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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Однією з невирішених 

проблем сучасної медицини та фармації є принципи та підходи до лікування 

захворювань сечовивідної системи. Беручи до уваги високу поширеність 

даних захворювань серед всіх вікових груп населення, високу ймовірність 

рецидивів, розвиток резистентності до антибіотиків та, як наслідок, перехід в 

хронічну форму, актуальною є розробка та створення ефективних, безпечних, 

доступних лікарських засобів на основі лікарських рослин.  

 Лікарські засоби (ЛЗ) на рослинній основі широко призначаються в 

комплексній терапії при захворюваннях сечовивідних шляхів з метою 

забезпечення тривалої ремісії. Оскільки фітопрепарати, як правило не 

володіють побічними ефектами, тому вживати ліки на основі рослин можна 

тривалий період часу. Дана перевага дозволяє їх включати в комплексні схеми 

лікування при патологіях сечовивідної системи.  

Серед лікарських рослин варто відзначити грушанку круглолисту, як 

перспективну рослину для одержання фітопрепаратів. Зарубіжними авторами 

проведено фіто-хімічні дослідження листя грушанки круглолистої 

(Н.  А.  Кузьмичева 2014; Л. С. Мазепина і співав., 2010) встановлено 

наявність в листі грушанки похідних гідрохінону, дубильних речовин, 

гідроксикоричних кислот і флавоноїдів, та проведено фармакологічні 

дослідження (Я. С. Арбузова і співавт., 2006; В. М. Брюханов і співав., 2011; 

Т.  Н. Пензина і співав., 1999) досліджено водні витяги з листя грушанки, які 

володіють протизапальною, аналгетичною та нефропротекторною діями. 

Українськими вченими грушанка круглолиста не вивчалася. Це вказує на 

доцільність вивчення та подальше створення фітозасобів на основі листя 

грушанки круглолистої.  

На фармацевтичному ринку України асортимент рослинних препаратів 

для лікування захворювань сечовивідної системи відносно невеликий і 

представлений, в основному, лікарськими зборами. Враховуючи вище 

зазначене розробка нових вітчизняних фітопрепаратів для лікування 

захворювань сечовивідної системи в більш сучасній лікарській формі є 

важливим завданням фармації. 

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 імені 

І.  Я.  Горбачевського МОЗ України»: «Маркетингові, фармакоекономічні та 

технологічні дослідження із створення лікарських засобів» (номер державної 

реєстрації 0115U001530). Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні 

Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» 30 квітня 2015 року (протокол № 15). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування 

складу, опрацювання технології та дослідження таблеток на основі екстракту 

листя грушанки круглолистої. 



 

 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

–визначити роль фітопрепаратів у лікуванні захворювань сечовидільної 

системи; 

–провести аналіз та опрацювати інформацію щодо природніх ресурсів, 

хімічного складу, фармакологічних властивостей грушанки круглолистої, на 

підставі огляду літератури обґрунтувати актуальність розробки лікарських 

засобів на її основі;  

–вивчити асортимент фітопрепаратів, які використовуються для лікування 

захворювань сечовидільної системи на фармацевтичному ринку України; 

– провести стандартизацію та дослідити  фармако-технологічні властивості 

лікарської рослинної сировини – листя грушанки круглолистої; 

– розробити технологію сухого екстракту листя грушанки круглолистої; 

– вивчити фармако-технологічні характеристики досліджуваного екстракту та 

розробити методики його стандартизації; 

– проаналізувати фармакологічну дію сухого екстракту листя грушанки 

круглолистої та обґрунтувати його фармакологічну дозу в таблетках; 

– дослідити вплив допоміжних речовин (ДР) на фармако-технологічні 

властивості порошкових сумішей для таблетування та основні показники 

якості таблеток; 

– теоретично та експериментально обґрунтувати склад i розробити технологію 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої; 

– розробити методики якісного і кількісного аналізу біологічно активних 

речовин у запропонованих таблетках з метою розробки проекту методів 

контролю якості лікарського засобу; 

– вивчити і обґрунтувати умови зберігання та термін придатності 

досліджуваних таблеток; 

– провести мікробіологічні дослідження розроблених таблеток; 

– розробити нормативно-технологічну документацію на запропоновану 

лікарську форму. 

Об’єкти дослідження. Листя грушанки круглолистої, сухий екстракт 

листя грушанки круглолистої, ДР, експериментальні серії порошкових мас для 

таблетування і таблетки. 

Предмет дослідження. Фармацевтична розробка таблеток екстракту 

листя грушанки круглолистої для застосування при захворюваннях 

сечовидільної системи. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених у дисертаційній 

роботі завдань були використані наступні методи дослідження: 

– методи оцінки фізичних і фармако-технологічних властивостей лікарської 

рослинної сировини (ЛРС), порошку екстракту листя грушанки круглолистої 

та сумішей для таблетування (форма і розміри частинок, текучість, кут 

природного укосу, вільна насипна густина, насипна густина після усадки);  



 

 

– фармако-технологічні методи дослідження показників якості таблеток 

(зовнішній вигляд, однорідність маси, стираність, стійкість до роздавлювання, 

розпадання, мікробіологічна чистота);  

– математико-статистичні методи планування експерименту і обробки 

результатів дослідження (дисперсійний та регресійний аналізи, метод 

випадкового балансу); 

– методи ідентифікації та кількісного визначення діючих речовин у листі 

грушанки круглолистої, екстракті грушанки круглолистої та таблетках 

(тонкошарова хроматографія, диференціальна спектрофотометрія); 

– мікробіологічні та біологічні методи дослідження специфічної активності та 

токсичності (методики рекомендовані Державним експертним центром 

МОЗ  України). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше науково 

обґрунтовано та експериментально підтверджено технологію сухого екстракту 

грушанки круглолистої, досліджено його фармако-технологічні властивості. 

В експерименті на лабораторних тваринах підтверджена специфічна 

активність екстракту листя грушанки круглолистої, досліджена його гостра 

токсичність. 

Вперше науково обґрунтовано та експериментально підтверджено склад 

і технологію лікарського засобу на основі екстракту листя грушанки 

круглолистої у формі таблеток. 

За допомогою планів дисперсійного і регресійного аналізу досліджено 

залежність технологічних параметрів порошку екстракту листя грушанки 

круглолистої та таблеток на його основі від властивостей ряду допоміжних 

речовин і їх вмісту, розроблено технологію таблеток. 

Досліджено показники якості таблеток екстракту листя грушанки 

круглолистої, встановлено умови та термін зберігання запропонованих 

таблеток. 

Новизна досліджень підтверджена деклараційними патентами України 

на корисну модель «Спосіб одержання рослинної субстанції з діуретичною та 

антимікробною активністю» № 125676 (25.05.2018 р.) та «Застосування сухого 

екстракту з листя грушанки круглолистої як протизапального та 

нефропротекторного засобу» № 124406 (10.04.2018 р.). 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено і 

запропоновано для практичної фармації сухий екстракт грушанки 

круглолистої, що володіє антимікробною, протизапальною, діуретичною та 

нефропротекторною діями. 

Розроблено проекти методів контролю якості (МКЯ) та технологічного 

регламенту (ТР) на сухий екстракт листя грушанки круглолистої, які було 

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

08.02.2018 р. та 15.02.2018 р.). 

Розроблено і запропоновано для практичної фармації 

нефропротекторний ЛЗ у формі таблеток на основі екстракту листя грушанки 



 

 

круглолистої для профілактики та комплексної терапії захворювань 

сечовивідної системи.  

Розроблено проекти МКЯ та ТР на таблетки з екстрактом листя 

грушанки круглолистої, які було апробовано в умовах виробництва 

ТОВ  «Тернофарм» (акти апробації від 12.03.2018 р. та 19.03.2018 р.). 

Фрагменти наукових досліджень впроваджено у навчальний процес 

кафедр: фармацевтичної технології та біофармації Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (акт впровадження від 

4.04.2018); організації та економіки фармації і технології ліків Івано-

Франківського національного медичного університету (акт впровадження від 

21.03.2018); заводської технології ліків Національного фармацевтичного 

університету (акт впровадження від 15.02.2018); технології ліків Одеського 

національного медичного університету (акт впровадження від 12.03.2018); 

фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ  „Тернопільський державний медичний університет імені 

І.  Я.  Горбачевського МОЗ України” (акт впровадження від 19.04.2018); 

технології ліків Запорізького державного медичного університету (акт 

впровадження від 14.04.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною 

самостійною працею. Спільно з науковим керівником визначено мету та задачі 

наукових досліджень, розроблено методичні підходи для реалізації 

експериментальних досліджень. Автором досліджено роль фітопрепаратів у 

терапії інфекційно-запальних захворювань органів сечовидільної системи; 

обґрунтовано доцільність створення лікарських засобів на основі екстракту 

листя грушанки круглолистої; проаналізовано та узагальнено дані літератури 

стосовно сучасного стану асортименту рослинних лікарських засобів які 

використовуються при лікуванні захворювань сечовивідної системи; отримано 

сухий екстракт грушанки круглолистої та досліджено його фармако-

технологічні властивості; досліджено антимікробну активність екстракту 

грушанки круглолистої; обґрунтовано оптимальний склад та розроблено 

технологію таблеток екстракту листя грушанки круглолистої; вивчено 

фармако-технологічні показники створеного препарату та експериментально 

обґрунтовано необхідність додавання допоміжних речовин; методами 

математичного планування експерименту встановлено взаємозв’язок між 

різними групами допоміжних речовин, їх вмістом та параметрами якості мас 

для таблетування і таблеток; встановлено умови та термін зберігання 

запропонованих таблеток; проведено мікробіологічні дослідження. 

Т.  А.  Грошовий, Н. М. Белей, М. Б. Демчук, Л. В. Вронська, А. І. Денис, 

К.  В.  Соколова, О. А. Подплетня, Є. В. Залигіна, О. В. Покришко) вказано у 

тексті дисертації та в авторефераті у списку фахових публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи представлено на: VI науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів 

створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 2016), ІІI науково-практичній 



 

 

інтернет конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення 

лікарських препаратів різної направленості дії» (Харків, 2017), I 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), ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених 

(Тернопіль, 2016). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць, у тому числі 8 статей у фахових журналах, з них 1 стаття в іноземному 

виданні, 2 патенти на корисну модель, 4 тез доповідей. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація представлена на 233 

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

використаних джерел та 24 додатків (44c.). Робота ілюстрована 18 таблицями, 

55 рисунками. Список використаних джерел літератури містить 173 

найменувань, з них 128 кирилицею і 45 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі дисертаційної роботи обгрунтовано актуальність теми, 

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

предмет та методи дослідження, визначено наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів, відображено особистий внесок здобувача, 

представлено структуру роботи. 

У першому розділі «Сучасний стан створення та дослідження 

лікарських засобів на основі лікарських рослин для лікування 

захворювань сечовивідної системи» проаналізовано та систематизовано дані 

літературних джерел щодо етіології та патогенезу інфекційних захворювань 

сечовивідної системи та сучасного стану їх фармакотерапії в Україні та світі. 

Узагальнено дані наукової літератури щодо застосування листя грушанки 

круглолистої у фармакотерапії інфекційних захворювань сечовивідної 

системи. Обгрунтована доцільність створення раціональної таблетованої 

лікарської форми (ТЛФ) на основі екстракту листя грушанки круглолистої для 

комплексного лікування інфекційних захворювань сечовивідної системи, та в 

якості препарату, який можна вживати тривалий час для підтримки ремісії. 

Проведено аналіз та систематизовано наукові дані щодо сучасного стану 

виробництва та дослідження таблетованих ЛП в Україні та світі. 

У другому розділі «Обгрунтування об’єктів і методів дисертаційного 

дослідження» наведено характеристику листя грушанки круглолистої, сухого 

екстракту даної ЛРС та ДР, які визначають технологію виробництва таблеток 

методом прямого пресування. Описано та обгрунтовано вибір фізико-

хімічних, фармако-технологічних мікробіологічних та біологічних методів 

дослідження для досягнення поставленої мети. 

У третьому розділі «Аналіз асортименту рослинних лікарських 

засобів та дієтичних добавок, що використовуються при захворюваннях 



 

 

сечовидільної системи. Розробка технології отримання сухого екстракту 

грушанки круглолистої та дослідження фармакологічної активності» 

проведено дослідження ринку ЛЗ та дієтичних добавок, що використовуються 

для лікування інфекційних захворювань сечовивідної системи, підтверджено 

актуальність розробки таблетованого ЛЗ на основі ЛРС – листя грушанки 

круглолистої. 

Викладено результати з розробки технології та дослідження сухого 

екстракту листя грушанки круглолистої. При розробці екстракту листя 

грушанки круглолистої першочерговим було вивчення основних 

технологічних властивостей подрібненої ЛРС (втрата в масі при висушуванні, 

насипна густина до і після усадки, коефіцієнти набухання та поглинання), 

вибору методу екстракції і концентрації екстрагенту для максимального 

вилучення БАР з рослинного матеріалу. Обґрунтовано вибір оптимальних 

умов екстрагування рослинного матеріалу. Витяжки з ЛРС отримано методом 

модифікованої ремацерації з перемішуванням, співвідношення сировина-

екстрагент (1:10). 

Проведено дослідження з вибору оптимальної концентрації екстрагенту для 

отримання максимальної кількості діючих речовин у водно-спиртових 

витяжках листя грушанки круглолистої. В якості екстрагента досліджували 

етанол в різних концентраціях. Кількісне визначення вмісту поліфенолів в 

спиртових витяжках в перерахунку на пірогалол проводили 

спектрофотометричним методом, при довжини хвилі 760 нм. Кількісне 

визначення вмісту суми флавоноїдів в спиртових витяжках в перерахунку на 

гіперозид проводили спектрофотометричним методом, при довжини хвилі 

410  нм. Результати з визначення кількісного вмісту БАР у водно-спиртових 

витяжках листя грушанки круглолистої показують, що найбільша кількість 

поліфенолів та суми флавоноїдів міститься в витяжці, що була отримана з 

використанням 80% етанолу, який обрано в якості екстрагенту при розробці 

сухого екстракту листя грушанки круглолистої. 

Технологія сухого екстракту листя грушанки круглолистої передбачає 

проведення послідовних операцій: одержання витяжки і її очищення; 

згущування витяжки; висушування згущеної витяжки, при цьому операцію 

згущування було проведено у вакуум-випарному апараті, а висушування у 

вакуум-сушильні шафі при температурі 45 – 50 ºC. Розроблено технологічну 

схему отримання сухого екстракту листя грушанки круглолистої. 

Вивчено фармако-технологічні властивості сухого екстракту грушанки 

круглолистої (текучість, насипна густина до і після усадки та ін.), який слугує 

АФІ при створенні ТЛФ. Результати підтвердили можливість отримання 

таблеток на основі сухого екстракту листя грушанки круглолистої методом 

прямого пресування. 

Доведено антимікробну, протизапальну, діуретичну та нефропротекторну 

дію сухого екстракту листя грушанки круглолистої. Визначно та 

експериментально обґрунтовано середньотерапевтичну добову дозу сухого 

екстракту листя грушанки круглолистої в кількості 1680 мг на добу. 



 

 

У четвертому розділі «Наукове та експерементальне обгрунтування 

складу та технології таблеток на основі екстракту грушанки 

круглолистої» наведено результати дослідження з розробки оптимального 

складу та технології таблеток на основі сухого екстракту листя грушанки 

круглолистої, з використанням методу МПЕ. За допомогою греко-латинського 

кубу 2-го порядку вивчено вплив 27 ДР, згрупованих в п’ять технологічних 

груп (рівнів): А – наповнювачі на основі неорганічних солей (а1 – неусілін 

US  2, а2 – магнію оксид гранулюваний, а3 – кальцію гідрфосфат безводний), В 

– змащувальні речовини (b1 – магнію стеарат, b2 – кальцію стеарат, b3 – 

натрію  стеарилфумарат), С – розпушувачі (с1 – натрію кроскармелоза, с2 – 

натрію карбоксиметилкрохмаль, с3 – крохмаль картопляний), D – наповнювачі 

на основі МКЦ та її комбінацій (d1 – vivapur 102, d2 – vivapur 112, d3 – 

vivapur  200, d4 – prosolv SMCC 90, d5 – prosolv EASYtab SP, d6 – МКЦ бурст, 

d7 – prosolv ODT G2, d8–vivapur 302, d9 – vivapur 14), Е – наповнювачі на основі 

цукрів (е1 – таблетоза 80, е2 – лудіпрес, е3 – парлітол 200SD, е4 – Compri M3, е5 

– парлітолу 100SD - манітол, е6 – парлітол 25 С, е7 – парлітолу 300 DC - 

манітол, е8 – фловлакс, е9 – фруктоза). 

В якості плану експерименту використано греко-латинський куб 2-го 

порядку. На підставі дисперсійного аналізу експериментальних даних робили 

висновки про статистичну значущість впливу вивчених факторів на фармако-

технологічні властивості порошкових мас для таблетування і готових таблеток 

(текучість, вільну насипну густину до і після усадки, процес засипки мас для 

таблетування, середню масу таблеток, процес пресування, однорідність маси, 

стійкість до роздавлювання, стираність та розпадання таблеток). За кожним 

параметром, використовуючи критерій Дункана будували ранжовані ряди 

переваг. 

Аналіз отриманих результатів за показниками текучості порошкових мас 

для таблетування, вільної насипної густини та насипної густини після усадки 

вказує на можливість отримання таблеток екстракту листя грушанки 

круглолистої методом прямого пресування.  

Результати дисперсійного аналізу експериментальних даних показали, 

що найвищу оцінку зовнішнього вигляду отримали таблетки при використанні 

неусіліну US 2, vivapur 102, vivapur 112, парлітолу 100 SD-манітол.  

Найкраще значення однорідності дозування таблеток  з екстрактом 

грушанки круглолистої отримували при використанні крохмалю 

картопляного, кальцію гідрфосфату безводного, vivapur 302, парлітолу 300 DC 

-манітол. 

Найшвидше розпадалися таблетки з екстрактом грушанки круглолистої 

при використанні неусіліну US 2, магнію стеарату, натрію кроскармелози, 

фловлаксу, vivapur 200, МКЦ бурст, vivapur 302. 

Найбільше значення міцності досліджуваних таблеток отримували при 

використанні неусіліну US 2 (рис. 1), натрію кроскармелози, таблетози 80, 

prosolv SMCC 90.  



 

 

 
Рис. 1 Вплив наповнювачів на основі неорганічних солей на міцність 

таблеток 

 

Найнижчу стираність таблеток з екстрактом грушанки круглолистої 

забезпечують неусілін US 2, кальцію стеарат, натрію кроскармелоза, 

prosolv  EASYtab SP, таблетоза 80. 

Узагальнений показник функції бажаності дозволив відібрати 

оптимальні рівні факторів (ДР) з кожної групи факторів: неусілін US 2, 

магнію стеарат, натрію кроскармелозу, prosolv EASYtab SP (рис.2), фловлакс. 

 

 

Рис 2. Вплив наповнювачів на основі МКЦ на функцію бажаності 

За допомогою методу випадкового балансу вивчено вплив 7 кількісних 

факторів на фармако-технологічні властивості порошкових мас для 

таблетування і готових таблеток (табл.1). 

 

Таблиця.1 

Фактори та їх рівні, які вивчалися при розробці складу таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої 

Фактори Рівні факторів 

Нижній 

«-« 

Основний 

«0» 

Верхній 

 «+» 

х1 – кількість неусіліну US 2, % 4,0 5,0 6,0 

х2 – кількість prosolv EASYtab SP, % 12,0 15,0 18,0 

х3 – натрію кроскармелози, % 2,0 3,0 4,0 

х4 – кількість натрію 

карбоксиметилкрохмалю, % 

2,0 3,0 4,0 

х5 – кількість фловлакс, % 4,5 3,0 8,5 

х6 – кількість таблетози 80, % 4,5 3,0 8,5 

х7 – кількість магнію стеарату, % 0,0 0,5 1,0 
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Дослідження проведені з використанням методу випадкового балансу 

показали, що в найбільшій мірі текучість порошкової суміші залежала від 

кількості фловлаксу: із її збільшенням таблетна маса витікала швидше та 

неусіліну US 2 і магнію стеарату, при збільшенні яких текучість зменшується. 

При зменшенні кількості неусіліну US 2 у складі таблеток відхилення 

від середньої маси зменшувалося. Із додаванням в таблетки екстракту листя 

грушанки круглолистої більших кількостей натрію карбоксиметилкрохмалю, 

таблетози 80 та магнію стеарату значення даного показника покращувалося.  

Найбільш суттєво на стійкість до роздавлювання таблеток екстракту 

листя грушанки круглолистої впливало зменшення кількості таблетози 80, в 

результаті чого таблетки ставали міцнішими. Найбільший вплив на 

стираність таблеток екстракту листя грушанки круглолистої мала кількість 

натрію кроскармелози, із збільшенням якої показник зростав. 

При дослідженні розпадання таблеток екстракту листя грушанки 

круглолистої встановлено, що зменшення кількості неусіліну US 2, 

prosolv  EASYtab SP та магнію стеарату у складі таблеток покращувало їх 

розпадання. Вплив кількісних факторів на розпадання таблеток зображено на 

рис. 3. 

 
Рис. 3 Діаграма розсіювання результатів дослідження таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої на розпадання  

 

Відібрані найбільш значущі фармацевтичні фактори підлягали більш 

детальному дослідженню при розробці оптимального складу та технології 

досліджуваних таблеток екстракту листя грушанки круглолистої, кожна з 

яких вивчалася на п’яти рівнях за допомогою симетричного ротатабельного 

композиційного плану другого порядку (уніформ план №17). Для доведення 

середньої маси запропонованих таблеток до 0,6 г використовували МКЦ 112, 

кількість якої в кожній серії дослідів була різною. 

Кількісні фактори і їх рівні, які вивчалися при розробці 

оптимального складу та технології таблеток наведені в табл. 2. 

Модель другого порядку для чотирьох факторів має такий вигляд:  

у = b0x0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b12x1x2 + b13x1x3 + b14x1x4 + b23x2х3 + 

b24х2х4+ b34х3х4 + b11х1
2 + b22х2

2 + b33х3
2 + b44х4

2 



 

 

Інтерпретацію результатів дослідження проводили на підставі 

аналізу рівнянь регресії. 

Таблиця 2 

Фактори, які вивчалися при розробці оптимального складу 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої 

 

Фактори Рівні факторів 

Нижня 

зіркова 

точка 

«-α» 

Нижній 

«-» 

Основний 

«0» 

Верхній 

«+» 

Верхня 

зіркова 

точка 

«+α» 

х1 – кількість 

неусіліну US 2, % 

2 3 4 5 6 

х2 – кількість prosolv 

EASYtab SP, % 

6 9 12 15 18 

х3 – кількість натрію 

кроскармелози, % 

1 3 5 7 9 

х4 – кількість 

таблетози 80, % 

1 4 7 10 13 

 

Рівняння регресії для вільної насипної густини: 

y1 = 0,531 – 0,0088x1 + 0,009x3+ 0,01x4 + 0,0032 х1
2 + 0,003 х2

2 

Згідно рівняння регресії, із збільшенням кількості натрію кроскармелози і 

таблетози 80 вільна насипна густина порошків з екстрактом листя грушанки 

круглолистої підвищується, а при збільшенні неусіліну US 2 – зменшується.  

Вивчені фактори на насипну густину після усадки впливають аналогічно 

як і на вільну насипну густину. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами і текучістю порошків з 

екстрактом листя грушанки круглолистої описується наступним рівнянням 

регресії: 

y3 = 31,35 + 1,3x1 + 0,4 x2+0,23x3–0,76x4+0,14x1x4+ 0,76x2x3– 0,27x2x4– 

0,34x3x4 + 0,9x1
2 + 0,34x2

2– 0,13 x4
2 

Із збільшенням кількостей prosolv EASYtab SP і натрію кроскармелози в 

порошковій масі, її текучість знижується, а збільшення кількостей таблетози 80 

– покращує текучість. 

Однорідність маси таблеток описується наступним рівнянням регресії:  

y7 = 1,56 + 0,18x3 – 0,15 х4– 0,26 x1x3– 0,26x3x4 

Стабільну однорідність дозування в діапазоні від 1,2% до 1,92% 

забезпечують неусілін US 2, prosolv EASYtab SP, таблетоза 80 при дослідженні 

на основному рівні, при чому збільшення кількості натрію кроскармелози веде 

до погіршення однорідності таблеток з екстрактом грушанки. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами і стійкістю таблеток до 

роздавлювання описує наступне рівняння регресії:  

y8 = 183,16+ 3,13х1– 3,09 x2
2 + 5,78 х3

2 +5,28 х4
2 



 

 

Згідно рівняння регресії, проявляється cтатистична значущість 

квадратичного коефіцієнту b11
2. Найвищі показники міцності таблеток 

спостерігалися при застосуванні prosolv EASYtab SP (x2), натрію кроскармелози 

(x3), таблетози 80 (х4) на «верхніх зіркових точках». 

Взаємозв’язок між вивченими факторами і розпаданням таблеток 

описується наступним рівнянням регресії:  

y10 = 12,87+ 0,21 x1– 2,38 x3– 0,54 x4–0,31x1x2–0,19 x1x3 + 0,19 х2х4 +0,56 х3х4–

0,91 х1
2–0,91 х2

2 + 0,96 х3
2–0,54 х4

2 

При вивченні впливу кількостей натрію кроскармелози на розпадання 

таблеток екстракту грушанки круглолистої встановлено, що найкращі значення 

розпадання отримували при застосуванні натрію кроскармелози на верхньому 

рівні, а всіх решта факторів на «верхніх зіркових точках». При вивченні 

кількостей натрію кроскармелози на нижніх зіркових точках, таблетки 

розпадалися найдовше в усіх випадках (рис. 4).  

 
Рис. 4 Вплив кількості натрію кроскармелози (х3) у складі таблеток з 

екстрактом листя грушанки круглолистої на розпадання 

 

На підставі аналізу отриманих даних запропонований наступний склад 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої, виготовлених методом 

прямого пресування: 

Сухий екстракт листя 

грушанки круглолистої  

(в перерахунку на суху 

речовину) 

0,300 г 50,0 % 

Неусілін US 2 0,024 г 4,0% 

Prosolv EASYtab SP 0,072 г 12,0% 

Натрію кроскармелоза 0,042 г 7,0% 

Таблетоза 80 0,042 г 7,0% 

Vivapur 112 0,114 г 19,0% 

Магнію стеарат 0,006 г 1,0% 

  
0,6 г 

 
100,0% 



 

 

Теоретично обґрунтований оптимальний склад був підтверджений в 

промислових умовах і характеризується фармако-технологічними 

показниками, що відповідають вимогам ДФУ. 

Одержаний продукт – таблетки коричневатого кольору з поодинокими 

коричневими мозаїчними вкрапленнями, гіркі на смак і з слабким 

характерним запахом. За фармако-технологічними показниками розроблені 

таблетки відповідали вимогам ДФУ: середня маса таблетки 0,5991±5 %, 

стійкість до роздавлювання не менше 50 Н, стираність не більше 1 %, 

однорідність маси таблеток – ± 2 %, розпадання не більше 15 хв. 

Блок-схема технологічного процесу виробництва таблеток, 

представлена на рис. 5. 

У п’ятому розділі «Стандартизація фітопрепаратів. Дослідження 

фармакологічних властивостей, стабільності та встановлення термінів 

придатності таблеток екстракту грушанки круглолистої» наведено 

результати дослідження з опрацювання методик ідентифікації та 

кількісного визначення БАР в ЛРС, сухому екстракті та таблетках з 

екстрактом грушанки круглолистої. Вивчено стабільність, безпечність та 

фармакологічну активність розроблених таблеток, встановлено терміни 

придатності. 

Для ідентифікації БАР в ЛРС, сухому екстракті та таблетках було 

використано метод тонкошарової хроматографії (ТШХ).  При 

хроматографуванні використовували хроматографічні пластинки «Silica 

gel F 254» фірми «Merck», Німеччина та систему розчинників мурашина 

кислота безводна Р – вода Р – етилацетат Р (10:10:80), в якості реактиву 

для проявлення використовували розчини: 10 г/л аміноетилового ефіру 

дифенілборної кислоти в метанолі та 50 г/л макроголу 400 Р в метанолі.  

Результати поетапних досліджень з визначення якісного складу БАР 

у отриманих рослинних екстрактах та досліджуваних таблетках, були 

ідентичними ЛРС, що дозволили обрати в якості маркерів похідні 

гідрохінону та флавоноїди.  

У результаті досліджень в зразках сухого екстракту та розроблених 

таблеток ідентифікаційним показником якості обрано гіперозид та 

лютеолін 7-О глікозид та не ідентифіковані зони похідних гідрохінону.  

Досліджено, що в зразках ЛРС, сухого екстракту та таблеток на його 

основі ідентифіковано однакові БАР. На хроматограмі випробовуваного 

розчину мають виявлятися дві інтенсивні оранжеві флуоресціюючі зони на 

рівні зон гіперозиду і лютеолін-7-О-глюкозиду на хроматограмі розчину 

порівняння; дуже інтенсивна синя флуоресціююча зона дещо вище зони 

рутину на хроматограмі розчину порівняння; дві слабші оранжеві 

флуоресціюючі зони, вище зони кверцитрину на хроматограмі розчину 

порівняння, дві інтенсивні сині зони – одна, розташована нижче зони 

кверцитрину на хроматограмі розчину порівняння, а друга – вище двох 

верхніх оранжевих зон флавоноїдів на хроматограмі випробовуваного 

розчину (рис 6). 



 

 

  Виготовлення 

таблеток 

 

  

Вихідна сировина, 

проміжна продукція 

та матеріали 

 Контроль в процесі 

виробництва Підготовка 

виробництва 

 

Сухий екстракт листя 

грушанки 

круглолистої, 

неусілін US 2, prosolv 

EASYtab SP, натрію 

кроскармелоза, 

таблетоза 80, vivapur 

112, магнію стеарат 

Стадія 1 

Одержання маси для 

таблетування 

Однорідність, 

послідовність 

змішування, час 

перемішування, 

режим роботи 

змішувача 

   

Маса для 

таблетування  

зі стадії 1 

Стадія 2 

Пресування та 

знепилення таблеток 

Режим роботи, 

показники таблеток, 

ідентифікація і 

кількісне 

визначення діючих 

речовин 

   

Пакування таблеток 

 

Таблетки зі стадії 2,  

пакувальні матеріали 

Стадія 3 

Фасування таблеток у 

контурно-чарункові 

упаковки 

Кількість таблеток в 

упаковці, цілісність 

упаковки, 

правильність 

упаковки, 

правильність друку 

   

Таблетки в контурно-

чарункових 

упаковках 

Стадія 4 

Пакування упаковок у 

пачки 

Комплектність, 

правильність друку 

    

Пачки з таблетками в 

контурно-чарункових 

упаковках, пакувальні 

та друковані 

матеріали 

Стадія 5 

Пакування пачок в 

коробки 

Комплектність, 

правильність друку 

  

  Готова продукція Контроль якості 

 

 

Рис. 5 Технологічна схема виробництва розроблених таблеток 

 



 

 

 
Рис. 6 Хроматограма, отримана для різних зразків ЛРС листя грушанки 

круглолистої в умовах ідентифікації флавоноїдів: А – розчин стандартних 

зразків рутину, хлорогенової кислоти, гіперозиду, кверцитрину, кофейної 

кислоти; B – розчин стандартного зразка лютеолін-7-О-глюкозиду; С – 

розчин стандартного зразка рутину; 1-5 – випробовувані розчини для зразків 

1-5; обробка хроматограм розчином аміноетилового ефіру дифенілборної 

кислоти; перегляд при довжині хвилі 365 нм. 

 

Кількісне визначення похідних гідрохінону в ЛРС, сухому екстракті та 

таблетках проводили методом абсорбційної спектрофотометрії при довжині 

хвилі 455 нм в перерахунку на арбутин. Кількісне визначення 

гідроксикоричних кислот в ЛРС, сухому екстракті та таблетках проводили 

методом абсорбційної спектрофотометрії при довжині хвилі 500 нм, 

використовуючи питомий показник поглинання розмаринової кислоти, що 

дорівнює 400. Кількісне визначення флавоноїдів в ЛРС, сухому екстракті та 

таблетках проводили також спектрофотометричним методом при довжині 

хвилі 420 нм, використовуючи питомий показник поглинання гіперозиду, що 

дорівнює 500. 

Результати кількісного визначення БАР в ЛРС показують, що вміст 

похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути не менше 3,6 %, 

вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову кислоту не 

менше 2,26% та вміст флавоноїдів в перерахунку на гіперозид не менше 

0,57%. 
Результати кількісного визначення БАР в сухому екстракті показують, що 



 

 

вміст похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути не менше 
10,0 %, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову кислоту 
не менше 5,0% та вміст флавоноїдів в перерахунку на гіперозид не менше 
1,95%. 

Результати кількісного визначення БАР в таблетках показують, що вміст 
похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути від 0,025 г до 
0,029 г в таблетці, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на 
розмаринову кислоту від 0,011 г до 0,015 г в таблетці та вміст флавоноїдів в 
перерахунку на гіперозид від 0,0056 г до 0,0061 г в таблетці. 

Представлено результати з стандартизації сухого екстракту листя грушанки 
круглолистої. Запропоновано проекти МКЯ та ТР на одержаний сухий 
екстракт.  

Відповідно до проекту МКЯ стандартизацію одержаного сухого 
екстракту листя грушанки круглолистої проводять за органолептичними 
показниками, ідентифікацією та кількісним вмістом діючих речовин (похідні 
гідрохінону, гідроксикоричні кислоти, флавоноїди), вмістом важких металів, 
мікробіологічною чистотою.  

Проекти ТР та МКЯ апробовано в умовах виробництва 
ТОВ  «Тернофарм» (акти апробації від 08.02.2018 р. та 15.02.2018 р.). 

Представлено результати з стандартизації таблеток екстракту листя 
грушанки круглолистої. Запропоновано проекти МКЯ та ТР на розроблені 
таблетки. 

Відповідно до проекту МКЯ запропонований ЛЗ контролюється за 
наступними показниками: «Опис», «Ідентифікація», «Середня маса», 
«Однорідність маси», «Розпадання», «Кількісне визначення», 
«Мікробіологічна чистота», «Упаковка», «Зберігання», «Термін придатності».  

Проекти ТР та МКЯ апробовано в умовах виробництва 
ТОВ  «Тернофарм» (акти апробації від 12.03.2018 р. та 19.03.2018 р.). 

Специфікація на таблетки екстракту листя грушанки круглолистої 
представлено в таблиці 3. 

Вивчено стабільність і умови зберігання запропонованого ЛЗ протягом 
27 місяців. Встановлено термін придатності таблеток 2 роки при температурі 
25 ± 2°С, вологості 60 ± 5 %, в оригінальній контурно-чарунковій упаковці по 
10 таблеток. 

Проаналізовано та узагальнено результати фармакологічних досліджень, 
якими підтверджено антимікробну активність запропонованого ЛЗ. Результати 
проведених досліджень показали, що досліджуваний об’єкт володіє 
вираженою антимікробною активністю на клінічні штами Klebsiella  spp, 
E.  coli, S. haemolyticus. Встановлено, що антимікробна активність 
розроблених таблеток на основі екстракту листя грушанки круглолистої була 
близька до дії препарату порівняння (таблеток «Фурагін»). 

Дослідження гострої токсичності комбінованих таблеток на основі 
екстракту листя грушанки круглолистої показали, що запропоновані таблетки 
відповідають V класу токсичності згідно загальноприйнятої класифікації. 

 



 

 

Таблиця 3 

Специфікація на таблетки екстракту листя грушанки круглолистої 

Показники Допустимі межі Методи 

контролю 

Опис Таблетки коричневатого кольору з поодинокими 

коричневими мозаїчними вкрапленнями, гіркі на смак 

і з слабким характерним запахом 

За п. 1, 

візуально 

Ідентифі-

кація: 

На хроматограмі випробовуваного розчину мають 

виявлятися дві інтенсивні оранжеві флуоресціюючі 

зони на рівні зон гіперозиду і лютеолін-7-О-глюкозиду 

на хроматограмі розчину порівняння; дуже інтенсивна 

синя флуоресціююча зона дещо вище зони рутину на 

хроматограмі розчину порівняння; дві слабші оранжеві 

флуоресціюючі зони, вище зони кверцитрину на 

хроматограмі розчину порівняння, дві інтенсивні сині 

зони – одна, розташована нижче зони кверцитрину на 

хроматограмі розчину порівняння, а друга – вище двох 

верхніх оранжевих зон флавоноїдів на хроматограмі 

випробовуваного розчину 

За п. 2. 

ДФУ, 2.2.27 

Середня 

маса 

0,6 г ± 5% За п.3, 

ДФУ 2.9.5 

Однорід-

ність маси 

Не більше ніж 2 з 20 визначених окремо таблеток 

можуть відхилятися від середньої маси таблеток більше, 

ніж на ±5%. При цьому жодна індивідуальна маса не має 

відхилятися від середньої маси більш, ніж на ±10% 

За п. 4, 

ДФУ, 2.9. 

Розпадання Не більше 15 хв. За п. 5,  

ДФУ 2.9.1 

Кількісне 

визначення  

Вміст суми похідних гідрохінону в перерахунку на 

арбутин та середню масу таблетки повинен бути в 

межах від 0,025 г до 0,029 г в таблетці, вміст 

гідроксикоричних кислот в перерахунку на 

розмаринову кислоту від 0,011 г до 0,015 г в таблетці 

та вміст флавоноїдів в перерахунку на гіперозид від 

0,0056 г до 0,0061 г в таблетці. 

За п. 6, 

ДФУ, 2.2.25 

Мікробіо-

логічна 

чистота 

Критерії прийнятності: Загальне число аеробних 

мікроорганізмів (ТАМС) не більше 104 КУО в 1г. 

Загальне число дріжджових і плісеневих грибів (TYMC) 

не більше102 КУО в 1 г. Не більше 102 толерантних до 

жовчі грамнегативних бактерій в 1 г. Відсутність 

Escherichia coli в 1 г. Відсутність Salmonella в 25 г. 

За п. 7, 

ДФУ, 2.6.12, 

2.6.31, 5.1.8 

(категорія В) 

Упаковка По 10 таблеток у контурно-чарунковій упаковці із плівки 

полівінілхлоридної і фольги алюмінієвої з друком. Контурні упаковки 

по 3 шт. разом з інструкцією поміщають у пачку для лікарського 

засобу. Пачки поміщають у групову тару 

Зберігання В оригінальній упаковці при температурі 25° ± 2°С 

Термін при-

датності 

2 роки 



 

 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вперше науково обґрунтовано та розроблено 

оптимальний склад, технологію таблеток на основі екстракту грушанки 

круглолистої для лікування інфекційних захворювань сечовивідних шляхів 

 

1. Проведений аналіз літературних джерел щодо лікарських засобів на 

основі природньої сировини показав, що перспективним напрямом є створення 

таблетованого лікарського засобу на основі лікарської рослинної сировини для 

лікування запальних захворювань сечовивідної системи. Розглянуто перспективи 

використання грушанки круглолистої з метою створення монокомпонентних 

лікарських засобів для лікування запальних захворювань нирок і сечовивідної 

системи. 

2. Вивчено фармако-технологічні властивості лікарської рослинної 

сировини листя грушанки круглолистої, розроблено методики ідентифікації та 

кількісного визначення біологічно активних речовин (БАР). Обгрунтовано метод 

та оптимальні умови екстрагування БАР з ЛРС: екстрагент – етанол 80%, 

співвідношення сировина : екстрагент (1:10), та метод екстракції – модифікована 

ремацерація з перемішуванням. Досліджено та розроблено технологію 

одержання сухого екстракту листя грушанки круглолистої. 

3. Досліджено технологічні властивості сухого екстракту. На основі 

аналізу отриманих результатів для одержання таблеток, що містять сухий 

екстракт грушанки круглолистої обрано метод прямого пресування, а також 

обґрунтовано необхідність використання ДР для корекції фармако-технологічних 

властивостей мас для таблетування. 

4. Проаналізовано результати дослідження  антимікробної, протизапальної, 

діуретичної, нефропротекторної дії досліджуваного екстракту. Визначно та 

експериментально обґрунтовано середньотерапевтичну добову дозу сухого 

екстракту в кількості 1680 мг на добу. 

5. З використанням методу математичного планування експерименту 

(греко-латинського кубу 2-го порядку) за допомогою дисперсійного аналізу 

вивчено вплив 27 ДР на основні фармако-технологічні показники таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої. Узагальнений показник функції 

бажаності дозволив відібрати оптимальні рівні факторів (ДР) з кожної групи: 

неусілін US 2, магнію стеарат, натрію кроскармелоза, prosolv EASYtab SP, 

фловлакс, таблетоза 80 та натрію карбоксиметилкрохмаль.  

6. Використовуючи метод випадкового балансу для детальнішого вивчення 

впливу кількостей ДР на основні показники якості таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої було відібрано неусілін US 2, магнію стеарат, натрію 

кроскармелоза, prosolv EASYtab SP, таблетоза 80. 

7. За допомогою регресійного аналізу встановлено взаємозв’язок між 

кількостями вивчених ДР і якістю одержаних таблеток, на підставі чого 



 

 

обгрунтовано оптимальний склад таблеток, що включає: сухий екстракт листя 

грушанки круглолистої 0,300 г, неусілін US 2 0,024 г, prosolv EASYtab SP 0,072 г, 

натрію кроскармелозу 0,042 г, таблетозу 80 0,042 г, vivapur 112 0,114 г, магнію 

стеарат 0,006 г. Встановлено, що запропонований склад таблеток 

характеризується оптимальними фізичними і технологічними властивостями, які 

дозволили одержувати таблетки при тиску пресування у 50 МПа із стійкістю до 

роздавлювання 170 Н, часом розпадання до 7 хв та стираністю 0,05 %. 

8. Розроблено методики ідентифікації БАР в ЛРС, екстракті листя грушанки 

круглолистої та в таблетках на його основі. Ідентифікаційним критерієм якості 

обрано присутність на хроматограмах лютеолін 7-О глікозиду та гіперозиду. 

Розроблено спектрофотометричну методику кількісного визначення суми 

похідних гідрохінону, гідроксикоричних кислот та флавоноїдів в ЛРС, сухому 

екстракті та в таблетках з екстрактом листя грушанки круглолистої по 0,6 г. 

Встановлено, що в ЛРС вміст похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин 

повинен бути не менше 3,6 %, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на 

розмаринову кислоту не менше 2,26% та вміст флавоноїдів в перерахунку на 

гіперозид не менше 0,57%. В сухому екстракті вміст похідних гідрохінону в 

перерахунку на арбутин повинен бути не менше 10,0 %, вміст гідроксикоричних 

кислот в перерахунку на розмаринову кислоту не менше 5,0% та вміст 

флавоноїдів в перерахунку на гіперозид не менше 1,95%. Встановлено що вміст 

похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути від 0,025 г до 

0,029  г в таблетці, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову 

кислоту від 0,011 г до 0,015 г в таблетці та вміст флавоноїдів в перерахунку на 

гіперозид від 0,0056 г до 0,0061 г в таблетці. 

 9. Досліджено мікробіологічну чистоту таблеток екстракту листя грушанки 

круглолистої. Встановлено, що по рівню мікробної контамінації досліджувані 

препарати відповідають вимогам Державої Фармакопеї України до лікарських 

засобів для внутрішнього застосування. Проведено вивчення антимікробних 

властивостей таблеток екстракту листя грушанки круглолистої. Результати 

проведених досліджень показали, що досліджуваний об’єкт володіє вираженою 

антимікробною активністю по відношенню до клінічних штамів Klebsiella spp, 

E.  coli, S. haemolyticus. 

10. Результати вивчення гострої токсичності дозволяють віднести 

запропонований таблетований препарат до V класу токсичності речовин 

(нетоксичні речовини при внутрішньошлунковому введенні). Досліджено 

стабільність та умови зберігання розроблених таблеток протягом 27 місяців. 

Результати досліджень показали, що таблетки є стабільними протягом двох років 

зберігання. Тому запропоновано встановити терміни придатності таблеток 2 роки 

при температурі 25±2оС та вологості 60±5% в оригінальних контурно-

чарункових упаковках. Розроблено проекти технологічного регламенту та 

методики контролю якості на сухий екстракт та таблетки з екстрактом грушанки 

круглолистої, які апробовано в умовах виробництва ТОВ «Тернофарм». 
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фармацевтичної справи та судова фармація. – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертація присвячена розробці оптимального складу, технології та 

методів аналізу нового оригінального ЛЗ – таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої по 0,6 г, призначених для профілактики та лікування 

інфекційних захворювань сечовидільної системи. 

На підставі коплексних фізико-хімічних, фармако-технологічних та 

фармакологічних досліджень теоретично та експериментально обґрунтовано 

оптимальний склад та розроблено технологію таблеток з екстрактом листя 

грушанки круглолистої. Запропоновано методи якісного та кількісного 

аналізу БАР у сухому екстракті та у таблетках.  

Вивчено стабільність в процесі зберігання і термін придатності 

таблеток протягом 2 років при температурі 25±2°С, і відносній вологості 

60±5 % в оригінальній упаковці. 

Розроблені проекти МКЯ та ТР на сухий екстракт і таблетки з сухим 

екстрактом грушанки круглолистої, які було апробовано в умовах 

виробництва. Проведено фармакологічні, та мікробіологічні дослідження 

запропонованих таблеток. 

Ключові слова: технологія, листя грушанки круглолистої, рослинні 

екстракти, таблетки, допоміжні речовини, сечовидільна система, 

математичне планування експерименту. 
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Диссертация посвящена разработке оптимального состава, технологии 

и методов анализа нового оригинального ЛС - таблеток экстракта листьев 

грушанки круглолистной, предназначенных для профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний мочевыделительной системы. 

На основании комплексных физико-химических, фармако-

технологических и фармакологических исследований теоретически и 

экспериментально обоснован оптимальный состав и разработана технология 

таблеток с экстрактом листьев грушанки круглолистной. Предложены 

методы качественного и количественного анализа БАВ в сухом экстракте и 

в таблетках. 



 

 

Изучены стабильность в процессе хранения и срок годности таблеток 

в течение 2 лет при температуре 25 ± 2 ° С, и относительной влажности 

60  ±  5% в оригинальной упаковке. 

Разработаны проекты МКК и ТР на сухой экстракт и таблетки с сухим 

экстрактом грушанки круглолистной, которые были апробированы в 

условиях производства. Проведено фармакологические, и 

микробиологические исследования предложенных таблеток. 

Ключевые слова: технология, листья грушанки круглолистной, 

растительные экстракты, таблетки, вспомогательные вещества, 

мочевыделительная система, математическое планирование эксперимента. 

 

SUMMARY 
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copyright. 
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The thesis paper focuses on the progress of technology, research of the dry 

Pyrola rotundifolia leaf extract and development of the best composition and 

technology of a tablet formulation on the basis of a dry extract having anti-

inflammatory, antimicrobial, diuretic, and nephroprotective effects for treatment of 

inflammatory diseases of the urinary system. 

The data of literary sources concerning the etiology and pathogenesis of 

infectious diseases of the urinary system and the current state of their 

pharmacotherapy in Ukraine and in the world have been analyzed and systematized. 

The data of scientific literature on the application of Pyrola rotundifolia leaf in the 

pharmacotherapy of infectious diseases of the urinary system has been generalized. 

The characteristics of Pyrola rotundifolia leaf, dry extract of this medicinal 

herb, which determine the technology of production of tablets by direct pressing, are 

presented. The choice of physicochemical, technological microbiological and 

biological methods of research is described and substantiated for achievement of the 

stated purpose. 

The market of drugs and dietary supplements used for treatment of infectious 

diseases of the urinary system has been studied, and the relevance of development of 

tablet formulation on the basis of a medicinal herb – Pyrola rotundifolia leaf has 

been confirmed. 

The results are presented on development of technology and research of a dry 

Pyrola rotundifolia leaf extract.  

The study was performed to choose the optimal concentration of an extractant 

for getting the maximum quantities of active substances in hydroalcoholic extract of 

Pyrola rotundifolia leaf. As an extractant, they studied ethanol in various 

concentrations.  



 

 

A technological scheme for obtaining a dry Pyrola rotundifolia leaf extract 

has been developed. 

The pharmacological and technological properties of the dry Pyrola 

rotundifolia extract which serves as active pharmaceutical ingredient at 

manufacturing TFs, have been examined. Results have shown that the dry Pyrola 

rotundifolia leaf extract may be used for making tablets by the direct pressing 

method. 

The antimicrobial, anti-inflammatory, diuretic and nephroprotective effects of 

the dry Pyrola rotundifolia leaf extract have been substantiated. They have 

determined and experimentally validated the average therapeutic daily dosage of the 

dry leaf extract of Pyrola rotundifolia in the amount of 1680 mg per day. 

Results of development of the optimal composition and the rational 

technology of getting tablets on the basis of the Pyrola rotundifolia extract for 

treatment of infectious diseases of the urinary system have been presented, using the 

mathematical planning of the experiment. When developing the composition of 

tablets made of the dry Pyrola rotundifolia extract by the direct pressing method, in 

order to select the optimal excipients, we used the Greek-Latin cube of the 2nd order 

in planning the experiment.  

Using the random balance method, they have identified impact of 7 

quantitative factors on the pharmacological and technological properties of 

powdered tabletting masses and ready-made tablets. 

The most important pharmaceutical factors selected were considered in more 

details at developing the optimal composition and technology of the studied tablets 

of the Pyrola rotundifolia extract; each one was studied at five levels using a 

symmetric, rotatable composite plan of the second order (uniform plan No. 17).  

The theoretically substantiated optimal composition has been confirmed in 

industrial conditions; it is characterized by the pharmacological and technological 

parameters that meet the SPU requirements. 

Results of standardization of the dry Pyrola rotundifolia leaf extract have been 

presented. Quality control methods (QCM) and technological release (TR) drafts 

were proposed for the dry extract. 

Results of standardization of tablets made of the dry Pyrola rotundifolia leaf 

extract have been presented. QCM and TR drafts were proposed the developed 

tablets.  

The stability and storage conditions of the proposed drug were studied for 27 

months.  

They have analyzed and summarized results of pharmacological studies, 

which confirmed antimicrobial activity of the proposed drug.  

The study of acute toxicity of combined tablets based on the Pyrola 

rotundifolia leaf extract showed that the proposed tablets correspond to class V 

toxicity according to the generally accepted classification. 

Key words: technology, Pyrola rotundifolia leaf, dry extract, tablets, 

infectious diseases of the urinary system, excipients, mathematical planning of the 

experiment. 



 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АФІ – активний фармацевтичний інгредієнт; 

БАР – біологічно активні речовини; 

ДР – допоміжна речовина; 

ДФУ – Державна фармакопея України; 

ЛЗ – лікарський засіб; 

ЛП – лікарський препарат; 

ЛРС – лікарська рослинна сировина; 

МКЦ – мікрокристалічна целюлоза; 

МКЯ – метод контролю якості; 

МПЕ – математичне планування експерименту; 

ТЛФ – тверді лікарські форми; 

ТР – технологічний регламент; 

ТШХ – тонкошарова хроматографія; 

 


