.2 Фармако-технологічні дослідження квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого 

 

Процес екстрагування залежить від технологічних властивостей ЛРС, тому, 

регулюючи деякі з них (наприклад, вологість, здрібненість) на стадії підготовки 

сировини, можна впливати на умови екстрагування загалом.  

Подрібнення квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого 

здійснювали на універсальному млині «Корсар» з використанням сита з 

діаметром отворів 6 мм. За результати випробування ситового аналізу подрібненої 

ЛРС нами було вибрано оптимальний фракційний склад ЛРС. Досліджено 

фармако-технологічні характеристики подрібненої ЛРС, а саме: вологість (втрата 

в масі при висушуванні), насипна густина до і після усадки, здатність до усадки, 

коефіцієнти набухання та поглинання. Випробування проводили згідно методик, 

наведених в розділі 2.2. Виконували три паралельних дослідження та визначали 

середнє значення.  

Зведені дані фармако-технологічних властивостей квіток мальви лісової і 

листя подорожника ланцетолистого представлено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Зведені дані фармако-технологічних властивостей ЛРС 

№ 

п/п 

Фармако-технологічний показник Квітки 

мальви 

Листя 

подорожника 

1 Здрібненість ЛРС (оптимальний фракційний 

склад), мм 

1,0-5,6 1,0-5,6 

2 Вологість (втрата в масі при висушуванні), % 10,9 8,9 

3 Насипна густина: 
 

  

- до усадки, г/мл 0,059 0,145 

-  після усадки, г/мл 0,078 0,181 

- здатність до усадки, % 25,0 20,0 

4 Коефіцієнт набухання ЛРС у воді Р (Кн) 16,0 9,5 

5 Коефіцієнт набухання ЛРС в етанолі (96 %) Р (Кн) 13,0 8,0 

6 Коефіцієнт поглинання ЛРС у воді Р(Кп) 10,0 6,0 

7 Коефіцієнт поглинання ЛРС в етанолі (96  %) Р 

(Кп) 

6,0 3,5 
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Як показали дослідження, значення насипної густини вибраної фракції 

квіток мальви лісової (0,059 г/мл) і листя подорожника ланцетолистого 

(0,145 г/мл) є доволі низькими, а здатність до усадки становить 25,0 % та 20,0 % 

відповідно. Тому дані властивості ЛРС враховували при виборі об’єму 

мацераторів. 

Отже, на основі середніх значень фармако-технологічних властивостей 

квіток мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого, нами проведено 

розрахунок технологічних параметрів для проведення процесу екстрагування 

сировини та відповідно визначено: 

- об'єм, який буде займати ЛРС в мацераторі після набухання та об’єм 

екстрагента, що залишається в сировині (шроті) після зливання витяжки; 

- об’єм екстрагента необхідний для отримання відповідної кількості 

екстракту до визначеного співвідношення сировина : екстрагент (з врахуванням 

кількості екстрагента, що залишається в ЛРС після зливання витяжки).  

Зведені результати розрахунків представлені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Результати розрахунків технологічних параметрів для проведення 

процесу екстрагування ЛРС 

Екстрагент 

Маса 

завантаженої 

ЛРС в 

мацераторі, г 

Об’єм ЛРС в 

мацераторі 

після 

набухання, мл 

Об’єм 

екстрагента в 

шроті, мл 

Об’єм 

екстрагента для 

отримання 

витяжки 1:10, мл 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Вода 50,0 50,0 800,0 475 500,0 300,0 1000,0 800,0 

Етанол  50,0 50,0 650,0 400 300,0 175,0 800,0 675,0 

Примітки: 1 – для квіток мальви лісової, 2 – для листя подорожника 

ланцетолистого. 
 

3.3 Дослідження оптимальних умов екстрагування та одержання сухих 

екстрактів квіток мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого 

 

Для визначення оптимальних умов одержання екстракту квіток мальви 

лісової і листя подорожника ланцетолистого з метою розробки ЛЗ, який 
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пропонується застосовувати для лікування кашлю, було вивчено ступінь 

вилучення БАР в залежності від типу використаного екстрагента та умов 

екстрагування. 

 

3.3.1 Дослідження впливу природи екстрагента та умов екстрагування на 

ступінь вилучення БАР з квіток мальви лісової 

 

Серед численних екстрагентів, що використовуються в фармацевтичній 

технології найбільш популярними є вода очищена та водні розчини спирту 

етилового різної концентрації. Проте жоден із екстрагентів не відповідають 

повністю усім поставленим до них вимогам. Тому, в кожному випадку екстрагент 

підбирають індивідуально, враховуючи склад БАР рослинної сировини, 

поставлену мету (вилучення відповідного спектру БАР), економічну доцільність і 

безпеку. 

Враховуючи вище наведене, в якості екстрагенту 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 
о
С).  

Сировину подрібнювали до розміру часток 2-6 мм. При одержанні витяжок 

співвідношення сировина – готовий продукт (DER) становило 1:10, з 

використанням розрахованого об’єму екстрагента, необхідного для отримання 

відповідної кількості витяжки. 

Для отримання витяжок використовували метод дробної мацерації протягом 

сталого часу для всіх серій. Одержані витяжки об’єднували і фільтрували через 

фільтрувальний папір. 

На першому етапі досліджень вивчався вплив концентрації водного розчину 

спирту етилового на ступінь вилучення БАР (екстрактивні речовини, флавоноїди, 

сума полісахаридів) з квіток мальви лісової. Кількісне визначення екстрактивних 

речовин (сухого залишку), суми флавоноїдів та суми полісахаридів проводили 
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згідно методик, які наведені в розділі 2.4. Результати випробувань наведено в 

додатку Б.  

Залежність вмісту екстрактивних речовин (сухого залишку) у витяжках від  

концентрації спирту етилового відображено за допомогою діаграм на рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6 Діаграма залежності вмісту екстрактивних речовин у витяжках від 

концентрації спирту етилового 

 

Як видно з рис. 3.6, при підвищенні концентрації спирту етилового від 10 до 

90 % вміст екстрактивних речовин знижується. Максимальне значення даного 

показника на діаграмі – 2,42 %, отримали при використанні в якості екстрагента 

10 %-го спирту етилового.  

Залежність ступеня вилучення суми флавоноїдів із ЛРС від концентрації 

спирту етилового зображено на рис. 3.7.  

 

Рис. 3.7 Діаграма залежності вмісту суми флавоноїдів у витяжках від 

концентрації спирту етилового 
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Встановлено, що максимальний вміст суми флавоноїдів у витяжках 

становив 0,055 %, який було отримано при використанні в якості екстрагента 

розчину 50 %-го етилового спирту. 

Залежність вмісту суми полісахаридів у витяжках від концентрації спирту 

етилового зображено на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8 Діаграма залежності вмісту суми полісахаридів у витяжках від 

концентрації спирту етилового 

 

Як видно на рис. 3.8, при зниженні концентрації розчину спирту етилового 

суттєво покращується вилучення полісахаридів із квіток мальви лісової, що є 

прогнозованим при вилученні даних БАР. Тому максимальний вміст суми 

полісахаридів (0,274 %) отримали при використанні 10 % розчину спирту 

етилового.  

Результати кількісного вмісту екстрактивних речовин (сухого залишку) та 

БАР у витяжках з квіток мальви лісової одержаних при екстрагуванні водою 

очищеною при різних температурних режимах наведено в додатку Б.  

Залежність вмісту екстрактивних речовин (сухого залишку) у витяжках від 

температури екстрагування водою очищеною зображено на рис. 3.9. Як видно з 

рисунку, при екстрагуванні водою очищеною збільшення температури покращує 

вилучення екстрактивних речовин. Найвищі результати вмісту екстрактивних 

речовин у витяжках (2,88 %) отримали при температурі 100 
о
С. 
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Рис. 3.9 Діаграма залежності вмісту екстрактивних речовин від температури 

екстракції водою очищеною 

 

Залежність вмісту суми флавоноїдів (в перерахунку на гіперозид) від 

температури екстракції водою очищеною відображено на рис. 3.10.  

 

Рис. 3.10 Діаграма залежності вмісту суми флавоноїдів від температури 

екстракції водою очищеною 

 

Згідно отриманих результатів можна зробити висновок, що при 

екстрагуванні квіток мальви лісової водою очищеною збільшення температури 

також суттєво підвищувало ступінь вилучення флавоноїдів з ЛРС. Аналогічно 

попередньому експерименту, найвищий вміст суми флавоноїдів (0,0364 %) у 

витяжках отримали при температурі екстракції 100 
о
С. 

Залежність вмісту суми полісахаридів у витяжках з квіток мальви лісової від  
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температури при екстрагування водою очищеною зображено на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11 Діаграма залежності вмісту суми полісахаридів від температури 

екстракції водою очищеною 

 

Як зображено на рис. 3.11, при екстрагуванні квіток мальви лісової водою 

очищеною збільшення температури суттєво покращує ефективність вилучення 

полісахаридів з ЛРС. Найвищі результати вмісту суми полісахаридів (0,424 %) у 

витяжках отримали при використанні в якості екстрагента води очищеної та 

температури екстракції 100 
о
С.  

Аналіз результатів дослідження впливу природи екстрагента та умов 

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

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

екстрагуванні 50 %-ним етанолом, а найвищі показники вмісту екстрактивних 

речовин (2,88 %) та суми полісахаридів (0,424 %) отримали при екстрагуванні 

водою очищеною та температурі 100 ºС.  

Враховуючи те, що нашою метою була розробка ЛЗ, який пропонується 

застосовувати для лікування кашлю та простудних захворювань органів дихання, 

ми перевагу віддали екстрагенту, який краще вилучає екстрактивні речовини та 

суми полісахаридів (як БАР, що мають обволікаючу та відхаркуючу дію), які у 

великій кількості містять квітки мальви лісової, а саме – вода очищена, при 

температурі екстрагування 100 ºС. 
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3.3.2 Дослідження впливу природи екстрагента та умов екстрагування на 

ступінь вилучення БАР з листя подорожника ланцетолистого 

 

Аналогічно, як при проведенні досліджень для квіток мальви лісової, на 

даному етапі в якості екстрагента досліджували розчини спирту етилового в 

концентраціях від 10 до 90 % об/об (екстрагування проводили при кімнатній 

температурі) і воду очищену (екстрагування проводили в діапазоні температур: 

20-100 
о
С). Критеріями оцінки обрали вихід вмісту екстрактивних речовин 

(сухого залишку), суми флавоноїдів та суми полісахаридів, які входять до складу 

рослинного слизу (як БАР, які відповідають за фармакологічну дію препарату при 

лікуванні кашлю). Кількісне визначення проводили методом осадження. 

Методики кількісного визначення наведені в розділі 2.4. 

Результати кількісного вмісту екстрактивних (сухого залишку) та БАР у 

витяжках з листя подорожника ланцетолистого при різних концентраціях спирту 

етилового наведено в додатку Б.  

Залежність вмісту екстрактивних речовин (сухого залишку) у витяжках від 

концентрації спирту етилового зображено на рис. 3.12.  

 

Рис. 3.12 Діаграма залежності вмісту екстрактивних речовин у витяжках від 

концентрації спирту етилового 

 

Як видно з рис. 3.12, при підвищенні концентрації спирту етилового від 10 

до 90 % вміст екстрактивних речовин знижується. Максимальне значення даного 

показника на діаграмі – 2,88 %.  
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Залежність ступеня вилучення флавоноїдів із ЛРС від концентрації спирту 

етилового зображено на рис. 3.13.  

 

Рис. 3.13 Діаграма залежності вмісту суми флавоноїдів у витяжках від 

концентрації спирту етилового 

Встановлено, що оптимальним діапазоном значень концентрації розчину 

етилового спирту для екстрагування флавоноїдів з листя подорожника 

ланцетолистого є 50-60 % (об/об). 

 

Рис. 3.14 Діаграма залежності вмісту суми полісахаридів у витяжках від 

концентрації спирту етилового 

Як показує рисунок 3.14, при зниженні концентрації водних розчинів 

спирту етилового суттєво покращується вилучення полісахаридів із листя 

подорожника ланцетолистого (рис. 3.14). Максимальний вміст суми полісахаридів 

(0,3175 %) отримали при використанні 10 %-го розчину спирту етилового.  

Результати кількісного вмісту екстрактивних речовин (сухого залишку) та 

БАР у витяжках з листя подорожника ланцетолистого, одержані при 
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екстрагуванні водою очищеною при різних температурних режимах, наведено 

нижче в додатку Б.  

Залежність вмісту екстрактивних речовин (сухого залишку) у витяжках від 

температури екстракції водою очищеною зображено на рис. 3.15.  

Як видно з рис. 3.15, при екстрагуванні водою очищеною збільшення 

температури суттєво покращує даний процес. Найвищі результати вмісту 

екстрактивних речовин у витяжках (3,72 %) отримали при температурі 100 
0
С. 

 

Рис. 3.15 Діаграма залежності вмісту екстрактивних речовин від 

температури екстракції водою очищеною 

 

Залежність вмісту суми флавоноїдів (в перерахунку на гіперозид) від 

температури екстракції водою очищеною відображено на рис. 3.16.  

 

Рис. 3.16 Діаграма залежності вмісту суми флавоноїдів від температури 

екстракції водою очищеною 
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Згідно отриманих результатів, при екстрагуванні листя подорожника 

ланцетолистого водою очищеною збільшення температури також суттєво 

підвищує ступінь вилучення флавоноїдів з ЛРС. Аналогічно попередньому 

експерименту, найвищий вміст суми флавоноїдів (0,0312 %) у витяжках отримали 

при температурі екстракції 100 
о
С. 

Залежність вмісту суми полісахаридів у витяжках подорожника 

ланцетолистого від температури при екстрагування водою очищеною зображено 

на рис. 3.17. Як показує рисунок, при екстрагуванні листя подорожника 

ланцетолистого водою очищеною збільшення температури суттєво покращує 

ефективність вилучення полісахаридів з ЛРС. Найвищі результати вмісту суми 

полісахаридів (0,762 %) у витяжках отримали при використанні в якості 

екстрагента води очищеної та температури екстракції 100 
о
С.  

 

Рис. 3.17 Діаграма залежності вмісту суми полісахаридів від температури 

екстракції водою очищеною 

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 (0,0312%) та полісахаридів (0,762%) отримали при використанні в 

якості екстрагента води очищеної та температурі 100 ºС. Тому, з метою розробки 

ЛЗ, який пропонується застосовувати для лікування кашлю при простудних 

захворювань органів дихання, для кращого вилучення екстрактивних речовин, 

суми полісахаридів та суми флавоноїдів, які містить листя подорожника 
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ланцетолистого, в якості екстрагента рекомендується використовувати воду 

очищену, а оптимальними умовами екстрагування – температура 100 ºС. 

 

3.4 Визначення оптимальних умов та способу одержання сухих екстрактів 

квіток мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого 

 

Вивчення оптимальних умов процесу сушіння екстрактів квіток мальви 

лісової і листя подорожника ланцетолистого проводили у сушарках двох типів: 

вакуум-сушильній шафі (ВСШ) та розпилювальній сушарці (РС).  

Упарювання та сушіння у ВСШ проводили при температурі  60 та 80 
о
С, і 

вакуумі – 0,6-0,8 кгс/см
2
. При упарюванні та сушінні екстракту у ВСШ при 

температурі 60 ºC і вакуумі – 0,6-0,8 кгс/см
2
 процес висушування проходив доволі 

повільно, хоча видалення вологи з екстрактів відбувалося досить інтенсивно 

протягом перших 60 хв, а далі цей процес уповільнювався. При сушінні екстракту 

у ВСШ при температурі 80 ºC та вакуумі – 0,6-0,8 кгс/см
2
 процес дещо 

пришвидшився, але все одно був доволі тривалим.  

Процес сушіння екстрактів у РС відбувався наступним чином: рідкі 

екстракти за допомогою насосу подали на диск (відцентровий розпилювач), який 

обертається з частотою 25000-35000 об./хв. Температура теплоносія на вході РС 

становила 200-210 ºС, а на виході з сушарки – 90-100 ºС. Екстракти 

розпилювалися у вигляді аерозолю та підхоплювалися струменем гарячого 

повітря і перетворювалися в суху порошкоподібну масу, яка попадала в циклон, 

де під дією відцентрової сили зсипалася в приймальний збірник. Температура 

висушеного екстракту на виході з камери сушарки не перевищувала 50-60 ºС, 

оскільки процес сушіння відбувається за долі секунди і перегрівання продукту не 

відбувається. Це зумовлено швидкістю дифузії вологи з екстракту, який 

розпилюють у вигляді дрібних крапель діаметром 10-50 мкм в сушильній камері 

установки.  

Фотографії сухих екстрактів висушених у ВСШ (одержаних при 

температурі 60 ºC та 80 ºC) і РС зображені на рис. 3.18-3.23.  
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Рис. 3.18 Фотографія сухого екстракту 

квіток мальви лісової висушеного у 

ВСШ, при температурі 60
 
ºC 

Рис. 3.19 Фотографія сухого екстракту 

квіток мальви лісової висушеного у 

ВСШ, при температурі 80 ºC 

  

Рис. 3.20 Фотографія сухого екстракту 

квіток мальви лісової висушеного в РС 

Рис. 3.21 Фотографія сухого екстракту 

листя подорожника ланцетолистого ви-

сушеного у ВСШ, при температурі 60
 
ºC 

  

Рис. 3.22 Фотографія сухого екстракту 

листя подорожника ланцетолистого ви-

сушеного у ВСШ, при температурі 

80 ºC 

Рис. 3.23 Фотографія сухого екстракту 

листя подорожника ланцетолистого 

висушеного в РС 
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Сухий екстракт квіток мальви лісової висушений у ВСШ при температурі 

60 ºC являє собою порошок буро-фіолетового кольору, а при температурі 80 ºC – 

коричневого кольору. Екстракт висушений в РС являє собою дрібно дисперсний 

порошок буро-фіолетового кольору.  

Сухий екстракт листя подорожника ланцетолистого висушений у ВСШ при 

температурі 60 ºC являє собою порошок темно-коричневого кольору, а при 

температурі 80 ºC – світло-коричневого кольору. Екстракт висушений в РС являє 

собою дрібно дисперсний порошок коричневого кольору. 

Отримані сухі екстракти досліджували за основними кількісними 

показниками, а саме: втрата в масі при висушуванні, вміст суми флавоноїдів та 

суми полісахаридів згідно методик, які наведені в розділі 2.4.  

Результати контролю якості кількісних показників отриманих сухих 

екстрактів квіток мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого наведено в 

табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Кількісні показники сухих екстрактів квіток мальви лісової і листя 

подорожника ланцетолистого 

Показник 

Екстракт сухий квіток 

мальви лісової 

Екстракт сухий листя 

подорожника 

ланцетолистого 

1 2 3 1 2 3 

Втрата в масі при 

висушуванні, % 

6,20 3,10 5,80 7,04 4,17 5,54 

Сума флавоноїдів, % 1,34 1,40 1,38 0,95 0,98 1,22 

Сума полісахаридів, % 24,73 26,96 27,21 27,39 26,91 26,95 

Примітки: 1 – екстракт висушений у ВСШ при 60 ºС; 2 – екстракт висушений у 

ВСШ при 80 ºС; 3 – екстракт висушений в РС. 

 

Отримані дані для сухого екстракту квіток мальви лісової свідчать, що вміст 

суми флавоноїдів при сушінні екстракту в різних сушарках близькі за значеннями, 
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тому можна вважати однаковими. А вміст суми полісахаридів у екстракті, який 

сушився в РС, дещо вищий (на 2,48 %), ніж при сушінні у ВСШ (при температурі 

60 ºС). Найвищий вміст вологи (6,2 %) спостерігався в екстракті, який 

висушувався у ВСШ при температурі 60 ºС. 

Щодо сухого екстракту листя подорожника ланцетолистого, вміст 

флавоноїдів при його сушінні в РС був вищим більше ніж на 20 %, ніж при 

сушінні у ВСШ, що може бути наслідком тривалого сушіння. Вміст суми 

полісахаридів у всіх взірцях можна вважати майже однаковим. Найвищий вміст 

вологи (7,04 %) був в екстракті, який висушувався у ВСШ при температурі 60 ºС. 

Процес сушіння екстрактів в РС є досить швидким, що дозволяє 

інтенсифікувати технологічний процес виготовлення, а отримані екстракти не 

вимагають подальшого здрібнення і мають добру розчинність. Враховуючи вище 

наведене, виготовлення сухих екстрактів квіток мальви лісової і листя 

подорожника ланцетолистого запропоновано проводити в РС. 

Для оптимізації технологічного процесу виготовлення сухих екстрактів 

квіток мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого в промисловому 

виробництві доцільно проводити попереднє концентрування водних екстрактів 

квіток мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого до вмісту сухих 

речовин 8-10 % на роторно-плівковому випаровувачі в умовах вакууму від - 0,6 до 

- 0,8 кгс/см
2
. Після чого упарені (концентровані) екстракти подавати на РС. 

Враховуючи те, що сухі екстракти квіток мальви лісової і листя 

подорожника ланцетолистого відносяться до екстрактів з нелімітованою 

верхньою межею діючих речовин, так як не містить сильнодіючих речовин, 

відповідно їх одержують без додавання наповнювачів. 

На основі запропонованої технології розроблено проетки ТР на 

виробництво сухих екстрактів листя подорожника ланцетолистого і квіток мальви 

лісової (додатки В, Г), які передбачають наступні основні стадії технологічного 

процесу (технологічна схема наведена в додатку Д):   

- підготовка сировини; 

- одержання рідкого екстракту; 
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- упарювання (концентрування) екстракту; 

- сушіння екстракту; 

- пакування і маркування сухого екстракту. 

Розроблені проекти ТР на сухі екстракти квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого апробовано на ТОВ «Тернофарм» (акти апробації 

від 15.02.2018 р., додатки Ф.1 і Ф.3). 

 

3.5 Фізико-хімічні та фармако-технологічні дослідження сухих екстрактів 

мальви лісової та подорожника ланцетолистого 

 

Зовнішній вигляд, опис. Сухий екстракт листя подорожника ланцетолистого 

(Plantaginis lanceolataе extractum siccum) – це порошок від світло-коричневого до 

темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.  

Сухий екстракт квіток мальви лісової (Malvae sylvestris flov extractum 

siccum) являє собою дрібно дисперсний порошок буро-фіолетового кольору зі 

специфічним запахом.  

Мікроскопічні дослідження сухих екстрактів. Мікроскопічні дослідження 

сухих екстрактів проводили відповідно до методики, яка описана в розділі 2.3.1. 

Результати випробувань наведені в табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Результати мікроскопічного дослідження сухих екстрактів 

Назва екстракту n Мmin, 

мкн 

Мmax, 

мкн 

Мсер., 

мкн 

m  Мсер. стат., 

мкн 

Сухий екстракт квіток 

мальви лісової 

18 7,51 155,96 43,29 7,97 33,83 43,29±7,97 

Сухий екстракт листя 

подорожника 

ланцетолистого 

30 2,90 42,25 11,16 1,45 7,95 11,16±1,45 

Примітки: n – вибірка; Мmin – мінімальне значення, мкн; Мmax – максимальне 

значення, мкн; Мсер. – середнє арифметичне значення, мкн; m – середня 

арифметична похибка;  – стандартне відхилення; Мсер. стат. – середнє 

статистичне значення, мкн. 
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Кристалографії порошку сухого екстракту квіток мальви лісової, зображені 

на рис. 3.24 і рис. 3.25, а порошку сухого екстракту листя подорожника 

ланцетолистого на рис. 3.26 і рис. 3.27.  

 

  

Рис. 3.24 Кристалографія порошку 

сухого екстракту квіток мальви 

лісової, збільшення 80х 

Рис. 3.25 Кристалографія порошку 

сухого екстракту квіток мальви 

лісової, збільшення 300х 

 

  

Рис. 3.26 Кристалографія порошку 

сухого екстракту листя подорожника 

ланцетолистого, збільшення 80х 

Рис. 3.27 Кристалографія порошку 

сухого екстракту листя подорожника 

ланцетолистого, збільшення 300х 

 

Із врахуванням вимог ДФУ 2 вид. [39], на отримані сухі екстракти квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого розроблено специфікацію та 

МКЯ, які наведено в додатках Е і Ж. Проекти МКЯ на дані фітосубстанції 

апробовано в промислових умовах на ТОВ «Тернофарм» (акти апробації від 

30.01.2018 р., додатки Ф і Ф.2). 
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Результати контролю фізико-хімічних та мікробіологічних показників 

якості отриманих сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого наведені в додатках И і К, а результати дослідження деяких 

фармако-технологічних властивостей даних сухих екстрактів наведені в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Фармако-технологічні властивості сухих екстрактів листя 

подорожника ланцетолистого та квіток мальви лісової 

Назва фітосубстанції у1 у2 у3 у4 у5 у6 

Сухий екстракт квіток мальви 

лісової 

0,200 0,294 32,0 ∞ ∞ 23,89 

Сухий екстракт листя подорожника 

ланцетолистого 

0,534 0,691 22,7 ∞ ∞ 24,58 

Примітки: у1 − насипна густина до усадки, г/мл; у2 − насипна густина після 

усадки, г/мл; у3 – здатність до усадки, %; у4 − текучість (нерухома лійка), с/100 

г; у5 − текучість (лійка з вібропристроєм), с/100 г; у6 – стійкість до вологи, %. 

 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що сухий 

екстракт подорожника ланцетолистого та сухий екстракт квіток мальви лісової за 

фізико-хімічними та мікробіологічними показниками якості відповідають 

вимогам діючого видання ДФУ, ст. «Екстракти» та розробленій специфікації. 

Результати дослідження фармако-технологічних властивостей сухих 

екстрактів показали, що сухий екстракт листя подорожника ланцетолистого та 

сухий екстракт квіток мальви лісової являють собою дрібнодисперсні порошки, 

які, відповідно, не володіють текучістю (порошок підвисає в лійці і не 

висипається), що може спричинити значні труднощі при пресуванні таблеток та 

вплине на їх якість. Враховуючи вище наведене, для подальшої розробки складу 

та технології виготовлення таблеток було запропоновано метод вологої 

грануляції, який найкраще підходить для даних субстанцій з відповідними 

фармако-технологічними властивостями.  
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Отримані результати щодо здатності сухих екстрактів до вологопоглинання 

показали, що відбулось збільшення маси зразків сухого екстракту подорожника 

ланцетолистого (на 24,58 %) та сухого екстракту квіток мальви лісової (на 

23,89 %), відповідно це свідчить про значну гігроскопічність субстанцій. Тому 

необхідно буде врахувати гігроскопічніть отриманих фітосубстанцій при розробці 

оптимального складу таблеток.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проведений аналіз 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 %. Серед усіх ЛФ 

сиропи займали 36 %, частка зборів становила 26 % і вони представлені лише 

вітчизняними виробниками. ЛЗ у формі таблеток займають третє місце серед 

вітчизняних ЛЗ та їх частка становила 12 %. Обгрунтовано доцільність створення 

твердої ЛФ з відхаркувальною дією на основі стандартизованих екстрактів мальви 

лісової та подорожника ланцетолистого. 

2. 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. 

3. 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. За результатами 

досліджень в якості екстрагента вибрано воду очищену, а оптимальними умовами 

екстрагування – температура 100 
о
С. 
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4. Вивчено оптимальні умови та спосіб одержання сухих екстрактів квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого і запропоновано 

виготовлення сухих екстрактів проводити в РС. На основі запропонованої 

технології розроблено технологічні схеми виробництва сухих екстрактів квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого. 

5. Розроблено технологію та проведено стандартизацію сухих екстрактів 

квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого. Розроблені проекти 

ТР та МКЯ на сухі екстракти квіток мальви лісової та листя подорожника 

ланцетолистого апробовано на ТОВ «Тернофарм» (акти апробації від 30.01.2018 

р. та від 15.02.2018 р.). 

6. Досліджено фізико-хімічні та фармако-технологічні властивості даних 

сухих екстрактів і встановлено, що вони не мають необхідної текучості, тому для 

розробки складу і технології таблеток на їх основі запропоновано використати 

метод вологої грануляції. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях:  

 

1. Белей С.Я., Грошовий Т.А. Вивчення оптимальних умов екстргування та 

одержання сухого екстракту подорожника ланцетовидного. Фармацевтичний 

часопис. 2015. № 2. С. 22-25. (Особистий внесок: проведення експериментальних 

досліджень, аналіз отриманих даних, написання статті). 

2. Beley S.Ya., Hroshovy T.A., Beley N.M. Definition of the Optimal Conditions 

for Wild Mallow (Malva Sylvestris) Extraction. The Pharma Innovation Journal 2017. 

N6. Р. 390-392. (Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, 

аналіз отриманих даних, написання статті). 

3. Белей С.Я., Грошовий Т.А., Белей Н.М., Дарзулі Н.П. Дослідження 

асортименту відхаркувальних фітопрепаратів для лікування кашлю при 

простудних захворюваннях. Фармацевтичний часопис. 2018. № 2. С. 82-87. 
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(Особистий внесок: проведення літературного пошуку, аналіз отриманих даних, 

написання статті). 

4. Белей С.Я., Грошовий Т.А., Белей Н.М. Дослідження впливу концентрації 

екстрагента на ступінь вилучення екстрактивних речовин квітів мальви лісової. 

Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових 

праць, вип. 3. Харків НфаУ, 13 жовтня 2017 р. С. 27-29. 

5. Белей С.Я., Грошовий Т.А. Одержання сухого екстракту подорожника 

ланцетовидного. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів 

створення лікарських препаратів: матеріали VІ наук.-практ. конф. з міжн. участю, 

Тернопіль 10-11 листопада 2016 р. Тернопіль ТДМУ, «Укрмедкнига», 2016. С.88-

89. 

6. Белей С.Я., Їжак Ю.С., Белей Н.М. Розробка технології одержання 

екстракту сухого подорожника ланцетоподібного. Сучасні досягнення 

фармацевтичної технології та біотехнології: матеріали IV наук.-практ. конф. з 

міжн. участю, Харків, 16-17 жовтня 2014 р. Харків НфаУ, 2014. С. 43. 

7. Белей С.Я., Їжак Ю.С., Белей Н.. Розробка технології екстракту сухого 

подорожника ланцетоподібного. Технологічні та біофармацевтичні аспекти 

створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали IІ наук.-

практ. конф. з міжн. участю, Харків наук.-практ. конф. з міжн. участю, Харків, 12-

13 листопада 2015 р. Харків НфаУ, 2015. С. 32-33. 

8. Белей С.Я., Грошовий Т.А., Белей Н.М., Дарзулі Н.П. Аналіз ринку 

рослинних лікарських засобів з відхаркувальною дією. Сучасні досягнення 

фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і 

дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: матеріали I 

Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 5 квітня 2018 р. Харків НфаУ, 

2018. С. 17-18.  
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ І 

ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТОЛИСТОГО 

 

4.1 Обґрунтування вибору допоміжних речовин для одержання таблеток на 

основі екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого  

 

При виборі терапевтичного дозування діючих речовин, а саме сухих 

екстрактів квіток мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого, керувалися 

даними щодо способу застосування та дозування зареєстрованого в Україні ЛЗ 

«Сироп подорожника» (UA/12768/01/01), виробництва ТОВ «Тернофарм», який 

містить комбінацію водних рідких екстрактів листя подорожника ланцетолистого 

та квіток мальви лісової [40]. 

Згідно затвердженого дозування в інструкції для медичного застосування на 

ЛЗ «Сироп подорожника» препарат рекомендовано застосовувати дорослим і 

дітям віком від 12 років і старше по 2 чайні ложки (10 мл) 3-5 разів на добу. 

Відповідно, розрахунок дози сухих екстрактів на одну таблетку здійснювали 

шляхом перерахунку середнього вмісту екстрактивних речовин (сухого залишку) 

у водних екстрактах листя подорожника ланцетолистого (1:5) та квіток мальви 

лісової (1:5), які містяться в 10 мл препарату.  

В 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. 

Для зручності було обрано умовну назву таблеток на основі екстрактів 

мальви лісової та подорожника ланцетолистого – таблетки МАЛІПОЛ. 

З метою розробки оптимального складу і технології таблеток було вивчено 

16 ДР, які за допомогою МПЕ були згруповані в чотири основні групи (фактори): 

наповнювачі, розпушувачі, регулятори вологи та зв'язуючі речовини. Для 
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вивчення впливу чотирьох факторів і їх рівнів на фармако-технологічні 

властивості маси для таблетування і основні показники якості таблеток 

МАЛІПОЛ використовували 4х4 греко-латинський квадрат.  

Перелік ДР (факторів), які вивчалися при розробці таблеток МАЛІПОЛ, 

наведено в табл. 4.1.  

Таблиця 4.1 

Фактори та їх рівні, які вивчалися при розробці таблеток МАЛІПОЛ 

Фактори Рівень фактору 

Фактор А –  

наповнювачі 

а1 – сахароза 

а2 – лактози моногідрат 

а3 – МКЦ 101 

а4 – МКЦ 102 

Фактор В –  

розпушувачі 

b1 – крохмаль картопляний 

b2 – поліплаздон XL 10 

b3 – натрію кроскармелоза 

b4 – натрію КМК 

Фактор С –  

регулятори вологи 

c1 – магнію карбонат легкий 

c2 – кремнію діоксид колоїдний безводний  

c3 – неусілін US 2 

c4 – неусілін UFL 2 

Фактор D –  

зв'язуючі речовини 

d1 – 5 % крохмальний клейстер 

d2 – 5 % розчин метилцелюлози (МЦ 15) 

d3 – 5 % спиртовий розчин гідроксипропіл-

метилцелюлози (ГПМЦ) 

d4 – 5 % спиртовий розчин плаздону К 25 
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Склад діючих та ДР на одну таблетку був наступний: 

Мальви лісової екстракту сухого     – 0,075 г  

Подорожника ланцетолистого екстракту сухого – 0,075 г 

Наповнювача (фактор А)      – 0,2417 г (53,71 %) 

Розпушувача (фактор В)      – 0,0315 г (7,0 %) 

Регулятора вологи (фактор С)     – 0,0225 г (5,0 %) 

Зв'язуючі речовини (фактор D) задавали в необхідній кількості для 

одержання однорідної зволоженої маси, яка вільно комкується. 

Як змащувальну речовину (лубрикант) використовували магнію стеарат в 

кількості 1,0 % на одну таблетку. 

При проведенні експериментальних досліджень діючі речовини та ДР 

задавали в розрахованій кількості на одну серію. Спочатку завантажували та 

перемішували сухі екстракти та почергово при розтиранні додавали регулятор 

вологи (фактор С) і розпушувач (фактор В). Після одержання однорідної маси 

додавали наповнювач (фактор А) і також перемішували до однорідності.  

Отриману масу зволожували розчином зв'язуючої речовини, який задавали 

в необхідній кількості до однорідно зволоженої маси, яка вільно комкується. 

Зволожену масу гранулювали через сито з діаметром отворів 2 мм. Вологий 

гранулят сушили при температурі 40-50 
о
С. Суху грануляцію проводили через 

сито з діаметром отворів 1 мм. Сухий гранулят опудрювали магнію стеаратом. 

Опудрений гранулят пресували на лабораторному таблетпресі. Отримували 

таблетки масою 0,45 г, плоско-циліндричні з рискою і фаскою, діаметром 11 мм. 

Матриця планування експерименту та результати дослідження фармако-

технологічних показників якості таблеток наведені в табл. 4.2.  

Результати досліджень підлягали дисперсійному аналізу за схемою 

чотирифакторного експерименту з двома повторними дослідами. Дисперсійний 

аналіз експериментальних даних відгуків (фармако-технологічних показників) 

маси для таблетування і таблеток наведений в Додатку Л. 
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Таблиця 4.2 

Чотирифакторний експеримент на основі греко-латинського квадрату та результати дослідження таблеток 

МАЛІПОЛ 

№ 

серії 

Фактор Відгук 

А В C D y1 y1' y2 y2' y3 y3' y4 y4' y5 y5' y6 y6' 

1 а1 b1 c1 d1 2,0 1,5 7,98 7,85 5,88 5,81 0,75 0,74 5 5 3,0 2,5 

2 а1 b2 c2 d4 4,0 3,5 0,97 1,03 9,80 9,72 0,47 0,44 5 5 4,5 5,0 

3 а1 b3 c3 d2 2,0 1,5 5,25 5,35 6,18 6,11 0,69 0,66 5 5 3,5 4,0 

4 а1 b4 c4 d3 1,5 1,5 3,58 3,66 6,38 6,29 0,65 0,62 5 5 4,5 4,0 

5 а2 b1 c2 d3 2,5 3,0 1,95 2,01 6,12 6,08 0,55 0,52 5 5 4,5 4,0 

6 а2 b2 c1 d2 2,0 2,5 3,67 3,58 5,69 5,61 0,62 0,59 5 5 4,0 4,5 

7 а2 b3 c4 d4 4,5 4,0 0,76 0,71 16,09 15,98 0,49 0,46 3 2 3,5 3,0 

8 а2 b4 c3 d1 3,5 4,0 5,78 5,95 5,47 5,43 0,67 0,64 4 5 4,5 4,0 

9 а3 b1 c3 d4 4,5 4,0 0,35 0,31 39,49 39,10 0,33 0,30 5 5 3,5 4,0 

10 а3 b2 c4 d1 4,0 4,5 2,65 2,58 7,76 7,69 0,39 0,36 4 5 4,0 4,5 

11 а3 b3 c1 d3 5,0 4,5 4,32 4,44 11,59 11,42 0,41 0,38 5 5 5,0 4,5 

12 а3 b4 c2 d2 3,5 4,0 4,01 4,08 8,76 8,68 0,42 0,39 5 5 4,0 4,5 

13 а4 b1 c4 d2 4,0 3,5 3,90 3,82 8,32 8,25 0,41 0,38 5 5 2,5 2,5 

14 а4 b2 c3 d3 4,5 5 2,63 2,79 10,40 10,29 0,43 0,40 5 5 4,5 4,0 

15 а4 b3 c2 d1 4,0 3,5 3,34 3,22 8,77 8,64 0,40 0,37 4 5 3,0 3,0 

16 а4 b4 c1 d4 4,0 4,5 0,42 0,46 30,66 30,52 0,38 0,35 5 4 4,0 4,5 
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Продовження таблиці 4.2 

№ 

серії 

Фактор Відгук 

А В C D y7 y7' y8 y8' y9 y9' y10 y10' y11 y11' D D'
 

1 а1 b1 c1 d1 2,03 2,60 0,11 0,15 115,2 125,6 19,0 19,4 10,03 10,31 0,548 0,347 

2 а1 b2 c2 d4 1,47 1,21 0,21 0,17 101,1 111,9 24,0 20,0 10,80 10,68 0,662 0,700 

3 а1 b3 c3 d2 4,69 4,13 0,28 0,22 107,8 99,4 21,0 23,0 9,43 9,01 0,346 0,395 

4 а1 b4 c4 d3 3,66 4,72 0,13 0,09 126,6 133,8 23,0 20,4 9,68 9,94 0,466 0,301 

5 а2 b1 c2 d3 4,68 4,74 0,12 0,14 90,7 77,7 31,0 40,4 6,23 6,49 0,511 0,508 

6 а2 b2 c1 d2 3,21 3,65 0,24 0,16 103,2 98,2 33,0 27,0 6,23 6,37 0,617 0,727 

7 а2 b3 c4 d4 1,77 1,60 0,09 0,13 66,3 73,3 31,2 26,2 6,24 5,96 0,726 0,467 

8 а2 b4 c3 d1 3,79 3,97 0,07 0,11 142,8 149,2 26,0 31,4 5,20 5,28 0,815 0,784 

9 а3 b1 c3 d4 1,20 1,34 0,16 0,10 62,4 55,2 52,0 60,0 6,48 6,34 0,489 0,469 

10 а3 b2 c4 d1 1,40 1,82 0,07 0,03 120,9 109,7 74,0 69,4 6,71 6,41 0,776 0,839 

11 а3 b3 c1 d3 2,07 2,14 0,03 0,07 67,2 71,0 81,5 74,5 6,59 6,75 0,612 0,714 

12 а3 b4 c2 d2 1,58 1,68 0,03 0,07 71,8 76,2 23,2 28,2 7,12 6,98 0,849 0,882 

13 а4 b1 c4 d2 1,81 1,77 0,07 0,03 65,8 61,4 51,0 59,6 6,44 6,74 0,614 0,570 

14 а4 b2 c3 d3 1,98 2,11 0,03 0,07 98,9 89,5 75,0 69,0 6,98 7,12 0,765 0,805 

15 а4 b3 c2 d1 1,44 1,32 0,07 0,03 64,1 72,1 19,0 23,0 6,98 6,70 0,739 0,775 

16 а4 b4 c1 d4 1,26 1,20 0,27 0,37 55,6 58,8 63,0 57,0 6,85 6,71 0,556 0,403 

Примітки: y1 і y1' – процес зволоження та грануляції першої і другої серії відповідно, бали; y2 і y2' – втрата в масі при зволоженні та грануляції першої і другої 

серії відповідно, %; y3 і y3' – текучість маси для таблетування першої і другої серії відповідно, с/100 г; y4 і y4' – насипна густина першої і другої серії 

відповідно першої і другої серії відповідно, г/см
3
; y5 і y5' – процес пресування таблеток, бали; y6 і y6' - зовнішній вигляд таблеток, бали; y7 і y7' – однорідність 

маси таблеток першої і другої серії відповідно, ±%; y8 і y8' – стираність таблеток першої і другої серії відповідно, %; y9 і y9' – стійкість таблеток до 

роздавлювання першої і другої серії відповідно, Н; y10 і y10' – розпадання таблеток першої і другої серії відповідно, хв.; y11 і y11' – стійкість таблеток до вологи 

першої і другої серії відповідно, % ; D і D
'
 – функція бажаності першої і другої серії відповідно. 
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У тих випадках коли експериментальне значення критерію Фішера було 

більшим табличного робили висновки про значущість вивченого фактора. Для 

значущих факторів будували діаграми. 

Оцінку процесів зволожування та грануляції (у1) проводили за 5-ти бальною 

шкалою за критеріями, які наведені в додатку М. Результати оцінки піддавали 

статистичній обробці для кожного досліджуваного рівня фактора. Необхідно було 

визначити від якої групи ДР найбільше залежить процес зволожування та 

грануляції, а саме, які ДР полегшують чи ускладнюють даний процес. Для 

відображення впливу на досліджувані показники будували ранжовані ряди 

переваг в яких якісні фактори розміщували у послідовності, що залежала від 

величини їх впливу на вивчений показник.  

Ранжований ряд переваг впливу якісних факторів на процеси зволоження та 

грануляції (у1) має наступний вигляд: А > D > res > B. Фактор С виявився 

статистично незначущим. Позначення «res» вказує, що між рівнями вивчених 

факторів є взаємодія, тобто в залежності від того який рівень одного фактору 

вивчається, буде змінюватися вплив рівнів іншого фактора на вивчених 

показники. 

Вплив найбільш значущого фактору А (наповнювачів) на процеси 

зволоження та грануляції маси для таблетування, відображено на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 Вплив наповнювачів на процеси зволоження та грануляції маси для 

таблетування 
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З рис. 4.1 видно, що найкраще процеси зволоження та грануляції проходили 

при використанні в якості наповнювачів МКЦ 101 (4,25 бала) та МКЦ 102 (4,12 

бала), які мали перевагу над лактозою моногідратом (3,25 бала) і сахарозою (2,18 

бала).  

Подібним чином аналізували вплив для інших двох значущих факторів. 

Встановлено, що лідером серед вивчених зв'язуючих розчинів за позитивним 

впливом на процеси зволоження та грануляції є 5 % спиртовий розчин плаздону К 

25 (4,12 бала), йому поступається 5 % спиртовий розчин ГПМЦ (3,43 бала) і 5 % 

крохмальний клейстер (3,37 бала), а на останньому місці стоїть 5 % розчин МЦ 15 

(2,87 бала).  

Найкраще процеси зволоження та грануляції проходили при використанні в 

якості розпушувача поліплаздону XL 10 (3,75 бала). Наступні місця в ряду 

переваг займали натрію кроскармелоза (3,6 бала), натрію КМК (3,37 бала) і 

крохмаль картопляний (3,12 бала). 

При проведенні технологічних стадій зволоження та грануляції можливі 

матеріальні втрати маси для таблетування, які важливо враховувати для 

збереження кількісного вмісту компонентів таблеток. 

Ранжований ряд переваг впливу вивчених факторів на втрату в масі при 

зволоженні та грануляції (у2) виглядає наступним чином: D > А > С > res > B. 

Вплив найбільш значущого фактору D, а саме зв’язуючих речовин на втрату в 

масі при зволоженні та грануляції, зображено на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 Вплив зв'язуючих речовин на втрату в масі при зволоженні та 

грануляції маси для таблетування 
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Найменші втрати в масі при зволоженні та грануляції були при 

використанні 5 % спиртового розчину плаздону К 25 (0,62 %), який має переваги 

над 5 % спиртовим розчином ГПМЦ (3,17 %), 5 % розчином МЦ 15 (4,21 %) і 5 % 

крохмальним клейстером (4,92 %). 

Серед вивчених наповнювачів найменшу втрату в масі при зволоженні та 

грануляції забезпечували МКЦ 102 (2,57 %) і МКЦ 101 (2,83 %). Вказані ДР 

мають перевагу над лактозою моногідратом (3,05 %) і сахарозою (4,46 %). 

Регулятори вологи кремнію діоксид колоїдний безводний (2,57 %) і неусілін 

UFL 2 (2,71 %) в однаковій мірі впливали на даний параметр і мали перевагу над 

неусіліном US 2 (3,55 %) і магнію карбонатом легким (4,08 %).  

Найменші втрати в масі при зволоженні та грануляції спостерігалися при 

використанні в якості розпушувача поліплаздону XL 10 (2,48 %), який мав 

перевагу над натрію кроскармелозою (3,42 %), натрію КМК (3,48 %) та 

крохмалем картопляним (3,52 %). 

Вивчені фактори за впливом на текучість маси для таблетування (у3) можна 

розмістити наступним чином: D > А > С > B > res. Вплив найбільш значущого 

фактору D, а саме зв'язуючих речовин на даний показник зображено на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3 Вплив зв'язуючих речовин на текучість маси для таблетування 

 

Встановлено, що найкраща текучість маси для таблетування була при 

використанні в якості зв'язуючої речовини крохмального клейстеру (6,93 с/100 г), 

за ним можна розмістити МЦ 15 (7,20 с/100 г), далі – спиртовий розчин ГПМЦ 
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(8,57 с/100 г) і найгірше себе проявив спиртовий розчин плаздону К 25 (23,92 

с/100 г). 

Вплив наповнювачів на текучість маси для таблетування має наступний ряд 

переваг: сахароза (7,02 с/100 г) > лактози моногідрат (8,31 с/100 г) > МКЦ 102 

(14,48 с/100 г) > МКЦ 101 (16,81 с/100 г). 

Найкраща текучість мас була при використанні кремнію діоксиду 

колоїдного безводного (8,32 с/100 г), якому поступаються неусілін UFL 2 

(9,60 с/100 г) та неусілін US 2 (15,31 с/100 г). Найгірші результати текучості маси 

для таблетування отримали при веденні до складу магнію карбонату легкого 

(13,4 с/100 г).  

При вивченні впливу розпушувачів на текучість маси для таблетування було 

встановлено, що найкраще значення забезпечує використання поліплаздону XL 10 

(8,37 с/100 г), який мав переваги над натрію кроскармелозою (10,60 с/100г), 

натрію КМК (12,77 с/100 г) і крохмалем картопляним (14,88 с/г). 

Вплив вивчених факторів на насипну густину маси для таблетування (у4) 

ілюструє наступний ряд переваг: A > D > C > B > res. Вплив найбільш значущого 

фактору А, а саме природи наповнювачів на насипну густину маси для 

таблетування, зображено на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4 Вплив наповнювачів на насипну густину маси для таблетування 

 

Як показує рис. 4.4, найбільше значення насипної густини маси для 

таблетування було отримано при введенні до її складу сахарози (0,625 г/см
3
), яка 
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мала перевагу над лактози моногідратом (0,562 г/см
3
), МКЦ 102 (0,387 г/см

3
) і 

МКЦ 101 (0,375 г/см
3
). 

Встановлено, що серед зв'язуючих речовин найбільшу насипну густину 

маси для таблетування забезпечував крохмальний клейстер (0,537 г/см
3
). Меншу 

насипну густину мали маси, які зволожували водним розчином МЦ 15 

(0,525 г/см
3
), спиртовим розчином ГПМЦ (0,500 г/см

3
) і спиртовим розчином 

плаздону К 25 (0,400 г/см
3
). 

Вплив регуляторів вологи на насипну густину маси для таблетування можна 

проілюструвати таким рядом переваг: магнію карбонат легкий (0,525 г/см
3
) > 

неусілін US 2 (0,475 г/см
3
) > неусілін UFL 2 (0,475 г/см

3
) > кремнію діоксид 

колоїдний безводний (0,45 г/см
3
). 

Серед вивчених розпушувачів найбільше значення насипної густини маси 

для таблетування забезпечував натрію КМК (0,512 г/см
3
), який мав перевагу над 

крохмалем картопляним (0,500 г/см
3
), натрію кроскармелозою (0,487 г/см

3
) і 

поліплаздоном XL 10 (0,462 г/см
3
). 

Враховуючи те, що засипка матриці масою для таблетування у всіх серіях 

дослідів була доброю, тому оцінку процесу пресування (у5) проводили лише за 

адгезією маси до прес-інструменту за 5-ти бальною шкалою, критерії оцінки 

наведені в додатку М.  

Ранжований ряд переваг, який відображає вплив якісних факторів на процес 

пресування таблеток МАЛІПОЛ (у5) має такий вигляд: D > A = B > C.  

Вплив найбільш значущого фактору D, а саме природи зв'язуючих речовин 

на процес пресування таблеток зображено на рис. 4.5. Даний рисунок ілюструє, 

що найкраще процес пресування досліджуваних таблеток проходив при 

використанні водного розчину МЦ 15 (5,0 бала) і спиртового розчину ГПМЦ (5,0 

бала), які мали перевагу над крохмальним клейстером (4,62 бала) і спиртовим 

розчином плаздону К 25 (4,25 бала).  
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Рис. 4.5 Вплив зв'язуючих речовин на процес пресування таблеток 

МАЛІПОЛ 

 

Серед вивчених наповнювачів найкраще на процес пресування таблеток 

впливала сахароза (5,00 бала), яка мала переваги над МКЦ 101 (4,87 бала), МКЦ 

102 (4,75 бала) та лактози моногідратом (4,25 бала). 

Ранжований ряд впливу розпушувачів на процес пресування таблеток 

МАЛІПОЛ виглядає таким чином: крохмаль картопляний (5,0 бала) > поліплаздон 

XL 10 (4,87 бала) > натрію КМК (4,75 бала) > натрію кроскармелоза (4,25 бала). 

Кремнію діоксид колоїдний безводний (4,87 бала), магнію карбонат легкий 

(4,87 бала) та неусілін US 2 (4,87 бала) в однаковій мірі впливали на процес 

пресування таблеток і мали перевагу над неусіліном UFL 2 (4,25 бала). 

Оцінку зовнішнього вигляду таблеток (у6) проводили за якістю поверхні 

таблетки та однорідністю її забарвлення за 5-ти бальною шкалою, критерії оцінки 

наведені в додатку М. 

Вплив вивчених факторів на зовнішній вигляд таблеток (у6) проявлявся 

наступним чином: B > D > A > C = res. Вплив найбільш значущого фактору В 

(виду розпушувача) на зовнішній вигляд таблеток відображено за допомогою 

діаграми на рис. 4.6. Як показує рисунок ряд переваг для розпушувачів за їх 

впливом на зовнішній вигляд таблеток має такий вигляд: поліплаздон XL 10 (4,37 

бала) > натрію КМК (4,25 бала) > натрію кроскармелоза (3,75 бала) > крохмаль 

картопляний (3,37 бала). 



107 

 
Рис. 4.6 Вплив розпушуючих речовин на зовнішній вигляд таблеток 

МАЛІПОЛ 

 

Вплив зв'язуючих речовин на зовнішній вигляд таблеток, який зображено на 

рис. 4.7 показує, що найкращий зовнішній вигляд мали таблетки при використанні 

в якості зволожувача 5 % спиртового розчину ГПМЦ (4,37 бали), який має 

перевагу над 5 % спиртовим розчином плаздону К 25 (4,00 бали), 5 % розчином 

МЦ 15 (3,75 бали) та 5 % крохмальним клейстером (3,62 бали). 

 

Рис. 4.7 Вплив зв'язуючих речовин на зовнішній вигляд таблеток МАЛІПОЛ 

 

Вплив наповнювачів на зовнішній вигляд таблеток МАЛІПОЛ можна 

проілюструвати наступним рядом переваг: МКЦ 101 (4,25 бала) > лактози 

моногідрат (4,00 бала) > сахароза (3,87 бала) > МКЦ 102 (3,50 бала). 

Серед вивчених регуляторів вологи на першому місці за позитивним 

впливом на зовнішній вигляд таблеток стоїть кремнію діоксид колоїдний 

безводний (4,12 бала), за ним – неусілін US 2 (4,00 бала) і магнію карбонат легкий 

(4,00 бала), які мали перевагу над неусіліном UFL 2 (3,62 бала). 
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Вплив вивчених факторів на однорідність маси таблеток (у7) можна 

проілюструвати наступним рядом переваг: A > D > res > C > B. Вплив найбільш 

значущого фактору А (наповнювачів) на однорідність маси таблеток, зображено 

на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8 Вплив наповнювачів на однорідність маси таблеток МАЛІПОЛ 

 

Згідно рис. 4.8, можна побачити, що найкращі результати однорідності маси 

таблеток було отримано при використанні в якості наповнювачів МКЦ 102 

(±1,61 %) та МКЦ 101 (±1,65 %), які мають істотну перевагу над іншими 

наповнювачами, а саме сахарозою (±3,06 %) і лактози моногідратом (±3,43 %). 

 

 

Рис. 4.9 Вплив зв’язуючих речовин на однорідність маси таблеток 

МАЛІПОЛ 

 

Серед досліджених зв'язуючих речовин (рис. 4.9) за позитивним впливом на 

однорідність маси таблеток на першому місці стоїть 5 % розчин Плаздону К 25 
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(±1,38 %), який має перевагу над 5 % крохмальним клейстером (±2,30 %), 5 % 

розчином МЦ 15 (±2,82 %) та 5 % спиртовим розчином ГПМЦ (±3,26 %).  

Вплив регуляторів вологи на однорідність маси таблеток МАЛІПОЛ, який 

зображено на рис. 4.10, показує наступний ряд переваг: кремнію діоксид 

колоїдний безводний (±2,26 %) > магнію карбонат легкий (±2,27 %) > неусілін 

UFL 2 (±2,32 %), > неусілін US 2 (±2,90 %). 

 

Рис. 4.10 Вплив регуляторів вологи на однорідність маси таблеток 

МАЛІПОЛ 

 

Ряд переваг для розпушувачів за їх впливом на однорідність маси таблеток 

має наступний вигляд: поліплаздон XL 10 (±2,11 %) > натрію кроскармелоза 

(±2,40 %) > крохмаль картопляний (±2,52 %), > натрію КМК (±2,73 %). 

Ранжований ряд переваг якісних факторів за впливом на стираність 

таблеток (у8) має наступний вигляд: D > res >A > C. Фактор В за результатами 

статистичної обробки виявився статистично незначущим.  

Вплив найбільш значущого фактору D, а саме зв'язуючих речовин на 

стираність таблеток МАЛІПОЛ зображено на рис. 4.11, який показує, що 

найбільш стійкими до стираності були серії, в яких в якості зволожувача 

використовували 5 % крохмальний клейстер (0,08 %) та 5 % спиртовий розчин 

ГПМЦ (0,09 %). Дані зв'язуючі речовини мали перевагу над 5 % розчином МЦ 15 

(0,14 %) та 5% спиртовим розчином Плаздону К 25 (0,19 %). 
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Рис. 4.11 Вплив зв'язуючих речовин на стираність таблеток МАЛІПОЛ 

 

Вплив наповнювачів на стираність таблеток МАЛІПОЛ (рис. 4.12), можна 

проілюструвати таким рядом переваг: МКЦ 101 (0,07 %) > МКЦ 102 (0,12 %) > 

лактози моногідрат (0,13 %) > сахароза (0,17 %). 

 

 

Рис. 4.12 Вплив наповнювачів на стираність таблеток МАЛІПОЛ 

 

Вплив регуляторів вологи на стираність досліджуваних таблеток зображено 

на рис. 4.13. Серед вивчених регуляторів вологи найменше значення стираності 

таблеток забезпечував неусілін UFL 2 (0,08 %), за ним розташувався – кремнію 

діоксид колоїдний безводний (0,11 %), які мали перевагу над неусіліном US 2 

(0,13 %) та магнію карбонатом легким (0,18 %).  
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Рис. 4.13 Вплив регуляторів вологи на стираність таблеток МАЛІПОЛ 

 

Вплив вивчених факторів на стійкість таблеток до роздавлювання (у9) 

ілюструє наступний ряд переваг: A > D > B > C. За допомогою діаграм на рис. 

4.14 відображено вплив рівнів найбільш значущого фактору А (наповнювачів) на 

стійкість таблеток до роздавлювання. 

 

Рис. 4.14 Вплив наповнювачів на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до 

роздавлювання 

 

Вплив наповнювачів на стійкість таблеток до роздавлювання можна 

проілюструвати наступним рядом переваг: сахароза (115,2 Н) > лактози 

моногідрат (100,2 Н) > МКЦ 101 (79,3 Н) > МКЦ 102 (70,8 Н). В загальному 

можна зазначити, що в даному експерименті всі серії таблеток МАЛІПОЛ мали 

високу стійкість до роздавлювання, яка відповідала вимогам ДФУ. 

Вплив зв'язуючих розчинів на стійкість досліджуваних таблеток до 

роздавлювання зображено на рис. 4.15. 
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Рис. 4.15 Вплив зв'язуючих речовин на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до 

роздавлювання 

 

Як показує рис. 4.15, ранжований ряд переваг впливу зв'язуючих речовин на 

стійкість таблеток МАЛІПОЛ до роздавлювання має наступий вигляд: 5 % 

крохмальний клейстер (112,5 Н) > 5 % спиртовий розчин ГПМЦ (94,4 Н) > 5 % 

розчин МЦ 15 (85,5 Н) > 5 % спиртовий розчин поліплаздону К 25 (73,1 Н). 

 

Рис. 4.16 Вплив розпушувачів на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до 

роздавлювання 

 

Найбільш стійкими до роздавлювання були таблетки (рис. 4.16), які містили 

в своєму складі розпушувач поліплаздон XL 10 (104,2 Н), який має незначні 

переваги над натрію КМК (101,9 Н) та більш суттєві над крохмалем картопляним 

(81,8 Н) і натрію кроскармелозою (77,7 Н) 

Вплив регуляторів вологи на стійкість досліджуваних таблеток до 

роздавлювання зображено на рис. 4.17. 
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Рис. 4.17 Вплив регуляторів вологи на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до 

роздавлювання 

 

Вплив регуляторів вологи на стійкість таблеток до роздавлювання, можна 

проілюструвати таким рядом переваг: неусілін US 2 (100,7 Н) > неусілін UFL 2 

(94,7 Н) > магнію карбонат легкий (86,9 Н) > кремнію діоксид колоїдний 

безводний (83,2 Н). 

Ранжований ряд переваг для відображення впливу якісних факторів на 

розпадання таблеток МАЛІПОЛ (у10), має такий вигляд: A > C > D > res > B. 

Вплив найбільш значущого фактору А, а саме природи наповнювачів на час 

розпадання досліджуваних таблеток зображено на рис. 4.18. 

 

Рис. 4.18 Вплив наповнювачів на розпадання таблеток МАЛІПОЛ 

 

Отже, як видно з рис. 4.18, найменший час розпадання був для таблеток, які 

в своєму складі містили сахарозу (21,2 хв) та лактози моногідрат (30,8 хв), а 
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найбільший – для таблеток, до складу яких входили МКЦ 101 (52,1 хв) та МКЦ 

102 (57,9 хв). 

Вплив регуляторів вологи на розпадання таблеток МАЛІПОЛ відображено 

на рис. 4.19. 

 

Рис. 4.19 Вплив регуляторів вологи на розпадання таблеток МАЛІПОЛ 

 

Як показує рисунок 4.19, найшвидше розпадалися таблетки до складу яких 

входив кремнію діоксид колоїдний (26,1 хв), який має суттєві переваги над 

неусіліном UFL 2 (44,4 хв), неусіліном US 2 (44,7 хв) та магнію карбонатом 

легким (46,8 хв). 

Вплив зв'язуючих речовин на розпадання таблеток МАЛІПОЛ відображено 

за допомогою діаграм на рис. 4.20.  

 

Рис. 4.20 Вплив зв'язуючих речовин на розпадання таблеток МАЛІПОЛ 

 

Також це можна проілюструвати таким рядом переваг: 5 % розчин МЦ 15 

(33,3 хв) > 5 % крохмальний клейстер (35,2 хв) > 5 %  спиртовий розчин плаздону  
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К 25 (41,7 хв) > 5 % спиртовий розчин ГПМЦ (51,9 хв). 

Ранжований ряд переваг для розпушувачів (рис. 4.21) за позитивним 

впливом на час розпадання таблеток МАЛІПОЛ має наступний вигляд: натрію 

КМК (34,0 хв) > натрію кроскармелоза (37,4 хв) > крохмаль картопляний (41,6 хв) 

> поліплаздон XL 10 (48,9 хв).  

 

Рис. 4.21 Вплив розпушувачів на розпадання таблеток МАЛІПОЛ 

 

В загальному результати експерименту показали, що всі серії таблеток мали 

достатньо тривалий час розпадання (більш як 15 хв), тому при плануванні 

наступного етапу досліджень особливу увагу приділяли тим ДР, які позитивно 

впливали на даний показник якості. 

Вплив вивчених факторів на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до вологи (у11) 

проявлявся наступним чином: A > C > B > res > D. Вплив найбільш значущого 

фактору А (наповнювачів) на стійкість таблеток вологи відображено на рис. 4.22.  

 

Рис. 4.22 Вплив наповнювачів на стійкість таблеток МАЛІПОЛ вологи. 
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Як показали результати досліджень, найбільш стійкими до вологи були 

таблетки, які містили в своєму складі лактози моногідрат (6,0 %), майже однакові 

результати були отримані при використанні МКЦ 101 (6,7 %) та МКЦ 102 (6,8 %), 

найбільшу кількість вологи поглинули таблетки, до складу яких входила сахароза 

(10,0 %). 

Вплив регуляторів вологи на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до вологи має 

наступний ряд переваг: неусілін US 2 (7,0 %) > неусілін UFL 2 (7,3 %) > магнію 

карбонат легкий (7,5 %) > кремнію діоксид колоїдний безводний (7,7 %). 

Ранжований ряд переваг для розпушувачів за їх впливом на стійкість 

таблеток до вологи має такий вигляд: натрію кроскармелоза (7,21 %) > натрію 

КМК (7,22 %) > крохмаль картопляний (7,38 %) > поліплаздон XL 10 (7,66 %). 

Вплив зв'язуючих речовин на стійкість таблеток до вологи можна 

проілюструвати таким рядом переваг: 5 % крохмальний клейстер (7,20 %) > 5 % 

розчин МЦ 15 (7,28 %) > 5 % спиртовий розчин ГПМЦ (7,47 %) > 5 % спиртовий 

розчин плаздону К 25 (7,51 %). 

Проведені дослідження дозволили вивчити, як впливає природа кожної ДР 

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

таблеток МАЛІПОЛ. На даному етапі експерименту отримали позитивні 

результати за багатьма показниками, однак встановлено, що ні в одній групі ДР 

немає єдиного «лідера», який би покращував одразу всі показники. Тому ми 

застосували функцію бажаності за допомогою якої отримані первинні значення 

найбільш важливих показників було переведено в безрозмірні величини (рис. 

4.23). Це дозволило узагальнити вплив різних рівнів факторів на досліджувані 

показники і визначити лідера у кожній групі ДР. Переведення первинних 

результатів в безрозмірні величини проводили за методикою, яка описана в 

монографії [33].  
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Рис. 4.23 Функція бажаності 
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За впливом на узагальнений показник – функцію бажаності (D) вивчені 

фактори можна розмістити в наступній послідовності: A > B > res > D > C. 

Результати експерименту показали, що найбільш значущий вплив на 

узагальнений показник мають фактори А і В, тобто природа наповнювача та 

розпушувача, а фактори С і D мають менш суттєвий вплив. 

Вплив наповнювачів на функцію бажаності відображено за допомогою 

діаграми на рис. 4.24.  

 

Рис. 4.24 Вплив наповнювачів на функцію бажаності 

 

З рисунку 4.24 видно, що із групи наповнювачів на першому місці 

знаходиться МКЦ 101 (0,70) за нею за позитивним впливом на функцію бажаності 

можна розмістити МКЦ 102 (0,65) та лактози моногідрат (0,65), а на останньому 

місці знаходиться сахароза (0,47). Отже, в наступних дослідженнях в якості 

наповнювача доцільно використовувати МКЦ 101.  

 

Рис. 4.25 Вплив розпушувачів на функцію бажаності 
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За впливом на функцію бажаності розпушувачі (рис. 4.25) можна розмістити 

таким чином: поліплаздон XL 10 (0,74) > натрію КМК (0,64) > натрію 

кроскармелоза (0,60) > крохмаль картопляний (0,51). Враховуючи те, що час 

розпадання отриманих таблеток перевищував 15 хв, який не відповідає 

фармакопейним нормам, було прийнято рішення для подальших досліджень 

вибрати одразу два дезінтегранти, а саме поліплаздон XL 10 та натрію КМК. 

Вплив зв'язуючих речовин на функцію бажаності відображено на рис. 4.26.  

 

Рис. 4.26 Вплив зв'язуючих речовин на функцію бажаності 

 

З рис. 4.26 видно, що найбільше значення функції бажаності отримували 

при використанні 5 % крохмального клейстеру (0,70), який має переваги над 5 % 

розчином МЦ 15 (0,63), 5 % спиртовим розчином ГПМЦ (0,59) та 5 % спиртовим 

розчином плаздону К 25 (0,56). Відповідно, для подальших досліджень з розробки 

оптимального складу таблеток МАЛІПОЛ доцільно як зв’язуючий розчин 

використовувати 5 % крохмальний клейстер. 

 

Рис. 4.27. Вплив регуляторів вологи на функцію бажаності 



120 

Як показує рис. 4.27, в якості регуляторів вологи найкращі характеристики 

за впливом на функцію бажаності має кремнію діоксид колоїдний безводний 

(0,70) за ним розташувався неусілін US 2 (0,61) та неусілін UFL 2 (0,60), а на 

останньому місці – магнію карбонат легкий (0,56). Враховуючи те, що до складу 

таблеток входить доволі високий відсоток вмісту гігроскопічних сухих екстрактів, 

було прийнято рішення в наступному етапі дослідження вивчити одразу два 

регулятора вологи – кремнію діоксид колоїдний безводний та неусілін US 2. 

Отже, на підставі аналізу результатів статистичної оброки для подальших 

досліджень при розробці складу і технології таблеток МАЛІПОЛ були вибрані 

оптимальні ДР, які наведені в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

ДР, які було відібрано для подальших досліджень при розробці складу 

та технології таблеток МАЛІПОЛ 

Фактор Рівень фактору  

А – наповнювачі  а3 МКЦ 101 

В – розпушувачі 
b2 Поліплаздон XL 10 

b4 Натрію КМК 

С – регулятори вологи 
c2 Кремнію діоксид колоїдний безводний 

c3 Неусілін US 2 

D – зв'язуючі речовини d1 5 % крохмальний клейстер 

 

4.2 Вивчення кількісних фармацевтичних факторів при розробці складу 

таблеток на основі екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого 

 

На другому етапі досліджень при розробці складу таблеток МАЛІПОЛ 

проводити дослідження впливу кількісних факторів та технологічних прийомів на 

фармако-технологічні властивості мас для таблетування та показники якості 

таблеток. При плануванні експерименту приймали до уваги результати першого 

етапу досліджень для вибору кількостей ДР. 
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Враховуючи те, що до складу таблеток входить доволі високий відсоток 

вмісту гігроскопічних сухих екстрактів подорожника ланцетолистого та мальви 

лісової, а їх кількість може мати вагомий вплив на фармако-технологічні 

показники якості таблеток, вирішено дослідити оптимальну масу таблетки (х1) та 

кількість наповнювача МКЦ 101 (х2). 

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 способи 

введення натрію КМК в масу для таблетування (х5).  

Також було вирішено дослідити залежність фармако-технологічних 

властивостей мас для таблетування і показників таблеток МАЛІПОЛ від вмісту 

кремнію діоксиду колоїдного безводного (х6), неусіліну US 2 (х7), магнію стеарату 

(х10) у складі таблеток і концентрації крохмального клейстеру (х9). Також 

необхідно встановити, який із двох способів введення неусіліну US 2 (х8) до 

складу таблеток має кращий вплив на їх основні показники.  

Перелік вибраних факторів та їх рівнів, які вивчалися при розробці складу 

таблеток МАЛІПОЛ наведений в табл. 4.4.  

Для вивчення впливу рівнів факторів на фармако-технологічні властивості 

мас для таблетування та основні показники таблеток було використано метод 

випадкового балансу, який дозволяє відсіяти ті рівні факторів, які не доцільно 

більш детального досліджувати при оптимізації складу та технології таблеток і 

вибрати кращі для подальших досліджень [33]. 

 

 



122 

Таблиця 4.4 

Кількісні фактори та їх рівні, які вивчалися при розробці таблеток 

МАЛІПОЛ 

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 натрію КМК , % 3,00 5,00 

х5 – спосіб введення натрію 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 

 

Вміст діючих речовин (сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого) в складі таблеток становив по 0,075 г кожного. 

При складанні рецептури таблеток згідно плану експерименту до 

розрахункової середньої маси таблеток додавали наповнювач – лактози 

моногідрат. 

Матриця планування експерименту та результати дослідження мас для 

таблетування і одержаних таблеток МАЛІПОЛ наведені в табл. 4.5. 
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Матриця планування експерименту та результати досліджень мас для таблетування і таблеток МАЛІПОЛ 
Таблиця 4.5 

 

№ 

серії 

Фактор Відгук 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 

1 + - - + - - + + - - 4,21 6,22 0,42 1,14 0,098 184,2 23,5 9,44 

2 + - + - - + - - + - 3,45 6,76 0,46 1,54 0,116 157,7 21,5 9,45 

3 - + - - - + + - - + 6,30 8,13 0,54 0,88 0,117 129,4 31,0 11,88 

4 + + + + + + + + + + 3,45 6,47 0,44 1,08 0,091 196,9 17,5 11,36 

5 + + - - + - - - - + 4,94 7,33 0,45 3,04 0,107 172,8 17,5 9,44 

6 - + + + - - - + + + 3,67 7,91 0,41 1,24 0,090 181,3 31,0 13,09 

7 + - + + + - - - - + 3,64 7,18 0,50 3,16 0,121 154,5 21,5 11,00 

8 - - - - + + + + + + 2,85 6,50 0,49 1,39 0,098 168,1 41,5 12,65 

9 - - + - + - + - + - 4,63 6,15 0,54 1,58 0,125 134,7 31,0 12,28 

10 - - - + + + - + - - 4,78 6,27 0,49 2,85 0,118 177,4 24,5 12,54 

11 - + + - - - + + - - 4,56 6,11 0,42 0,78 0,095 197,4 30,0 13,34 

12 - - + + - + + - - + 5,30 6,23 0,54 1,73 0,118 147,9 27,0 13,75 

13 + - - - - - - + + + 2,82 6,95 0,38 2,10 0,114 175,4 40,5 11,21 

14 + + + - + + - + - - 5,09 7,87 0,46 1,91 0,098 199,9 25,0 12,49 

15 + + - + - + - - + - 5,33 7,39 0,45 2,04 0,115 193,3 24,0 13,23 

16 - + - + + - + - + - 5,19 5,98 0,52 3,07 0,092 185,8 36,0 14,16 
Примітки: у1 – втрата в масі при зволоженні та грануляції, %; у2 – текучість маси для таблетування, с/100 г; у3 – насипна густина маси для таблетування, г/см

3
; 

у4 – однорідність маси таблеток, ±%; у5 – стираність таблеток, %; у6 – стійкість таблеток до роздавлювання, Н; у7 – розпадання таблеток, хв.; у8 – стійкість 

таблеток до вологи, %. 
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Враховуючи те, що результати оцінки процесів зволоження, грануляції, 

пресування, а також зовнішній вигляд таблеток МАЛІПОЛ практично не 

відрізнялися у всіх серіях даного експерименту, тому порівняльну оцінку даних 

відгуків не проводили. Також дані показники не було включено в табл. 4.5, так як 

статистична обробка однакових результатів експерименту є недоцільною. 

Відповідно нумерація вивчених відгуків в табл. 4.5 і 4.2 не співпадає. 

Визначення значущих факторів і впливу їх рівнів на фармако-технологічні 

властивості маси для таблетування та основні показники таблеток МАЛІПОЛ 

проводили за допомогою діаграм розсіювання [33]. Отримували медіани довжина 

яких вказує на величину впливу досліджуваного фактору на вивчений показник, а 

напрямок орієнтування медіани показує в яку сторону спрямований цей вплив. 

Вплив кількісних факторів на втрату в масі при зволоженні та грануляції 

(у1) зображено на рис. 4.28. 

 

Рис. 4.28 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на втрату в масі при зволоженні та грануляції 

 

На основі діаграми розсіювання встановлено, що найбільш значущим 

фактором, який впливає на втрату в масі при зволоженні та грануляції була 

концентрація крохмального клейстеру (х9), на що вказує найбільша довжина 

медіани, а її напрямок свідчить про те, що збільшення концентрації крохмального 

клейстеру призводить до зменшення втрати в масі. 
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Однакові за довжиною і напрямком отримали діаграми для х8 (спосіб 

введення неусіліну US 2) та х10 (вміст магнію стеарату). Встановлено, що саме 

додавання неусіліну US 2 до маси для таблетування перед грануляцією 

призводить до збільшення втрат. 

Також негативний вплив на втрату в масі при зволоженні та грануляції має 

збільшення вмісту МКЦ 101 (х2) маси для таблетування.  

Всі інші досліджувані фактори не мають суттєвого впливу на втрату в масі 

при зволоженні та грануляції. 

Вплив вивчених факторів на текучість маси для таблетування (у2), 

відображено за допомогою медіан на рис. 4.29. 

 

Рис. 4.29 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на текучість маси для таблетування 

 

З діаграми розсіювання видно, що найбільш значущими за впливом на 

текучість маси для таблетування є фактори х2 і х7 – вміст МКЦ 101 та неусіліну 

US 2, відповідно. Напрямок медіани свідчить, що збільшення кількості МКЦ 101 

у складі маси для таблетування призводить до погіршення її текучості, а 

зростання вмісту неусіліну US 2 та введення його на стадії опудрення (х8) 

позитивно впливали даний показник.  
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Також суттєвий негативний вплив (однакові за довжиною і напрямком 

медіани) на текучість маси проявляли фактори х1 і х10 – середня маса таблеток та 

вміст магнію стеарату у складі маси для таблетування, відповідно.  

Всі інші досліджувані фактори не мають вагомого впливу на текучість маси 

для таблетування. 

Вплив вивчених кількісних факторів на насипну густину маси для 

таблетування (у3) відображено на рис. 4.30.  

 

Рис. 4.30 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на насипну густину маси для таблетування  

 

На основі діаграми розсіювання встановлено, що найбільший вплив на 

насипну густину маси для таблетування має фактор х8 – спосіб введення неусіліну 

US 2, а напрямок медіани свідчить, що при його введенні в масу для таблетування 

перед грануляцією її насипна густина збільшується. 

Також суттєвий вплив (приблизно однакові за довжиною медіани) на 

насипну густину маси для таблетування мають фактори: х1, х5, х7 – середня маса 

таблеток, спосіб введення натрію КМК та кількість неусіліну US 2, відповідно. За 

напрямками медіан можна зробити висновок, що збільшення маси таблетки 

призводить до зменшення насипної густини, введення натрію КМК на стадії 
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опудрення та введення неусіліну US 2 на верхньому рівні – підвищувало насипну 

густину маси для таблетування. Збільшення кількості МКЦ 101 (х2) в складі маси 

для таблетування призводило до зниження її насипної густини.  

Всі інші досліджувані фактори (х3, х4, х9, х10) в межах вивчених інтервалів 

не мають суттєвого впливу на насипну густину маси для таблетування. 

Вплив вивчених кількісних факторів на однорідність маси таблеток (у4) 

МАЛІПОЛ зображено на рис. 4.31. 

 

Рис. 4.31 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на однорідність маси таблеток МАЛІПОЛ 

 

На основі діаграми розсіювання встановлено, що найбільш значущий вплив 

на однорідність маси таблеток МАЛІПОЛ має фактор х5 – спосіб введення натрію 

КМК, а його введення на стадії опудрення гранул негативно впливало на 

однорідність маси досліджуваних таблеток. 

Також суттєвий вплив на однорідність маси одержаних таблеток мали 

фактори х7 та х8, а саме вміст неусіліну US 2 та спосіб його введення в масу для 

таблетування. Напрямок медіани свідчить, що збільшення вмісту неусіліну US 2 
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та введення його на стадії опудрення покращує однорідність маси таблеток 

МАЛІПОЛ. 

Менш вагомий вплив (приблизно однакові за довжиною медіани) на 

однорідність маси досліджуваних таблеток мали фактори: х1 – середня маса 

таблеток та х3 – вміст поліплаздону ХL 10. Напрямок медіани показує, що в 

результаті збільшенні маси таблеток їх однорідність погіршується, а при 

зростанні кількості поліплаздону ХL 10 в складі таблеток, навпаки, покращує 

однорідність маси.   

При збільшенні концентрації крохмального клейстеру (х9) при зволоженні 

маси та збільшенні кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного (х6) і 

магнію стеарату (х10) у складі таблеток – однорідність маси таблеток 

покращується. 

Зміна вмісту МКЦ 101 (х2) у складі таблеток МАЛІПОЛ на однорідність 

маси не впливала.  

 

Рис. 4.32 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на стираність таблеток МАЛІПОЛ 

 

На основі діаграми розсіювання (рис. 4.32) встановлено, що найбільший 

вплив на стираність таблеток МАЛІПОЛ мали фактори: х2 – вміст МКЦ 101, х7 та 
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х8 – вміст неусіліну US 2 та спосіб його введення в масу для таблетування, а 

напрямок медіани свідчить про те, що збільшення вмісту МКЦ 101 та кількості 

неусіліну US 2 і введення його на стадії опудрення покращує стійкість таблеток 

до стирання.  

Також суттєвий вплив на стираність таблеток мають фактори: х5 – спосіб 

введення натрію КМК та х6 – вміст кремнію діоксиду колоїдного безводного в 

складі таблеток (приблизно однакові за довжиною медіани). Напрямок медіан 

показує, що при зменшенні кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного та 

введенні натрію КМК на стадії опудрення гранул покращує стійкість таблеток до 

стирання.  

У найменшій мірі проявляється вплив інших п'яти факторів – із 

збільшенням концентрації крохмального клейстеру (х9), вмісту поліплаздону 

ХL 10 (х3) та натрію КМК (х4) покращується стійкість таблеток до стирання 

таблеток МАЛІПОЛ і навпаки погіршується при збільшення середньої маси 

таблеток (х1) та вмісту магнію стеарату (х10).  

Вплив вивчених кількісних факторів на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до 

роздавлювання (у6) відображено на рис. 4.33.  

 

Рис.4.33 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до роздавлювання 
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На основі діаграми розсіювання встановлено, що найбільш суттєвий вплив 

на стійкість таблеток до роздавлювання має вміст МКЦ 101 (х2) та спосіб 

введення неусіліну US 2 (х8), а напрямок медіани свідчить, що збільшення вмісту 

МКЦ 101 та введення неусіліну US 2 на стадії опудрення гранул покращують 

даний показник. 

Також вагомий вплив на стійкість таблеток до роздавлювання мають 

фактори х4 – вміст натрію КМК та х10 – вміст магнію стеарату, приблизно 

однакові за довжиною медіани. Напрямок медіани показує, що збільшення вмісту 

натрію КМК та зменшення вмісту магнію стеарату позитивно впливають на 

міцність таблетки.  

Збільшення середньої маси таблеток (х1) та концентрації крохмального 

клейстеру (х9) підвищує стійкість таблеток до роздавлювання, а збільшення 

вмісту поліплаздону ХL 10 (х3) та кремнію діоксиду колоїдного безводного (х6) – 

навпаки, знижує. Фактори х5 та х7 в межах вивчених інтервалів майже не 

впливають на даний показник. 

Вплив вивчених кількісних факторів на розпадання таблеток МАЛІПОЛ (у7) 

зображено на рис. 4.34.  

 

Рис. 4.34 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на розпадання таблеток МАЛІПОЛ 
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На основі діаграми розсіювання (рис. 4.34) встановлено, що найбільший 

вплив на час розпадання таблеток МАЛІПОЛ має фактор х1 – середня маса 

таблеток, із збільшенням якої пришвидшується процес розпадання таблеток.  

Також суттєвий вплив на процес розпадання таблеток мають фактори: х4, х6, 

х7 і х9. Із збільшенням вмісту кремнію діоксиду колоїдного безводного (х6) та 

натрію КМК (х4), який вводили на стадії опудрення гранул (х5), процес 

розпадання таблеток МАЛІПОЛ покращувався. Збільшення кількості неусіліну 

US 2 та концентрації крохмального клейстеру мають негативний вплив на даний 

показник. 

Менш вагомий вплив на розпадання таблеток має фактор х10 – вміст магнію 

стеарату в складі таблеток, а напрямок медіани показує, що при зменшенні його 

кількості пришвидшується процес розпадання досліджуваних таблеток.  

В найменшій мірі впливають на час розпадання таблеток МАЛІПОЛ 

фактори х2, х3 та х8. При збільшенні вмісту поліплаздону ХL 10 (х3) в складі 

таблеток та введені неусіліну US 2 на стадії опудрення гранул (х8) пришвидшує 

час їх розпадання, а збільшення вмісту МКЦ 101 (х2) – навпаки, сповільнює. 

 

Рис. 4.35 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до вологи 
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Вплив вивчених факторів на стійкість таблеток до вологи (у8) зображено на 

рис. 4.35. На основі діаграми розсіювання встановлено, що найбільш суттєвий 

вплив на стійкість таблеток МАЛІПОЛ до вологи має фактор х1 – середня маса 

таблеток. Як вказує напрямок медіани при збільшенні маси таблеток 

покращується їх стійкість до вологи.  

Також вагомий вплив на даний показник мають фактори х2 – вміст МКЦ 101 

та х10 – вміст магнію стеарату. Напрямок медіани показує, що при збільшенні 

кількості МКЦ 101 у складі таблеток погіршується їх стійкість до вологи, а при 

зростанні кількості магнію стеарату, навпаки, покращується.  

Негативно на стійкість таблеток до вологопоглинання впливає збільшення 

вмісту натрію КМК (х4), кремнію діоксиду колоїдного безводного (х6), неусіліну 

US 2 (х7), який додається на стадії опудрення (х8) та збільшення концентрації 

крохмального клейстеру (х9) при зволоженні. Фактори х3 та х5 в межах вивчених 

інтервалів мало впливають на волопоглинання таблеток. 

Проведені дослідження дозволили вивчити вплив 10 факторів на 8 

показників (відгуків). З наведених вище рисунків можна зробити висновок, що 

вивчені фактори по-різному впливають на досліджувані відгуки. Тому, доцільно 

використати узагальнений показник – функцію бажаності, для чого отримані 

результати переводили в безрозмірні величини (рис. 4.36). 
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Рис. 4.36 Функція бажаності 
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Визначення значущих факторів за їх впливом на функцію бажаності також 

проводили за допомогою діаграми розсіювання, які зображено на рис. 4.37. 

 

Рис. 4.37 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу кількісних 

факторів на функцію бажаності 

 

На основі діаграми розсіювання встановлено, що найбільш суттєвий вплив 

на функцію бажаності мав фактор х10 – вміст магнію стеарату у складі таблеток 

МАЛІПОЛ, а напрямок медіани вказує, що при його використанні на нижньому 

рівні покращуються значення більшості вивчених показників. 

Також суттєвий вплив на більшість показників мали фактори х1 – середня 

маса таблеток та х3 – вміст поліплаздону ХL 10 в складі таблеток МАЛІПОЛ. В 

загальному на основі аналізу напрямку медіан, які зображені на діаграмі, можна 

стверджувати, що фактори х1, х2, х3, х4, х6, х8, на верхньому рівні покращують 

більшість фармако-технологічних властивостей маси для таблетування та основні 

показники якості таблеток МАЛІПОЛ. Фактори х5 та х10 на верхньому рівні, 

навпаки, дали гірші результати. 

Величини медіан для факторів х7 (вміст неусіліну US 2) та х9 (концентрація 

крохмального клейстеру) показують найменший вплив на функцію бажаності, в 
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той час, як первинні результати за окремими відгуками показували статистичну 

значущість даних факторів.  

Отже, на підставі аналізу результатів статистичної обробки даних з 

вивчення впливу кількісних факторів на властивості мас для таблетування (у1, у2, 

у3) і на основні показники таблеток МАЛІПОЛ (у4, у5, у6, у7, у8) 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 МАЛІПОЛ 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 МАЛІПОЛ і на узагальнений 

показник, тому даний фактор надалі пропонується вивчати на верхньому рівні. 

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 надалі варто було вивчити ретельніше при розробці оптимального складу 

досліджуваних таблеток; 

4) зростання вмісту натрію КМК (х4) у складі таблеток МАЛІПОЛ 

покращувало наступні показники: стійкість таблеток до роздавлювання, 

розпадання та узагальнений показник, тому його включили в наступний етап 

досліджень для більш детального вивчення.  

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

покращувало однорідність маси таблеток, насипну густину та узагальнений 
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показник, тому даний спосіб введення рекомендується при виготовленні таблеток 

МАЛІПОЛ; 

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

рівні покращувало стираність таблеток МАЛІПОЛ, а на верхньому рівні – 

покращувало процес розпадання таблеток та функцію бажаності, тому вплив 

вмісту даної ДР в подальшому раціонально вивчити у більш вужчому діапазоні; 

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

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, 

а також зменшувалися втрати в масі при зволоженні та грануляції, тому 

однозначно при виготовленні таблеток МАЛІПОЛ 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 в подальшому 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 

МАЛІПОЛ до роздавлювання, але дещо погіршувало їх стійкість 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 мас для таблетування і показники таблеток, для 

розробки оптимального складу і технології досліджуваних таблеток МАЛІПОЛ 

було відібрано наступні фактори: х3 – вміст поліплаздону ХL 10, х4 – вміст натрію 
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КМК, х6 – вміст кремнію діоксиду колоїдного безводного і х7 – вміст неусіліну 

US 2. Інші 6 факторів були стабілізовані на оптимальних для них рівнях. 

 

4.3 Оптимізація складу і технології таблеток на основі екстрактів мальви 

лісової і подорожника ланцетолистого 

 

На підставі результатів, які були отримані на другому етапі 

експериментальних досліджень за допомогою методу випадкового балансу, для 

оптимізації складу і технології таблеток МАЛІПОЛ було відібрано такі фактори: 

вміст поліплаздону ХL 10 (х1), натрію КМК (х2), кремнію діоксиду колоїдного 

безводного (х3) та неусіліну US 2 (х4). 

Фактори і їх рівні, які вивчалися при оптимізації складу і технології 

таблеток МАЛІПОЛ, наведені в табл. 4.6.  

Таблиця 4.6 

Кількісні фармацевтичні фактори, які вивчалися при оптимізації 

складу таблеток МАЛІПОЛ 

Фактор 

Рівень фактору 

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 

 

Для вивчення впливу ДР на фармако-технологічні властивості маси для 

таблетування і показники якості таблеток МАЛІПОЛ, з метою вибору їх 
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оптимального співвідношення у складі таблеток, використовували симетричний 

ротатабельний композиційний уніформ-план другого порядку [33]. Зіркове плече 

для вказаного плану експерименту рівне 2.  

Для досягнення необхідної середньої маси таблеток вводили розраховану 

кількість наповнювача МКЦ 101. 

Технологія отримання таблеток на даному етапі дослідження була 

наступною: в ступку поміщали сухі екстракти квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого в розрахованих кількостях, почергово при 

розтиранні додавали наповнювач МКЦ 101, регулятор вологи кремнію діоксид 

колоїдний безводний, дезінтегранти поліплаздон ХL 10 і натрію КМК, 

перемішували до однорідності. Отриману масу зволожували 5 % крохмальним 

клейстером, який вводили в необхідній кількості до одержання однорідно 

зволоженої маси, що вільно комкується. Зволожену масу гранулювали через сито 

з діаметром отворів 2 мм. Вологий гранулят сушили при температурі 40-50 
о
С. 

Суху грануляцію проводили через сито з діаметром отворів 1 мм. Сухий гранулят 

опудрювали неусіліном US 2 і магнію стеаратом та пресували на лабораторному 

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

фаскою, діаметром 13 мм. 

Матриця планування експерименту та результати дослідження мас для 

таблетування та таблеток МАЛІПОЛ наведені в табл. 4.7.  

Враховуючи те, що результати оцінки процесів зволоження, грануляції, 

пресування та зовнішнього вигляду таблеток практично не відрізнялися у всіх 

серіях дослідів, тому дані відгуки (показники) не було включено в статистичну 

обробку результатів. В рівняннях регресії коефіцієнти за вказаними відгуками 

виявились статистично незначущими. Також в статистичну обробку даних не 

включали результати дослідження втрати в масі при зволоженні та грануляції, так 

як неусілін US 2 вводиться на стадії опудрення, відповідно результати статистики 

будуть некоректними. 
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Таблиця 4.7 

Матриця планування експерименту та результати досліджень мас для 

таблетування та таблеток МАЛІПОЛ 

№ серії х1 х2 х3 х4 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

1 + + + + 17,98 0,38 1,57 0,17 125,1 3,76 

2 - + + + 19,00 0,37 2,58 0,12 133,7 5,28 

3 + - + + 20,15 0,36 2,62 0,14 127,8 4,36 

4 - - + + 18,17 0,39 1,97 0,13 121,4 5,58 

5 + + - + 21,91 0,32 2,89 0,15 147,2 5,95 

6 - + - + 20,34 0,34 2,42 0,11 149,2 7,67 

7 + - - + 21,61 0,32 2,40 0,12 150,7 5,41 

8 - - - + 21,48 0,32 2,04 0,12 127,2 7,18 

9 + + + - 19,64 0,35 2,20 0,16 121,0 2,78 

10 - + + - 20,36 0,35 3,50 0,22 131,2 4,63 

11 + - + - 19,89 0,36 1,87 0,13 152,4 4,79 

12 - - + - 19,62 0,36 1,52 0,13 131,8 5,49 

13 + + - - 21,58 0,33 2,76 0,15 138,5 4,55 

14 - + - - 21,41 0,33 4,46 0,19 135,9 6,01 

15 + - - - 21,26 0,34 3,21 0,16 141,0 5,67 

16 - - - - 20,29 0,35 2,71 0,18 155,9 7,35 

17 +α 0 0 0 20,59 0,34 1,89 0,18 163,2 5,74 

18 -α 0 0 0 20,94 0,34 2,11 0,19 158,7 7,93 

19 0 +α 0 0 20,63 0,35 2,89 0,12 159,3 6,55 

20 0 -α 0 0 22,10 0,32 2,58 0,14 158,6 7,33 

21 0 0 +α 0 18,50 0,39 1,83 0,18 131,2 4,90 

22 0 0 -α 0 22,57 0,31 2,28 0,14 176,0 7,21 

23 0 0 0 +α 21,70 0,34 1,82 0,14 167,5 7,16 

24 0 0 0 -α 20,90 0,34 2,99 0,17 159,9 5,53 

25 0 0 0 0 20,28 0,36 2,33 0,19 176,3 5,71 

26 0 0 0 0 19,94 0,36 1,40 0,19 163,9 5,15 

27 0 0 0 0 19,55 0,37 1,81 0,16 176,2 5,95 

28 0 0 0 0 20,37 0,35 2,23 0,18 181,2 4,84 

29 0 0 0 0 19,99 0,35 2,04 0,14 189,1 4,64 

30 0 0 0 0 20,57 0,36 1,94 0,17 178,1 3,94 

31 0 0 0 0 20,12 0,36 1,91 0,17 177,5 5,21 
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Примітки: y1 – текучість маси для таблетування, с/100 г; y2 – насипна 

густина маси для таблетування, г/см
3
; y3 – однорідність маси таблеток, ±%; y4 – 

стираність таблеток, %; y5 – стійкість таблеток до роздавлювання, Н; y6 – 

розпадання таблеток, хв. 

Отримані результати дослідження піддавали статистичній обробці, яка 

дозволила виявити не лише значущі коефіцієнти, але й встановити можливу 

взаємодію між факторами, які вивчалися. Для кожного досліджуваного показника 

(відгуку) проводили розрахунки дисперсії досліду та коефіцієнтів регресії. 

Проводили перевірку статистичної значущості коефіцієнтів і після виключення 

незначущих коефіцієнтів будували рівняння регресії. Також для кожного 

показника проводили перевірку адекватності моделі, тобто чи модель адекватно 

описує досліджуваний процес. 

Модель другого порядку для 4-х факторів має наступний вигляд: 

у = b0х0 + b1х1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b12x1x2 + b13x1x3 + b14x1x4 + b23x2x3 + 

b24x2x4 + b34x3x4 + b11x1
2
 + b22x2

2
 + b33x3

2
 + b44x4

2
 

В результаті статистичної обробки даних отримували рівняння для кожного 

показника на основі якого будували графіки однофакторних залежностей – лінії 

рівного виходу для значущих факторів. 

Взаємозв'язок між вивченими факторами та текучістю мас для 

таблетування, після виключення незначущих коефіцієнтів, 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). В рівнянні регресії статистично незначущими 

виявилися коефіцієнти b1, b4, b13, b14, b23, b22, b44.  

На основі отриманих результатів будували графіки однофакторних 

залежностей для значущих факторів x2 та x3. Залежність текучості маси для 

таблетування від вмісту натрію КМК (x2) при різних рівнях факторів х1, х3 і х4 

наведено на рис. 4.38.  
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Рис. 4.38 Залежність текучості маси для таблетування від вмісту натрію 

КМК 

 

Як видно з рис. 4.38, є кілька залежностей текучості маси для таблетування 

від вмісту натрію КМК. Перша залежність показує, що при збільшенні кількості 

натрію КМК значення текучості покращується (лінії 2 і 3). Це спостерігалося в 

тих випадках коли всі інші фактори вивчалися верхньому рівні і верхній 

«зірковій» точці.  

Другий вид залежності вказує на те, що при збільшенні вмісту натрію КМК 

від 3 до 5 % покращується текучість маси для таблетування, а при подальшому 

збільшенні до 7 % дана властивість погіршується (лінії 1 і 4). Це спостерігалося, 

коли всі інші фактори вивчалися на основному та нижньому рівнях.  

Третя залежність свідчить, що при збільшенні вмісту натрію КМК від 3 до 

7 % погіршується текучість маси для таблетування (лінія 5). Це спостерігалося, 

коли всі інші фактори вивчалися на нижній «зірковій» точці. 

Залежність текучості маси для таблетування від вмісту кремнію діоксиду 

колоїдного безводного у її складі (x3) наведено на рис. 4.39, з якого видно, що із 

збільшенням в складі суміші для таблетування вмісту кремнію діоксиду 

колоїдного безводного від 2 до 6 % текучість маси покращувалася, не залежно від 

того на якому рівні вивчалися всі інші фактори. 

 

Номер 
лінії 

х1 х3 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. 4.39 Залежність текучості маси для таблетування від вмісту кремнію 

діоксиду колоїдного безводного 

 

Взаємозв'язок між вивченими факторами та насипною густиною маси для 

таблетування, після виключення незначущих коефіцієнтів, описується наступним 

рівнянням регресії: 

у2 = 0,3596 – 0,0025х1 + 0,0169x3 + 0,0045x2x4 + 0,0059x3x4 – 0,0037x1
2
 – 

0,0051x2
2
 – 0,0043x4

2
 

Як свідчать значення коефіцієнтів, найбільш значущим фактором за 

впливом на насипну густину маси для таблетування є фактор x3 – вміст кремнію 

діоксиду колоїдного безводного. В рівнянні регресії статистично незначущими 

виявилися коефіцієнти b2, b4, b12, b13, b14, b23, b33. 

На основі отриманих результатів будували графіки однофакторних 

залежностей для значущих факторів x1 та x3. 

Залежність насипної густини від вмісту поліплаздону ХL 10 (x1) у складі 

маси для таблетування наведено на рис. 4.40. Наведені лінії рівного виходу (1, 2, 

3, 4, 5), які зображені на даному рисунку, показують, що при зростанні вмісту 

поліплаздону ХL 10 (x1) від 4 до 6 % у складі маси для таблетування її насипна 

густина збільшується, а подальше збільшення до 8 % призводить до її зменшення. 

Причому це спостерігалося не залежно від того на якому рівні вивчалися всі інші 

фактори.  

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. 4.40 Залежність насипної густини маси для таблетування від вмісту 

поліплаздону ХL 10  

 

Залежність насипної густини від вмісту кремнію діоксиду колоїдного 

безводного (x3) у складі маси для таблетування наведено на рис. 4.41.  

  
Рис. 4.41 Залежність насипної густини маси для таблетування від вмісту 

кремнію діоксиду колоїдного безводного  

 

Всі лінії, які зображені на рисунку, показують чітку залежність насипної 

густини маси для таблетування від вмісту кремнію діоксиду колоїдного 

Номер 
лінії 

х2 х3 х4 

1 0 0 0 

2 1 1 1 

3 2 2 2 

4 -1 -1 -1 

5 -2 -2 -2 

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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безводного, а саме збільшення його кількості в складі від 2 до 6 % підвищувало 

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

Взаємозв'язок між вивченими факторами і однорідністю маси таблеток 

МАЛІПОЛ, після виключення незначущих коефіцієнтів, 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
 

Як свідчать значення коефіцієнтів, 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. В рівнянні регресії статистично незначущими виявилися коефіцієнти b1, b13, 

b23, b11, b33. 

На основі отриманих результатів будували графіки однофакторних 

залежностей для значущих факторів x2, x3 та x4. 

Залежність однорідності маси таблеток МАЛІПОЛ від вмісту натрію КМК 

(x2) у складі таблеток зображено на рис. 4.42.  

  
Рис. 4.42 Залежність однорідності маси таблеток МАЛІПОЛ від вмісту 

натрію КМК (x2)  

 

З рис. 4.42 видно, що є декілька залежностей однорідності маси таблеток 

МАЛІПОЛ від вмісту натрію КМК в їх складі. Перша залежність показує, що при 

Номер 
лінії 

х1 х3 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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збільшенні кількості натрію КМК в складі таблеток однорідність їх маси 

покращувалася (лінія 3). Це відбувалося в тому випадку, коли всі інші фактори 

вивчалися на верхній «зірковій» точці.  

Другий вид залежності показує, що при збільшенні вмісту натрію КМК від 3 

до 5 % покращується однорідність маси таблеток, а при подальшому його 

збільшенні до 7 % даний показник погіршується (лінія 1). Це спостерігалося, коли 

всі інші фактори вивчалися на основному рівні. Така сама залежність 

спостерігалася, коли всі інші фактори вивчалися на верхньому рівні (лінія 2), 

тобто при подальшому збільшенні вмісту натрію КМК від 6 до 7 % погіршувалася 

однорідність маси таблеток МАЛІПОЛ. 

Третя залежність свідчить, що при збільшенні вмісту натрію КМК від 3 до 

7 % однорідність маси таблеток погіршується (лінії 4, 5). Це спостерігалося, коли 

всі інші фактори вивчалися на нижньому рівні та нижній «зірковій» точці. 

Вплив кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного (x3) на 

однорідність маси таблеток МАЛІПОЛ зображено на рис. 4.43.  

 
Рис. 4.43 Вплив кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного на 

однорідність маси таблеток МАЛІПОЛ 

 

При аналізі ліній на даному рисунку виявлено цікаву залежність 

однорідності маси таблеток МАЛІПОЛ від вмісту кремнію діоксиду колоїдного 

безводного в їх складі. При зростанні вмісту кремнію діоксиду колоїдного 

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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безводного в складі таблеток покращується їх однорідність маси (лінії 1, 2, 4, 5). 

Це спостерігалося при вивченні інших факторів в нижній «зірковій» точці, на 

нижньому рівні, на основному та верхньому рівнях, і лише при вивченні всіх 

інших факторів на верхній «зірковій» точці збільшення кількості кремнію 

діоксиду колоїдного безводного призводило до погіршення однорідності маси 

досліджуваних таблеток. 

Вплив кількості неусіліну US 2 (x4) на однорідність маси таблеток 

МАЛІПОЛ наведено на рис. 4.44.  

 
Рис. 4.44 Вплив кількості неусіліну US 2 на однорідність маси таблеток 

МАЛІПОЛ 

 

Як показують лінії на рис. 4.44, є три види залежностей однорідності маси 

таблеток МАЛІПОЛ від вмісту неусіліну US 2. Перша залежність показує, що при 

збільшенні кількості неусіліну US 2 в складі таблеток, значення їх однорідності 

маси покращується (лінія 5). Це відбувалося в тому випадку, коли всі інші 

фактори вивчалися на нижній «зірковій» точці.  

Другий вид залежності показує, що при збільшенні вмісту неусіліну US 2 

від 1 до 4 % однорідність маси таблеток покращується, а при подальшому його 

збільшенні до 5 % даний показник погіршується (лінії 1 і 4). Це спостерігалося, 

коли всі інші фактори вивчалися на нижньому та основному рівнях.  

Номер 
лінії 

х1 х2 х3 

1 0 0 0 

2 1 1 1 

3 2 2 2 

4 -1 -1 -1 

5 -2 -2 -2 
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Третя залежність свідчить, що при збільшенні вмісту неусіліну US 2 від 1 до 

3 % покращується однорідність маси таблеток МАЛІПОЛ, а при подальшому його 

збільшенні від 3 до 5 % даний показник погіршується (лінії 2, 3). Це 

спостерігалося, коли всі інші фактори вивчалися на верхньому рівні та верхній 

«зірковій» точці. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами і стираністю таблеток МАЛІПОЛ, 

після виключення незначущих коефіцієнтів, описується наступним рівнянням 

регресії: 

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

Як свідчать значення коефіцієнтів, найбільш значущими факторами для 

стираності таблеток виявились фактори x4 (кількість неусіліну US 2), а також 

взаємодія між факторами x1 та x4. В рівнянні регресії статистично незначущими 

виявилися коефіцієнти b1, b2, b3, b12, b13, b23, b24, b34, b11, b33, b44. 

На основі отриманих результатів будували графік однофакторних 

залежностей для значущого фактору x4. Вплив кількості неусіліну US 2 на 

стираність таблеток МАЛІПОЛ та наведено на рис. 4.45.  

 
Рис. 4.45 Вплив кількості неусіліну US 2 на стираність таблеток МАЛІПОЛ 

 

Проаналізувавши рис. 4.45, можна зробити висновок, що є кілька 

залежностей стираності таблеток від вмісту неусіліну US 2 в їх складі. Перша 

Номер 
лінії 

х1 х2 х3 

1 0 0 0 

2 1 1 1 

3 2 2 2 

4 -1 -1 -1 

5 -2 -2 -2 
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залежність показує, що при збільшенні вмісту неусіліну US 2 стійкість таблеток 

до стираності покращується (лінії 1, 4, 5). Це відбувалося в тих випадках коли всі 

інші фактори вивчалися на нижній «зірковій» точці, нижньому та основному 

рівнях. І лише при вивченні всіх інших факторів на верхній «зірковій» точці, 

збільшення кількості неусіліну US 2 призводило до погіршення стираності 

таблеток МАЛІПОЛ (лінія 3). 

При вивченні всіх інших факторів на верхньому рівні, зміна вмісту 

неусіліну US 2 в складі таблеток не впливає на їх стираність. 

Взаємозв'язок між вивченими факторами та стійкістю таблеток МАЛІПОЛ 

до роздавлювання, після виключення незначущих коефіцієнтів, описується 

наступним рівнянням регресії: 

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

2
 – 9,69x3

2
 – 7,15x4

2
 

Як свідчать значення коефіцієнтів, найбільш значущим фактором для 

стійкості таблеток до роздавлювання виявився фактор x3 – кількість кремнію 

діоксиду колоїдного безводного. В рівнянні регресії статистично незначущими 

виявилися коефіцієнти b1, b2, b4, b12, b13, b14, b23, b34. 

На основі отриманих результатів будували графік однофакторних 

залежностей для значущого фактора x3.  

Вплив кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного (x3) у складі 

таблеток МАЛІПОЛ на їх стійкість до роздавлювання, наведено на рис. 4.46. Лінії 

рівного виходу (1, 2, 3, 4, 5), які зображені на даному рисунку показують, що при 

збільшенні вмісту кремнію діоксиду колоїдного безводного від 2 до 4 % 

призводить до підвищення стійкості таблеток до роздавлювання, а подальше його 

збільшення до 6 % зменшує стійкість міцність таблеток, причому це 

спостерігалося не залежно від того, на якому рівні вивчалися всі інші фактори.  
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Рис. 4.46 Вплив кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного у складі 

таблеток МАЛІПОЛ на їх стійкість до роздавлювання  

 

Взаємозв'язок між вивченими факторами та розпаданням таблеток, після 

виключення незначущих коефіцієнтів, описується наступним рівнянням регресії: 

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

2
 

Як свідчать значення коефіцієнтів, найбільш значущим фактором для 

розпадання таблеток МАЛІПОЛ є фактор x3 – кількість кремнію діоксиду 

колоїдного безводного. В рівнянні регресії статистично незначущими виявилися 

коефіцієнти b12, b13, b14, b23, b34, b33, b44. 

На основі отриманих результатів будували графіки однофакторних 

залежностей для значущих факторів х1, x2, x3, x4.  

Вплив кількості поліплаздону ХL 10 на розпадання таблеток у складі 

таблеток МАЛІПОЛ на їх стійкість до роздавлювання наведено на рис. 4.47. В 

результаті аналізу ліній (1, 2, 3, 4, 5), встановлено один тип залежності розпадання 

таблеток від вмісту поліплаздону ХL 10, яка вказує на те, що збільшення маси 

поліплаздону ХL 10 лише до 7 % покращує розпадання таблеток, а подальше 

збільшення до 8 % починає призводити до негативного результату. 

  

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. 4.47 Вплив вмісту поліплаздону ХL 10 у складі таблеток МАЛІПОЛ на 

їх розпадання  

 

Вплив кількості натрію КМК (x2) на розпадання таблеток МАЛІПОЛ 

наведено на рис. 4.48. 

 

 
Рис. 4.48 Вплив вмісту натрію КМК на розпадання таблеток МАЛІПОЛ 

 

Як показують лінії на рис. 4.48, є три види залежностей розпадання 

таблеток МАЛІПОЛ від вмісту натрію КМК. Перша залежність показує, що при 

збільшенні вмісту натрію КМК в складі таблеток до 6 % час розпадання таблеток 

Номер 
лінії 

х2 х3 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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зменшується (лінії 4, 5), а при його подальшому збільшенні до 7 % незначно 

впливає на даний показник або навіть починає збільшувати час розпадання. Це 

відбувається в тому випадку, коли всі інші фактори вивчалися на нижньому рівні 

та нижній «зірковій» точці. 

Другий вид залежності показує, що при збільшенні вмісту натрію КМК від 3 

до 5 % покращує процес розпадання таблеток МАЛІПОЛ, а при подальшому його 

збільшенні до 7 % погіршує даний показник (лінії 1, 4). Це спостерігалося, коли 

всі інші фактори вивчалися на основному та верхньому рівнях. 

Третя залежність свідчить, що при збільшенні вмісту натрію КМК до 4 % 

покращується процес розпадання таблеток, а при подальшому його збільшенні до 

7 % погіршується даний показник якості (лінія 3). Це спостерігалося, коли всі інші 

фактори вивчалися на верхній «зірковій» точці. 

Вплив кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного (x3) на розпадання 

таблеток МАЛІПОЛ, наведено на рис. 4.49.  

 

 
Рис. 4.49 Вплив кількості кремнію діоксиду колоїдного безводного на 

розпадання таблеток МАЛІПОЛ 

 

Всі лінії (1, 2, 3, 4, 5), які зображені на рис. 4.49, показують чітку залежність 

часу розпадання таблеток від вмісту кремнію діоксиду колоїдного безводного у їх 
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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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складі, а саме збільшення його кількості від 2 до 6 % зменшує час розпадання 

таблеток, не залежно від того, на якому рівні вивчаються всі інші фактори. 

Вплив вмісту неусіліну US 2 у складі таблеток МАЛІПОЛ на процес їх 

розпадання зображено на рис. 4.50. 

 

 

 

Номер 
лінії 

х1 х2 х3 

1 0 0 0 

2 1 1 1 

3 2 2 2 

4 -1 -1 -1 

5 -2 -2 -2 

 

Рис.4.50 Вплив вмісту неусіліну US 2 у складі таблеток МАЛІПОЛ на 

процес їх розпадання 

 

Проаналізувавши лінії на рис. 4.50, можна зробити висновок, що збільшення 

вмісту неусіліну US 2 у складі таблеток МАЛІПОЛ незначно покращує процес їх 

розпадання. Це відбувалося в тому випадку, коли всі інші фактори вивчалися на 

нижній «зірковій» точці (лінія 5), а коли вони вивчалися на нижньому рівні 

збільшення вмісту неусіліну US 2 взагалі не впливало на процес розпадання 

таблеток (лінія 4). 

Якщо всі інші фактори вивчалися на основному та верхньому рівнях, а 

також на верхній «зірковій» точці, збільшення кількості неусіліну US 2 

призводило до погіршення часу розпадання таблеток (лінії 1, 2, 3).  

На підставі аналізу результатів статистичної обробки даних та отриманих 

рівнянь регресії, з вивчення впливу рівнів факторів на властивості мас для 
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таблетування (у1, у2,) і на основні показники якості таблеток МАЛІПОЛ (у3, у4, у5, 

у6), можна зробити наступні узагальнення: 

1) Зміна кількості поліплаздону ХL 10 в таблетках (Х1) має значущий вплив 

лише на насипну густину маси для таблетування та розпадання таблеток. Як 

показують діаграми, збільшення вмісту поліплаздону ХL 10 від 4 до 6 % 

призводить до зростання насипної густини маси для таблетування, а при 

подальшому збільшенні до 8 % має зворотній ефект. За впливом на показник 

розпадання, найкращі результати були при використанні поліплаздону ХL 10 в 

кількості 7 %, подальше його збільшення до 8 % дає негативний результат. 

Враховуючи те, що розпадання є більш важливим показником якості, а значення 

насипної густини маси для таблетування є задовільним, тому до оптимального 

складу було вирішено включити поліплаздон ХL 10 в кількості 7 %. 

2) Вплив вмісту натрію КМК в таблетках (х2) є значущим для наступних 

показників: текучість маси для таблетування, однорідність маси таблеток, 

розпадання таблеток. Збільшення вмісту натрію КМК від 3 до 7 % покращує 

текучість, якщо всі інші фактори вивчаються на верхньому рівні і верхній 

«зірковій» точці. А коли всі інші фактори вивчаються на основному рівні, 

оптимальний вміст даної ДР – 5%. 

Збільшення вмісту натрію КМК від 3 до 6 % покращує однорідність маси 

таблеток МАЛІПОЛ, якщо всі інші фактори вивчаються верхньому рівні і верхній 

«зірковій» точці. А коли всі інші фактори вивчаються на основному рівні, 

оптимальна кількість даної ДР – 5 %. 

За впливом вмісту натрію КМК на розпадання таблеток, можна зробити 

висновок, якщо всі інші фактори вивчаються на основному, верхньому рівнях та 

верхній «зірковій» точці, оптимальний вміст даної ДР становить – 5%.  

Враховуючи загальний значущий вплив вивчених рівнів натрію КМК на 

досліджувані показники, вирішено його до складу включити в оптимальній 

кількості – 5%. 

3) Вплив вмісту кремнію діоксиду колоїдного безводного у складі таблеток 

(х3) є значущим для багатьох показників: текучість і насипна густина маси для 
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таблетування, однорідність маси таблеток, стійкість таблеток до роздавлювання 

та розпадання таблеток. 

Збільшення вмісту кремнію діоксиду колоїдного безводного від 2 до 6 % 

покращує текучість, насипну густину маси для таблетування та час розпадання 

таблеток, не залежно від того, на якому рівні вивчаються всі інші фактори, тобто 

оптимальним вмістом даної ДР у складі таблеток МАЛІПОЛ є 6 %. 

При зростанні вмісту кремнію діоксиду колоїдного безводного до 6 % в 

складі таблеток, також покращується однорідність їх маси, але якщо всі інші 

фактори не вивчаються на верхній «зірковій» точці. 

Найбільше значення стійкості таблеток до роздавлювання було при 

використанні кремнію діоксиду колоїдного безводного в кількості 4 %, а при 

подальшому її збільшенні до 6 % стійкість таблеток до роздавлювання 

зменшується.  

Враховуючи загальний позитивний вплив кремнію діоксиду колоїдного 

безводного на досліджувані показники та задовільну міцність таблеток, було 

вирішено вводити дану ДР до складу таблеток на верхній «зірковій» точці, а саме 

в кількості – 6 %. 

4) Вплив вмісту неусіліну US 2 у складі таблеток (х4) є значущим для 

наступних показників: однорідність маси таблеток, стираність та розпадання 

таблеток МАЛІПОЛ. 

Враховуючи залежність однорідності маси таблеток від вмісту неусіліну 

US 2, а також те, що всі інші вивчені фактори вибрані на основному, верхньому 

рівнях та верхній «зірковій» точці, оптимальним вмістом неусіліну US 2 можна 

вважати – 3 %, так як подальше збільшення його вмісту призводить до 

погіршення однорідності маси таблеток МАЛІПОЛ. 

При збільшенні вмісту неусіліну US 2 у складі таблеток МАЛІПОЛ їх 

стираність покращується у всіх випадках, за виключенням, коли всі інші фактори 

вивчаються на верхній «зірковій» точці.  
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Якщо всі інші фактори вивчаються на основному і верхньому рівнях та 

верхній «зірковій» точці, збільшення вмісту неусіліну US 2 призводить до 

погіршення процесу розпадання таблеток. 

Враховуючи вище наведене, вирішено неусілін US 2 залишити в складі 

таблеток МАЛІПОЛ на основному рівні, тобто в кількості – 3 %. 

За результатами зроблених висновків вибрано 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 

 

4.4 Розробка технології таблеток на основі екстрактів мальви лісової і 

подорожника ланцетолистого 

 

Для того, щоб ЛЗ виконував своє функціональне призначення, був якісним, 

безпечним та ефективним на всіх етапах його життєвого циклу, він повинен бути 

виготовлений згідно розробленого ТР і проконтрольований у відповідності з 

сучасними вимогами щодо якості, які зазначені в МКЯ. 

Технологічні властивості сухих екстрактів квіток мальви лісової та листя 
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подорожника ланцетолистого вказують на можливість отримання таблеток з 

використанням методу вологої грануляції.  

При виборі оптимальної технологічної схеми виробництва таблеток 

враховано фізико-хімічні і технологічні властивості діючих та ДР, їх кількість в 

складі препарату, стійкість до дії факторів навколишнього середовища та ін. На 

основі отриманого досвіду в результаті проведених експериментальних 

досліджень при розробці складу ЛЗ запропоновано оптимальну технологію та 

порядок введення компонентів, з врахуванням технологічного обладнання 

виробничої дільниці ТОВ «Тернофарм», яка передбачає наступні основні стадії 

процесу:  

- підготовка сировини (просіювання та зважування сировини, 

приготування зволожувача); 

- одержання сухого грануляту (змішування, зволожування та волога 

грануляція, сушіння грануляту, сухе гранулювання); 

- приготування маси для таблетування (просіювання та відважування 

компонентів опудрення, опудрення грануляту); 

- таблетування та обезпилення; 

- фасування та пакування таблеток (фасування таблеток в блістери, 

пакування блістерів в пачки та коробки). 

На основі запропонованої технології розроблено технологічну схему 

виробництва таблеток МАЛІПОЛ та проект ТР (додаток Н), який апробовано в 

промислових умовах ТОВ «Тернофарм» (акт апробації від 01.03.2018 р., 

наведений в додатку Ф.5).  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. 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 
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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. 

2. 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 натрію 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 натрію 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.  

3. 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.  

4. Розроблено технологію таблеток методом вологої грануляції та проект ТР 

виробництва таблеток МАЛІПОЛ, який апробовано на ТОВ «Тернофарм» (акт 

апробації від 01.03.2018 р.). 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ ТА 

ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТОЛИСТОГО. ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА 

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

5.1 Обґрунтування специфікації та методів контролю якості таблеток на 

основі екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого 

 

Для обґрунтування цільового профілю якості ЛП, перш за все, потрібно 

мати визначений перелік критеріїв якості для розробленої ЛФ. На основі цих 

критеріїв в подальшому можуть бути визначені потенційні критичні показники 

якості для ЛП. Загальний перелік критеріїв якості включає нормовані фармако-

технологічні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Згідно діючого 

видання ДФУ, розроблений ЛЗ повинен відповідати вимогам загальної статті 

«Таблетки». Нормовані показники якості для ГЛЗ у вигляді таблеток наведені у 

відповідних статтях ДФУ, а також Настанові з якості СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 

«Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності» [38, 39].  

З врахуванням вимог діючого видання ДФУ та нормативних документів 

визначено основні показники якості і критерії прийнятності, які включено до 

специфікації для проведення дослідження контролю якості таблеток на основі 

сухих екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого, а саме: опис, 

ідентифікація, середня маса таблетки, однорідність маси, стиранність, розпадання, 

мікробіологічна чистота, кількісне визначення. 

Розроблено специфікацію та методи контролю на ГЛЗ, які наведено в 

додатку П. Обгрунтування вибраних показників якості та розроблених методик 

контролю викладено нижче. 

Опис. Препарат являє собою таблетки від сірого до сірувато-коричневого 

кольору з білими вкрапленнями, з плоскою поверхнею і фаскою.  
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Колір таблеток – від сірого до сірувато-коричневого, зумовлений сухими 

екстрактами мальви лісової та подорожника ланцетолистого, які входять до 

складу таблеток і задаються на стадії зволоження. Наявні білі вкраплення в 

таблетках зумовлені компонентами білого кольору (неусіліну US 2 та магнію 

стеарату), які задаються в таблетну масу на стадії опудрення. 

Ідентифікація. Ідентифікацію діючих речовин ЛЗ (сухих екстрактів квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого) в проекті МКЯ 

запропоновано проводити методом тонкошарової хроматографії (ДФУ, 2 вид., 

2.2.27, метод ТШХ). 

У відповідності з розробленою методикою для розділення етилацетатного 

витягу препарату, у якості нерухомої фази використовують пластинку Silica gel 

F254 розміром 10*20 см, а як рухому фазу використовують суміш розчинників: 

етилацетат Р : мурашина кислота Р : вода Р (88:6:6). Детекцію плям проводять 

за допомогою УФ-світла за довжини хвилі 365 нм. 

Хроматограма, яка підтверджуює наявність екстрактів листя подорожника 

ланцетолистого та квіток мальви лісової в ГЛЗ представлена на рис. 5.1.  

 

Рис. 5.1 Хроматограма, що одержана в розділі «Ідентичність» 

(довжина хвилі 365 нм) 
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Де, на хроматограмі з ліва на право зазначено: 1 – екстракт листя 

подорожника ланцетолистого; 2 – таблетки на основі екстрактів мальви лісової і 

подорожника ланцетолистого; 3 – екстракт квіток мальви лісової. 

Наявність полісахаридів в таблетках, які в свою чергу містяться в сухих 

екстрактах квіток мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого, 

запропоновано підтверджувати шляхом вилучення їх з препарату за допомогою 

води Р з подальшим осадженням 96 % спирту Р та нагріванням. Випадання осаду 

світло-коричневого кольору вказує на наявність полісахаридів в препараті. 

Середня маса таблеток. Визначення середньої маси таблетки препарату 

проводять відповідно до вимог ДФУ, 2 вид., 2.9.5. Згідно цих вимог відхилення 

середньої маси таблетки від маси (0,550 г), зазначеної у розділі «Склад», не 

повинно перевищувати ± 5 %. Виходячи з цього розраховано відхилення від 

середньої маса таблеток, яке повинно знаходитися у межах від 0,5225 до 0,5775 г. 

Однорідність маси таблеток. Випробування проводять згідно до вимог 

ДФУ, 2 вид., ст. «Однорідність маси для одиниці дозованого ЛЗ» (2.9.5.). 

Згідно діючих вимог ДФУ, 2 вид., ст. «Таблетки», препарат має 

витримувати випробування на однорідність дозованих одиниць (2.9.40), або в 

обгрунтованих і дозволених випадках, випробування на однорідність вмісту і/або 

однорідність маси діючої речовини в одиниці дозованого ЛЗ. Дане випробування 

не поширюється на ЛЗ, що містять ЛРС і лікарські рослинні засоби. Враховуючи 

те, що до розробленого ЛЗ, входять діючі речовини рослинного походження, а 

саме сухі екстракти мальви лісової та подорожника ланцетолистого, відповідно 

для даного препарату дозволяється проводити визначення однорідності маси 

таблеток. 

Досліджувані таблетки мають номінальну масу 0,550 г. Згідно вимог 2 вид. 

ДФУ, для таблеток з масою більше 250 мг, не більше 2-х із 20-ти таблеток можуть 

відхилятися від середнього значення більше ніж на ± 5 %, при цьому маса жодної 

з таблеток не має відхилятися більше ніж на ± 10 %, від визначеної середньої маси 

таблетки. 
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Досліджувані серії таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової та 

подорожника ланцетолистого відповідали вказаним вимогам. 

Стираність. Випробовування проводять відповідно до вимог ДФУ, 2 вид, 

2.9.7. Стираність таблеток повинна бути не більше 1%.  

При виробництві таблеток мають бути вжиті відповідні заходи, що 

забезпечують необхідну механічну міцність і стійкість таблеток до 

роздавлювання і стирання. Це підтверджується випробуваннями «Стираність 

таблеток без оболонки», (2.9.7) і «Стійкість таблеток до роздавлювання» 

(2.9.8). Дані випробування не є обов’язковими при контролі ГЛЗ і так як 

розроблені таблетки мають доволі хорошу міцність (більше 100 Н), тому в 

специфікацію на ГЛЗ вирішили включити лише тест на стираність таблеток.  

Розпадання. Згідно вимог ДФУ*, ст. «Таблетки», таблетки без оболонки, 

мають витримувати випробування на розпадання таблеток (2.9.1). 

Визначення проводять використовуючи прилад з кошиком. Як рідке 

середовище використовують воду Р. У кожну із шести трубок кошика поміщають 

одну таблетку, зверху поміщають диск та опускають кошик у ємність із водою Р. 

Включають прилад на 15 хв. По закінченні зазначеного часу прилад вимикають і 

досліджують стан таблеток. 

Препарат витримав випробування, якщо всі таблетки розпалися за час, який 

не перевищує 15 хв. 

Кількісне визначення. До складу таблеток входять дві діючі речовини, а саме 

сухий екстракт квітів мальви лісової (Malvae sylvestris flov extractum siccum) та 

сухий екстракт листя подорожника ланцетолистого (Plantaginis lanceolataе 

extractum siccum). Згідно розроблених специфікацій, дані сухі екстракти кількісно 

стандартизовані по вмісту суми флавоноїдів та суми полісахаридів, як БАР, які 

відповідають за фармакологічну дію препарату для лікування кашлю при 

захворюваннях органів дихання. Відповідно в специфікації на ГЛЗ також 

запропоновано проводити контроль вмісту суми флавоноїдів та суми 

полісахаридів, а критерії прийнятності (нормування) встановлено з врахуванням 

їх вмісту в діючих речовинах.  
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Кількісне визначення вмісту суми флавоноїдів, в перерахунку на гіперозид, 

проводили методом абсорбційної спектрофотометрії у видимій області спектру 

(ДФУ, ст. 2.2.25), на основі фотометричної реакції утворення забарвленої 

комплексної сполуки флавоноїдів з алюмінію хлоридом у спиртовому середовищі.  

При спектрофотометричному вимірюванні пробу з досліджуваним 

розчином, що не містить розчину алюмінію хлориду, використовують в якості 

контрольного розчину. В результаті чого із спектру поглинання комплексу 

флавоноїдів з алюмінієм хлоридом віднімаються поглинання інших сполук, що 

містяться в екстракті і заважають прямому спектрометричному вимірюванню. 

Вміст суми флавоноїдів в препараті визначали в перерахунку на 

стандартний розчин гіперозиду, оскільки цей флаваноїд присутній в екстрактах 

листя подорожника ланцетолистого та квіток мальви лісової (рис. 5.2). Також 

зафіксовано максимум поглинання оптичної густини випробовуваного розчину 

таблеток на основі екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого, при 

довжині хвилі 410 нм препарату (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.2 Хроматограма розділення стандартного розчину гіперозиду,  

екстрактів листя подорожника ланцетолистого та квіток мальви лісової та 

таблеток на їх основі  
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Де, на хроматограмі з ліва на право зазначено: 1 – розчин порівняння 

гіперозиду; 2 – випробовуваний розчин таблеток, 3 – екстракт квіток мальви 

лісової, 4 – екстракт листя подорожника ланцетолистого. 

 

 

Рис. 5.3 Спектр поглинання розчину комплексу флавоноїдів 

в таблетках з алюмінієм хлоридом (на спектрі з низу вверх: розчин плацебо, 

випробуваний розчин таблеток) 

 

Вміст суми флавоноїдів в специфікаціях на сухі екстракти квіток мальви 

лісової та листя подорожника ланцетолистого становить не менше 1,0 %, у 

перерахунку на суху речовину. Так як до складу таблеток дані екстракти входять 

в кількості по 0,075 г у перерахунку на суху речовину, тому разом їх вміст складає 

– 0,150 г. Відповідно, мінімальний сумарний вміст суми флавоноїдів, в одній 

таблетці, розраховано не менше – 0,00135 г, у перерахунку на гіперозид (з 

врахуванням відхилення – 10%). 

Кількісне визначення вмісту суми полісахаридів проводили стандартним 

методом осадження полісахаридів з водного розчину етанолом 96 %. Вага осаду 

вказує на кількість суми полісахаридів в препараті.  

З метою коректності визначення полісахаридів, для того щоб в осад не 

перейшли допоміжні речовини, які входять до складу препарату і є нерозчинними 
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у воді, попередньо перед осадженням полісахаридів проводять відповідну 

пробопідготовку.  

Вміст суми полісахаридів в специфікаціях на сухі екстракти квіток мальви 

лісової та листя подорожника ланцетолистого становить не менше 20,0 %, у 

перерахунку на суху речовину. Так як вміст сухих екстрактів в одній таблетці 

складає 0,150 г, відповідно мінімальний сумарний вміст суми полісахаридів, в 

одній таблетці, розраховано не менше – 0,027 г (з врахуванням відхилення – 

10 %). 

На основі запропонованих методик контролю якості та специфікації 

розроблено проект МКЯ (додаток П) на ГЛЗ «Таблетки на основі сухих екстрактів 

мальви лісової та подорожника ланцетолистого», який апробовано в лабораторії 

ТОВ «Тернофарм» (акт апробації від 22.02.2018 р, додаток Ф.4).  

Відповідно до вимог ДФУ вивчено валідаційні характеристики методик 

контролю якості на ГЛЗ та підтверджено коректність розроблених методик за 

такими валідаційними критеріями, як робасність, лінійність, правильність, 

прецизійність. 

 

5.2. Мікробіологічні дослідження таблеток на основі екстрактів мальви 

лісової та подорожника ланцетолистого 

 

Для визначення загального числа мікроорганізмів та проведення 

випробування на окремі види мікроорганізмів було розроблено методику 

контролю препарату відповідно до вимог ДФУ 2 вид., розділів 2.6.12, 2.6.31, 5.1.8, 

яка наведена в додатку П. 

Відповідно до вимог загальних статей 2.6.12, 2.6.31, ДФУ 2 вид., було 

проведено перевірку придатності методики випробування мікробіологічної 

чистоти препарату. Принципом якої є кількісне та якісне порівняння 

інтенсивності росту визначених тест-мікроорганізмів в присутності і відсутності 

випробовуваного препарату, в умовах випробування, зазначених в нормативній 

документації.  
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При проведенні випробувань використовували живильні середовища та 

тест-мікроорганізми відповідно до вимог ДФУ. За результатами 

експериментальних досліджень підтверджено, що розроблена методика 

визначення загального числа мікроорганізмів та окремих видів мікроорганізмів, 

наведена в проекті МКЯ для таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової та 

подорожника ланцетолистого, відповідає критеріям діючого видання ДФУ, 

(2.6.12, 2.6.31) і може бути використана при контролі мікробіологічної чистоти 

ГЛЗ.  

Нормування (критерії прийнятності) мікробіологічної чистоти встановлено 

як для препаратів для орального застосування до складу яких входить сировина 

рослинного походження, а саме: 

– загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10
4
 колонієутворюючих 

одиниць (КУО)/г; 

– загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТYМС) – 10
2
 КУО/г; 

– толерантних до жовчі грамнегативних бактерій – 10
2
 КУО/г; 

– відсутність Escherichia coli в 1 г; 

– відсутність Salmonella в 25 г. 

 

5.3. Оцінка показників якості отриманих таблеток на основі екстрактів 

мальви лісової і подорожника ланцетолистого 

 

Виготовлену експериментальну серію з оптимальним складом було 

досліджено за показниками якості, які включені до специфікації на ГЛЗ («Опис», 

«Ідентифікація», «Середня маса», «Однорідність маси», «Стираність», 

«Розпадання», «Кількісне визначення») згідно аналітичних методик контролю 

якості, що зазначені в додатку П. Результати випробувань наведені в табл. 5.1.  

Також було додатково досліджено фармако-технологічні показники, які 

вивчались при розробці оптимального складу, але не було включено в 

специфікацію на ГЛЗ, а саме: текучість маси для таблетування, насипна густина 

маси для таблетування, стійкість таблеток до роздавлювання (табл. 5.2).  
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Таблиця 5.1 

Результати випробувань показників якості таблеток МАЛІПОЛ 

Назва показника Допустимі норми згідно спцифікації Результат 

контролю 

1 2 3 

Опис Таблетки від сірого до сірувато-коричневого 

кольору з білими вкрапленнями, з плоскою 

поверхнею і фаскою. 

Відповідає 

Ідентифікація:   

Сухі екстракти 

квіток мальви лісової 

та листя подорож-

ника ланцетолистого 

Має відповідати п. 2.1 МКЯ. Відповідає 

Полісахариди При додаванні до розчину препарату 96 % 

спирту Р з подальшим нагріванням – 

випадає осад світло-коричневого кольору. 

Відповідає 

Середня маса 

таблетки 

Від 0,5225 г до 0,5775 г. 0,553 г 

Однорідність маси 

таблеток 

Із 20 випробовуваних таблеток допускається 

наявність не більше двох таблеток, що мають 

відхилення від середньої маси на величину 

більше 5 %, не має бути жодної таблетки, що 

мають відхилення від середньої маси на 

величину більше 10 %. 

Відповідає 

(1,67 %) 

Стираність Не більше 1 % 0,17% 

Розпадання Не більше 15 хв. 

 

4,81 хв 

Мікробіологічна 

чистота 

Загальне число аеробних мікроорганізмів 

(ТАМС) – 104 КУО/г; 

Загальне число дріжджових та плісеневих 

грибів (ТYМС) – 102 КУО/г; 

Толерантних до жовчі грамнегативних 

бактерій – 102 КУО/г; 

Відсутність Escherichia coli в 1 г; 

Відсутність Salmonella в 25 г. 

Відповідає 

Кількісне визначення: 

Вміст суми 

флавоноїдів 

Не менше 0,00135 г в одній таблетці  

(у перерахунку на гіперозид) 

0,00156 г 

Вміст суми 

полісахаридів  

Не менше 0,027 г в одній таблетці 0,032 г 
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Таблиця 5.2 

Результати випробувань деяких фармако-технологічних показників 

таблеток МАЛІПОЛ 

у1 у2 у3 

18,2 0,38 142,1 

Примітки: 

у1 − текучість маси для таблетування, с/100 г; 

у2 − насипна густина маси для таблетування, г/см
3
;  

у3 − стійкість таблеток до роздавлювання, Н; 

 

На підставі отриманих результатів дослідження, які зазначені в таблицях 

5.1-5.2, можна стверджувати, що всі результати випробувань серії з оптимальним 

складом вкладаються в допустимі межі, які закладені в специфікацію на ГЛЗ та 

відповідають сучасним фармакопейним вимогам до даної ЛФ. 

 

5.4 Дослідження стабільності таблеток на основі екстрактів мальви лісової 

та подорожника ланцетолистого 

 

Основна мета проведення дослідження стабільності – це отримання даних 

про зміну якості ГЛЗ протягом зберігання, під впливом різних факторів 

навколишнього середовища, таких як температура, вологість і світло, а також 

встановлення рекомендованих умов зберігання та терміну зберігання препарату. 

Для дослідження довгострокової стабільності розроблені таблетки, з 

оптимальним складом, фасували по 10 таблеток в блістери з плівки 

полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої з покриттям термолаком та закладали 

на зберігання при температурі 25 ± 2 
0
С і вологості 60 ± 5%, згідно з вимогами 

Настанови 42-3.3:2004 «Випробування стабільності».  

Аналіз зразків досліджуваної серії проводився згідно плану проведення 

досліджень стабільності (перший рік випробування проводили кожні 3 місяці, а 

наступний рік – кожні 6 міс.) за показниками, які наведені в специфікації та у 
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відповідності до розроблених методик контролю якості на ГЛЗ, які наведені в 

додатку П.  

Випробування показали (див. додаток Р), що протягом 24-х місяців в 

досліджуваній серії таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової та 

подорожника ланцетолистого, яка зберігалась у відповідних умовах та у 

відповідному пакуванні, немає ніякого істотного відхилення по будь-яких фізико-

хімічних, фармако-технологічних та мікробіологічних показниках. Всі результати 

випробувань серії препарату знаходяться в допустимих межах, які закладені в 

специфікації на ГЛЗ.  

На основі отриманих результатів, можна прогнозувати, що за умови 

довгострокового зберігання протягом 2-х років ЛЗ буде стабільним, тому 

рекомендований термін придатності препарату встановлено – 2 роки, а умови 

зберігання – при температурі не вище 25 °С. 

 

5.5 Визначення відхаркувальної активності таблеток на основі екстрактів 

мальви лісової та подорожника ланцетолистого 

 

Вивчення відхаркувальних властивостей таблеток, до складу яких входять 

екстракти мальви лісової та подорожника ланцетолистого, проводили на базі 

віварію Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського.  

Для експерименту було використано здорових мишей-самців BALB/c (20–

25 г). Тварин утримували в стандартних лабораторних умовах при температурі 

(24±1) °С з дванадцятигодинним циклом день/ніч. У мишей був доступ до води та 

їжі ad libitum. Через 10 днів адаптації тварин, їх випадковим чином поділили на 

групи по 10 мишей у кожній. Усім тваринам речовини вводили атравматичним 

зондом інтрагастрально: мишам 1-ї групи – воду дистильовану; 2-ї групи – розчин 

амонію хлориду (1,0 г/кг маси тіла тварини); 3-5 груп – розчинені екстракти з 

квіток мальви лісової (0,062 г/кг), подорожника ланцетолистого (0,062 г/кг) та 

досліджувані таблетки (0,4819 г/кг). Дози було підібрано з урахуванням 
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коефіцієнта видової специфічності за Ю. Р. Риболовлєвим. Введення тривало 5 

днів та не перевищувало об’єму 0,1 мл на 10 г маси тіла. Через 30 хв після 

останнього введення мишам вводили внутрішньочеревно розчин фенолового 

червоного (5 % у фізіологічному розчині, 0,1 мл/10 г маси тіла). Через 40 хв 

тварин було виведено з експерименту, щоб вилучити трахею та бронхіальні 

частини, які поміщали у 2 мл звичайного фізіологічного розчину. Після впливу 

ультразвуку на ізольовані органи протягом 10 хв додавали 0,1 мл 1 М розчину 

натрію гідроксиду.  

Для вимірювання оптичної густини одержаного розчину при довжині хвилі 

546 нм було використано спектрофотометр Lambda 25 (“Perkin Elmer”, США). 

Дані виражали у відсотках від оптичної щільності кожного 

експериментального зразка порівняно з аналізом негативного контролю (інтактні 

тварини). Дію відхаркувальної активності оцінювали за рахунок збільшення 

оптичної густини в межах груп, використовуючи таке рівняння:  

 

відсоток збільшення (%) = [(Dt -D0)/D0 ×100],                    5.1 

 

де:  Dt – оптична густина досліджуваної групи; 

       D0 – оптична густина негативного контролю; 

Таким чином, дані являють собою відсоток збільшення кліренсу 

мокротиння кожним агентом.  

Суть методу: феноловий червоний вводять одразу після використання 

засобів відхаркувальної дії, тоді бронхіальний слиз, що виділяється, набуває 

забарвлення, який аналізують колориметричним методом. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили методами 

варіаційної статистики з використанням U-критерію Манна-Уїтні та критерію 

Стьюдента за допомогою комп’ютерних програм IBM SPSS Statistiса v.10.1 та MS 

Excel 2010 і представляли у вигляді діаграми з результатами різних груп. Для 

оцінки вірогідності одержаних результатів приймали рівень значущості р≤0,05. 
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Результати й обговорення. Як показали результати досліджень, введення 

експериментальним тваринам амонію хлориду, екстрактів із квіток мальви лісової 

і подорожника ланцетолистого та досліджуваних таблеток стимулювало 

секреторну функцію бронхів на 53,33; 13,33; 26,67 і 94,33 % відповідно (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Ефект відхаркувальної активності на експериментальній секреції в 

мишей 

Групи Дози Оптична густина,  

абс. 

Інтактні тварини 10,000 мл/кг 0,030±0,001 

Позитивний контроль (амонію хлорид) 1,000 г/кг 0,046±0,008 

Екстракт із квіток мальви лісової 0,062 г/кг 0,034±0,002 

Екстракт із листя подорожника 

ланцетолистого 

0,062 г/кг 0,038±0,006 

Таблетки на основі екстрактів мальви 

лісової та подорожника ланцетолистого 

0,4819 г/кг 0,0583±0,004 * 

 

Примітка. *– достовірно відносно інтактного контролю, екстракту 

квіток мальви лісової та подорожника ланцетолистого. 

Між групами тварин, яким вводили екстракти з квіток мальви лісової та 

подорожника ланцетолистого, не спостерігали суттєвої різниці. А от у групі 

мишей, яким вводили досліджуваний засіб, відхаркувальна здатність була на 

71,47; 53,42 і 26,74 % більшою за активність екстрактів із квіток мальви лісової та 

листя подорожника ланцетолистого, а також референс-препарату (амонію хлорид) 

відповідно. Така різниця зумовлена помірною подразливою дією екстрактів із 

квіток мальви лісової та подорожника ланцетолистого, які входять до складу 

досліджуваного засобу, на рецептори шлунка, а також розрідженням слизу, 

підсиленням скорочення гладкої мускулатури бронхів [155, 177]. Як відомо, 

активними речовинами листя подорожника є: слиз, флавоноїди, полісахариди, 

іридоїдні глікозиди (аукубін), сапоніни, та органічні кислоти. Слиз, флавоноїди, 
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полісахариди та сапоніни та інші активні речовини екстракту з подорожника 

стимулюють секрецію бронхіальних залоз, збільшуючи таким чином кількість 

мокротиння і знижуючи її в’язкість. Слиз утворює захисний шар, зменшуючи 

подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, підвищує 

муколітичний ефект, знижує подразнення кашльових рецепторів і є бар’єром для 

інфекції. Екстракт із подорожника, завдяки наявності флавоноїдів, іридоїдних 

глікозидів та органічних кислот, має також імуностимулювальну, протизапальну, 

знеболювальну, антигіпоксичну, антибактеріальну і противірусну дію [171, 179]. 

Отже результати досліджень підтвердили, що розроблені таблетки на основі 

екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого мають високу здатність 

секретувати мокротиння і за відхаркувальною активністю на 40,16 % 

перевищують препарат порівняння амонію хлорид. Відповідно будуть проявляти 

достатній терапевтичний ефект та можуть бути рекомендовані для подальших 

досліджень як потенційний ЛЗ з відхаркувальними властивостями. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. 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 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. 

2. Розроблено проект МКЯ на ГЛЗ який апробовано на ТОВ «Тернофарм» 

(акт апробації від 01.03.2018 р.). 

3. Проведено дослідження мікробіологічної чистоти розроблених таблеток. 

Результати експерименту підтверджують, що ЛЗ відповідає чинним вимогам ДФУ 
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щодо препаратів для орального застосування, до складу яких входить сировина 

рослинного походження. Також отримано позитивні результати дослідження 

фізико-хімічних та фармако-технологічних властивостей розроблених таблеток. 

4. 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. 

5. На тваринах досліджено відхаркувальну активність розробленого 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. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

 

1. Белей С.Я. Стечишин І.П., Дуб А.І. Встановлення відхаркуючої 

активності таблеток на основі екстракту квіток мальви лісової та подорожника 

ланцетолистого. Медична та клінічна хімія. 2018. № 3. С. 133-137. (Особистий 

внесок: участь у проведенні експериментальних досліджень, аналіз отриманих 

даних, участь у написанні статті). 

2. Стечишин І. П., Белей С.Я. Таблетки на основі екстракту квіток мальви 

лісової та подорожника ланцетолистого як потенційний відхаркуючий засіб 

нового покоління. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних 

процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІІ наук.-практ. конф. з 

міжн. участю, Тернопіль 27-28 вересня 2018 р. Тернопіль ТДМУ, «Укрмедкнига», 

2018. С. 293-295.  
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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 рослинних ЛЗ 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 

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 
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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 колоїд-

ний 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 натрію 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 натрію 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 
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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 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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Додаток А 

Таблиця А.1 

Характеристика допоміжних речовин 

Назва допоміжної речовини 
Функціональне 

призначення 

Аналітичні 

посилання 

1 2 3 

Целюлоза мікрокристалічна (МКЦ 

101) (Cellulose, microcrystalline) 

Наповнювач ЄФ, 8.0 вид.,  

с. 1824 

Целюлоза мікрокристалічна (МКЦ 

102) (Cellulose, microcrystalline) 

Наповнювач ЄФ, 8.0 вид.,  

с. 1824 

Сахароза (Sucrose) Наповнювач ЄФ, 8.0 вид., 

 с. 3321 

Лактози моногідрат (Lactose, 

monohydrate) 

Наповнювач ДФУ 2 вид. (2 

том), с. 387 

Поліплаздон ХL 10 (crospovidone) Розпушувач 

(дезінтегрант) 

ЄФ, 8.0 вид.,  

с. 1970 

Натрію карбоксиметилкрохмаль 

(Carboxymethylamylum natricum) 

Розпушувач 

(дезінтегрант) 

ЄФ, 8.0 вид.,  

с. 3265 

Натрію кроскармелоза 

(Croscarmellose sodium) 

Розпушувач 

(дезінтегрант) 

ЄФ, 8.0 вид.,  

с. 1774 

Крохмаль картопляний (Starch, 

potato) 

Розпушувач 

(дезінтегрант),  як 

зв’язуюча речовина 

ЄФ, 8.0 вид.,  

с. 3078 

Магнію карбонат легкий 

(Magnesium carbonate, light) 

Поліфункціональна 

речовина, стабілі-

затор гігроскопіч-

них субстанцій 

ДФУ 2 вид. (2 

том), с. 418 

Кремнію діоксид колоїдний 

безводний (Silica, colloidal 

anhydrous) 

Поліфункціональна 

речовина, стабілі-

затор гігроскопіч-

них субстанцій 

ДФУ 2 вид. (2 

том), с. 378 

Неусілін US 2 (магнію 

алюмінометасилікат, Magnesium 

aluminometasilicate) 

Поліфункціональна 

речовина, стабілі-

затор гігроскопіч-

них субстанцій 

Ф. США 

(USP30-NF25)  
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Продовження додатку А 

Продовження табл. А.1 

1 2 3 

Неусілін UFL 2 (магнію 

алюмінометасилікат, Magnesium 

aluminometasilicate) 

Поліфункціональна 

речовина, стабілі-

затор гігроскопіч-

них субстанцій 

ЄФ, 8.0 вид.,  

с. 1521 

Метилцелюлоза (МЦ 15) 

(Methylcellulose) 

Зв’язуюча речовина 

у вигляді розчину 

ДФУ 2 вид. (2 

том), с. 447 

Гідроксипропілметилцелюлоза 

(гіпромелоза, Hypromellose) 

Зв’язуюча речовина 

у вигляді розчину 

ЄФ, 8.0 вид., 

 с. 2466 

Плаздон К 25 (повідон, Povidone) Зв’язуюча речовина 

у вигляді розчину 

ДФУ 2 вид. (2 

том), с. 543 

Магнію стеарат (Magnesium 

stearate) 

Ковзна та анти-

фрикційна речовина 

ЄФ, 8.0 вид.,  

с. 2680 

Вода очищена (Water purified) 

 

Розчинник для 

приготування 

зволожувача 

ДФУ 2 вид. (2 

том), с. 129 

Етанол 96 % Розчинник для 

приготування 

зволожувача 

ДФУ 2 вид. (2 

том), с. 233 
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Додаток Б 

Результати дослідження вмісту екстрактивних речовин та БАР у 

витяжках з ЛРС 

Таблиця Б.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 

флавоноїдів 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 Б.2 

Кількісний вміст екстрактивних речовин та БАР у витяжках з квіток 

мальви лісової при екстрагуванні водою очищеною 

№ 

серії 

Температура 

екстракції, 
0
С 

Вміст екст-

рактивних 

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 
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Продовження додатку Б 

Таблиця Б.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 

флавоноїдів 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 Б.4 

Кількісний вміст екстрактивних речовин та БАР у витяжках з листя 

подорожника ланцетолистого при екстрагуванні водою очищеною 

№ 

серії 

Температура 

екстракції, 
0
С 

Вміст екст-

рактивних 

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 
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Додаток В 
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Додаток Г 
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Додаток Д 

 

 

 

Рис. Д.1 Технологічна схема отримання сухих екстрактів квіток мальви лісової та 

листя подорожника ланцетолистого 
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Додаток Е 
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Продовж. додатка Е 

Таблиця Е.1 

Специфікація  

на мальви лісової квіток екстракт сухий 

Найменування 

показника 
Допустимі норми 

Методи 

контролю 

1 2 3 

Опис Порошок буро-фіолетового кольору. Запах 

слабкий, характерний. 
МКЯ, п. 1 

Ідентифікація   

Мальвін На хроматограмі випробовуваного розчину, 

наявні дві фіолетові зони, що розміщені нижче 

зони на хроматограмі розчину порівняння; 

головна зона (6-малонілмальвін), яка 

розміщена безпосередньо під іншою 

фіолетовою зоною (мальвін). Допускається 

наявність інших додаткових плям. 

МКЯ, п. 2, 

ДФУ*, 2.2.27,  

метод ТШХ  

Втрата в масі при 

висушуванні 

Не більше 7 %. МКЯ, п. 3, 

ДФУ*,  

ст. «Екстракти», 

2.8.17 

Загальна зола Не більше 25 %. МКЯ, п. 4, 

ДФУ*, 2.4.16 

Важкі метали Не більше 0,01 % (100 ppm). МКЯ, п. 5,  

ДФУ*,  

ст. «Екстракти», 

N, 2.4.8, метод А 

Мікробіологічна 

чистота 

Критерій прийнятності мікробіологічної 

чистоти: 

- загальна кількість життєздатних аеробних 

мікроорганізмів (ТАМС) – 10
4
 КУО/г; 

- загальна кількість грибів (ТYМС) – 10
2
 

КУО/г; 

- 10
2
 КУО толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій в 1 г. 

Відсутність Escherichia coli в 1 г. 

Відсутність Salmonella в 25 г. 

МКЯ, п. 6, 

ДФУ*, 

2.6.12, 2.6.31, 5.1.8 

Кількісне 

визначення 

  

Сума флавоноїдів  Не менше 1,0 % (у перерахунку на гіперозид і 

суху речовину) 

МКЯ, п. 7.1,  

ДФУ*, 2.2.25 

Сума полісахаридів Не менше 20,0 % (у перерахунку на суху 

сировину) 

ДФУ*, п. 7.2 
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Додаток Ж 
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Продовж. додатка Ж 

Таблиця Ж.1 

Специфікація 

на подорожника ланцетолистого листя екстракт сухий 

Найменування 

показника 
Допустимі норми 

Методи 

контролю 

1 2 3 

Опис Порошок від світло-коричневого до темно-

коричневого кольору. Запах слабкий, 

характерний. 

МКЯ, п. 1 

Ідентифікація   

Аукубін На хроматограмі випробовуваного розчину має 

виявлятися блакитна флуоресціююча зона 

безпосередньо червонувато-коричневої зони, 

відповідної аукубіну на хроматограмі розчину 

порівняння.  

МКЯ, п. 2, 

ДФУ*, 2.2.27,  

метод ТШХ  

Втрата в масі при 

висушуванні 

Не більше 7 %. МКЯ, п. 3, 

ДФУ*,  

ст. «Екстракти», 

2.8.17 

Загальна зола Не більше 25 %. МКЯ, п. 4, 

ДФУ*, 2.4.16 

Важкі метали Не більше 0,01 % (100 ppm). МКЯ, п. 5,  

ДФУ*,  

ст. «Екстракти», 

N, 2.4.8, метод А 

Мікробіологічна 

чистота 

Критерій прийнятності мікробіологічної 

чистоти: 

- загальна кількість життєздатних аеробних 

мікроорганізмів (ТАМС) – 10
4
 КУО/г; 

- загальна кількість грибів (ТYМС) – 10
2
 

КУО/г; 

- 10
2
 КУО толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій в 1 г. 

Відсутність Escherichia coli в 1 г. 

Відсутність Salmonella в 25 г. 

МКЯ, п. 6, 

ДФУ*, 

2.6.12, 2.6.31, 

5.1.8 

Кількісне 

визначення 

  

Сума флавоноїдів  Не менше 1,0 % (у перерахунку на гіперозид і 

суху речовину) 

МКЯ, п. 7.1,  

ДФУ*, 2.2.25 

Сума полісахаридів Не менше 20,0 % (у перерахунку на суху 

сировину) 

ДФУ*, п. 7.2 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Результати контролю якості експериментальної серії Е10215 сухого 

екстракту квітів мальви лісової  

Найменування 

показника 
Допустимі норми 

Результати 

контролю 

1 2 3 

Опис Порошок буро-фіолетового кольору. Запах 

слабкий, характерний. 

Відповідає 

Ідентифікація   

Мальвін На хроматограмі випробовуваного розчину, 

наявні дві фіолетові зони, що розміщені нижче 

зони на хроматограмі розчину порівняння; 

головна зона (6-малонілмальвін), яка 

розміщена безпосередньо під іншою 

фіолетовою зоною (мальвін). Допускається 

наявність інших додаткових плям. 

Відповідає 

Втрата в масі при 

висушуванні 

Не більше 7 %. 6,4 % 

Загальна зола Не більше 25 %. 20,74 % 

Важкі метали Не більше 0,01 % (100 ppm). Відповідає 

Мікробіологічна 

чистота 

Критерій прийнятності мікробіологічної 

чистоти: 

- загальна кількість життєздатних аеробних 

мікроорганізмів (ТАМС) – 10
4
 КУО/г; 

- загальна кількість грибів (ТYМС) – 10
2
 

КУО/г; 

- 10
2
 КУО толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій в 1 г. 

Відсутність Escherichia coli в 1 г. 

Відсутність Salmonella в 25 г. 

Відповідає 

Кількісне 

визначення 

  

Сума флавоноїдів  Не менше 1,0 % (у перерахунку на гіперозид і 

суху речовину) 

1,4 % 

Сума полісахаридів Не менше 20,0 % (у перерахунку на суху 

сировину) 

24,5 % 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Результати контролю якості експериментальної серії Е10115 сухого 

екстракту листя подорожника ланцетолистого 

Найменування 

показника 
Допустимі норми 

Результати 

контролю 

1 2 3 

Опис Порошок від світло-коричневого до темно-

коричневого кольору. Запах слабкий, 

характерний. 

Відповідає 

Ідентифікація   

Аукубін На хроматограмі випробовуваного розчину має 

виявлятися блакитна флуоресціююча зона 

безпосередньо червонувато-коричневої зони, 

відповідної аукубіну на хроматограмі розчину 

порівняння.  

Відповідає 

Втрата в масі при 

висушуванні 

Не більше 7 %. 6,1 % 

Загальна зола Не більше 25 %. 21,14 % 

Важкі метали Не більше 0,01 % (100 ppm). Відповідає 

Мікробіологічна 

чистота 

Критерій прийнятності мікробіологічної 

чистоти: 

- загальна кількість життєздатних аеробних 

мікроорганізмів (ТАМС) – 10
4
 КУО/г; 

- загальна кількість грибів (ТYМС) – 10
2
 

КУО/г; 

- 10
2
 КУО толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій в 1 г. 

Відсутність Escherichia coli в 1 г. 

Відсутність Salmonella в 25 г. 

Відповідає 

Кількісне 

визначення 

  

Сума флавоноїдів  Не менше 1,0 % (у перерахунку на гіперозид і 

суху речовину) 

1,25 % 

Сума полісахаридів Не менше 20,0 % (у перерахунку на суху 

сировину) 

26,9 % 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Дисперсійний аналіз експериментальних даних фармако-технологічних 

показників таблеток МАЛІПОЛ  

Джерело дисперсії 

(Фактор) 

Число 

ступенів 

свободи 

Суми 

квадратів 

Середні 

квадрати 

Fексп F0,05 Гіпотеза 

Н0  

1 2 3 4 5 6 7 

у1 – ефективність процесів зволоження та грануляції 

Фактор A 3 21,84 7,28 62,11 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 1,96 0,65 5,58 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,59 0,20 1,67 3,2 γk = 0 

Фактор D 3 6,34 2,11 18,02 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 5,09 1,70 14,47 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 1,88 0,12    

Загальна сума 31 37,68     

у2 – втрата маси при зволоженні та грануляції 

Фактор A 3 16,99 5,66 1179 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 5,94 1,98 412 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 12,35 4,12 856 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 84,72 28,24 5876 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 10,95 3,65 759 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 0,08 0,005    

Загальна сума 31 131,03     

у3 – плинність маси для таблетування 

Фактор A 3 537,9 179,3 19665 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 188,6 62,9 6893 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 253,9 84,6 9283 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 1616,8 538,9 59102 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 180,7 60,2 6605 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 0,15 0,01    

Загальна сума 31 2778,10     

у4 – насипна густина маси для таблетування 

Фактор A 3 0,39 0,130 305,7 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 0,01 0,004 9,4 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,04 0,012 28,0 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,09 0,030 69,5 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 0,01 0,002 4,1 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 0,01 0,0004    

Загальна сума 31 0,54     

у5 – процес пресування таблеток 

Фактор A 3 2,6 0,9 5,5 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 2,6 0,9 5,5 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 2,3 0,8 5,0 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 3,1 1,0 6,6 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 1,3 0,4 2,9 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 2,5 0,16    

Загальна сума 31 14,5     

у6 – зовнішній вигляд таблеток 

Фактор A 3 2,3 0,8 7,1 3,2 αі≠ 0 
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Продовж. таблиці Л.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Фактор B 3 5,9 2,0 18,0 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 1,3 0,4 3,9 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 3,2 1,1 9,6 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 1,3 0,4 3,9 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 1,8 0,1    

Загальна сума 31 15,7     

у7 – однорідність маси таблеток 

Фактор A 3 21,3 7,1 97,4 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 1,6 0,5 7,5 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 2,3 0,8 10,5 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 15,7 5,2 71,6 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 4,9 1,6 22,5 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 1,17 0,073    

Загальна сума 31 47,0     

у8 – стираність таблеток 

Фактор A 3 0,041 0,014 10,5 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 0,005 0,002 1,3 3,2 βj = 0 

Фактор C 3 0,039 0,013 10,1 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,061 0,020 15,7 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 0,051 0,017 13,1 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 0,021 0,0013    

Загальна сума 31 0,219     

у9 – стійкість таблеток до роздавлювання, 

Фактор A 3 9712,4 3237,5 101,2 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 4436,6 1478,9 46,2 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 1476,4 492,1 15,4 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 6585,3 2195,1 68,6 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 262,4 87,5 2,7 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 512,1 32,0    

Загальна сума 31 22985,2     

у10 –  розпадання таблеток 

Фактор A 3 7208,8 2402,9 146,0 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 987,7 329,2 20,0 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 2234,4 744,8 45,3 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 1691,1 563,7 34,3 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 1306,3 435,4 26,5 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 263,3 16,5    

Загальна сума 31 13691,6     

у11 – стійкість таблеток до вологи, 

Фактор A 3 76,08 25,36 931,5 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 1,08 0,36 13,2 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 2,54 0,85 31,1 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,51 0,17 6,3 3,2 δl ≠ 0 

Залишок (взаєм.) 3 0,59 0,20 7,2 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 0,44 0,03    

Загальна сума 31 81,23     

D – функція бажаності  

Фактор A 3 0,248 0,083 13,5 3,2 αі≠ 0 

Фактор B 3 0,216 0,072 11,8 3,2 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,085 0,028 4,6 3,2 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,094 0,031 5,1 3,2 δl ≠ 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Залишок (взаєм.) 3 0,122 0,041 6,7 3,2 res ≠ 0 

Похибка всередині клітинки 16 0,098 0,006    

Загальна сума 31 0,864     
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Додаток М 

 

Критерії оцінки процесів виготовлення та показників таблеток 

Критерії оцінки процесів зволожування та грануляції 

Оцінку процесів зволожування та грануляції (у1) проводили за 5-ти бальною 

шкалою за такими критеріями:  

- при розтиранні маса була однорідною, процеси зволоження та грануляції 

проходили без ускладнення, грудочки не утворювались, одержали однорідний 

гранулят – 5 балів; 

- процес зволожування та грануляції проходив без ускладнення, 

утворювалися незначні грудочки, які легко розтиралися – 4 бали; 

- маса при зволоженні ставала в'язкою, для розтирання прикладалися 

зусилля, гранули отримували тверді – 3 бали; 

- маса при зволоженні була в'язкою, важко розтиралася, отримували тверді 

гранули і для гранулювання прикладалися значні зусилля – 2 бали; 

- маса при зволоженні була дуже в'язкою, важко розтиралася, отримували 

тверді гранули, які важко перетиралися – 1 бал. 

Також при оцінці враховували явище підлипання маси до ступки при 

зволожуванні. 

 

Критерії оцінки процесу пресування 

Оцінку процесу пресування проводили за адгезією маси до прес-

інструменту за 5-ти бальною шкалою за такими критеріями:  

- таблетки до пуансонів не підлипають, нальоту на пуансонах немає – 5 

балів; 

- таблетки до пуансонів не підлипають, нальоту немає, при таблетуванні 

почав скрипіти башмак – 4 бали; 

- таблетки до пуансонів не підлипають, але наявний наліт на пуансонах, при 

таблетуванні скрипів башмак – 3 бали; 

- таблетки підлипають до пуансонів, наявний наліт на пуансонах – 2 бали.  
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Продовження додатку М 

 

Критерії оцінки зовнішнього вигляду таблеток  

Оцінку зовнішнього вигляду таблеток проводили за якістю поверхні 

таблетки та однорідністю її забарвлення за 5-ти бальною шкалою за наступними 

критеріями: 

- поверхня і бокова стінка таблетки має гарний блиск, краї таблетки рівні і 

без дефектів – 5 балів; 

- поверхня і бокова стінка таблетки має легкий блиск, краї таблетки рівні – 4 

бали; 

- поверхня і бокова стінка таблетки має слабкий блиск і незначну 

шорохуватість – 3 бали; 

- поверхня таблетки має ледь помітний блиск, біля риски таблетки є 

надщерблення – 2 бали. 

Для оцінки забарвленості таблеток було вибрано наступні критерії: 

- таблетки однорідного забарвлення, вкраплення відсутні – 5 балів; 

- таблетки однорідного забарвлення, з дрібними вкрапленнями – 4 бали; 

- таблетки більш-менш однорідного забарвлення, з вкрапленнями – 3 бали; 

- таблетки неоднорідного забарвлення, з вкрапленнями – 2 бали. 

Результати оцінки зовнішнього вигляду і забарвленості таблетки сумували і 

знаходили середнє значення. 
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Продовж. додатка Н 

 

 

Рис. Н.1. Технологічна схема виробництва таблеток на основі екстрактів мальви 

лісової і подорожника ланцетолистого. 
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Продовж. додатку Н 

 

Короткий опис стадій технологічного процесу виготовлення таблеток 

МАЛІПОЛ 

Стадія ДР 1. Підготовка сировини 

ДР 1.1. Просіювання та зважування сировини 

На ситі або калібраторі проводять просіювання сухих екстрактів квіток 

мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого в необхідній кількості на 

серію.  

Відважування сировини проводиться відповідно до виробничої рецептури. 

На вазі в окремих контейнерах зважують: сухі екстракти квіток мальви лісової та 

листя подорожника ланцетолистого (в перерахунку на суху речовину), МКЦ 101, 

поліплаздон XL 10, натрію КМК, кремнію діоксид колоїдний безводний, 

крохмаль картопляний.  

ДР 1.2. Приготування зволожувача (5%-го крохмального клейстеру) 

На вазі у ємності зважують першу порцію води очищеної і розводять в ній 

попередньо відважений крохмаль картопляний. Зважують другу порцію води 

очищеної і нагрівають її до кипіння, після чого задають до неї водний розчин 

крохмалю та перемішують. Готовий зволожувач охолоджують та передають на 

операцію ТП 2.1. «Змішування, зволожування та волога грануляція». 

Стадія ТП 2. Одержання сухого грануляту. 

ТП 2.1. Змішування, зволожування та волога грануляція. 

Зважену сировину (сухі екстракти квіток мальви лісової та листя 

подорожника ланцетолистого, МКЦ 101, поліплаздон XL 10, натрію КМК, 

кремнію діоксид колоїдний безводний), завантажують у змішувач-гранулятор. 

Встановлюють необхідну швидкість обертів та час змішування на панелі управління 

та проводять змішування сухих інгредієнтів.  

Після завершення змішування до маси додають відважений зволожувач (5%-

ний крохмальний клейстер) встановлюють необхідну швидкість обертів мішалки, 

кутера та час роботи, і знову  проводять  зволоження  та вологу  грануляцію маси. 
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Зволожений гранулят із змішувача-гранулятора вивантажують в пресувний збірник 

та передають на операцію сушіння грануляту. 

ТП 2.2. Сушіння грануляту 

Пересувний збірник з вологим гранулятом завантажують в сушку-

гранулятор. Встановлюють необхідну температуру (40-50 
о
С) та проводять 

сушіння грануляту протягом необхідного часу. Висушену масу перевіряють на 

залишковий вологовміст, який повинен бути в межах 1,0-3,0%. 

Збірник з висушеним гранулятом передають на операцію ТП 2.3. «Сухе 

гранулювання».  

ТП 2.3. Сухе гранулювання 

Висушений гранулят зі збірника сушки-гранулятора порційно, за 

допомогою совка завантажують в калібратор (роздрібнюючу та гранулювальну 

машину) з встановленим діаметром отворів сита 1,5-2 мм і гранулюють при 

необхідній швидкості. Готовий сухий гранулят зважується та передається на 

стадію ТП 3. «Приготування маси для таблетування».  

Стадія ТП 3. Приготування маси для таблетування 

ТП 3.1. Просіювання та відважування компонентів опудрення 

Через сито в ємність просіюють неусілін US 2 та магнію стеарат в кількості 

необхідній на серію. На вазі зважують просіяні неусілін US 2 та магнію стеарат, в 

кількості на фактичну масу одержаного сухого грануляту.  

Відважені компоненти передають на операцію ТП 3.2. «Опудрення 

грануляту».  

ТП 3.2. Опудрення грануляту 

В багатонапрямний рухомий міксер завантажують одержаний сухий 

гранулят та відважені компоненти опудрення неусілін US 2 і магнію стеарат. 

Встановлюють необхідну частоту обертів та час змішування на панелі управління 

і проводять перемішування.  
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Одержану масу вивантажують і передають на стадію ТП 4. «Таблетування 

та обезпилення». 

Стадія ТП 4. Таблетування та обезпилення 

Одержану масу для таблетування із збірника завантажують в бункер 

таблетпресу. На початку таблетування встановлюють необхідні режими 

таблетування: середню масу таблетки (від 0,5225 г до 0,5775), тиск пресування та 

проводять таблетування маси. 

В процесі таблетування періодично контролюють зовнішній вигляд та 

середню масу таблеток. Готові таблетки обезпилюються і збираються в ємність.  

Після завершення процесу пресування готові таблетки зважують та 

передають на стадію ПМВ 5. «Фасування та пакування таблеток».  

Стадія ПМВ 5. Фасування та пакування таблеток 

ПМВ 5.1 Фасування таблеток в блістери 

Фасування таблеток проводять на блістерній машині. Перед початком 

фасування виставляють номер серії та термін придатності на маркувальному вузлі 

машини. Після налаштування параметрів машини, таблетки зі збірника 

завантажують в приймальний збірник апарату та здійснюють фасування по 10 

штук у блістери. Протягом усього процесу здійснюють періодичний контроль за 

якістю фасування таблеток (заповнення чарунок таблетками, візуальний контроль 

цілісності таблеток, якість одержаних блістерів) та чіткістю нанесення номера 

серії та терміну придатності.  

Відходи отримані в процесі фасування при налаштуванні машини 

передають на утилізацію. Готові блістери передають на операцію ПМВ 5.2. 

«Пакування блістерів в пачки та коробки». 

ПМВ 5.2. Пакування блістерів в пачки та коробки 

По два блістери з таблетками поміщають разом з інструкцією в пачку з 

картону. Протягом усього процесу пакування здійснюється контроль за наявністю 

блістерів та інструкцій в пачках та якісним маркуванням на пачках. 
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Пачки з блістерами у відповідній кількості складають в картонні коробки. 

Коробки обклеюють клеєвою стрічкою, наклеюють групову етикетку та 

викладають на піддон. Запаковану і промарковану продукцію складають в 

карантинній зоні. Температура зберігання продукції не повинна перевищувати 

25 °С. 

Відбирають взірці ГЛЗ для проведення повного аналізу згідно вимог МКЯ 

на готовий продукт. При відповідності препарату вимогам МКЯ, продукцію 

передають на склад готової продукції.  
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Таблиця П.1 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування 

показника 

Допустимі норми Методи 

контролю 

Опис Таблетки від сірого до сірувато-коричневого 

кольору з білими вкрапленнями, з плоскою 

поверхнею і фаскою. 

МКЯ, п.1, 

ДФУ*, ст. 

„Таблетки” 

Ідентифікація   

Сухі екстракти квітів 

мальви лісової та листя 

подорожника 

ланцетолистого 

Має відповідати п. 2.1 Методів контролю. МКЯ, п. 2.1, 

ДФУ*, 2.2.27, 

метод ТШХ 

Полісахариди При додаванні до розчину препарату 96 % 

спирту Р з подальшим нагріванням – випадає 

осад світло-коричневого кольору. 

МКЯ, п. 2.2, 

 

Середня маса 

таблеток 

Від 0,5225 г до 0,5775 г. МКЯ, п.3, 

ДФУ*, 2.9.5 

Однорідність маси 

таблеток 

Із 20 випробовуваних таблеток допускається 

наявність не більше двох таблеток, що мають 

відхилення від середньої маси на величину 

більше 5 %, не має бути жодної таблетки, що 

мають відхилення від середньої маси на 

величину більше 10 %. 

МКЯ, п. 4, 

ДФУ*, 2.9.5 

Стираність Не більше 1 % МКЯ, п. 5,  
ДФУ*, 2.9.7 

Розпадання Не більше 15 хв. 

 

МКЯ, п. 6,  

ДФУ*, 2.9.1 

Мікробіологічна 

чистота 

 

Критерій прийнятності мікробіологічної 

чистоти препарату: 

– загальне число аеробних мікроорганізмів 

(ТАМС) – 10
4
 КУО/г; 

– загальне число дріжджових та 

плісеневих грибів (ТYМС) – 10
2
 КУО/г; 

– толерантних до жовчі грамнегативних 

бактерій – 10
2
 КУО/г; 

– відсутність Escherichia coli в 1 г; 

– відсутність Salmonella в 25 г. 

МКЯ, п. 7, 

ДФУ*, 2.6.12, 

2.6.31, 5.1.8,  

 

Кількісне визначення:   

Вміст суми флавоноїдів Не менше 0,00135 г в одній таблетці  

(у перерахунку на гіперозид) 

МКЯ, п. 8.1, 

ДФУ*, 2.2.25.  

Вміст суми 

полісахаридів  

Не менше 0,027 г в одній таблетці МКЯ, п. 8.2, 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Опис. Таблетки від сірого до сірувато-коричневого кольору з білими 

вкрапленнями, з плоскою поверхнею і фаскою. За зовнішнім виглядом мають 

відповідати вимогам ДФУ*, ст. „Таблетки”. 

2. Ідентифікація. ДФУ*, 2.2.27, метод ТШХ. 

2.1. Випробовуваний розчин. 0,55 г порошку розтертих таблеток поміщають 

в мірну колбу на 50 мл, додають 30 мл води Р і вміст колби переміщують 

протягом 3 хв. та доводять об’єм розчину тим самим розчинником до мітки і 

перемішують. Отриманий розчин фільтрують через фільтрувальний папір 

відкидаючи перші 2 мл фільтрату.  

Кількісно переносять 5,0 мл отриманого розчину в ділильну лійку місткістю 

250 мл, додають 30 мл води Р. Екстрагують суміш тричі, кожен раз з 20 мл 

етилацетату Р. Об’єднані фази етилацетату фільтрують через безводний натрію 

сульфат Р в дистиляційну колбу місткістю 250 мл з круглим дном. Фільтрат 

випаровують під вакуумом при 60 С досуха. Сухий залишок розчиняють в 2,0 мл 

етилацетату Р і фільтрують, якщо потрібно.  

На пластину Silica gel F254 розміром 10*20 см наносять у вигляді смуги       15 

мм 100 мкл випробовуваного розчину. 

Пластину з нанесеною пробою поміщають в камеру із сумішшю 

розчинників: етилацетат Р: мурашина кислота Р : вода Р : (88:6:6) і 

хроматографують висхідним способом. Коли фронт розчинників пройде 15 см, 

пластину виймають з камери, висушують в теплому повітрі, щоб видалити запах 

рухомої фази, після чого проглядають у камері з УФ-світлом за довжини хвилі 365 

нм. 

Оцінювання результатів 2: при перегляді пластинки в УФ-світлі за довжини 

хвилі 365 нм на хроматограмі випробуваного розчину повинна спостерігатися 

жовта   флуоресціююча   зона   (Мальви   квітки);   вище  якої   знаходиться  темна  
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флуоресціююча зона (Подорожника листя); вище якої знаходиться голуба 

флуоресціююча зона (Мальви квітки, Подорожника листя). 

Верх хроматографічної пластинки 

_______________ _______________ 

  

 Флуоресціююча голуба (Мальви квітки, 

Подорожника листя) 

 Темна флуоресціююча (Подорожника листя) 

 Флуоресціююча жовта (Мальви квітки) 

  

______________ _______________ 

 Випробуваний розчин 

На пластині можуть спостерігатися і інші флуоресціюючі зони, але при 

оцінюванні їх не розглядають. 

Результати аналізу вважаються вірогідними, якщо виконуються вимоги 

тесту “Перевірка придатності хроматографічної системи” (ДФУ, 1 вид., 2.2.27). 

2.2. 1,0 г порошку розтертих таблеток і поміщають у колбу місткістю 50 мл, 

додають 30 мл води Р і перемішують до повного розчинення порошку таблеток. 

Одержаний розчин фільтрують в плоскодонну колбу місткістю 100 мл, до 

фільтрату додають 30 мл 96 % спирту Р, перемішують і нагрівають на водяній бані 

при температурі 30 
0
С протягом 30 хв; випадає осад світло-коричневого кольору 

(полісахариди).  

3. Середня маса таблеток. Від 0,5225 г до 0,5775 г (ДФУ*, 2.9.5). 

4. Однорідність маси таблеток. Випробування проводять згідно вимог 

ДФУ*, 2.9.5. 

Із 20 випробовуваних таблеток допускається наявність не більше двох 

таблеток, що має відхилення від середньої маси на величину більше 5 %, не має 

бути жодної таблетки, що має відхилення від середньої маси на величину більше 

10 %. (ДФУ*, 2.9.5). 

5. Стираність. Не більше 1 % (ДФУ*, 2.9.7). 

6. Розпадання. Не більше 15 хв. (ДФУ*, 2.9.1). 
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7. Мікробіологічна чистота. Випробування проводять відповідно до вимог 

ДФУ*, 2.6.12, 2.6.31, 5.1.8. 

1. Визначення загального числа аеробних мікроорганізмів. 

1.1. Підготовка зразку. 10 г середньої проби порошку розтертих таблеток 

поміщають в стерильну мірну посудину, доводять об’єм до 100 мл стерильним 

буферним розчином із натрію хлоридом та пептоном рН 7.0 (розведення 1:10) 

(зразок А). 

1.2. Для визначення загального числа мікроорганізмів (TAMC) по 1 мл 

випробовуваного зразка А висівають глибинним методом у соєво-казеїновий агар. 

Інкубацію та облік результатів проводять згідно ДФУ 2 вид., 2.6.12. 

1.3. Для визначення загального числа дріжджових та плісеневих грибів 

(TYMC) по 1 мл випробовуваного зразка А висівають глибинним методом на 

Сабуро-декстрозний агар, який містить 0,05г/л левоміцетин. Інкубацію та облік 

результатів проводять згідно ДФУ 2 вид., 2.6.12. 

2. Випробування на окремі види мікроорганізмів. 

2.1. Кількісна оцінка толерантних до жовчі грамнегативних бактерій. 

Підготовка зразку. 1 г середньої проби порошку розтертих таблеток 

поміщають в стерильну мірну посудину, доводять об’єм до 20 мл соєво-

казеїновим бульйоном, ретельно перемішують (розведення 1:20). Інкубують при 

температурі від 20 °С до 25 °С протягом 2-5 год (зразок Б). 

2 мл випробовуваного зразка Б вносять в 8 мл стерильного буферного 

розчину з натрію хлоридом і пептоном рН 7.0 (зразок Б1). 2 мл зразка Б 

(еквівалент 0,1 г препарату), 1 мл зразка Б1 (еквівалент 0,01 г препарату) і 0,1 мл 

зразка Б1 (еквівалент 0,001 г препарату) вносять відповідно 10 мл, 10 мл і 10 мл 

нагромаджувального бульйону Мозеля для ентеробактерій. Інкубують при 

температурі від 30 °С до 35 °С до 48 год. 

З кожного розведення проводять пересів на поверхню агару з жовчю, 

глюкозою, кристалічним фіолетовим та нейтральним червоним. Інкубацію та 

облік результатів проводять згідно ДФУ 2 вид.,  2.6.31.   
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2.2. Випробування на наявність Escherichia coli. 

Підготовка зразку. 10 г середньої проби порошку розтертих таблеток 

поміщають в стерильну мірну посудину, доводять об’єм до 200 мл стерильним 

буферним розчином із натрію хлоридом та пептоном рН 7.0 та перемішують 

(розведення 1:20) (зразок В). 

20 мл випробовуваного зразка В вносять у 200 мл соєво-казеїнового 

бульйону та перемішують. Інкубацію, подальші випробування та облік 

результатів проводять згідно ДФУ 2 вид., 2.6.31. 

2.3. Випробування на наявність Salmonella. 

25 г середньої проби порошку розтертих таблеток поміщають в стерильну 

мірну посудину, доводять об’єм до 500 мл буферно-пептонним середовищем та 

ретельно перемішують (розведення 1:20) (зразок Г). Інкубують при температурі 

від 30 °С до 35 °С від 18 до 24 год. 

0,1 мл випробовуваного зразка Г вносять в 10 мл нагромаджувального 

бульйону Раппапорта Василіадіса для Salmonella. Інкубацію, подальші 

випробування та облік результатів проводять згідно ДФУ 2 вид., 2.6.31. 

Критерій прийнятності мікробіологічної чистоти: 

– загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10
4
 КУО/г; 

– загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТYМС) – 10
2
 КУО/г; 

– толерантних до жовчі грамнегативних бактерій – 10
2
 КУО/г; 

– відсутність Escherichia coli в 1 г; 

– відсутність Salmonella в 25 г. 

8. Кількісне визначення.  

8.1. Вміст суми флавоноїдів (у перерахунку на гіперозид).  

Визначення проводять методом абсорбційної спектрофотометрії в УФ- і 

видимій області (ДФУ*, 2.2.25). Вміст суми флавоноїдів в одній таблетці у 

перерахунку на гіперозид, повинен становити не менше 0,00135 г. 
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Випробовуваний розчин. 1,00 г (точна наважка) порошку розтертих таблеток 

поміщають в мірну колбу місткістю 25 мл, додають 10 мл води Р,  вміст колби 

переміщують протягом 3 хв. та доводять об’єм розчину тим самим розчинником 

до мітки і перемішують. Отриманий розчин фільтрують через фільтрувальний 

папір (розчин А).  

1 мл розчину А поміщають в мірну колбу місткістю 25 мл додають 10 мл 70 

% спирту Р, 5 мл розчину 50 г/л алюмінію хлориду Р в 70 % спирті Р, 

перемішують, додають 0,1 мл 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої доводять 

об'єм розчину 70 % спиртом Р до мітки і перемішують. 

Розчин порівняння. 1 мл розчину А поміщають в мірну колбу місткістю 25 

мл, додають 10 мл 70 % спирту Р, перемішують, додають 0,1 мл 0,1 М розчину 

кислоти хлористоводневої, доводять об'єм розчину 70 % спиртом Р до мітки і 

перемішують. 

Через 30 хв вимірюють оптичну густину отриманого випробовуваного 

розчину на спектрофотометрі при довжині хвилі 410 нм в кюветі з товщиною 

шару 10 мм, використовуючи як компенсаційний розчин - розчин порівняння. 

Вміст суми флавоноїдів (Х1) в препараті, в перерахунку на гіперозид, 

розраховують за формулою: 

100330

2525
1






m

bA
X , 

де  А – оптична густина досліджуваного розчину; 

 330 – питомий показник поглинання гіперозиду з алюмінієм хлоридом 

в 70 % спирті при довжині хвилі 410 нм; 

 b – середня маса таблетки, г 

 m – маса наважки препарату, г 
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8.2. Полісахариди. Вміст суми полісахаридів в одній таблетці повинен 

становити не менше 0,027 г. 

Близько 1,0 г (точна наважка) порошку розтертих таблеток поміщають в 

стакан ємністю 100 мл, добавляють 30 мл води Р, підігрівають на водяній бані при 

температурі 60
0
С протягом 5 хв., потім перемішують протягом 10 хв. Після 

охолодження до кімнатної температури суміш центрифугують зі швидкістю 

обертання 5000 об/хв протягом 20 хв. Розчин зливають в склянку місткістю 100 мл, 

додають 70 мл 96 % спирту етилового Р, перемішують і нагрівають на водяній 

бані при температурі 30 
0
С протягом 5-10 хв.  

Через 1 год (обережно не збовтуючи осад) розчин з осадом кількісно 

фільтрують через скляний фільтр ПОР-16. Осад промивають 20 мл суміші 96 % 

спирт етиловий Р – вода Р (3:1). 

Фільтр з осадом висушують на повітрі, потім при температурі 100-105 °С до 

постійної маси. 

Вміст суми полісахаридів (Х) в одній таблетці в грамах розраховують за 

формулою: 

 

3

12
2

m

bmm
X


  

де: m1  – маса фільтра, г; 

 m2 – маса фільтра з осадом, г. 

 m 3 – маса наважки таблеток, г. 

 b – середня маса таблетки, г 

 

Примітка. * Діюче видання ДФУ. 

Реактиви, титровані розчини та індикатори, наведені в даних 

МКЯ, описані в ДФУ та Доповненнях до неї. 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Дані щодо стабільності таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової та подорожника ланцетолистого  

Випробування Допустимі норми Результати аналізу 

Початкові 3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяці 

Опис Таблетки від сірого до сірувато-

коричневого кольору з білими 

вкрапленнями, з плоскою повер-

хнею і фаскою. 

Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 

Ідентифікація:         
Сухі екстракти квітів мальви 

лісової та листя подорож-

ника ланцетолистого 

Позитивна Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 

Полісахариди Позитивна Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 
Середня маса Від 0,5225 г до 0,5775 г 0,5537 г 0,5512 г 0,5541 г 0,5552 г 0,5561 г 0,5610 г 0,5612 г 
Однорідність маси Не більше 5 % Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 
Стираність Не більше 1% 0,17 % 0,16 % 0,17 % 0,15 % 0,15 % 0,14 % 0,14% 
Розпадання Не більше 15 хв. Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає 
Мікробіологічна чистота*: 
Загальне число аеробних 

мікроорганізмів (TAMC) 
Загальне число дріжджових і 

плісеневих грибів (TYMС) 

Толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій  
Salmonella  
Еscherichia соli 

 
не більше 10

4
 КУО в 1 г  

 
не більше 10

2
 КУО в 1 г 

 

 
Не більше 10

2
 КУО в 1 г  

Відсутність в 25 г 
Відсутність в 1 г 

 
< 1000 

 
< 100 

 

 
< 100 

Відповідає 
Відповідає 

 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
- 

 
< 1000 

 
< 100 

 

 
< 100 

Відповідає 
Відповідає 

Кількісне визначення:         
Вміст суми флавоноїдів Не менше 0,00135 г в одній таб-

летці (у перерахунку на гіперозид) 
0,00156 г 0,00151 г 0,00157 г 0,00152 г 0,00148 г 0,00143 г 0,00141 г 

Вміст суми полісахаридів  Не менше 0,027 г в одній таблетці 0,032 г 0,034 г 0,031 г 0,036 г 0,031 г 0,030 г 0,029 г 
Примітка.* Випробування виконані на початку і в кінці довгострокових досліджень стабільності. 
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