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АНОТАЦІЯ 

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

лікарського засобу антигіпертензивної дії. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація». – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню складу, розробці 

технології та дослідженням комбінованого таблетованого лікарського засобу на 

основі амлодипіну бесилату та валсартану з антигіпертензивною дією. 

Розглянуто сучасний стан використання препаратів антигіпертензивної дії. 

Встановлено, що понад 50 % дорослого населення європейських країн (в тому числі 

України) мають підвищений кров’яний тиск, що сприяє збільшенню витрат на 

антигіпертензивну терапію. Проведено дослідження асортименту лікарських 

препаратів антигіпертензивної дії, що зареєстровані на фармацевтичному ринку 

України. Встановлено, що ЛЗ для лікування артеріальної гіпертензії представлені 

в основному іноземними виробниками (75 % від загальної кількості зареєстрованих 

в Україні препаратів) і тільки 25 % – вітчизняного виробництва. Серед всіх 

антигіпертензивних препаратів найбільша частка, майже 94 % припадає на тверді 

лікарські форми – таблетки.  

Проведено аналіз двох груп лікарських препаратів антигіпертензивної дії: 

групи антагоністів кальцію та антагоністів ангіотензину ІІ, серед яких встановлено 

лідерів за кількістю зареєстрованих препаратів та лікарських призначень – 

амлодипіну бесилат та валсартан. За результатами багатьох досліджень доведено 

ефективність та безпеку даних речовин, тому очевидними є переваги застосування 

амлодипіну бесилату та валсартану в комбінованій терапії. На вітчизняному ринку 

спостерігається значна перевага препаратів іноземного виробництва з більш 

високою вартістю (співвідношення іноземних комбінованих препаратів підгрупи 
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С09D до вітчизняних складає 3:1). Розробка та впровадження в широку клінічну 

практику ефективних вітчизняних препаратів сприятиме підвищенню доступності 

терапії. 

Узагальнено основні підходи та вимоги до розробки твердих лікарських форм. 

Описано основні групи допоміжних речовин, що використовуються при 

формуляції таблеток, охарактеризовано конкретних представників та їх 

функціональне призначення.  

Висвітлено основні характеристики активних фармацевтичних інгредієнтів та 

допоміжних речовин, які були використані при фармацевтичній розробці таблеток 

з амлодипіну бесилатом та валсартаном. Показано, що використані допоміжні 

речовини, відповідають вимогам монографій Європейської фармакопеї діючого 

видання, дозволені до медичного застосування та широко застосовуються у 

виробництві таблеток. 

Представлено сучасні методи фізико-хімічних та фармако-технологічних 

досліджень, що були використані при фармацевтичній розробці нових таблеток з 

амлодипіном та валсартаном. Дані методи дозволили розробити та стандартизувати 

методи контролю якості для таблеток з амлодипіном та валсартаном. 

Запропоновано методологію створення твердих лікарських форм, що включає 

три основні етапи: теоретичний, експериментальний та етап з біофармацевтичних 

та фармакологічних досліджень.  

За допомогою методів математичного планування експерименту було 

розроблено оптимальний якісний і кількісний склад таблеток амлодипіну з 

валсартаном з використанням технології пресування з попередньою сухою 

грануляцією (компактування). Вивчено вплив наповнювачів, розпушувачів, 

змащувальних і ковзних речовин на показники якості таблеток-ядер та 

обґрунтовано їх вибір у складі розроблених таблеток. Встановлено, що для 

отримання даного препарату з необхідними фармако-технологічними і фізико-

хімічними показниками раціонально використовувати наступні допоміжні 

речовини: целюлозу мікрокристалічну 102 (32,31 %), кросповідон XL-10 (11,66 %), 

кремнію діоксид колоїдний безводний (0,87 %), магнію стеарат (2,62 %). 
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З метою маскування неприємного гіркого смаку валсартану, проведено підбір 

плівкоутворюючої системи для покриття таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном 

полімерною оболонкою. Доведено, що використання плівкової системи на основі 

полівінілового спирту в кількості 0,01 г на таблетку забезпечує отримання 

найкращих результатів за органолептичними показниками, розпаданням та 

кінетикою вивільнення амлодипіну та валсартану в порівнянні з плівковою 

системою на основі гідроксипропілметилцелюлози. 

Науково обґрунтовано вибір в якості первинного паковання блістеру з плівки 

полімерної тришарової та фольги алюмінієвої лакованої. 

Обґрунтовано критичні параметри технологічного процесу. Визначено, що 

параметри компактування, пресування та плівкового покриття впливають на якість 

таблеток, вкритих плівковою оболонкою. 

Вивчено вплив тиску компактування та відстані між роликами на фармако-

технологічні показники маси після компактування, таблетної маси і таблеток-ядер. 

Показано, що із збільшенням тиску ущільнення суттєво покращуються насипна 

густина маси після компактування та текучість, а при збільшенні відстані між 

роликами результати погіршуються. Також відмічено, що тиск компактування 

значно впливає на стираність: при збільшенні тиску компактування (з 18,25 бар до 

25 бар) стираність таблеток підвищується вдвічі, а подальше збільшення тиску до 

50 бар веде до отримання готової лікарської форми зі стираністю близько 0,10 %. 

Збільшення тиску ущільнення до верхніх значень (75 бар та 81,25 бар) веде до 

збільшення стираності до 0,15 %. За результатами дослідження встановлено 

оптимальні параметри компактування: тиск – 50 бар та відстань між роликами – 

2,5 мм. 

Проведено дослідження впливу зусилля пресування від 0,7 кН до 52 кН на 

фармако-технологічні показники та кінетику розчинення активних 

фармацевтичних інгредієнтів таблеток амлодипіну з валсартаном. Доведено, що 

діапазон тиску пресування від 7 кН до 10 кН є оптимальним, при якому отримували 

результати вивчених показників якості таблеток в межах Державної Фармакопеї 

України. 
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Експериментально встановлено параметри покриття таблеток-ядер. Підібрано 

оптимальні оберти барабану (8 об/хв) установки плівкового покриття, при якій 

забезпечується рівномірний потік таблеток та відсутні сколи по краях таблеток-

ядер. Показано, що швидкість 4-6 об/хв не забезпечує необхідної плинності 

таблеток, що може призвести до нерівномірного покриття таблеток. При 

збільшенні обертів до 10-12 об/хв спостерігається наявність сколів на краях 

таблеток-ядер, що впливає на зовнішній вигляд вкритих оболонкою таблеток. 

Вивчено вплив концентрації суспензії плівкоутворювача та параметрів 

процесу покриття на властивості таблеток, вкритих плівковою оболонкою. 

Встановлено, що збільшення концентрації плівкового покриття вдвоє (з 10 до 

20 %), зменшує тривалість процесу нанесення плівкової оболонки на 50 %. 

Доведено, що концентрація плівкоутворювача в межах 10-20 % не впливає на 

фізико-хімічні показники таблеток (однорідність маси, розпадання), але 

спостерігається зміна зовнішнього вигляду поверхні таблеток. За результатами 

дослідження оптимальною концентрацією обрано 18 % суспензію плівкового 

покриття на основі полівінілового спирту. 

Розроблено проект технологічного регламенту на виробництво таблеток 

«Амлосартан 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг». Технологія таблеток апробована в 

умовах цеху по виробництву твердих лікарських форм ПАТ «Фармак». 

Визначено основні органолептичні, фізико-хімічні та фармако-технологічні 

показники створених таблеток «Амлосартан»: «Опис», «Ідентифікація», «Середня 

маса», «Однорідність дозованих одиниць», «Розчинення», «Супровідні домішки», 

«Кількісне визначення» та «Мікробіологічна чистота». 

Розроблено та валідовано із застосуванням методу високоефективної рідинної 

хроматографії доступні, точні та чутливі аналітичні методики ідентифікації, 

кількісного визначення, розчинення та супровідних домішок. Проведено 

мікробіологічні випробування досліджуваних таблеток. Отримані результати 

свідчать про відповідність розроблених таблеток діючій редакції Державної 

фармакопеї України за вказаними вище показниками якості. 
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Проведено дослідження стабільності препарату «Амлосартан 10 мг/160 мг та 

5 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою», за результатами якої 

встановлено термін зберігання препарату, що становить 2 роки при зберігання в 

оригінальному пакованні при температурі не вище 25 °С. 

Вперше розроблено методику для дослідження кінетики вивільнення 

амлодипіну та валсартану з таблеток з одночасним їх аналітичним визначенням. 

Методику валідовано згідно вимог ICH Q2(R1). Дана методика використана для 

підтвердження ідентичності розробленого та референтного препаратів. 

На підставі Наказу МОЗ України № 43 від 27.01.2016 «Про дозвіл на 

проведення клінічного випробування» проведено дослідження біоеквівалентності 

таблеток «Амлосартан» дозувань 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг у порівнянні з 

лікарським засобом «Ексфорж», виробництва фірми «Новартіс Фарма», 

Швейцарія/Іспанія аналогічних дозувань, результати якого підтвердили, що 

досліджуваний препарат «Амлосартан» є фармацевтично-еквівалентним 

референтному, ефективним та безпечним лікарським засобом при лікуванні 

артеріальної гіпертензії. 

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

регресійний аналізи, фармако-технологічні показники, технологічний процес, 

компактування, первинне паковання, методи контролю якості, вивчення 

стабільності. 
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ANNOTATION 

 

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

tablet medication antihypertensive action. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

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

15.00.01 «Drug technology, organization of pharmaceutical business and judicial 

pharmacy». –Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky, Ministry 

of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

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

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

on amlodipine besylate and valsartan with antihypertensive action. 

The modern state regarding the necessity of using antihypertensive drugs is 

considered. It has been shown that over 50 % of the adult population in European 

countries (including Ukraine) has high blood pressure, which contributes to an increasing 

the cost of antihypertensive therapy. The research of the Ukrainian market regarding the 

range of medicinal preparations of antihypertensive action was performed. It was found 

that the number of drugs for the treatment of arterial hypertension is represented mainly 

by foreign products (75 % of the total number of drugs registered in Ukraine) and only 

25 % – Ukrainian. Among all antihypertensive drugs, the largest part – almost 94 % of 

the solid dosage forms are tablets. 

 Two groups of antihypertensive activity were analyzed: calcium antagonists and 

angiotensin II antagonists, among which amlodipine besylate and valsartan were 

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

substances have been proven, therefore, the obvious benefits of using amlodipine besylate 

and valsartan in combination therapy. In the Ukrainian market, there is a significant 

advantage of foreign, more expensive products (the ratio of foreign combined 

preparations of subgroup C09D to Ukrainian is 3:1). On the basis of the literary search, it 

has been established that the development and implementation of high-quality, effective 
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Ukrainian drugs in the wide clinical practice will contribute to increasing the availability 

of effective therapy. 

General approaches and requirements for the development of solid dosage forms are 

summarized. The main groups of auxiliary substances used in the formulation of tablets 

are described, the specific representatives and their functional purposes are described. 

The main characteristics of the active pharmaceutical ingredients and excipients 

used in the pharmaceutical development of amlodipine besylate and valsartan tablets are 

described. It is shown that the excipients correspond to the requirements of the 

monographs of the European Pharmacopoeia of the current edition, are authorized for 

medical use and are widely used in tablet manufacture. 

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

were used in the pharmaceutical development of new tablets with amlodipine and 

valsartan are presented. These methods allowed to develop and standardize quality 

control methods for the tablets with amlodipine besylate and valsartan. 

A methodology for obtaining of solid medicinal products is proposed. It includes 

three main stages: theoretical, experimental and stage of biopharmaceutical and 

pharmacological research. 

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

qualitative and quantitative composition of amlodipine and valsartan tablets was 

developed, using the technology of dry granulation (compaction). The influence of 

diluents, disintegrants, lubricants and glidants on the quality indicators was studied and 

their choice in the composition is substantiated. It is established that for obtaining of this 

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

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

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

stearate (2.62 %). 

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

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

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

based on polyvinyl alcohol in a quantity of 0.01 g per tablet provides a stable and high 
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quality drug for organoleptic parameters, disintegration and kinetics of release of 

amlodipine and valsartan compared to a film system based on HPMC. 

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

the aluminum varnished foil is scientifically substantiated. 

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

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

of the film coated tablets. 

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

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

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

compacting and flowability is significantly improved, and when roller gap increases, the 

results deteriorate.  

It is also noted that the compression pressure significantly affects friability: with 

increasing compression pressure (from 18.25 bar to 25 bar), the friability of tablets is 

doubled, and a further increase in pressure up to 50 bar leads to the receipt of the final 

dosage form with a friability of about 0.10 %. Increasing the compression pressure to the 

upper values (75 bar and 81.25 bar) resulted in friability of about 0.15%. According to 

the results of the study, optimal compaction parameters were established: pressure 50 bar 

and distance between rollers 2.5 mm. 

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

technological properties and dissolution kinetics of active pharmaceutical ingredients of 

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

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

quality properties are within the limits of the State Pharmacopoeia of Ukraine are 

observed. 

Coating parameters for tablet cores have been experimentally determined. The 

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

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

It has been shown that the drum speed 4-6 rpm does not provide the required tablet 

fluidity, which may lead to uneven tablet coating. With increasing drum speed to 10-
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12 rpm, there is a presence of chips on the edges of the tablet cores, which affects the 

appearance of the coated tablets. 

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

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

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

of the film coating process by 50%. It has been proved that the concentration of the film-

forming suspension does not affect the physico-chemical parameters of the tablets 

(homogeneity of mass, disintegration), but there is a change in the appearance of the 

surface of the tablets. According to the results of the study, an optimal 18% suspension 

of film coating on the basis of polyvinyl alcohol was chosen. 

The draft of the technological regulation for the production of tablets «Amlosartan 

10 mg/160 mg and 5 mg/160 mg» was developed. The technology of the tablets 

manufacturing has been tested in a solid dosage form manufacturing workshop of JSC 

"Farmak". 

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

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

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

The available, accurate and sensitive analytical methods for identification, assay, 

dissolution and related substances are developed and validated using the high 

performance liquid chromatography method. Microbiological tests were carried out for 

developed tablets. The obtained results testify to the compliance of the tablets with the 

current version of the State Pharmacopoeia with the above-mentioned quality parameters. 

The stability study of the developed drug «Amlosartan 10 mg/160 mg and 5 mg/160 

mg, film coated tablets» was conducted, the results of which determined the shelf life of 

the drug – 2 years when stored in an original package at the temperature not more then 

25 °С. 

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

dissolution of amlodipine and valsartan from a tablets with their simultaneous analytical 
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determination. The method is validated according to the requirements of ICH Q2 (R1). 

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

On the basis of the order of the Ministry of Health of Ukraine No. 43 dated January 

27, 2016 "On permission for clinical trial" the bioequivalence study of «Amlosartan» 

tablets with 10 mg/160 mg and 5 mg/160 mg doses compared to the «Exforge» drug 

produced by «Novartis Pharma», Switzerland/Spain with similar doses, the results of 

which have confirmed that the study drug «Amlosartan» is a pharmaceutically-equivalent 

reference, effective and safe drug in the treatment of arterial hypertension. 

Key words: amlodipine besylate, valsartan, tablets, dispersion and regression 

analysis, pharmaco-technological parameters, technological process, compaction, 

primary packaging, quality control methods, stability study. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

На сьогодні в Україні на артеріальну гіпертензію (АГ) страждає понад 12 млн 

осіб, тобто АГ спостерігається у кожного третього дорослого українця [Наказ МОЗ 

України № 384 від 24.05.2012]. За прогнозами рівень захворюваності до 2025 року 

у світі складатиме 1,5 млрд осіб, а ризик розвитку АГ матиме 90 % населення 

розвинених країн [Москаленко В.Ф., 2013]. 

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

Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 

2011-2020 рр.» перед вітчизняними фармацевтичними виробниками поставлене 

завдання щодо розробки, освоєння та організації виробництва у напрямку 

імпортозаміщення лікарських засобів (ЛЗ), які застосовуються у лікуванні 

основних захворювань в Україні. Тому, одним із першочергових завдань 

фармацевтичної галузі є розробка і впровадження у виробництво вітчизняних 

високоефективних серцево-судинних лікарських препаратів (ЛП), які б мали 

високу безпечність і рівень якості. 

Лікування АГ полягає в постійному, впродовж усього життя прийомі 

антигіпертензивних ЛЗ. Найважливішою передумовою максимального зниження 

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

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

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

№ 384 від 24.05.2012]. 

Згідно з рекомендаціями Українського товариства кардіологів була прийнята 

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

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

АГ – з комбінованого застосування двох чи трьох препаратів. Актуальним на 

сьогоднішній день є використання комбінованих препаратів для лікування АГ, що 

характеризується полівалентністю дії, зниженнням кількості побічних ефектів та 

підвищеним комплаєнсом пацієнтів. Переваги комбінованих таблеток, у порівнянні 



20 

 

з призначенням монопрепарату, доводять масштабні дослідження [Кобaлава Ж.Д., 

2011; Сиренко Ю.Н., 2012; Cheng S.M., 2012; Fogari R., 2010; Karpov Y., 2012; Khan 

W., 2014; Miura S., 2012; NAVIGATOR, 2010; Setiawati A., 2015; Wu Z.B., 2012]. 

При формуляції комбінованих препаратів перед розробником постають 

складні завдання: вибір активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) з 

необхідними фармако-технологічними характеристиками, обґрунтування 

допоміжних речовин (ДР), технології, яка буде забезпечувати стабільність 

препарату, розробка методів контролю якості (МКЯ), масштабування у виробничі 

умови, вивчення впливу параметрів процесу на показники якості ЛП, вивчення 

стабільності та встановлення терміну придатності. Наявність на ПАТ «Фармак» 

дільниці з виробництва твердих лікарських засобів (ТЛЗ), що відповідає вимогам 

GMP, та спеціального обладнання для їх виготовлення, робить можливим 

впровадження та промисловий випуск комбінованих препаратів. 

Таким чином, створення комбінованих ТЛЗ для лікування АГ є актуальним 

для вітчизняної фармацевтичної науки та практики і вимагає поглибленого 

вивчення та інноваційної реалізації фармако-технологічних рішень, спрямованих 

на їх розробку.  

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт 

кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України» «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження зі 

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

розробки та впровадження нових ЛЗ у промислових умовах ПАТ «Фармак».  

Мета та завдання дослідження 

Метою роботи була розробка оптимального складу і технології 

комбінованого ТЛЗ антигіпертензивної дії, а також специфікацій і МКЯ на ЛЗ. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 
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 провести аналіз та узагальнити сучасні дані літератури щодо 

фармацевтичного ринку України антигіпертензивних препаратів (АГП) та 

встановити важливість розробки комбінованих ЛЗ на основі амлодипіну та 

валсартану, що застосовуються в лікуванні гіпертензії; 

 проаналізувати сучасний стан виробництва таблетованих ЛЗ, 

охарактеризувати основні групи ДР, що використовуються при створенні таблеток, 

розглянути та встановити переваги технології пресування з попередньою сухою 

грануляцією (компактування); 

 розробити оптимальний склад та технологію таблеток-ядер з амлодипіном та 

валсартаном; 

 підібрати вид та кількість плівкового покриття, запропонувати первинне 

паковання; 

 встановити параметри технологічного процесу та вивчити їх вплив на 

готовий препарат, підготувати проект технологічного регламенту; 

 розробити МКЯ для препарату, вивчити його стабільність, розробити 

методику для визначення кінетики вивільнення АФІ та провести порівняльні 

дослідження розробленого та референтного препаратів; 

 провести дослідження з біоеквівалентності таблеток «Амлосартан» двох 

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

вкриті плівковою оболонкою 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг виробництва фірми 

«Novartis Pharma AG», Швейцарія/Іспанія. 

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

таблетована лікарська форма (ЛФ) на їх основі. 

Предмет дослідження – створення нового комбінованого 

антигіпертензивного ЛЗ на основі амлодипіну бесилату та валсартану у формі 

таблеток, вкритих плівковою оболонкою з використанням технології пресування з 

попередньою сухою грануляцією. 

Методи дослідження 

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: 
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 маркетинговий аналіз сегментів фармацевтичного ринку; 

 методи математичного планування експерименту; 

 методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу 

результатів експериментального дослідження; 

 технологічні методи отримання ТЛЗ; 

 фармако-технологічні методи випробування порошків і таблеток (вивчення 

насипної густини, текучості, кута природного укосу та ін.); 

 методи високоефективної рідинної хроматографії для якісного та кількісного 

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

розчинення); 

 для доведення ідентичності розробленого препарату референтному 

використовували кінетику розчинення АФІ in vitro; 

 дослідження біоеквівалентності проводили методами вивчення кінетики 

вивільнення in vivo. 

Наукова новизна отриманих результатів 

Вперше на основі фармако-технологічних досліджень та за допомогою 

методів математичного планування експерименту науково обґрунтовано якісний та 

кількісний склад таблеток з амлодипіном та валсартаном. За допомогою планів 

дисперсійного аналізу досліджено вплив природи ДР на фармако-технологічні 

показники розроблених таблеток, встановлено взаємозв’язок між кількісними 

фармацевтичними факторами та фармако-технологічними властивостями таблеток. 

Вперше створено вітчизняний комбінований ЛП антигіпертензивної дії з 

використанням сучасної технології роликового компактування, яку теоретично та 

експериментально обґрунтовано і впроваджено в умовах промислового 

виробництва ПАТ «Фармак». З’ясовано основні фактори та їх вплив на параметри 

технологічного процесу та якість готового ЛЗ. Встановлено стабільність препарату 

протягом 24 місяців зберігання при температурі не вище 25 °С. Вперше розроблено 

методику для дослідження кінетики вивільнення амлодипіну та валсартану з 

комбінованого ЛП з одночасним їх аналітичним визначенням. Проведено 

дослідження біоеквівалентності розробленого препарату «Амлосартан 10 мг/160 мг 
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та 5 мг/160 мг» у порівнянні з референтним препаратом «Ексфорж 10 мг/160 мг та 

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

Практичне значення отриманих результатів 

Розширення вітчизняного фармацевтичного ринку за рахунок випуску в 

промислових масштабах нових комбінованих препаратів: «Амлосартан, таблетки, 

вкриті плівковою оболонкою, 10 мг/160 мг» (РП № UA/16392/01/02 від 08.11.2017); 

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

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

Розроблено проекти технологічних регламентів та методики стандартизації 

таблеток з врахуванням технологічного та аналітичного обладнання, які 

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

та акт впровадження ПАТ «Фармак» від 29.05.2017). 

Фрагменти роботи впроваджені у навчальний процес кафедри управління та 

економіки фармації з технологією ліків, кафедри фармації ФПО ДВНЗ 

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

впровадження від 16.09.2018), кафедри аптечної та промислової технології ліків 

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

08.10.2018), кафедри фармації Вінницького національного медичного університету 

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

Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 

10.09.2018), кафедри технології ліків Одеського національного медичного 

університету (акт впровадження від 22.10.2018), кафедри організації та економіки 

фармації і технології ліків Івано-Франківського національного медичного 

університету (акт впровадження від 12.09.2018) (Додаток Р). 

Особистий внесок здобувача 

Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою працею, 

присвяченою розробці науково обґрунтованого складу комбінованого ЛЗ на основі 

амлодипіну та валсартану та технології одержання твердої лікарської форми 

антигіпертензивної дії.  
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Особисто автором проведено інформаційний пошук за темою дисертаційної 

роботи, проведено аналіз ринку України щодо наявності таблетованих ЛП з 

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

лідерів, які найпоширеніші в антигіпертензивній терапії.  

Автором складено дизайн експериментів за допомогою методів 

математичного планування; проведено фармако-технологічні та фізико-хімічні 

дослідження АФІ, їх сумішей з ДР та створених ТЛЗ. Усі експериментальні 

технологічні дослідження, що наведені у дисертаційній роботі, виконані на базі 

ПАТ «Фармак», систематизовані та статистично оброблені особисто дисертантом. 

За участю автора розроблено проект технологічного промислового 

регламенту на виробництво таблеток з амлодипіном та валсартаном дозуванням 

10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг і проведено їх напрацювання в умовах промислового 

виробництва. 

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

оброблено, систематизовано та проаналізовано результати фізико-хімічних та 

фармако-технологічних досліджень. 

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

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

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

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

спільно з якими проведені дослідження. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, дисертанту належить фактичний матеріал і основний творчий 

доробок. 

Співавторами наукових праць дисертанта захищені такі дисертації: 

Белей Н.М. «Розробка складу, технології і дослідження кальцій - та 

лецитинвміщуючих таблетованих лікарських препаратів», Львів, 2009. 191 с.; 

Тригубчак О.В. «Розробка складу і технології таблеток, що містять кислоту 

ацетилсаліцилову в поєднанні з тіотриазоліном», Львів, 2010. 231 с.; Демчук М.Б. 

«Розробка складу, технології і дослідження таблеток фамотидину з 

тіотриазоліном», Львів, 2011. 217 с.; Коваль В.М. «Розробка складу, технології і 
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стандартизація таблеток, що містять цинку аспарагінат, кислоту аскорбінову та 

екстракт ехінацеї», Львів, 2012. 220 с.; Кондратова Ю.А. «Вплив іонізуючої радіації 

на компонентний склад сім'яної рідини та фізіологічну активність сперматозоїдів», 

Київ, 2012. 150 с.; Логойда Л.С. «Розробка і стандартизація седативного 

фармакологічного засобу з екстрактами валеріани, меліси та гліцину в таблетках», 

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

технології твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної системи 

класифікації активних фармацевтичних інгредієнтів», Львів, 2016. 480 с.; Гой А.М. 

«Розробка і впровадження універсальної моделі організації виробництва 

парентеральних лікарських засобів на засадах проектного менеджменту», Харків, 

2017. 259 с. 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-практичних 

конференціях: II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної 

направленості дії» (Харків, 2015), VIII Національний з’їзд фармацевтів України 

«Фармація XXI століття: тенденції та перспективи» (Харків, 2016), VI науково-

практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і 

оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 

2016), Міжнародна науково-практична конференція «Вплив науково-технічного 

прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення» (Київ, 2017), 

VII науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний 

прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 

(Тернопіль, 2018). 

Обсяг і структура дисертації 

Дисертаційна робота викладена на 211 сторінках машинописного тексту, 

складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

та 14 додатків (на 39 сторінках). Робота ілюстрована 32 таблицями, 46 рисунками. 

Список використаних джерел містить 197 найменувань, з них 88 кирилицею та 

109 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В МОНО- ТА 

КОМБІНОВАНІЙ ТЕРАПІЇ. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА 

ТАБЛЕТОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ. (Огляд літератури) 

 

1.1 Маркетингові дослідження лікарських засобів, які застосовуються для 

лікування артеріальної гіпертензії в моно- та комбінованій терапії 

 

За даними ВООЗ артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з основних причин 

серцево-судинних ускладнень та ранньої інвалідизації населення. Експерти ВООЗ 

зазначають, що число осіб з АГ в світі становить більше 1,3 млрд. людей [1]. Понад 

50 % дорослого населення європейських країн мають підвищений кров’яний тиск 

[2-4]. На рис. 1.1 приведено кількості дорослого населення деяких європейських 

країн з підвищеним кров’яним тиском. 

 

Рис. 1.1 Відсоткове співвідношення дорослого населення деяких європейських 

країн з підвищеним кров’яним тиском  

Наведена діаграма показує, що країнами-лідерами, в яких населення має 

підвищений тиск є: Естонія (54,1 %), Хорватія (53,7 %), Україна (53,6 %), ризик 

розвитку АГ мають 90 % населення розвинених країн [5]. Серед країн Європи 

Україна посідає перше місце за смертністю внаслідок ускладнень АГ [6-7].  

Витрати на антигіпертензивну терапію значно збільшилися за останні роки в 

зв'язку з прагненням досягти більш низьких цільових рівнів артеріального тиску 
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(АТ) і неухильним підвищенням цін на сучасні антигіпертензивні препарати (АГП) 

[4]. Так, терапія АГ стає однією з найдорожчих в лікуванні серцево-судинних 

захворювань з урахуванням високої поширеності цього захворювання.  

Раніше при лікуванні АГ застосовували ступінчастий підхід, коли при 

недостатній ефективності монотерапії збільшували дозу препарату або додавали 

ще один антигіпертензивний засіб. Сьогодні арсенал АГП дає великий перелік як 

для моно-, так і для комбінованої терапії [8-9]. 

Всі групи АГП, рекомендовані Європейським кардіологічним товариством та 

Товариством з АГ (2003), Об’єднаним національним комітетом США (7-й 

перегляд, 2003) та Українським кардіологічним товариством (2004) практично 

однаково знижують АТ. Згідно АТС–класифікації це групи: С02 – гіпотензивні 

препарати, С03 – сечогінні засоби, С07 – блокатори b-адренорецепторів, С08 – 

антагоністи кальцію, С09 – засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему 

[10-12]. Кожна група АГП має певну нішу застосування. Важливим фактором, що 

визначає ефективність лікування АГ кожною групою, є тривалий термін 

використання АГП хворими, тобто систематичне їх застосування в адекватних 

дозах для досягнення цільового рівня АТ [13]. 

За даними Державного реєстру лікарських засобів України станом на січень 

2018 року, групу АГП складають 1124 препарати (рис. 1.2) [14]. 

 

Рис. 1.2 Діаграма співвідношення зареєстрованих в Україні АГП згідно АТС-

класифікації 

Як видно з рис. 1.2, безперечним лідером є препарати групи С09, яка включає 

наступні АФІ: еналаприл, лізиноприл, раміприл, периндоприл, лозартан, валсартан, 

ірбесартан тощо і їх комбінації. 
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На даний час в аптечній мережі України переважають лікарські АГП 

імпортного виробництва. Вітчизняні препарати представляють 29 українських 

виробників. Розподілення кількості препаратів, що виробляються українськими та 

закордонними виробниками продемонстровано на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3 Діаграма співвідношення на ринку України АГП вітчизняного та 

імпортного та виробництва 

На рис. 1.4 показано перелік українських виробників ГЛЗ та кількість АГП, які 

вони виробляють. 

 

Рис. 1.4 Діаграма співвідношення АГП українських фірм-виробників 

Рис. 1.4 демонструє, що найбільша частка (35 найменувань) АГП виробляється 

ПАТ «Фармак», на другому місці ПрАТ «Дарниця» (30 найменувань), на 
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третьому – ПАТ «Київський вітамінний завод» (27 найменувань). З кожним роком 

кількість вітчизняних препаратів зростає, це обумовлено процесом 

імпортозаміщення, який насичує ринок якісними вітчизняними АГП, які більш 

доступні для вітчизняного споживача. 

 

Рис. 1.5 Діаграма співвідношення країн-виробників АГП, що зареєстровані  на 

ринку України 

Як видно з рис 1.5, серед АГП імпортного виробництва переважають ЛЗ із 

Словенії та Індії. Дані виробники пропонують генеричні препарати, які завдяки 

нижчій вартості користуються високим попитом. Німеччина, Франція, Швейцарія, 

Ізраїль представляють не таку велику кількість, як попередні виробники, але вони 

представлені в основному оригінальними брендовими препаратами. Ці препарати 

завдяки доведеній ефективності, хоч і мають достатньо велику вартість, але також 

користуються достатнім попитом (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6 Діаграма співвідношення лікарських форм АГП 
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Аналіз АГП за ЛФ показав переважаючу більшість АГП (майже 94 %), які 

випускаються у формі таблеток або таблеток, вкритих оболонкою. Це пояснюється 

зручністю застосування, портативністю, точністю дозування даної ЛФ. Інші 6 % 

препаратів представлені наступними формами: капсули, препарати рослинного 

походження та розчини для ін’єкцій, краплі та концентрат для розчину для інфузій. 

На ринку представлена велика кількість моно- та комбінованих таблеток 

антигіпертензивної дії. Згідно рис. 1.7, співвідношення моно- та комбінованих 

таблеток становить 2:1, але спостерігаються тенденції до наступного зростання 

кількості комбінованих препаратів. Це зумовлено тим, що комбінації різних 

антигіпертензивних компонентів дозволяють одночасно впливати на різні ланки 

патогенезу захворювання, підсилюють фармакологічний ефект, зменшують побічні 

реакції, збільшують зручність для пацієнта завдяки зменшенню частоти прийому, 

пролонгують дію препарату, завдяки чому підвищується ефективність та 

надійність контролю АТ [11, 15].  

 

Рис. 1.7 Діаграма співвідношення моно- та комбінованих таблеток 

антигіпертензивної дії 

Таким чином, різноманітність АГП, постійне зростання кількості та попиту на 

препарати даної групи, демонструє високу значимість наявності якісних, 

доступних, ефективних вітчизняних препаратів. 
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1.2 Аналіз групи антагоністів кальцію та характеристика препаратів з 

амлодипіну бесилатом 

 

За результатами аналізу призначень ЛЗ хворим на АГ згідно з рекомендаціями 

Української асоціації кардіологів [15] встановлено, що більше половини з них 

припадає на групу антагоністів кальцію (68,6 %), що за АТС-класифікацією 

формують групу С08 [16-17]. Ця фармакологічна група включає три класи 

препаратів, що відрізняються один від одного своїми фармакологічними 

властивостями – похідні дигідропіридину (ніфедипін, амлодипіну бесилат (далі 

амлодипін)), фенілалкіламіну (верапаміл, галопаміл), бензотіазепіну (дилтіазем, 

лерканідипін). 

Станом на 01.2018 року дана група налічує 121 монопрепарат [14].  

 

Рис. 1.8 Структура асортименту ринку антагоністів кальцію за діючими 

речовинами 

Як видно з рис. 1.8, лідером серед препаратів групи С08 є амлодипін (51 % від 

асортименту підгрупи). Тащук В.К. [17] та інші дослідники [18-20] виділяють його 

переваги, а також наголошують на множинних додаткових ефектах, які значно 

покращують життя пацієнтів. 

Амлодипін залишається одним з найбільш клінічно досліджених 

кардіоваскулярних препаратів в Україні та за її межами з використанням великої 

кількості пацієнтів. Так, багатоцентрове клінічне дослідження ALLHAT [21, 22] 

проводилось на 33 тис. 357 пацієнтів протягом п’яти років, в ході якого 
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проводилось порівняння амлодипіну, тіазидних діуретиків та альфа-

адреноблокаторів. В результаті доведено, що амлодипін не підвищує ризик 

гострого інфаркту міокарду, смертності та інших серцево-судинних захворювань. 

Дослідження CA-PARES [23] довели, що амлодипін сприяє зниженню ризику 

серцево-судинних ускладнень і реваскуляризації на 49%. Метою інших досліджень 

VALUE [24] та ASCOT [25] було порівняти серцево-судинну захворюваність і 

смертність при АГ під час використання амлодипіну в комбінації з валсартаном, 

периндоприлом та беназеприлом. Ці дослідження тривали від 3 до 6 років, кількість 

пацієнтів від 11 до 19 тисяч. Результати продемонстрували зниження ризику 

гострого інфаркту міокарда та смертності від ішемічної хвороби серця на 10-20 %. 

Проведений аналіз наукової літератури вказує на активні дослідження 

механізмів дії, комбінацій та особливостей призначення амлодипіну при різних 

патологіях закордонними та вітчизняними дослідниками. Так, автори 

Морозова Т.Е. та Захарова В.Л. зазначають, що амлодипін є ефективним в моно- та 

комбінованій терапії у хворих на АГ, ІХС при вираженому коронароспазмі [26]. 

На базі Буковинського державного медичного університету під керівництвом 

професора Тащука В.К. досліджено динаміку показників АТ у пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою на тлі лікування амлодипіном [17]. Результати досліджень 

показали, що використання амлодипіну в лікуванні гіпертонічної хвороби II стадії 

сприяє зниженню середнього, максимального та мінімального значень 

систолічного та діастолічного АТ, відновлює знижений добовий індекс АТ та 

покращує діастолічну функцію лівого шлуночка. 

Також Kon K.K. з співавторами дослідили оригінальний препарат «Норваск» 

виробництва фірми «Pfizer Inc.», США. В ході роботи вони довели, що терапія 

амлодипіном поліпшує рівень АТ, знижує ступінь ендотеліальної дисфункції і 

поліпшує метаболічні параметри у гіпертензивних пацієнтів [27]. 

Основною групою ризику хворих з АГ є люди похилого віку. Collier D.J. з 

співавторами показали, що у людей похилого віку період напіввиведення 

амлодипіну подовжується, цим пояснюється висока ефективність препарату у 

хворих похилого віку з ізольованою систолічною гіпертензією [25].  
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Отже, завдяки великій кількості міжнародних багатоцентрових 

рандомізованих, плацебо-контрольованих клінічних досліджень доведено наступні 

переваги амлодипіну над іншими препаратами, рекомендованими для лікування 

АГ: висока біодоступність (60-80 %); незначні коливання максимальної та 

мінімальної концентрації в крові протягом доби; повне поглинання епітелієм 

тонкого кишечника при відсутності впливу їжі на біодоступність; має високу 

тканинну селективність, завдяки якій він практично не впливає на скорочуваність 

міокарду, функцію синусового вузла і атріовентрикулярну провідність; тривалість 

дії препарату становить 24-36 годин, що забезпечує ефективність при 

одноразовому прийомі на добу; погано проникає через гематоенцефалічний і 

гематоплацентарний бар'єри, тому не впливає на центральну нервову систему і 

розвиток плода в період вагітності (показаний для лікування АГ у вагітних); 

препарат не викликає синдром відміни, тому випадковий пропуск прийому не 

призводить до розвитку гіпертензивної реакції.  

Для підвищення фармакологічного ефекту амлодипін комбінують із 

лозартаном, валсартаном, гідрохлортіазидом (ГХТ), периндоприлом, ірбесартаном, 

аторвастатином, бісопрололом, небівололом, аліскіреном, телмісартаном, 

раміприлом, лізиноприлом та ін. 

Таким чином, амлодипін є одним з провідних препаратів в лікуванні серцево-

судинної патології, як України, так і інших країн, входить в групу препаратів 

першої лінії в лікуванні АГ та серцево-судинних захворювань. 

 

1.3 Оцінка асортименту лікарських засобів антагоністів ангіотензину ІІ та 

клінічні особливості препаратів з валсартаном 

 

Серед ЛЗ, які діють на ренін-ангіотензинову систему (група С09), препарати 

антагоністів рецепторів ангіотензину, так звані «сартани», сьогодні стали 

найпоширенішим класом для лікування АГ, серцевої недостатності та для захисту 

нирок при цукровому діабеті [28]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
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Залежно від молекулярної структури, той чи інший антагоніст рецепторів 

ангіотензину зв'язується з різними ділянками рецептора ангіотензину, що веде до 

відмінностей профілю дії та ефективності. Відповідно, загальні для всіх частини 

молекули «сартанів» відповідають за класові ефекти – зниження АТ, 

нефропротекції, – тоді як відмінності обумовлюють переваги того чи іншого 

конкретного засобу [29-30]. 

ЛЗ антагоністи ангіотензину ІІ на вітчизняному ринку сформовані у підгрупу 

С09С, яка налічує 142 препарати. Структура асортименту досліджуваної групи за 

АФІ наведена на рис. 1.9. Ключовими АФІ серед цих препаратів є валсартан (32 % 

від асортименту підгрупи), лозартан (23 %) та телмісартан (15 %) [14].  

 

Рис. 1.9 Структура асортименту ринку антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ 

за АФІ 

Зазначимо, що одним із найбільш поширених представників препаратів з 

групи антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ є валсартан, що використовується, в 

основному, для лікування АГ. Механізм дії препарату полягає у блокуванні 

зв'язування ангіотензину ІІ з рецепторами ангіотензину І, що призводить до 

вазодилятації, зниження виділення альдостерону, зниження реабсорбції натрію в 

нирках. Усі ці ефекти в сумі призводять до антигіпертензивного ефекту [31]. 

Досліджень ефективності валсартану менше ніж амлодипіну, так як валсартан 

є достатньо «молодою» молекулою, але проведені міжнародні дослідження LIFE 

(2002), ALLHAT (2002), VALUE (2004), ASCOTBPLA (2005), ONTARGET (2008), 

ACCOMPLISH (2008) довели його високу ефективність. Так, результати 

дослідження NAVIGATOR продемонстрували, що у пацієнтів з порушенням 
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толерантності до глюкози і факторами ризику терапія валсартаном призводить до 

відносного зниження на 14 % і абсолютного зниження на 3,8 % частоти нових 

випадків підвищення тиску [32].  

Описано багато досліджень щодо ефективності валсартану при захворюваннях 

на АГ українськими та закордонними медиками [33-41]. В дослідженнях 

продемонстровано зниження АТ, добру переносимість, більш виражений вплив 

валсартану на рівень систолічного АТ, що дає підстави для його призначення 

пацієнтам похилого віку, побічні реакції реєструються до 5 % пацієнтів. Згідно 

даних метааналізу, проведеного Elliot та ін., блокатори рецепторів ангіотензину II 

(валсартан) перевершують інші АГП, в тому числі інгібітори АПФ, за можливістю 

знижувати ризик розвитку цукрового діабету. Препарати, що блокують рецептори 

ангіотензину II, крім своїх антигіпертензивних властивостей, здатні покращувати 

перебіг цукрового діабету, знижувати ризик розвитку ускладнень [42]. 

Відмінною рисою валсартану є також його позитивний вплив на сексуальну 

функцію у чоловіків і жінок. Даний вплив обумовлено його здатністю надавати 

прямий вазодилатаційний ефект, поліпшувати ендотеліальну функцію і 

мікроциркуляцію, знижувати обсяг сполучної тканини в кавернозних тілах, 

підвищувати рівень тестостерону у чоловіків і опосередковано через метаболіти 

ангіотензину II (ангіотензин IV) впливати на дофамінергічну систему, що бере 

участь в регуляції статевої поведінки [43-45]. 

Отже, валсартан має ряд переваг перед іншими АГП: доведену ефективність; 

застосування хворими, які перенесли інфаркт міокарда, з хронічною серцевою 

недостатністю, хворим на цукровий діабет; препарат демонструє стабільний 

антигіпертензивний ефект; частота виникнення побічних реакцій не пов’язана з 

дозою або тривалістю лікування; відсутність серйозних побічних реакцій; 

метаболічна нейтральність дає можливість для тривалого застосування та ін. 

Валсартан комбінують переважно з ГХТ та амлодипіном. 

Таким чином, з огляду на всі клінічні ефекти валсартану, можливо зробити 

висновок, що препарати з групи блокаторів рецепторів ангіотензину є актуальною 

і важливою складовою лікування хворих високого кардіоваскулярного ризику.  
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1.4 Обґрунтування доцільності комбінованої терапії при лікуванні 

артеріальної гіпертензії 

 

На сьогоднішній день очевидно, що незалежно від використовуваного 

препарату, монотерапія дозволяє досягти цільового АТ лише у обмеженого числа 

пацієнтів з АГ, але більшість хворих потребує саме комбінованої терапії [46-47]. 

Комбіновані препарати для лікування АГ з’явились ще в 1960-х роках [48]. В 

сучасних рекомендаціях щодо діагностики та лікування АГ розширені показання 

для призначення комбінованої терапії: не тільки пацієнти високого ризику серцево-

судинних ускладнень, але й пацієнти низького ризику, у яких монотерапія була 

неефективною [49]. Gradman A.H. та ін. провели велику кількість досліджень щодо 

ефективності комбінованої терапії та показали, що комбінації ЛЗ демонструють 

достовірний фармакологічний ефект та аддитивне зниження АТ, добре 

переносяться і зменшують ризик ускладнень серцево-судинної системи, в тому 

числі інсульт, інфаркт міокарда та серцеву недостатність [50-52].  

Українські медики [53-55] також відзначають переваги комбінованої терапії: 

комбінація двох або більше гіпотензивних засобів, які впливають на різні 

механізми підвищення АТ, сприяє більш вираженому лікувальному ефекту, 

зменшує побічну дію препаратів. Так як останні застосовуються в менших дозах, є 

можливість проводити тривалу фармакотерапію в амбулаторних умовах. Крім 

цього, можна зменшити кількість прийомів ліків протягом доби. 

На сьогоднішній день визначені класи ЛП, які рекомендовані для початкової 

та підтримуючої антигіпертензивної терапії, або у вигляді монотерапії, або – 

комбінованої терапії. У хворих з високим АТ або, які мають високий серцево-

судинний ризик, рекомендовано починати антигіпертензивну терапію з комбінацій, 

в які можуть входити діуретики, блокатори кальцієвих каналів, блокатори 

рецепторів ангіотензину II [56]. При лікуванні можлива комбінація з двох, трьох та 

більше антигіпертензивних препаратів [57]. 

Комбіновані препарати антагоністів ангіотензину ІІ з діуретиками (найчастіше 

ГХТ), а також комбіновані ЛЗ антагоністів ангіотензину ІІ з блокаторами 
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кальцієвих каналів (найчастіше амлодипін) згідно з АТС-класифікацією належать 

до підгрупи С09D. На фармацевтичному ринку України станом на січень 2018 року 

зареєстровано 149 ЛЗ, які представляють вищевказані комбінації [14].  

 

Рис. 1.10 Структура асортименту ринку комбінованих антагоністів рецепторів 

ангіотензину ІІ з діуретиками та блокаторами кальцієвих каналів 

Ґрунтуючись на аналіз асортименту ринку комбінованих антагоністів 

рецепторів ангіотензину ІІ з діуретиками та блокаторами кальцієвих каналів 

визначено, що на першому місці за кількістю зареєстрованих препаратів є 

комбінація валсартану з ГХТ, на другому - комбінація валсартану з амлодипіном, 

далі - лозартан з ГХТ. Комбінація валсартану з ГХТ представлена 15 виробниками, 

з яких 3 українські (ПАТ «Фармак», ПрАТ ФФ «Дарниця, ТОВ «Фармастарт») та 

12 закордонних («Новартіс Фарма», Швейцарія, «Польфарма», Польща, «КРКА», 

Словенія, та ін.). Комбінація амлодипіну з валсартаном представлена лише 

7 виробниками, з яких 2 вітчизняних («Фармастарт» та ПАТ «Київський вітамінний 

завод»), тому розробка та впровадження даної комбінації є актуальною для 

забезпечення українських хворих на АГ вітчизняним препаратом з доведеною 

ефективністю. 

Велика кількість досліджень комбінації амлодипіну з валсартаном доводить її 

ефективність, безпечність та доцільність. Це підтверджують постмаркетингові 

багатоцентрові дослідження комбінації в різних країнах у хворих на АГ [58-63]. 

Результати досліджень демонструють, що комбінація амлодипіну з валсартаном 

ефективно знижує АТ. Метааналіз досліджень за участю в цілому 11 тис. пацієнтів 
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з АГ підтвердив, що дана комбінація забезпечує значно більше зниження АТ, ніж 

подвоєння дози монотерапії [32]. Також проведено багато порівняльних 

досліджень з іншими антигіпертензивними комбінаціями (амлодипін/валсартан/ 

ГХТ, валсартан/ГХТ, амлодипін/олмесартан, амлодипін/ атенолол) та показано, що 

комбінація амлодипіну з валсартаном є більш ефективною, ніж інші, добре 

переноситься хворими на АГ [64-67]. 

Таким чином, у численних дослідженнях відзначена добра переносимість 

комбінації амлодипіну та валсартану, причому відсоток побічних реакцій 

незначний. Настільки сприятливий профіль даних препаратів обумовлює їх 

активне використання в клінічній практиці.  

Структура споживання антигіпертензивних засобів в Україні свідчить про 

відповідність антигіпертензивної терапії сучасним національним і європейським 

клінічним рекомендаціям з лікування хворих на АГ і про прихильність лікарів до 

комбінованої терапії. На вітчизняному ринку спостерігається значна перевага АГП 

іноземного виробництва з більш високою вартістю (співвідношення іноземних 

комбінованих препаратів підгрупи С09D до вітчизняних складає 3:1). Тому, 

впровадження високоякісних, ефективних вітчизняних препаратів в широку 

клінічну практику сприятиме підвищенню доступності ефективної терапії. 

 

1.5 Сучасний стан виробництва таблеток 

 

На фармацевтичному ринку понад три чверті від загального обсягу готових ЛЗ 

складають таблетки. Обумовлено це рядом переваг таблеток над іншими ЛФ. 

Завдяки простоті використання, зручності та портативності упаковки, таблетки є 

найбільш популярними серед пацієнтів. Дана ЛФ демонструє більш високу 

хімічну, фізичну та мікробіологічну стабільність завдяки зберіганню в 

спресованому стані та забезпеченні захисту від атмосферних умов (повітря, 

вологість, світло) та маскування неприємних органолептичних властивостей 

складових препарату (смак, запах, забарвлююча здатність тощо) [68-73].   
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1.5.1 Методи отримання таблеток 

 

У виробництві таблеток використовують три основні методи: прямого 

пресування, пресування з попередньою вологою або сухою грануляцією [69, 74].  

Технологія прямого пресування полягає в попередньому змішуванні 

компонентів, обпудрюванні, таблетуванні та, при необхідності, покритті плівковою 

оболонкою. Такі переваги, як мінімальна кількість стадій, низька енергозатратність 

та краща стабільність, швидке розчинення, мінімальна мікробна контамінація 

готового препарату, роблять дану технологію широко застосовуваною в 

фармацевтичній промисловості [75-76]. Завдяки цим же перевагам, пряме 

пресування широко впроваджується в безперервну технологію, що дає змогу ще 

більше оптимізувати процес [77-79].  

Але при використанні даної технології є обмеження. По-перше, це фізико-

хімічні властивості АФІ та ДР (розмір та форма часток). Наприклад, речовини із 

ізодіаметричною формою кристалів володіють кращою сипучістю, відносно 

високою насипною густиною, а анізодіаметрична форма кристалів сприяє добрій 

здатності до пресування, але призводить до погіршення текучості. Розмір та форма 

часток впливають на розподіл АФІ, особливо для низькодозових препаратів, а 

також на параметри таблетування [80-81]. По-друге, велике значення мають 

технологічні властивості (текучість, здатність до пресування, однорідний 

фракційний склад, низька адгезія до прес-інструменту) [69, 82-83].  

Технологія грануляції використовується, коли неможливо таблетовану форму 

отримати методом прямого пресування [84]. Грануляція - це процес збільшення 

розміру, в якому суміші дрібних порошків об'єднуються в більші агломерати або 

гранули [85]. В фармацевтичній промисловості використовують наступні методи: 

пресування з попередньою вологою (грануляція у високошвидкісному змішувачі та 

в псевдозрідженому шарі) та сухою (брикетування та ущільнення (компактування)) 

грануляцією [86-87]. Вибір методу грануляції потребує глибоких знань щодо 

фізико-хімічних властивостей АФІ та ДР (гігроскопічність, температура 
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плавлення, форма та розмір часток та ін.), текучості сумішей, здатності до 

пресування, вивільнення діючої речовини та ін. [69, 88-89]. 

Технологія пресування з попередньою вологою грануляцією полягає в 

попередньому змішуванні компонентів, зволоженні, сушці, обпудрюванні, 

таблетуванні та покритті таблеток оболонкою [69, 90]. Зволоження відіграє 

ключову роль у процесі грануляції, під час якої за рахунок рідини, відбувається 

злипання часток різної величини і питомої густини, при чому міцність гранул 

зростає при збільшенні кількості доданої рідини. Загальні типи обладнання для 

вологої грануляції, що використовуються в фармацевтичній промисловості, 

включають високошвидкісні гранулятори-змішувачі, в яких порошок 

перемішується за допомогою мішалок (імпелеру та чоппера), які, рухаючись в 

різних напрямках створюють потоки, які сприяють утворенню гранул під час 

зволоження. Не менш широко використовуються гранулятори з псевдозрідженим 

шаром, в яких повітря, проходячи через шар порошку, перемішує, утворює та 

сприяє зростанню гранул під час зволоження та сушки. Гранули, отримані в 

псевдозрідженому шарі, мають більшу міцність та кращу текучість, що є наслідком 

більш правильної геометричної форми гранул, що наближається до кулястої. При 

цьому утворюються більш м’які і пористі агломерати, ніж при високошвидкісній 

грануляції, де формуються великі гранули, які потребують подрібнення [87, 91].  

Для технології пресування з попередньою вологою грануляцією на кожній 

стадії процесу важливо враховувати критичні параметри (розмір часток АФІ, марки 

та кількості ДР, кількість зволожувача, параметри зволоження та сушки та ін.) [92]. 

Щодо використання даної технології також існують обмеження: зволоження та дія 

температури під час сушки можуть призвести до хімічної нестабільності таблеток, 

труднощі з розподілом низькодозових АФІ, дана технологія є тривалою та 

енергозатратною [88]. Тому, оптимізація технології пресування з попередньою 

вологою грануляцією є дуже актуальною. Такі чинники, як зниження вартості, 

поліпшення технологічної ефективності, оптимальне використання обладнання, 

гнучкість виробничих потужностей, стимулюють фармацевтичну промисловість 

досліджувати всі можливості [93-94].  
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Одним з прикладів такої оптимізації є технологія безперервної вологої 

грануляції, яка дуже широко вивчається в багатьох країнах [95]. Так, дослідники 

«Janssen-Cilag SpA» довели, що заміна традиційної технології пресування після 

вологої грануляції на безперервну призводить до скорочення споживання ресурсів 

при виробництві на 10,2 % [96]. Розробники «GlaxoSmithKline» показали, що 

безперервна грануляція залежить від декількох змінних процесу, включаючи 

швидкість подачі порошку, та потребує вивчення їх впливу на кінетику та механізми 

зростання гранул та можливу структуру, міцність та розчинення таблеток та ін., що в 

подальшому сприятиме до оптимізації процесу [97].  

Таким чином, на теперішній час технологія пресування після вологої 

грануляції залишається перспективною для впровадження на фармацевтичних 

підприємствах, тому досліджуються нові можливості (виробничі, економічні) для 

її використання. 

 

1.5.2 Компактування як один із перспективних підходів для отримання 

таблеток 

 

Методи прямого пресування та пресування після вологої грануляції широко 

використовуються при виробництві таблеток, але сьогодні технологія ущільнення 

(компактування) все частіше викликає зацікавленість дослідників. Компактування 

є технологією пресування після сухого гранулювання, в якій порошок, що містить 

АФІ і ДР, ущільнюють між двома протилежно обертаючими валками шляхом 

застосування механічного тиску. Сухі порошки АФІ і ДР змішують. Порошкові 

суміші потім проходять через валки [98]. У роликовому ущільнювачі частки 

матеріалу консолідуються і ущільнюються шляхом пропускання матеріалу між 

двома валками під дією високого тиску. Ущільнений матеріал з роликового 

ущільнювача просіюють до однорідного розміру гранул [86].  

Принцип обробки на валках і гранулювання є відносно новим. Проте, тільки 

використання сучасних технологій виробництва в зв’язку з високорозвиненою 

технологією управління, дозволяє точно і економічно виробляти високоякісні 
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роликові ущільнювачі і гранульовані продукти, які відповідають фармацевтичним 

вимогам. Висока якість кінцевого продукту визначається процесом ущільнення і 

досягається в ході трьох послідовних стадій [99]:  

1. Підготовка. Сировина (порошок або порошкова суміш) подається в бункер 

з перемішуючим пристроєм, який забезпечує точність дозування продукту, 

послідовність і точність подачі на валки. 

2. Ущільнення. Порошок проходить між двома валками і стискається до 

однорідної твердої пластинки. Її об’ємна густина значно вища, ніж насипна густина 

сипучого матеріалу. Повітря, яке витісняється при ущільненні, має покидати 

процес належним чином. 

3. Гранулювання. Отримані пластинки гранулюють з використанням 

відповідної одно- або багатоступеневої системи грануляції. Таким чином, 

утворюються гранули необхідного розміру. Відповідні гранули можуть бути 

отримані за рахунок оптимізації параметрів процесу компактування, таких як тиск, 

швидкість обертання роликів, швидкість шнека, відстань між роликами і розмір 

сита [88]. 

Отримані гранули потім змішують з обпудрюючими речовинами і 

використовують для пресування таблеток або для наповнення капсул [100]. 

Переваги і умови застосування компактування 

Основною метою компактування є поліпшення характеристик текучості 

порошку, уникнення деградації вологою, поліпшення стабільності продукту, 

запобігання сегрегації, зменшення насипного об’єму, що веде до мінімізації обсягу 

для зберігання, що підвищує ефективність транспортування і зменшує потенційну 

небезпеку для навколишнього середовища і забезпечує безпеку [100-101]. 

Компактування є методом вибору для обробки фізично або хімічно чутливих 

до вологи ЛЗ, тому що не потребує зв’язуючих рідин для грануляції [86].  

За допомогою компактування можна впливати на фізичні властивості (розмір 

гранул, розподіл часток, форму поверхні, насипну густину, твердість і активність 

поверхні гранул) таким чином, що отриманий порошок може піддаватися прямому 

пресуванню [100-101]. Компактування зазвичай використовують для подолання 
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несприятливих фізичних властивостей порошків, таких як погана текучість, низька 

насипна густина, неоднорідність після змішування. Ущільнення на валках 

забезпечує зменшення або збільшення розміру часток з утворенням гранул. Процес 

ущільнення на валках істотно впливає на розподіл часток за розмірами, текучість, 

однорідність, здатність до пресування, ущільнення АФІ і ДР, таким чином, може 

вплинути на розчинення, отже, на час розпадання, стійкість до роздавлювання, 

стиранність та інші параметри таблетки [98, 102].  

У порівнянні з вихідним порошком, гранули після ущільнення 

характеризуються значно кращою текучістю і вищою щільністю за рахунок 

зменшення об’єму. Це забезпечує точність дозування, зменшення небезпеки для 

здоров’я шляхом зниження утворення пилу на робочому місці, збільшення 

тривалості використання таблетної машини за рахунок зменшення утворення пилу, 

позитивний вплив на дисперсію і розчинність, рівномірний розподіл [99-100]. 

Процес пресування після сухої грануляції, в порівнянні з технологією 

пресування після вологої грануляції, спрощує процес виробництва, дозволяє 

простіше розширювати масштаби випуску продукції великого обсягу, а також 

характеризується відносно низькими експлуатаційними витратами. Процес 

пресування на валках виключає використання рідкого розчинника або зв’язуючого 

розчину. Цей процес також відрізняється низькою енергоємністю і підходить для 

обробки фармацевтичних продуктів, які чутливі до дії вологи і температури [99]. 

Основними перевагами компактування є [103]: 

1) низьке споживання енергії; 

2) низький нагрів субстанцій; 

3) необхідні властивості сипучості і, виходячи з цього, дозувальні властивості; 

4) підвищення насипної маси; 

5) можливість вибору (відсіву) розміру гранул; 

7) відсутність пилу в разі замкнутої системи; 

8) відтворюваний масштабований процес. 

Основні труднощі, що виникають при використанні технології ущільнення 

для отримання компактних виробів з тонкодисперсних часток, пов’язані з 
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залишковою пористістю, яка може бути зменшена додаванням високого статичного 

чи динамічного тиску. Динамічні методи компактування тонкодисперсних 

матеріалів дозволяють подолати сили адгезійного зчеплення, особливо значущі для 

часток з високорозвиненою поверхнею, і при однаковому тиску досягти більшої 

щільності компактних зразків, ніж в умовах стаціонарного компактування [101]. 

Обмеженнями компактування є [103]: 

- прогнозування поведінки порошків; 

- не підходить для моделювання; 

- не враховуються ефекти швидкості подачі матеріалу; 

- знехтувані поперечні сили; 

- не моделюється взаємодія з ущільнювачами на краю стрічки; 

- мінливість твердої фракції може бути введена шляхом зміни налаштування 

стиснення валків під час експериментів; 

- великий обсяг, обмежений пропускною здатністю. 

Отже, моделювання роликового ущільнення може бути досягнуто шляхом 

зміни параметрів стиснення. Вплив змін технологічних показників може бути 

вивчений з використанням менш ніж 100 г порошкової суміші [104]. 

Параметри процесу 

Для визначення впливу робочих параметрів на процес ущільнення (створення 

пластинок) встановлюються показники для кожної порошкової суміші. Основними 

параметрами компактування є тиск ущільнення і спосіб його застосування, умови і 

швидкість проведення процесу [101]. 

Досліджено вплив тиску на характеристики суміші порошків та властивостей 

таблеток ЛП з негайним вивільненням, що містить погано розчинний АФІ. 

Результати показують, що тиск валків значно впливає на розчинення таблеток, 

навіть тоді, коли міцність таблеток однакова [105]. Ці результати свідчать про те, 

що тиск валка є критичним параметром процесу для погано розчинних АФІ; цей 

параметр повинен бути оптимізований на стадії розробки продукту, може бути 

використаний в процесі контролю якості під час виробництва. Експериментально 

підтверджено, що тиск валків є критичним параметром в процесі роликового 
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ущільнення, який необхідно контролювати з метою отримання таблеток з 

постійним профілем розчинення, особливо для погано розчинних ЛЗ [105]. 

Інструментальні роликові ущільнювачі здатні вимірювати нормальні і 

локальні напруження по всій ширині валка, що було продемонстровано на 

лабораторному роликовому ущільнювачі. Щільність матеріалу в основному 

визначається максимальною нормальною напругою. Локальна і середня щільність 

пластинки може бути змодельована як лінійна функція сумарної сили валків [103]. 

Розроблено метод для моделювання процесу ущільнення ролика з 

використанням лабораторних досліджень. Моделювання проводили з 

використанням мікрокристалічної целюлози (МКЦ) в якості матеріалу моделі, 

оцінювали стрічки твердої фракції і межі міцності на розрив як її ключові 

властивості. Коли щільність твердих фракцій досліджуваних і змодельованих 

пластинок однакові, спостерігається подібна поведінка під час пресування і 

еквівалентні механічні властивості (стійкість до роздавлювання). Таким чином, 

змодельовані і досліджувані пластинки, призводять до еквівалентної грануляції. 

Хоча моделювання не може пояснити деякі аспекти роботи валків (неоднорідна 

щільність стрічки і пропущеного матеріалу), це вказує на вплив критичних 

параметрів (швидкість подачі, тиск і радіус валків) на властивості стрічок [105]. 

Щоб перевірити відтворення параметрів процесу компактування ЛЗ, ДР та їх 

сумішей було проведено масштабування з лабораторних машин на промислове 

технологічне обладнання, що дозволило зекономити час і матеріали на початку 

процесу розробки продукту. Різні види лактози моногідрату були використані в 

якості модельних речовин. Результати показали, що кореляція багатьох параметрів 

процесу має місце в процесі масштабування [106]. 

На прикладі таблеток пірацетаму було продемонстровано вплив тиску 

компактування на фракційний склад грануляту, його насипну густину і густину 

після усадки, індекс Карра, а також на міцність таблеток, їх структуру і зовнішній 

вигляд [107]. 

Роликове ущільнення модельного ЛЗ досліджувалось з метою встановлення 

параметрів технологічного процесу. Цей метод виявився ефективним при 
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отриманні гранул з ЛЗ з рихлою структурою, що веде до суттєвого поліпшення 

текучості. В якості ДР використовували мікроцелак 100, кальцію гідрофосфат, 

МКЦ та ін. Роликове ущільнення з виключенням гранулюючого розчину знижує 

можливість попадання вологи та деградації АФІ та поліморфізму, одночасно 

суттєво поліпшує текучість порошкової маси [108-111]. 

Дослідження показують, що ущільнення на валках може бути з успіхом 

використане як спосіб грануляції для приготування матричних таблеток на основі 

гідроксипропілметилцелюлози (ГПМЦ) та гідроксипропілцелюлози, поліетиленок-

сиду та ін. В даних дослідженнях використовували АФІ різних груп: метформіну 

гідрохлорид, кетопрофен, індапамід, диклофенак натрію, метопрололу сукцинат та 

ін. Роликове ущільнення поліпшує властивості порошку, не впливаючи на 

фармако-технологічні властивості таблеток. Вивільнення ЛЗ з матричних таблеток 

та таблеток з негайним вивільненням у воді були подібними з використанням 

негранульованих складів прямого пресування [112-122].  

Отже, технологія пресування з попередньою сухою грануляцією (роликовим 

ущільненням) набуває підвищеного інтересу в фармацевтичній промисловості 

завдяки простоті та економічності. Таким чином, при розробці нових препаратів, 

при неможливості використання технології прямого пресування, більш 

перспективним є використання технології компактування з використанням 

системного підходу до процесу, до вибору ДР, критичної ідентифікації параметрів 

процесу і необхідних випробувань в порівнянні з технологією пресування після 

вологої грануляції[123]. 

 

1.6 Допоміжні речовини у виробництві таблеток з використанням технології 

пресування з попередньою грануляцією 

 

Якість та біологічна доступність таблеток залежить від багатьох факторів, 

основними з яких є фізико-хімічні властивості АФІ, правильно підібрані ДР, які 

забезпечать оптимальний процес пресування, отримання таблеток з заданою якістю 

та стабільність препарату в подальшому [124-125]. Всі ці фактори досліджуються 
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під час фармацевтичної розробки ЛП [126]. Таблетки, які отримують з 

використанням методів грануляції зазвичай містять наповнювачі, зв'язуючі, 

розпушуючі, змащуючі, ковзні та інші ДР [69, 127-130].  

Наповнювачі – це речовини, які використовуються для забезпечення 

необхідної (певної) маси, розміру таблетки, для поліпшення текучості. Наповнювач 

має бути: хімічно-сумісний, хімічно-інертний, негігроскопічний, мати добру 

здатність до пресування, комерційно придатний.  

В якості наповнювачів при технологіях грануляції використовують: крохмалі 

(картопляний та кукурудзяний), лактозу, глюкозу, МКЦ, сахарозу, кальцію 

карбонат, натрію гідрокарбонат, маніт, сорбіт, декстрин та багато інших [129-130]. 

Кількість наповнювачів в таблетці може досягати до 90 % [131]. Використання 

одного наповнювача може не забезпечити необхідних властивостей масі для 

таблетування та готовим таблеткам, тому склад ДР розширюють шляхом створення 

комбінацій, використовуючи їх різні властивості, що дозволяє в кожному окремому 

препараті оптимально підібрати склад і технологію при використанні різних 

методів одержання таблеток, які містять один і той же АФІ, але різний склад ДР 

можуть відрізнятися ефективністю дії [69, 132-135]. Тому, склад і кількість ДР 

підбирають під час фармацевтичної розробки препаратів. 

В залежності від характеристик АФІ та виду технології підбирають 

наповнювачі [136-137]. Так, один і той же з хімічної точки зору наповнювач, може 

мати різні технологічні властивості [70, 138]. Для відповідного виду технології 

наповнювач має містити частки необхідного розміру, текучості та здатності до 

пресування [139], в залежності від властивостей АФІ – розчинний або нерозчинний, 

водний або безводний. Так, МКЦ та лактоза представлені різними марками для 

технології грануляції (з розміром часток до 250 мкм) та прямого пресування (від 

250 до 800 мкм), а також водною (до 7 %) та безводною (до 1,5 %) марками [140]. 

Силіканізована МКЦ, завдяки вищій насипній густині та текучості забезпечує 

підвищення механічної міцності таблеток, що є необхідним при таблетуванні, а 

також покращує стабільність таблетованих препараті при зберіганні [140-141]. 
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Кальцію гідрофосфат, окрім розміру часток та вологості, представлений марками з 

різними рН (рН 10 % суспензії марки DI-CAFOS A150 – 5,0, марки DI-CAFOS A60 

– 7,1), які створюють відповідне рН в таблетці, завдяки чому забезпечують 

стабільність препарату. Форма та розмір часток ДР забезпечують необхідні 

фармако-технологічні властивості мас після стадії грануляції, які в подальшому 

впливають на процес вивільнення та розчинення АФІ. 

Розпушувачі (дезінтегранти) – це речовини, які забезпечують процес 

розпадання таблеток/капсул/гранул у водному середовищі, в результаті чого 

відбувається вивільнення АФІ [68, 131]. Роль розпушувачів у забезпеченні 

необхідного розпадання та, відповідно вивільнення АФІ, вкрай важлива [143]. 

Розпушувачі додають до твердих ЛФ, щоб полегшити їх розпадання на менші 

частинки після контакту з шлунковим соком. Вони зазвичай додаються в кількості 

1-10%, найпоширенішими представниками цієї групи є: крохмаль, натрію 

кроскармелоза, кросповідон та натрію крохмальгліколят. Залежно від типу та 

кількості дезінтегранту, час розпадання таблетки може змінюватися. Preetha B. та 

ін. [144] дослідили час розпадання таблеток з ацетамінофеном, які містили різні 

дезінтегранти. Час розпадання таблетки з натрію кроскармелозою становив 4,8 хв, 

з натрію крохмальгліколятом – 4,2 хв, з кросповідоном – 3,4 хв. Таким чином, 

дослідження показали, що таблетки ацетамінофену з кросповідоном мали 

найкоротший час розпадання. Ідеальні дезінтегранти повинні мати наступні 

характеристики: погану розчинність, хорошу гідратацію, нездатність утворювати 

комплекси з компонентами таблетки. 

Основним фактором при виборі розпушувачів є розчинність компонентів 

твердої ЛФ. В таблетках, в яких більшість компонентів розчинні в воді, 

використовують капілярні дезінтегранти. Механізм дії полягає в тому, що 

дезінтегрант по капілярам транспортує воду та розчиняє компоненти таблетки, що 

призводить до швидкого розпадання. До таких відносять натрію кроскармелозу, що 

являє собою речовину на основі целюлози з оптимальною функціональністю та 

волокнистою природою. Якщо більшість компонентів в таблетці нерозчинні, 

доцільно використовувати набухаючі розпушувачі, які швидко поглинають воду, 
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завдяки чому швидко збільшується об’єм та відбувається розпадання таблетки. До 

даного типу відносяться – натрію крохмальгліколят, кросповідон [69, 145-147]. 

Зв'язуючі речовини виконують роль клейких речовин, які забезпечують 

пластичність маси, що в свою чергу допомагає при пресуванні отримати необхідну 

механічну міцність. Тип, кількість, спосіб введення зв'язуючої речовини в 

комбінації з розпушувачами напряму впливають на розмір гранул та параметри 

таблеток (міцність, розпадання, розчинення), що призводить до досягнення 

необхідної біодоступності препарату [131, 148-149]. 

Змащувальні речовини (лубриканти) – попереджують зчеплення 

гранул/порошку з прес-формою/поверхнею таблетпресу і сприяють їх легкому 

виштовхуванню з матриці після пресування. Окрім зменшення тертя, лубриканти 

можуть також викликати небажані зміни, такі як зменшення міцності таблетки при 

пресуванні та уповільнення розпадання, розчинення та біодоступність таблеток 

завдяки гідрофобним властивостям. Таким чином, їх концентрація зазвичай 

складає 0,25-1 % [71], але в разі необхідності, при проведенні досліджень, які 

показують відсутність впливу на показники якості таблеток, допускається 

збільшення концентрації до 5 % [131]. Найбільш поширеними представниками 

даного класу є стеарати магнію та кальцію [150]. Альтернативою є кислота 

стеаринова, натрію стеарилфумарат та інші [151]. 

Ковзні речовини (гліданти) – це речовини, які покращують текучість, вони 

прилипають до часток/гранул, завдяки чому зменшується тертя між ними. При 

розробці потрібно враховувати, що надмірна кількість глідантів може негативно 

вплинути на міцність, розпадання та розчинення таблеток. Найчастіше 

використовуються тальк в кількості до 3 % та кремнію діоксид колоїдний в 

кількості до 10 % [71, 131, 152]. 

Для створення необхідних органолептичних властивостей таблеток 

використовують ароматизатори, барвники та ін. Ароматизатори – ДР, які вводять 

в композицію для видалення або маскування гіркого смаку, запаху [131, 148]. 

Ароматизатори вводять безпосередньо в таблетну масу або в плівкове покриття. 

Вони доступні в різних формах: розчини, масляні основи, емульсії, сухі порошки, 
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гранули. Вид та кількість ароматизатору має бути підібрана таким чином, щоб його 

кількість не вплинула на міцність, розпадання та розчинення таблеток [153]. 

Барвники – ДР, що мають фарбувальні властивості, які використовують для 

покращення зовнішнього вигляду (маскування неприємного, неоднорідного 

кольору), для доповнення смаку таблеток (наприклад, апельсин, малина, лимон – 

додаються відповідні барвники), ідентифікації та диференціації таблеток 

(уникнення помилок при застосуванні препаратів, які мають однакові форму та 

розміри, але відносяться до різних фармакологічних груп) [153]. Також барвники 

широко використовуються при виготовленні препаратів, АФІ яких є 

світлочутливими. Додавання барвників в даному випадку забезпечує стабільність 

препарату. Діляться на розчинні і нерозчинні. Можуть додаватися в розчиненому 

вигляді або суспензії, в масу або на стадії обпудрювання [131]. 

Плівкове покриття – це тонка оболонка, яка утворюється на поверхні таблетки 

після нанесення і висихання на ній розчину плівкоутворювача. Плівкове покриття 

повинно бути рівномірним, забезпечувати маскування смаку ядра, ізоляцію та 

захист ядра від дії вологи, світла та хімічну стабільність препарату [154-155]. 

Зазвичай розчин плівкоутворювача складається з наступних речовин: 

плівкоутворювачі (ГПМЦ, метилцелюлоза, етилцелюлоза, полівініловий спирт 

(ПВС)), пластифікатори (пропіленгліколь, поліетиленгліколь (ПЕГ), рослинні олії), 

пігменти (титану діоксид, заліза оксиди), також можуть додаватися поверхнево-

активні речовини (натрію лаурилсульфат, полісорбат), структурні речовини (цукор, 

тальк), коригенти смаку (цукор, кислота лимонна) [156-158]. Сучасні виробники 

використовують готові плівкоутворюючі системи, які суспендують у воді. 

Використання готових систем скорочує час виробництва та дозволяє оптимізувати 

параметри процесу покриття [69, 153-154]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проведено дослідження ринку України щодо асортименту ЛП для 

лікування АГ. З досліджених груп, які включають 1124 препарати, виділено дві: 
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С09 – Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему, яка представлена 

найбільшою кількістю зареєстрованих в Україні препаратів (693 препарати) та 

С08 – Антагоністи кальцію, яка є лідером щодо лікарських призначень 

(121 препарат). Результати проведеного огляду літературних джерел свідчать, що 

на даний час актуальною є потреба створення вітчизняних АГП на основі 

амлодипіну та валсартану. 

2. Розглянуто сучасний стан застосування АФІ амлодипіну та валсартан. 

Проведено аналіз препаратів, які містять їх та комбінації, виділено їх місце в 

лікуванні АГ. Встановлено, що спектр комбінованих препаратів вітчизняного 

виробництва з даними АФІ обмежений, а наявні препарати представлені в 

основному закордонними виробниками і їх кількість не вирішує сучасне 

медикаментозне забезпечення хворих якісними та доступними ліками. Тому, 

розробка вітчизняних комбінованих препаратів в формі таблеток на основі 

амлодипіну та валсартану має наукову значимість та практичну цінність. 

3. Узагальнено основні вимоги до таблеток, як ЛФ. Розглянуто сучасний 

стан виробництва таблетованих ЛЗ. Описано основні групи ДР, що 

використовуються при формуляції таблеток.  

4. Розглянуто способи отримання таблеток, проведена їх порівняльна 

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

сухої грануляції (компактування) дозволяє спростити процес та знизити 

енергозатратність виробництва, поліпшити текучість порошку, не використовуючи 

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

мікробіологічної стабільності препаратів в порівнянні з вологою грануляцією, дає 

можливість збільшувати масштаби випуску таблеток. Обговорено критичні 

параметри процесу роликового ущільнення і їх вплив на критичні характеристики 

якості кінцевого продукту. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Полуйчак НЮ, Демчук МБ, Юр’єва ОО, Грошовий ТА. Дослідження 

асортименту антигіпертензивних препаратів, що представлені на 
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фармацевтичних ринках України та Польщі. Фармацевтичний часопис. 

2015;3:34-9 (Особистий внесок – участь у дослідженні ринку 

антигіпертензивних ЛЗ, узагальненні результатів та підготовці статті). 

2. Тригубчак ОВ, Грошовий ТА, Юр’єва ОО. Використання компактування при 

виробництві таблеток. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки 

та практики. 2016;2(21):118-27 (Особистий внесок – опрацювання 
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТА МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В розділі описано загальну методологію створення твердих ЛЗ та 

характеристику методів дослідження, які використані під час розробки таблеток з 

амлодипіном та валсартаном. 

 

2.1 Методологія створення комбінованих твердих лікарських форм 

 

Створення ЛП складається з ключових етапів, які включають теоретичні, 

експериментальні, біофармацевтичні і фармакологічні дослідження, які в 

результаті мають забезпечувати отримання сучасних, якісних, ефективних і 

безпечних ЛЗ.  

Теоретичний етап або розробка «на столі» включає маркетингові дослідження, 

теоретичний аналіз даних спеціальної літератури щодо проблеми та об’єктів 

дослідження, визначення завдань досліджень на основі патентного пошуку, 

вивчення попиту і пропозицій конкурентних препаратів на фармацевтичному 

ринку. За результатами вищевказаного аналізу формується техніко-економічне 

обґрунтування щодо доцільності розробки. Також на цьому етапі проводиться 

вибір референтного ЛЗ. В якості референтного препарату  має бути обрано ЛЗ, який 

є, насамперед, оригінальним (інноваційним) з доведеними ефективністю, безпекою 

та якістю [159-163]. Результатом теоретичного етапу є цільовий профіль ЛП, який 

включає набір показників якості, який має бути досягнутий для забезпечення 

необхідної якості ЛП, враховуючи його безпеку та ефективність. 

Експериментальний етап проводиться в рамках фармацевтичної розробки 

препарату, в процесі якої потрібно враховувати основні стадії, адже її метою є не 

тільки створення ефективного та безпечного препарату та методів його контролю, 

а й організація відповідних умов виробничого процесу, що забезпечували б його 

відтворюваність. Під час фармацевтичної розробки комбінованого препарату 

проводять дослідження: фармако-технологічних та фізико-хімічних показників 
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АФІ 1 та АФІ 2, включаючи сумісність компонентів препарату, ДР, первинного 

паковання. Вибір оптимального складу ЛЗ та розробка технології дають 

можливість встановити інтервал допустимих значень параметрів процесу та 

складових рецептури, дотримання яких гарантує відповідність кінцевого продукту 

вимогам специфікації [125, 164-165].  

Біофармацевтичні та фармакологічні дослідження проводять з метою 

підтвердження біодоступності та біоеквівалентності створених препаратів [125, 

166]. Даний етап є кульмінацією попередніх досліджень та основою для реєстрації, 

після якої препарат виводиться на ринок. 

Нами опрацьована схема етапів створення комбінованих ТЛЗ, яка наведена на 

рис. 2.1. Цей алгоритм включає три блоки, в кожному з яких є вхід, тобто 

роботи/дослідження, які проводяться в рамках кожного етапу та вихід, 

документ/дослідження, яким завершується етап, причому кожен з вказаних етапів 

завершується отриманням відповідних даних про препарат, що є підґрунтям для 

наступного етапу. 
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Рис. 2.1 Схема етапів створення комбінованого ТЛЗ 

 

Запропонована методологія може бути використана в організації та 

вдосконаленні навчального процесу при підготовці фахівців з відповідними 

професійними компетенціями. 
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2.2 Характеристика активних фармацевтичних інгредієнтів 

 

Під час розробки складу та технології таблеток були використані субстанції 

амлодипіну бесилат та валсартан. Склад таблеток і метод їх отримання залежить 

від фізико-хімічних і технологічних властивостей діючих речовин та їх кількісного 

вмісту в ЛФ. 

Амлодипіну бесилат 

Хімічна міжнародна назва:  

3-етил 5-метил (4RS)-2-[(2-аміно етокси)метил]-4-(2-хлорфеніл)-6-метил-1,4-

дигідро-піридину-3,5-дикарбоксилату бензенсульфонат 

Структурна формула: 

 

Молекулярна формула: С26Н31ClN2O8S 

Молекулярна маса: 567,1 г/моль 

АФІ містить від 97,0 % до 102,0 % амлодипіну бесилату в перерахунку на 

безводну речовину. Являє собою порошок білого або майже білого кольору. Легко 

розчинний в метанолі, помірно розчинний в етанолі, мало розчинний у воді і             

2-пропанолі. Розчинність 1 граму: в метанолі – 10 мл, в етанолі – 100 мл, у воді та 

2-пропанолі – 1000 мл. Вимоги до якості, що описані в монографіях Європейської 

фармакопеї (EPh) та Американської фармакопеї (USPh) до субстанції амлодипіну 

бесилат наведено в Додатку Б [167-168, 71]. 

Згідно Біофармацевтичної класифікаційної системи (БКС) амлодипіну бесилат 

відноситься до 1 класу, тобто має високу розчинність – 1 мг/мл та високу 

біодоступність 74±17 % [169].  
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З метою вибору оптимальної технології нами були проведені також 

випробування за фармако-технологічними показниками: розмір часток, насипна 

густина, густина після усадки, індекс Карра, текучість, кут природного укосу.  

Показник «Розмір часток» амлодипіну досліджували на сканувальному 

електронному мікроскопі марки FEI Quanta 200F, фірми Quanta при збільшенні у 

250 разів. Загальний розподіл часток показано на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2 Загальна картина мікрознімка амлодипіну бесилату 

За результатами аналізу встановлено, що частинки амлодипіну мають вигляд 

прозорих кристалів прямокутної форми з рівними краями. Часточки ізометричні, 

оптично активні в світлі, що проходить. Розмір часток від 16 мкм до 122 мкм. Ці 

значення також підтверджуються результатами вимірювання розміру часток 

методом лазерної дифракції на приладі Mastersizer 3000 фірми Malvern. Як видно з 

рис. 2.3. розподіл часток амлодипіну Dv (10) становить 5,90 мкм, Dv (50) – 

25,9 мкм, Dv (90) – 67,8 мкм.  
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Рис. 2.3 Розподіл порошку амлодипіну за розміром часток  

Аналіз амлодипіну за розміром часток показав наявність в основному дрібної 

фракції (менше 25 мкм), що може впливати на текучість порошку. 

Результати досліджень за фармако-технологічними показниками, наведені в 

таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Фармако-технологічні властивості амлодипіну  

Показник 
Амлодипіну бесилат  

«Anek Prayog Pvt. Ltd», Індія 

Насипна густина (0 ударів), г/мл 0,4891 

Насипна густина (10 ударів), г/мл 0,5357 

Насипна густина (500 ударів), г/мл 0,7031 

Насипна густина (1250 ударів), г/мл 0,7377 

Густина після усадки (2500 ударів), г/мл 0,7377 

Індекс Карра, % 33,70 

Текучість (n=3), с/100 г 27,0±6,9 

Текучість (n=3), г/с 3,7±0,8 

Кут природного укосу (n=3), ° 44,0±2,4 
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Вибраний для фармацевтичної розробки комбінованих таблеток АФІ 

амлодипін фірми Anek Prayog Pvt. Ltd, Індія відповідає вимогам EPh 9.0 та 

Державної фармакопеї України (ДФУ) 2.0. 

Фармако-технологічні властивості амлодипіну вказують на погану текучість, 

незадовільні технологічні характеристики, тому, враховуючи дозування даного 

АФІ в таблетках (5 мг та 10 мг) потребується підбір ДР та відповідної технології 

для його однорідного розподілу. 

 

Валсартан 

Хімічна міжнародна назва:  

(S)-3-метил-2-(N-{[2ˈ-(2H-1,2,3,4-тетразол-5-іл)біфеніл-4-іл]метил} 

пентанамідо)бутаноєва кислота 

Структурна формула: 

 

Молекулярна формула: С24Н29N5О3 

Молекулярна маса: 435,519 г/моль 

АФІ містить від 98,0 % до 102,0 % валсартану в перерахунку на безводну 

речовину. Являє собою порошок білого або майже білого кольору. Гігроскопічний, 

гіркий на смак. Вимоги до якості, що описані в монографіях EPh та USPh, до 

субстанції амлодипіну бесилат наведено в Додатку В [167-168, 71]. 

За класифікацією БКС валсартан відноситься до 2 класу, тобто має низьку 

розчинність – 0,01 мг/мл та високу біодоступність – 23±7 % [169]. 
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Валсартан був досліджений на сканувальному електронному мікроскопі марки 

FEI Quanta 200F, фірми Quanta при збільшенні у 400 раз. Загальний розподіл часток 

показано на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 Мікрознімок валсартану 

На рис. 2.4 продемонстровано, що порошок валсартану складається з 

крупніших прямокутних частинок кристалічної будови з рівними краями та 

дрібних кристалів овальної форми. Часточки ізометричні, оптично прозорі в світлі, 

що проходить. Розмір часток від 22 мкм до 140 мкм. Аналіз розміру часток методом 

лазерної дифракції на приладі Mastersizer 3000 фірми Malvern підтверджує дані 

значення. Як видно з рис. 2.5 розподіл часток валсартану Dv (10) становить 

16,1 мкм, Dv (50) – 58,7 мкм, Dv (90) – 124 мкм. 
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Рис. 2.5 Розподіл порошку валсартану за розміром часток 

Результати аналізу валсартану за фармако-технологічними показниками 

наведені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Фармако-технологічні властивості валсартану 

Показник Валсартан «Zhejiang Huahai 

Pharmaceutical Co., Ltd», Китай 

Насипна густина (0 ударів), г/мл 0,3846 

Насипна густина (10 ударів), г/мл 0,4023 

Насипна густина (500 ударів), г/мл 0,5147 

Насипна густина (1250 ударів), г/мл 0,5468 

Густина після усадки (2500 ударів), г/мл 0,5556 

Індекс Карра, % 30,78 

Текучість (n=3), с/100 г 85,3±13,5 

Текучість (n=3), г/с 1,2±0,2 

Кут природного укосу (n=3), ° 41,2±1,3 

Для фармацевтичної розробки таблеток обрано двох виробників субстанції 

валсартан: фірми «Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., LTD.», Китай та «Jubilant 

Lifesciences Limited», Індія, які відповідають вимогам EPh 9.0. 
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Як видно з отриманих результатів, валсартан також характеризуються 

поганою текучістю (1,2±0,2 г/с), має низьку насипну густину на рівні 0,3846 г/мл 

та високий кут природного укосу. Валсартан знаходиться в таблетці в достатньо 

великій кількості (160 мг), тому даний АФІ, маючи низьку текучість та насипну 

густину, не відповідає вимогам для технології прямого пресування. Таким чином, 

для отримання таблеток амлодипіну з валсартаном доцільно вводити стадію 

грануляції. 

 

2.3 Характеристика допоміжних речовин 

 

Усі використані в дослідженнях ДР за якісними та кількісними показниками 

відповідали вимогам чинної, нормативної документації [71, 167-168]. Використані 

ДР умовно об’єднували в групи, залежно від хімічної природи речовин та їх 

функціонального впливу на технологічні параметри порошкових мас чи таблеток. 

Використовували наповнювачі, розпушувачі, ковзні, змащувальні речовини. ДР та 

їх характеристика наведено в додатку Г. 

Всі ДР є загальноприйнятими та широко використовуються в фармацевтичній 

промисловості. 

 

2.4 Характеристика методів дослідження 

 

Фармацевтична розробка передбачає створення оптимального складу та 

технології препарату, який має бути стабільним, ефективним, безпечним. Процес 

створення ЛЗ є складним і супроводжується великою кількістю досліджень. В 

рамках виконання даної роботи для досягнення поставленої мети використовували 

наступні методи дослідження: фармако-технологічні, фізико-хімічні, статистичні. 
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2.4.1 Використання математичного планування експерименту 

 

План будь-якого експерименту повинен складатися так, щоб скоротити 

кількість дослідів. Тому, для прогнозування й оптимізації технологічних процесів 

успішно застосовується математичне планування експерименту, яке увійшло в 

технологічну науку і практику [170-171]. Його використання дозволяє зменшити 

похибку експерименту, кількість експериментальних досліджень, встановити 

взаємодію між факторами [172-176].  

При постановці та проведенні експериментів застосовували методи 

дисперсійного аналізу, функцію бажаності, регресійного аналізу [177-180]. 

Методом дисперсійного аналізу вивчали вплив природи ДР на фармако-

технологічні показники порошкових мас і таблеток. При виборі кращих ДР 

використовувався узагальнений показник – функція бажаності [181]. Вивчення та 

встановлення взаємозв’язку між факторами здійснювали методом регресійного 

аналізу. Регресійний аналіз дозволяє одержати математичну модель процесу за 

експериментальними даними у вигляді рівняння і провести його аналіз [100, 182]. 

Статистичну обробку результатів проводили за загальноприйнятими 

методиками з використанням стандартних комп’ютерних програм Excel, що 

забезпечувала обчислення значення вивчених показників для досліджуваних груп, 

кожної ДР та похибку експерименту. 

 

2.4.2 Фармако-технологічні методи дослідження напівпродуктів та готового 

продукту 

 

Для оцінки якості напівпродуктів на готової ЛФ використовують фармако-

технологічні випробування: насипна густина, густина після усадки, індекс Карра, 

текучість порошків, кут природного укосу для гранулятів та мас для таблетування, 

однорідність маси, стійкість до роздавлювання, стираність, розпадання, які 

проводили згідно методик у відповідності до загальних статей ДФУ [71]. 

Насипну густину визначали шляхом вільного висипання досліджуваної 

речовини в градуйований скляний циліндр на приладі для визначення насипної 
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густини SV, фірми «Erweka» (Німеччина) за стандартними методиками. Для 

встановлення густини після усадки проводили 10, 500 та 1250 зіскоків циліндра і 

фіксували відповідні об’єми з точністю до найближчої позначки [71]. 

Критерієм оцінки текучості маси для таблетування є індекс Карра, що 

розраховується за формулою: 

%100
усадки після густина

густина насипна-усадки після густина
 Карра Індекс 

           (2.1)
 

Отримане значення індексу Карра в межах від 12 до 16 відповідає оцінці 

текучості «добра», від 18 до 21 – «середня» текучість, від 23 до 35 – «погана» 

текучість [183]. 

Текучість та кут природного укосу визначали на приладі для визначення 

текучості порошків GTB, фірми «Erweka», Німеччина. Текучість встановлюється 

як швидкість течії через насадку. Для визначення кута природного укосу порошок 

поміщали у лійку приладу при закритій заслонці. Після включення приладу, 

автоматично відкривається заслонка. Після повного висипання порошку прилад за 

допомогою лазера вимірює кут, що утворився між конусом та площиною поверхні. 

Результат відображається на екрані приладу [71]. 

При оцінці процесу компактування використовували візуальний контроль за 

5-бальною шкалою, де 5 балів – відсутність налипання на ролики, наявність 

рівномірної смужки та сипучого грануляту; 4 бали – наявність незначного 

налипання на ролики (тонкий шар), можлива часткова нерівномірність смужки, 

гранулят сипучій; 3 бали – наявність налипання на ролики, смужка формується 

нерівномірно, гранулят пильний; 2 бали – значне налипання на ролики, смужка 

руйнується, гранулят пильний; 1 бал – налипання на ролики, компактор заклинило. 

Пресування характеризує здатність частинок порошку до стиснення з 

утворенням стійкого міцного спресованого продукту. Для оцінки процесу 

пресування використовували комплексний показник, який враховував 

рівномірність заповнення матриці, здатність підлипати, силу виштовхування. 

Оцінку процесу пресування здійснювали за 5-баловою шкалою, використовуючи 

наступні критерії: 5 балів (заповнення матриці рівномірне, підлипання на 
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пуансонах відсутнє, прес працює в автоматичному режимі), 4 бали (заповнення 

матриці нерівномірне, підлипання на пуансонах відсутнє, прес працює в 

автоматичному режимі), 3 бали (маса пресується в автоматичному режимах, 

потребується додатково зворушувати масу), 2 бали (маса пресується тільки в 

ручному режимі, нерівномірне заповнення матриці, часткове залипання пуансонів), 

1 бал (масу не вдалось спресувати в ручному і автоматичному режимах пресу, 

залипання пуансонів). 

Зовнішній вигляд таблеток визначали візуально при денному освітленні, 

розглядаючи їх на білому фоні. Якість спресованих таблеток оцінювали за 

зовнішнім виглядом за 5-бальною шкалою. При оцінці поверхні таблеток звертали 

увагу на гладкість і блискучість поверхні, цілісність та рівність країв, блискучість 

і стан кромки. Критерії виставлено в наступній послідовності: 1 бал – поверхня не 

блискуча, рихла, на краях наявні сколи; 2 бали – поверхня не блискуча, на кромці 

спостерігаються сколи; 3 бали – поверхня блискуча, наявні сколи; 4 бали – 

поверхня блискуча, наявні мілкі сколи; 5 балів – таблетка гладка, блискуча, 

відсутність сколів. 

З метою більш коректного судження про маскування неприємного 

органолептичного відчуття використана «смакова карта» за методикою 

О.І. Тенцової. Оцінювали смак за виникаючими емоційними враженнями за 5-

бальною шкалою: 5 балів – гіркота не відчувається; 4 бали – слабка інтенсивність; 

3 бали – помірна інтенсивність; 2 бали – сильна інтенсивність; 1 бал – дуже сильна 

інтенсивність. 

Визначення однорідності маси таблеток проводили за методикою ДФУ. При 

цьому обчислювали відносне стандартне відхилення у відсотках після зважування 

окремо кожної з 20 відібраних таблеток [71]. 

Випробування таблеток на стійкість до роздавлювання проводили згідно 

вимог ДФУ [71] на приладі моделі ТВН 450, фірми «Erweka», Німеччина.  

Стираність таблеток досліджували на приладі для визначення стійкості до 

стирання таблеток барабанного типу з однією лопаттю TAR 200, фірми «Erweka», 
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Німеччина. Таблетки витримують випробування, якщо на їх поверхні відсутні 

сколи або тріщини, а втрата в масі не перевищує 1,0 % [71]. 

Дослідження на розпадання таблеток проводять за методикою, наведеною в 

ДФУ, використовуючи прилад для визначення розпадання таблеток ZT 33, фірми 

«Erweka», Німеччина. Для розпадання таблеток як середовище використовують 

воду Р температури (37±2) ºС [71]. 

При проведенні дослідження по вивченню фотостабільності використовують 

таблетки без первинного пакування та запаковані в первинне пакування. Зразки 

препарату поміщали у кліматичну камеру фірми «Binder» моделі KBF (Е 5.2). 

Контрольні зразки препаратів обгортали алюмінієвою фольгою для повного 

захисту від світла та також поміщавали у кліматичну камеру разом із тестовими 

зразками. Як джерело освітлення паралельно використовували флуорисцентні 

лампи холодного білого кольору денного світла та флуорисцентні лампи Binder 

Q1B Synergy Light зі спектром емісії у видимому спектрі 400-800 нм та в УФ-

спектрі 320-400 нм. В останньому випадку відстань між джерелом світла та 

досліджуваними зразками становила 30 см. Загальний рівень опромінення складав 

1,2 млн. люкс-годин, вплив енергії у ближній УФ-області спектра в цілому був не 

менше 200 Ватт-годин/м2. Область опромінення 600-900 нм [184]. Контроль впливу 

світла на стабільність вищезазначених зразків здійснювали за такими показниками: 

опис, кількісний вміст діючих речовин розчинення, супровідні домішки. 

Визначення розміру часток методом мікроскопії проводили за наступною 

методикою: певну кількість АФІ нанести на предметне скло і переглянути під 

мікроскопом площу, відповідну 100 мкг речовини. Спочатку зразок переглянути 

при малому збільшенні (×50), відмічаючи частки з максимальним розміром більше 

25 мкм та зробити фото. Потім здійснити аналогічне вимірювання цих часток при 

більшому збільшенні (від ×200 до ×500). Провести не менше 3-х паралельних 

визначень, розраховуючи їх середнє значення. 

Визначення розміру часток методом лазерної дифракції здійснювали за 

допомогою приладу Mastersizer 3000 фірми «Malvern», Англія. Проводили 

відповідну пробопідготовку зразка, використовуючи кювету для рідинного або 
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сухого диспергування. Випробування проводили при підібраних параметрах. 

Вимірювали фоновий сигнал, після чого додавали випробовуваний зразок. 

Вимірювання повторювали 3 рази, використовують середнє значення. Результати 

виводяться на екран комп’ютера, під’єднаного до приладу, у вигляді числових 

таблиць та графіків з інформацією про розподіл часток за розмірами зі значеннями 

Dv(10), Dv(50) та Dv(90). 

 

2.4.3 Фізико-хімічні методи дослідження 

 

Визначення гігроскопічності проводили згідно з методикою, наведеною в 

ДФУ [71]. За результатами збільшення маси зразку визначали ступінь 

гігроскопічності. 

Для кількісного визначення АФІ, що входять до складу розроблених таблеток 

застосовано високоефективну рідинну хроматографію (ВЕРХ). При проведенні 

ідентифікації амлодипіну та валсартану в таблетках також використовували ВЕРХ, 

при цьому час утримування піків АФІ на хроматограмі випробовуваного розчину 

має співпадати з часом утримування піків АФІ на хроматограмі розчину порівняння 

з точністю  2 %. 

Для визначення супровідних домішок як продуктів розкладання лікарських 

речовин в таблетках після компактування, пресування та покриття під час вивчення 

стабільності розроблено умови поділу діючих компонентів методом ВЕРХ. 

Випробування тесту розчинення проводили згідно з методикою, наведеною в 

ДФУ [71]. Був використаний прилад з лопаттю. Згідно з методикою за 30 хв у 

розчин має перейти не менше 75 % (Q) кожного АФІ від вмісту, зазначеного у 

складі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Висвітлено основні характеристики АФІ та ДР, які були використані 

при фармацевтичній розробці комбінованих таблеток з амлодипіном та 

валсартаном. 
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2. Використані при розробці готової ЛФ АФІ та ДР, відповідають вимогам 

ЕPh діючого видання, дозволені до медичного застосування та широко 

використовуються при виробництві твердих ЛФ. 

3. Представлено сучасні методи фізико-хімічних та фармако-

технологічних досліджень, що були використані при фармацевтичній розробці 

таблеток з амлодипіном та валсартаном. Дані методи дозволили розробити та 

стандартизувати МКЯ для розробленого препарату. 

4. Запропоновано методологію створення твердих ЛФ, що включає три 

основні етапи: теоретичний, експериментальний та етап з біофармацевтичних та 

фармакологічних досліджень. Показано, що кожен з вказаних етапів завершується 

отриманням відповідних даних про продукт, що є підґрунтям для наступного етапу. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Тригубчак ОВ, Гуреєва СМ, Юр’єва ОО, Лисенко ОС, Гой АМ. Підходи до 

створення комбінованих твердих лікарських форм. Ліки України. 2018; 1 (34): 

20-23 (Особистий внесок – участь в плануванні розробки методологічного 

підходу, узагальненні результатів та підготовці статті). 

2. Грошовий ТА, Гуреєва СМ, Демчук МБ, Тригубчак ОВ, Белей НМ, Гордієнко 

ОІ, Юр’єва ОО, Коваль ВМ. Аналіз основних тенденцій із створення 

таблетованих лікарських препаратів в Україні. Матеріали VIII Національного 

з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та 

перспективи»: зб. тез наук. робіт учасників Націон. з’їзду фарм., Харків, 

2016. С. 339. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК З ДІЮЧИМИ 

РЕЧОВИНАМИ – АМЛОДИПІНУ БЕСИЛАТОМ ТА ВАЛСАРТАНОМ 

 

3.1. Аналіз асортименту допоміжних речовин, що використовуються при 

виробництві таблеток з валсартаном 

 

При опрацюванні складу та технології комбінованих таблеток з амлодипіном 

та валсартаном необхідно вивчити фармако-технологічні характеристики АФІ та 

ДР, які безпосередньо впливають на властивості маси для таблетування, показники 

якості таблеток та технологію. Попередній аналіз, описаний в Розділі 2, показав 

необхідність використання грануляції (сухої або вологої) для досягнення 

необхідних технологічних показників маси для таблетування. 

В рамках розробки препарату також проаналізовано склад ДР препаратів з 

валсартаном, які зареєстровані на ринку України. Для дослідження 

використовували інформацію «Нормативно-директивних документів МОЗ 

України» [14]. Для отримання статистичних даних кожен компонент був оцінений 

та віднесений до певної групи, залежно від функціональних та технологічних 

властивостей. У випадку, коли ДР за своїми властивостями належали до декількох 

груп, то при групуванні за ознаками їх відносили до переважаючих. Результати 

аналізу асортименту наповнювачів, які входять до складу таблеток з валсартаном, 

наведені в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1  

Перелік ДР із групи наповнювачів у складі таблеток з валсартаном 

№ Назва ДР Кількість позицій 

1 МКЦ 86 

2 Лактоза моногідрат 49 

3 Кальцію гідрофосфат дигідрат 10 

4 Сорбіт 4 

5 Маніт 3 

6 Магнію карбонат 2 

Як видно з таблиці, найбільш використовуваними наповнювачами є МКЦ та 

лактоза моногідрат.  
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У табл. 3.2 наведено результати дослідження асортименту зв’язуючих 

речовин.  

Таблиця 3.2  

Перелік зв’язуючих речовин, які входять до складу таблеток з валсартаном 

№ Назва ДР Кількість позицій 

1 Повідон 75 

2 ГПМЦ 10 

3 Крохмаль кукурудзяний 2 

Отримані результати показують, що при виготовленні таблеток з валсартаном 

здебільшого використовують розчини повідону. 

У табл. 3.3 визначені розпушуючі речовини, які входять до складів 

досліджених таблеток.  

Таблиця 3.3  

Перелік розпушуючих речовин у складі таблеток з валсартаном 

№ Назва ДР Кількість позицій 

1 Натрію кроскармелоза 62 

2 Кросповідон XL-10 31 

3 Крохмаль прежелатинізований 7 

4 Крохмаль картопляний 2 

 На основі отриманих даних найчастіше в якості розпушувача 

використовують натрію кроскармелозу. 

Таблиця 3.4  

Перелік змащувальних речовин, які входять до складу таблеток з 

валсартаном 

№ Назва ДР Кількість позицій 

1 Магнію стеарат 92 

2 Натрію стеарилфумарат 4 

3 Натрію лаурилсульфат 11 

Згідно з проведеним статистичним аналізом групу змащувальних речовин 

очолює магнію стеарат. 

Характеристика ковзних речовин у складі таблеток з валсартаном показана в 

таблиці 3.5.  
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Таблиця 3.5  

Перелік ковзних речовин у складі таблеток з валсартаном 

№ Назва ДР Кількість позицій 

1 Кремнію діоксид колоїдний безводний (аеросил) 96 

2 Тальк 37 

Як видно з таблиці, безперечним лідером ковзних речовин є кремнію діоксид 

колоїдний безводний (аеросил). Для підсилення ковзкої дії у третині випадків до 

нього додають тальк. 

Усі опрацьовані препарати мають плівкове покриття. У 58 препаратах 

використовують системи плівкового покриття на основі ГПМЦ, у 38 препаратах – 

на основі ПВС. Виробники використовують готові системи Opadry фірми 

«Colorcon» та Advantia Prime фірми «Ashlаnd».  

На основі проведеного огляду [30] можна передбачити наступне: усі таблетки 

для покращення органолептичних властивостей готової лікарської форми (ГЛФ) 

через гіркий смак валсартану покривають оболонкою, для виготовлення таблетки-

ядра виробники використовують метод пресування з попередньою вологою 

грануляцією в 56 % зареєстрованих препаратах, а для 44 % ЛЗ на основі валсартану 

застосовують технологію сухої грануляції (компактування).  

При аналізі складів зареєстрованих препаратів з амлодипіном та валсартаном 

виявлено, що з 7 виробників більшість використовує технологію пресування з 

попередньою вологою грануляцією (наявні зв’язуючі речовини). 

Таким чином, створення нового комбінованого ЛЗ на основі амлодипіну 

бесилату та валсартану у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою з 

використанням технології пресування з попередньою сухою грануляцією є 

перспективним. 

  



72 

 

3.2 Розробка складу та технології таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном 

методом сухого гранулювання (компактування) 

3.2.1 Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток-ядер з амлодипіном 

та валсартаном 

 

Цікавим було вивчити можливість використання сучасного методу 

компактування для отримання таблеток амлодипіну з валсартаном. На підставі 

попереднього аналізу були відібрані ДР з різними фармако-технологічними та 

функціональними властивостями. Ці речовини умовно зведені у чотири групи 

відповідно до функціонального призначення (наповнювачі, розпушувачі, 

змащувальні та ковзні речовини). Згрупований перелік ДР наведений в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

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

валсартаном з використанням компактування 

Фактор  Рівень фактору 

А – наповнювачі а1 – МКЦ 102 

а2 – МКЦ 200 

а3 – МКЦ Vivapur XLM 200 

а4 – МКЦ Sanaq Burst 

В – розпушувачі b1 – кросповідон XL-10 

b2 – натрію крохмальгліколят 

b3 – натрію кроскармелоза 

b4 – крохмаль прежелатинізований Starch 1500 

С – змащувальні речовини с1 – магнію стеарат 

с2 – ПЕГ 6000 

с3 – натрію лаурилсульфат 

с4 – магнію стеарат мікронізований 

D – ковзні речовини d1 – тальк 

d2 – неусілін US 2 

d3 – аеросил 200 

d4 – аероперл 300 

 

Для приготування таблетних сумішей використовували наступне 

співвідношення ДР: наповнювачі – 34,86 %, розпушувачі – 10 %, змащувальні – 

3 %, ковзні – 1 %.  

Збільшення загальноприйнятих кількостей змащувальних речовин до 3 % 

пояснюється труднощами при використанні 1% змащувальних речовин [71] на 
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етапі компактування (компактор працював на максимальному зусиллі, маса 

залипала та блокувала роботу валків) та пресування (таблетки виштовхувались з 

максимальним зусиллям пресування, спостерігалось налипання на пуансони та 

затири на таблетках, в результаті швидкість пресу була мінімальною) через 

властивість валсартану до налипання та здатність до адгезії до частин обладнання. 

Такий результат показав, що маса до компактування (МДК) потребує додаткового 

опудрення перед компактуванням, тому апробовано додавання магнію стеарату в 

МДК в кількостях 1,5 % та 2 %. Результати дослідження демонструють зниження 

навантаження на компактор, налипання відсутнє, робота валків в нормальному 

режимі, але при таблетуванні даної таблетної маси зусилля пресування залишилось 

на високому рівні, а саме з 23 кН при додаванні 1 % магнію стеарату знизилось до 

21 кН при 1,5 % кількості та 19 кН при обпудрюванні 2 % магнію стеарату. Тому, 

процес таблетування додатково вимагав введення лубриканту та фактор С 

збільшено ще на 1 %. При цьому збільшення його кількості не впливає на критичні 

показники якості таблеток-ядер: розпадання – до 2 хв, стираність – до 0,15 %, 

стійкість до роздавлювання в межах 80-100 Н, зусилля пресування було на 

прийнятному рівні 15-16 кН. Таким чином, кількість магнію стеарату в кількості 

3 % є оптимальною.  

Для вивчення чотирьох якісних факторів, кожен з яких взятий на 4-х рівнях, 

використовували гіпер-греко-латинський квадрат 2-го порядку. Це дало 

можливість реалізувати 16 серій дослідів при повному факторному експерименті і 

отримати необхідну інформацію про вплив кожного із факторів. Амлодипін 

змішували з ковзною речовиною (фактор D). Валсартан, наповнювач (фактор А), 

розпушувач (фактор В) та 2/3 частини змащувальної речовини (фактор С) 

змішували та отримували МДК, що піддавали ущільненню. Масу після 

компактування (МПК) обпудрювали залишком змащувальної речовини та 

пресували на роторній таблетній машині з діаметром пуансонів 10 мм з двоопуклою 

поверхнею, вагою 0,34 г. При таблетуванні всіх серій дослідів спостерігалось 

рівномірне заповнення матриці та відсутність адгезії таблеток до прес-інструменту. 
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Кожна із 16 серій була реалізована та досліджена двічі, згідно вимог ДФУ [71] 

визначали фармако-технологічні показники порошкових сумішей: насипна густина 

МДК, густина після усадки МДК, індекс Карра МДК, текучість МДК, кут 

природного укосу МДК. Для встановлення впливу ДР оцінювали процес 

компактування за 5-бальною шкалою. Потім аналогічно досліджували насипну 

густину МПК, густину після усадки МПК, індекс Карра МПК, текучість МПК, кут 

природного укосу МПК.  

Матриця планування експерименту та результати дослідження порошкових 

сумішей до та після компактування і таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном 

наведено у вигляді табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Чотирьохфакторний план експерименту і результати дослідження порошкових сумішей до та після компактування, 

отриманих таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном  

№ А В С D y1 y1' y2 y2' y3 y3' y4 y4' y5 y5' y6 y6' y7 y7' y8 y8' y9 y9' 

1 а1 b1 с1 d1 0,4311 0,4548 0,5974 0,6286 27,83 27,64 68,9 87,8 45,1 49 2,79 2,80 4 3 0,5372 0,5377 0,7426 0,7535 

2 а1 b2 c2 d4 0,4567 0,4541 0,6112 0,601 25,27 24,44 34,0 43,8 43 45,8 2,40 2,41 5 4 0,54 0,5469 0.7200 0,7243 

3 а1 b3 c3 d2 0,4321 0,4548 0,5617 0,5925 23,07 23,24 32,6 35,4 38,1 46,1 2,30 2,28 3 4 0,5255 0,5275 0,7357 0,7515 

4 а1 b4 c4 d3 0,3957 0,3988 0,5386 0,5409 26,53 26,27 59,5 55,5 45,5 45,8 2,57 2,55 4 3 0,5536 0,5526 0,7013 0,7126 

5 а2 b1 c2 d3 0,4237 0,4409 0,5795 0,5975 26,88 26,2 35,6 44,0 44,7 49,9 2,13 2,11 5 5 0,5854 0,5843 0,7171 0,7012 

6 а2 b2 с1 d2 0,4759 0,4957 0,6458 0,6374 26,3 22,23 32,7 36,5 42,5 44,4 2,22 2,20 3 4 0,6002 0,6018 0,7597 0,7811 

7 а2 b3 c4 d4 0,4749 0,4738 0,6595 0,6548 27,99 27,64 46,7 49,1 43,2 44 2,57 2,54 3 4 0,5901 0,5885 0,7587 0,7301 

8 а2 b4 c3 d1 0,4663 0,4625 0,6916 0,7055 32,57 34,44 29,2 32,7 42,3 44,8 2,46 2,49 2 1 0,5535 0,5408 0,7405 0,7297 

9 а3 b1 c3 d4 0,4292 0,4235 0,5879 0,5765 26,99 26,53 39,1 39,9 45,9 52,4 2,15 2,14 4 3 0,5721 0,5684 0,7161 0,7142 

10 а3 b2 c4 d1 0,4641 0,4631 0,6364 0,6522 27,07 28,99 42,1 45,4 45,6 47,1 1,80 1,78 3 3 0,5733 0,5694 0,7617 0,7418 

11 а3 b3 с1 d3 0,4282 0,431 0,5887 0,5904 27,26 26,99 61,6 66,4 42,9 43,9 2,59 2,64 5 4 0,5863 0,5818 0,7348 0,7254 

12 а3 b4 c2 d2 0,4488 0,4441 0,6233 0,6088 27,99 27,05 34,6 37,1 44,7 50,2 2,01 2,05 2 1 0,5646 0,5649 0,7325 0,7359 

13 а4 b1 c4 d2 0,4445 0,4484 0,6275 0,6444 29,16 30,41 64,4 70,7 39,9 45,2 3,44 3,49 4 4 0,5686 0,5664 0,7623 0,7355 

14 а4 b2 c3 d3 0,4228 0,427 0,5815 0,5849 27,29 26,99 43,1 49,8 43,5 45,3 3,03 3,00 2 3 0,6046 0,6048 0,8208 0,8217 

15 а4 b3 c2 d1 0,4809 0,4881 0,6733 0,6826 28,57 28,49 40,0 48,4 46 47,9 3,47 3,44 2 4 0,5886 0,5765 0,766 0,779 

16 а4 b4 c1 d4 0,4929 0,4947 0,6803 0,679 27,54 27,14 42,1 46,1 42,7 45,8 3,80 3,83 3 4 0,6167 0,614 0,8285 0,8212 

Примітки: 1. y1, y1' – насипна густина МДК, г/мл першої та другої серії дослідів відповідно; 2. y2, y2' – густина після усадки МДК, г/мл першої та другої серії дослідів 

відповідно; 3. y3, y3' – індекс Карра МДК,% першої та другої серії дослідів відповідно; 4. y4, y4' – текучість МДК, с/100 г першої та другої серії дослідів відповідно; 

5. y5, y5' – кут природного укосу МДК, ° першої та другої серії дослідів відповідно; 6. y6, y6' – втрата в масі при висушуванні, % першої та другої серії дослідів 

відповідно; 7. y7, y7' – оцінка процесу компактування, бали першої та другої серії дослідів відповідно; 8. y8, y8' – насипна густина МПК, г/мл першої та другої серії 

дослідів відповідно; 9. y9, y9' – густина після усадки МПК, г/мл першої та другої серії дослідів відповідно 
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Продовження табл. 3.7 

Чотирьохфакторний план експерименту і результати дослідження порошкових сумішей до та після компактування, 

отриманих таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном  

№ А В С D y10 y10' y11 y11' y12 y12' y13 y13' y14 y14' y15 y15' y16 y16' y17 y17' y18 y18' D D' 

1 а1 b1 с1 d1 27,66 28,64 33,5 37,9 42,9 44,7 3 2 4 5 1,27 1,65 0,25 0,41 0,26 0,23 69 108 0,77 0,80 

2 а1 b2 c2 d4 25 24,49 20,8 23,7 40,8 42,7 3 2 2 2 1,33 1,43 10,30 12,59 0,6 0,59 93 108 0,54 0,38 

3 а1 b3 c3 d2 28,57 29,8 25,2 28,7 43,4 45,1 2 3 3 3 1,43 1,31 3,47 4,26 0,25 0,21 104 123 0,74 0,89 

4 а1 b4 c4 d3 21,06 22,45 21,5 23,1 38,6 41,7 5 5 5 4 0,61 0,69 5,58 7,20 0,21 0,19 69 118 0,80 0,92 

5 а2 b1 c2 d3 18,36 16,67 21,7 23,7 36,1 38,6 2 1 2 2 0,98 1,27 2,51 3,00 0,21 0,23 106 128 0,68 0,52 

6 а2 b2 с1 d2 20,99 22,95 17,6 19,0 40,9 41,5 5 5 4 5 0,85 0,59 1,00 1,15 0,54 0,53 54 72 0,60 0,77 

7 а2 b3 c4 d4 22,22 19,39 18,4 21,5 39,3 41,7 5 5 4 5 0,99 1,26 0,55 1,32 0,29 0,26 66 80 0,77 0,90 

8 а2 b4 c3 d1 25,25 25,88 21,0 23,5 40 43,2 2 1 4 5 0,88 1,09 30,00 30,00 0,52 0,5 55 75 0 0 

9 а3 b1 c3 d4 20,11 20,41 21,5 22,8 42,3 46,8 2 3 3 4 0,73 0,95 5,12 7,28 0,22 0,25 76 105 0,68 0,87 

10 а3 b2 c4 d1 24,73 23,24 19,5 20,4 42,6 44,7 5 5 4 4 0,79 0,98 1,45 2,30 0,39 0,32 55 71 0,65 0,81 

11 а3 b3 с1 d3 20,21 19,79 22,8 25,6 36,4 41,3 5 5 5 5 0,85 0,87 1,07 1,58 0,24 0,21 60 80 0,79 0,90 

12 а3 b4 c2 d2 22,92 23,23 19,8 20,8 36,9 40,2 2 1 3 2 1,79 1,64 30,00 30,00 0,34 0,32 75 100 0 0 

13 а4 b1 c4 d2 25,41 22,99 24,4 49,3 37,3 41,2 3 2 1 1 1,49 2,04 0,20 0,58 0,37 0,38 46 89 0,33 0,48 

14 а4 b2 c3 d3 26,34 26,39 24,8 27,7 40,1 43,2 2 1 3 3 1,44 1,05 0,45 0,59 0,58 0,51 48 66 0,38 0,45 

15 а4 b3 c2 d1 23,15 25,99 22,9 25,4 40,8 42,4 2 1 2 2 1,87 1,55 13,40 15,58 0,46 0,41 54 96 0,27 0 

16 а4 b4 c1 d4 25,56 25,23 14,2 18,3 35,7 41,6 4 3 4 5 1,65 1,68 12,28 14,58 0,69 0,65 46 58 0,29 0,25 

Примітки: 10. y10, y10' – індекс Карра МПК, % першої та другої серії дослідів відповідно; 11. y11, y11' – текучість МПК, с/100 г першої та другої серії дослідів 

відповідно; 12. y12, y12' – кут природного укосу МПК, ° першої та другої серії дослідів відповідно; 13. y13, y13' – оцінка процесу пресування, бали першої та другої серії 

дослідів відповідно; 14. y14, y14' – зовнішній вигляд таблеток-ядер, бали першої та другої серії дослідів відповідно; 15. y15, y15' – однорідність маси, % першої та другої 

серії дослідів відповідно; 16. y16, y16' – розпадання, хв першої та другої серії дослідів відповідно; 17. y17, y17' – стираність, % першої та другої серії дослідів відповідно; 

18. y18, y18' – стійкість до роздавлювання ядра, Н першої та другої серії дослідів відповідно; 19. D, D' – функція бажаності першої та другої серії дослідів відповідно 
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Дані експериментальних досліджень піддавали дисперсійному аналізу [162-163]. 

Результати статистичної обробки наведено у додатку Д. На основі отриманих значень 

та порівнянь рівнів вивчених факторів будували ранжовані ряди переваг і робили 

висновки про їх вплив на основні фармако-технологічні показники МДК, МПК і 

таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном. 

Результати статистичної обробки даних дослідження насипної густини МДК (у1) 

показали статистичну значущість усіх вивчених факторів в наступній послідовності: 

D > А > C > B.  

Ряд переваг для фактору D (ковзні речовини) має наступний вигляд: тальк > 

аероперл 300 > неусілін US 2 > аеросил 200 (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Вплив ковзних речовин на насипну густину МДК амлодипіну з 

валсартаном 

При дослідженні впливу на насипну густину МДК наповнювачів отримано 

наступну послідовність: МКЦ 200 (0,4638 г/мл) > МКЦ Sanaq Burst (0,4625 г/мл) > 

МКЦ Vivapur XLM 200 (0,4413 г/мл) > МКЦ 102 (0,435 г/мл). Таким чином, МКЦ 200 

та МКЦ Sanaq Burst мають найбільш позитивний вплив на насипну густину МДК. 

Лубриканти впливають на насипну густину МДК таким чином: магнію стеарат > 

ПЕГ 6000  > магнію стеарат мікронізований  > натрію лаурилсульфат, тобто найкращі 

показники насипної густини мали порошкові маси, що вміщують магнію стеарат 

(0,4625 г/мл) та ПЕГ 6000 (0,4550 г/мл) а найгірші – з натрію лаурилсульфатом 

(0,4400 г/мл) та магнію стеаратом мікронізованим (0,4450 г/мл). 
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Ранжований ряд для розпушуючих речовин має такий вигляд: натрію 

крохмальгліколят = натрію кроскармелоза > крохмаль прежелатинізований > 

кросповідон XL-10. Отже, домінуючий вплив на цей показник мають натрію 

крохмальгліколят та натрію кроскармелоза (0,4575 г/мл). Інші ДР цієї групи менше 

впливають на насипну густину МДК: крохмаль прежелатинізований (0,4500 г/мл) та 

кросповідон XL-10 (0,4375 г/мл). 

Вплив факторів на густину після усадки МДК (у2) можна продемонструвати в 

наступній послідовності: D > А > B > C. 

Графічне зображення впливу ковзних речовин на густину після усадки МДК 

амлодипіну з валсартаном проілюстровано на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2 Залежність густини після усадки МДК амлодипіну з валсартаном від 

природи ковзних речовин 

Лідером серед ковзних речовин, що впливає на цей показник є тальк. При 

введенні аероперлу 300 густина після усадки МДК знижується. Далі за впливом на 

цей показник є неусілін US 2. Аеросил 200 проявляє найменш суттєвий вплив на 

величину густини після усадки МДК. 

Залежність густини після усадки МДК від природи наповнюючих речовин 

наведено на рис. 3.3.  
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Рис. 3.3 Вплив наповнювачів на густину після усадки МДК амлодипіну з 

валсартаном 

Виходячи з результатів, зроблено висновок, що найбільше на насипну густину 

після усадки МДК впливають МКЦ 200 і МКЦ Sanaq Burst, яким поступаються МКЦ 

Vivapur XLM 200 та МКЦ 102. 

Серед дезінтегрантів найбільшу густину після усадки МДК забезпечував 

крохмаль прежелатинізований (0,6338 г/мл). Дещо нижчі показники спостерігалися у 

серіях, до складу яких входила натрію кроскармелоза (0,6250 г/мл). Їм поступалися 

натрію крохмальгліколят (0,6188 г/мл) та кросповідон XL-10 (0,6050 г/мл).  

Ряд переваг для фактору С (ковзні речовини) має наступний вигляд: магнію 

стеарат (0,6313 г/мл) > ПЕГ 6000 (0,6225 г/мл) > магнію стеарат мікронізований 

(0,6187 г/мл) > натрію лаурилсульфат (0,6100 г/мл). Таким чином, найбільшу насипну 

густину після усадки МДК забезпечує магнію стеарат. 

При проведенні дисперсійного аналізу встановлено, що для індексу Карра МДК 

(у3) значущість факторів розташована в послідовності: D > А > B > C.  

Серед ковзних речовин неусілін US 2 забезпечує найнижчі показники індексу 

Карра сухої суміші на рівні 26,18 %. Дещо вищі результати спостерігали при 

додаванні до МДК аеросилу 200 (26,80 %) і аероперлу 300 (26,69 %). Найвищі 

значення характерні для тальку (29,45 %). Отримані результати вказують на 

«незадовільну» текучість при використанні досліджених ковзних речовин [71]. 

Експериментальні результати підтверджують, що МКЦ 102 приводить до 

отримання найменшого індексу Карра МДК - 25,54 %. МКЦ Vivapur XLM 200 

забезпечує цей показник на рівні 27,36 %. Їм поступається МКЦ 200 (28,03 %). 

Найвищі значення індексу Карра спостерігали при введенні до МДК МКЦ Sanaq Burst 

(28,20 %). 

Ранжований ряд переваг розпушуючих речовин за впливом на індекс Карра 

можна представити у вигляді нерівності: натрію крохмальгліколят (26,07 %) > натрію 

кроскармелоза (26,66 %) > кросповідон XL-10 (27,71 %) > крохмаль 

прежелатинізований (28,69 %). 
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Серед лубрикантів найкращі показники індексу Карра МДК забезпечує магнію 

стеарат (26,62 %). Інші змащувальні речовини демонструють значно менший вплив 

на даний показник: ПЕГ 6000 (26,86 %), натрію лаурилсульфат (27,64 %), магнію 

стеарат мікронізований (28,00 %). 

Результати дисперсійного аналізу експериментальних даних текучості МДК (у4) 

показали, що на цей показник статистично впливають фактори в наступній 

послідовності: C > B > А > D. 

Змащувальні речовини впливають на цей показник таким чином: c3 > c2 > c4 > c1. 

Так, натрію лаурилсульфат в найбільшій мірі впливає на текучість МДК 

(37,73 с/100 г). Далі за впливом на досліджуваний показник знаходяться ПЕГ 6000 

(39,68 с/100 г), магнію стеарат (54,17 с/100 г) та магнію стеарат мікронізований 

(55,26 с/100 г). 

Вплив розпушуючих речовин на текучість МДК можна розмістити в такій 

послідовності: b2 > b4 > b3 > b1. Найкращі результати характерні для натрію 

крохмальгліколяту (40,93 с/100 г), гірші отримано для крохмалю 

прежелатинізованого (42,1 с/100 г), натрію кроскармелози (47,53 с/100 г) та 

кросповідону XL-10 (56,3 с/100 г). 

Ряд переваг для фактору А (наповнювачів) має такий вигляд: a2 > a3 > a4 > a1. 

МКЦ 200 (38,31 с/100 г) має суттєві переваги за впливом на текучість МДК перед 

іншими наповнювачами: МКЦ Vivapur XLM200 (45,78 с/100г), МКЦ Sanaq Burst 

(50,58 с/100 г) та МКЦ 102 (52,18 с/100 г). 

Лідером серед ковзних речовин, що впливає на текучість є аероперл 300 

(42,6 с/100 г). При введенні в масу неусіліну US 2 текучість МДК збільшується до 

43,00 с/100 г). Далі за впливом на цей показник розміщується тальк (49,31 с/100 г). 

Аеросил 200 забезпечує найгірші значення текучості МДК (51,93 с/100 г).  

Результати дисперсійного аналізу з визначення кута природного укосу МДК (у5) 

показали статистичну незначущість усіх вивчених факторів, оскільки Fексп.<F0,05, 

тобто при використанні будь-якої із вивчених речовин отримували близькі значення. 

Вплив досліджуваних факторів на втрату в масі при висушуванні (y6) демонструє 

нерівність: А > B > C > D. 
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Графічне зображення впливу досліджуваних наповнювачів на втрату в масі при 

висушуванні зображено на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4 Вплив наповнювачів на втрату в масі при висушуванні  

Серед наповнювачів МКЦ Vivapur XLM 200 забезпечує найнижчі показники 

втрати в масі при висушуванні на рівні 2,15 %. Дещо вищі результати спостерігали 

при додаванні до порошків МКЦ 200 (2,34 %) та МКЦ 102 (2,51 %), найвищі значення 

- з МКЦ Sanaq Burst (3,44 %). 

За результатами дисперсійного аналізу вплив дезінтегрантів на втрату в масі при 

висушуванні можна представити у вигляді наступної нерівності: крохмаль 

прежелатинізований Starch 1500 (2,73 %) > натрію кроскармелоза (2,72%) > 

кросповідон XL-10 (2,63%) > натрію крохмальгліколят (2,36%).  

Залежність втрати в масі при висушуванні МДК від типу змащувальної речовини 

можна розмістити в наступній послідовності: натрію лаурилсульфат > ПЕГ 6000  > 

магнію стеарат мікронізований  > магнію стеарат. Тобто, порошкова суміш, до складу 

якої входить натрію лаурилсульфат, найменше втрачає в масі при висушуванні 

(2,48 %). Дуже близьке значення для суміші, яка містить ПЕГ 6000 (2,50 %). 

Найвищий показник спостерігається при використанні магнію стеарату 

мікронізованого (2,86 %) та магнію стеарату (2,59 %). 

Ряд переваг для фактору D виражається наступною нерівністю: аероперл 300 

(2,73 %) > тальк (2,63 %) > аеросил 200 (2,58 %) > неусілін US 2 (2,50 %).  

При оцінці процесу компактування (у7) встановлено значимість лише 

розпушуючих та ковзних речовин (фактори В і D). 

За впливом на цей показник розпушуючі речовини можна проранжувати у 

наступній послідовності: b1 > b3 > b2 > b4. Отже, процес компактування найкраще 
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проходив при використанні кросповідону XL-10 (4,0 бали), гірше з натрію 

кроскармелозою (3,6 балів) та натрію крохмальгліколятом (3,4 балів) та найгіршу 

оцінку (2,5 балів) отримав крохмаль прежелатинізований.  

Серед ковзних речовин аеросил 200 (3,9 балів) має переваги за впливом на оцінку 

процесу компактування над аероперлом 300 (3,8 балів), а тальк (2,8 бали) 

поступається неусіліну US 2 (3,1 балів). 

Результати дисперсійного аналізу насипної густини МПК (y8) показали, що 

вплив факторів можна розташувати в наступній послідовності: А > D > C > B. 

Встановлено, що на показник насипної густини МПК найбільше впливає 

природа наповнюючих речовин: МКЦ Sanaq Burst (0,5925 г/мл) > МКЦ 200 

(0,5806 г/мл) > МКЦ Vivapur XLM 200 (0,5726 г/мл) > МКЦ 102 (0,5401 г/мл). 

При оцінці впливу ковзних речовин на насипну густину МПК встановлена 

наступна послідовність: аеросил 200 (0,5813 г/мл) > аероперл 300 (0,5800 г/мл) > 

неусілін US 2 (0,5650 г/мл) > тальк (0,5600 г/мл). 

Ранжований ряд переваг для лубрикантів можна виразити у вигляді нерівності: 

магнію стеарат (0,5850 г/мл) > магнію стеарат мікронізований (0,5700 г/мл) > ПЕГ 

6000 (0,5688 г/мл) > натрію лаурилсульфат (0,5625 г/мл), тобто магнію стеарат має 

суттєві переваги за впливом на насипну густину МПК перед іншими речовинами. 

Вплив розпушуючих речовин на насипну густину МПК має такий вигляд: b2  > b3 

= b4 > b1. Найвищі результати насипної густини МПК - 0,5800 г/мл отримали серії, до 

складу яких входив натрію крохмальгліколят. Натрію кроскармелоза і крохмаль 

прежелатинізований Starch 1500 забезпечують цей показник на рівні 0,5700 г/мл, а 

кросповідон XL-10 на рівні – 0,5650 г/мл.  

В результаті досліджень густини після усадки МПК (у9) встановлено 

статистичну незначимість усіх досліджуваних факторів. 

Вплив досліджуваних факторів на індекс Карра МПК (у10) можна 

продемонструвати в наступній послідовності: А > D > C > B. 

Серед наповнювачів МКЦ 200 забезпечує кращі результати індексу Карра МПК 

зі значенням 21,46 % у порівнянні з МКЦ Vivapur XLM 200 (21,83 %), що відповідає 

«допустимій» текучості. МКЦ Sanaq Burst (25,13 %) та МКЦ 102 (25,96 %) 
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демонструють «незадовільну» текучість згідно загальноприйнятої шкали текучості 

[71]. 

Ковзні речовини впливають на цей показник таким чином: аеросил 200 

(21,41%) > аероперл 300  (22,80%) > неусілін US 2 (24,61%) > тальк (25,57%), отже 

найкращі значення індексу Карра досягали при додаванні у МПК аеросилу 200, а 

найгірші – тальку. 

Найбільший вплив на даний показник серед лубрикантів проявляє ПЕГ 6000 

(22,48%). При додаванні в МПК магнію стеарат мікронізованій спостерігали кращий 

індекс Карра (22,69 %) у порівнянні магнію стеаратом (23,88 %) і натрію 

лаурилсульфатом (25,34 %). 

При дослідженні впливу розпушувачів спостерігали, що найнижчі значення 

індексу Карра (22,53 %) забезпечує додавання у порошкову суміш кросповідону XL-

10. За впливом на цей показник натрію кроскармелоза (23,64%) має переваги над 

крохмалем прежелатинізованим Starch 1500 (23,95%). При додаванні до суміші 

натрію крохмальгліколяту отримано найвищі значення індексу Карра МПК (24,26 %). 

Отримані МПК досліджували згідно фармакопейних вимог щодо текучості. 

Результати статистичної обробки показників текучості МПК (у11) показали 

статистичну значимість лише для групи дезінтегрантів (фактор В). За впливом на 

текучість МПК розпушуючі речовини можна проранжувати у наступній 

послідовності: b4 > b2 > b3 > b1. Найбільшу статистичну значимість на текучість МПК 

проявляє крохмаль прежелатинізований 1500 (20,28 с/100 г). Натрію 

крохмальгліколят (21,69 с/100 г) має значні переваги над натрію кроскармелозою 

(23,81 с/100 г) за впливом на цей показник. Найнижчу текучість демонструють МПК 

з кросповідоном XL-10 (29,35 с/100 г). 

Результати дисперсійного аналізу з визначення кута природного укосу МПК (у12) 

показали статистичну незначимість усіх факторів, тобто при використанні будь-якої 

вивченої ДР отримували близькі за значенням результати. 

Результати статистичної обробки даних оцінки пресування (у13) показали, що на 

цей показник впливають досліджувані фактори в наступній послідовності: C > B > А, 

при незначущості фактору D. 



84 
 

Графічне зображення оцінки процесу пресування від природи змащувальних 

речовин наведено на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5 Вплив змащувальних речовин на процес пресування 

Як видно з рис. 3.5, найбільший вплив на цей показник серед лубрикантів 

проявляє магнію стеарат мікронізований. При додаванні магнію стеарату 

спостерігали краще пресування у порівнянні з натрію лаурилсульфатом і ПЕГ 6000. 

Розпушуючі речовини впливають на пресування таким чином: b2 = b3 > b4 > b1, 

тобто найкращі значення на рівні 3,5 балів досягали з використанням натрію 

крохмальгліколяту чи натрію кроскармелози, а найгірші на рівні 2,9 балів та 2,3 бали 

– крохмалю прежелатинізованого та кросповідону XL-10 відповідно. 

Серед наповнювачів МКЦ Vivapur XLM 200 забезпечує кращі результати 

процесу пресування таблеток-ядер з амлодипіном та валсартаном (3,5 балів), ніж 

МКЦ 200 (3,3 бали). Для МКЦ 102 характерне пресування МПК на рівні 3,1 бали, яким 

поступається МКЦ Sanaq Burst (2,3 бали). 

Результати статистичної обробки оцінки зовнішнього вигляду таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном (у14) показали, що на цей показник впливають досліджувані 

фактори в такій послідовності: C > А > В > D. 

На діаграмі 3.6 зображено вплив змащувальних речовин на зовнішній вигляд 

таблеток-ядер з амлодипіном та валсартаном. 
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Рис. 3.6 Вплив змащувальних речовин на зовнішній вигляд таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном 

Як видно з рис. 3.6, лідером серед змащувальних речовин за впливом на 

зовнішній вигляд таблеток був магнію стеарат (4,6 балів). Натрію лаурилсульфат і 

магнію стеарат мікронізований в однаковій мірі впливають на зовнішній вигляд 

таблеток (3,5 балів). Найгірший результат спостерігали при додаванні до складу 

таблеток-ядер ПЕГ 6000 (2,1 балів). 

Залежність типу наповнюючих речовин на зовнішній вигляд таблеток-ядер 

відображає нерівність: МКЦ 200 (3,88 бали) > МКЦ Vivapur XLM 200 (3,75 бали) > 

МКЦ 102 (3,5 бали) > МКЦ Sanaq Burst (2,63 бали).  

Серед розпушуючих речовин переваги отримав крохмаль прежелатинізований 

Starch 1500 (4,0 бали). За впливом на зовнішній вигляд таблеток-ядер йому 

поступаються натрію кроскармелоза (3,6 балів), натрію крохмальгліколят (3,4 бали) і 

кросповідон XL-10 (2,8 балів). 

Ряд переваг для ковзних речовин за впливом на зовнішній вигляд таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном має наступний вигляд: неусілін US 2 (4,6 балів) > аеросил 

200 = аероперл 300 (4,3 балів) > тальк (3,8 балів). 

За впливом на однорідність маси таблеток-ядер (y15) досліджувані фактори 

можна проранжувати таким чином: А > C > D, при незначущості фактору В. 

Результати для найбільш значущого фактору А зображено на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7 Залежність однорідності маси таблеток-ядер з амлодипіном та 

валсартаном від природи наповнювачів 

На рис. 3.7 продемонстровано, що найкращу однорідність маси таблеток-ядер 

серед наповнювачів забезпечує МКЦ 200 (± 0,99 %). При введенні до складу МКЦ 

Vivapur XLM 200 відхилення від середньої маси таблетки збільшується. За впливом 

на однорідність маси МКЦ 102 (± 1,22 %) має переваги над МКЦ Sanaq Burst (±1,6 %). 

Ранжований ряд переваг для змащувальних речовин за впливом на однорідність 

маси таблеток має наступний вигляд: магнію стеарат мікронізований (±1,10 %) > 

натрію лаурилсульфат (±1,11 %) >магнію стеарат (±1,18 %) > ПЕГ 6000 (±1,48 %). 

Отже, найкращі результати отримано при використанні магнію стеарату 

мікронізованого і натрію лаурилсульфату. 

Вплив ковзних речовин на однорідність маси таблеток-ядер ілюструє нерівність: 

аеросил 200 (±0,97 %) > аероперл 300 (±1,25 %) > тальк (±1,26 %)> неусілін US 2 

(±1,39 %). 

Результати статистичної обробки даних розпадання таблеток-ядер амлодипіну з 

валсартаном (у16) показали, що на цей показник впливають досліджувані фактори в 

такій послідовності: С > В > А > D. 

На рис. 3.8 зображено залежність розпадання від найбільш значущого фактору С. 

 

Рис. 3.8 Вплив змащувальних речовин на розпадання таблеток-ядер 
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Найнижчі показники часу розпадання забезпечує додавання магнію стеарату 

мікронізованого. За впливом на цей показник магнію стеарат має переваги над натрію 

лаурилсульфатом. При додаванні до суміші для таблетування ПЕГ 6000 відмічено 

найдовший час розпадання таблеток-ядер. 

 

Рис. 3.9 Діаграма залежності часу розпадання таблеток-ядер амлодипіну з 

валсартаном від природи розпушуючих речовин 

Як видно з рис. 3.9, найкраще значення розпадання забезпечує додавання натрію 

крохмальгліколяту, найгірше – крохмалю прежелатинізованого. 

Серед наповнювачів переваги за впливом на розпадання описується наступною 

нерівністю: МКЦ 102 (0,24 хв) > МКЦ Sanaq Burst (0,31 хв) > МКЦ Vivapur XLM 200 

(0,52 хв) > МКЦ 200 (0,63 хв). 

Ранжований ряд переваг часу розпадання для ковзних речовин має вигляд: 

неусілін US 2 > аеросил 200 > аероперл 300 > тальк. Детальну характеристику впливу 

у ковзних речовин на розпадання таблеток-ядер ілюструє рис 3.10. 

 

Рис. 3.10 Вплив ковзних речовин на розпадання таблеток-ядер з амлодипіном та 

валсартаном 
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Вплив досліджуваних ДР на стираність таблеток-ядер (у17) виражає нерівність: 

B > А > D > C.  

Найнижчі показники стираності таблеток-ядер забезпечує додавання у МПК 

кросповідону XL-10 (0,27 %). За впливом на цей показник натрію кроскармелоза 

(0,29 %) має переваги над крохмалем прежелатинізованим (0,43 %). При додаванні до 

порошкової суміші натрію крохмальгліколяту (0,51 %) отримували найвищу втрату в 

масі при стиранні (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 Залежність стираності таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном від 

природи розпушувачів 

Вплив наповнювачів на стираність таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном 

наведені на рис. 3.12 

 

Рис. 3.12 Вплив наповнювачів на стираність таблеток-ядер амлодипіну з 

валсартаном 

Таким чином, найменшу стираність таблеток-ядер забезпечує наповнювач МКЦ 

Vivapur XLM 200 (0,29 %), найвищу - МКЦ Sanaq Burst (0,51 %), МКЦ 102 та МКЦ 

200 показують результати – 0,32 % та 0,39 % відповідно. 
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Серед ковзних речовин за стираністю переваги отримав аеросил 200 (0,30 %). 

Неусілін US 2 (0,37 %) має переваги перед тальком (0,39 %). Найбільшу втрату при 

стиранні отримували при введенні в склад таблеток аероперлу 300 (0,44 %).  

Вплив змащувальних речовин на стираність відображає нерівність: магнію 

стеарат мікронізований (0,30 %) > натрію лаурилсульфат (0,38 %) > ПЕГ 6000 (0,40 %) 

> магнію стеарат (0,42 %). 

Результати дисперсійного аналізу даних по стійкості таблеток до роздавлювання 

(y18) показали, що на цей показник визначальне значення має лише фактор А – 

природа наповнюючих речовин, інші фактори є незначущими.  

 

Рис. 3.13 Залежність стійкості до роздавлювання таблеток-ядер амлодипіну з 

валсартаном від природи наповнювачів 

Як видно з рис. 3.13, таблетки-ядра амлодипіну з валсартаном з найвищою 

стійкістю до роздавлювання містять у своєму складі МКЦ 102. За цим показником 

МКЦ 200 має переваги над МКЦ Vivapur XLM 200, яким поступається МКЦ Sanaq 

Burst. 

Проведені дослідження дозволили побудувати ранжовані ряди переваг. Проте 

для кожного аналізованого фармако-технологічного показника лідерами виявились 

різні ДР. Для вибору кращих ДР використовували функцію бажаності (рис. 3.14). Для 

цього результати за значущими показниками для таблеток-ядер (у13-у18) переводили 

в безрозмірні величини. 
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Рис. 3.14 Функція бажаності 

Статистична обробка отриманих за функцією бажаності зведених результатів 

показує, що найбільший вплив на досліджувані показники проявляють фактори у 

наступній послідовності: C > A > B > D. Серед лубрикантів магнію стеарат 

мікронізований (с4) і магнію стеарат (с1) проявляють однаковий вплив. У зв’язку з 

дорожчою вартістю першого для подальшого вивчення відібрали магнію стеарат. 

Однозначним лідером серед наповнювачів виступає МКЦ 102 (а1). В групі 

дезінтегрантів перевагу отримали натрію кроскармелоза (b3) і кросповідон XL-10 (b1). 

Аналізуючи дослідження щодо застосування даних розпушувачів (натрію 

кроскармелоза рекомендовано використовувати для водорозчинних матриць, а 

кросповідон – для водонерозчинних) [146], перевагу віддано кросповідону XL-10, так 

як таблетки амлодипіну з валсартаном майже на 80 % складаються з нерозчинних в 

воді компонентів. Серед ковзних речовин переважає аеросил 200 (d3). 

 

3.2.2 Оптимізація складу таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном 

 

Для вибраних на попередньому етапі досліджень ДР, було проведено 

експерименти  щодо  встановлення  їх  оптимального  кількісного  вмісту  в  складі  

  



91 
 

таблеток. Кількості цих ДР вивчали на 5 рівнях, фактори та їх значення наведені в 

табл. 3.8.  

Таблиця 3.8 

Фактори та їх рівні, які мають бути вивчені 

Фактор  

Нижня 

зіркова 

точка  

«-α» 

Нижній 

рівень 

«-» 

Основний 

рівень 

«0» 

Верхній 

рівень 

«+» 

Верхня 

зіркова 

точка 

«+α» 

х1 – кількість 

кросповідону XL-10 в 

таблетці, % 

6,636 8 10 12 13,364 

х2 –  кількість аеросилу 

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

х3 –  кількість магнію 

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

 

МКЦ 102 додавали в різних кількостях для отримання середньої маси таблетки 

0,34 г. 

Для вивчення трьох кількісних факторів, кожен з яких взято на п’яти рівнях, 

використовували симетричний композиційний ротатабельний уніформ-план другого 

порядку. Побудова матриці проводилася шляхом включення до плану експерименту 

дослідів, в умовах яких фактори вивчаються на верхній «+α» і нижній «-α» зірковій 

точках. Модель другого порядку для трьох факторів має вигляд: 

y=boxo+b1x1+ b2x2+ b3x3+ b12x1x2+ b13x1x3+ b23x2x3+ b11x1
2+ b22x2

2+ b33x3
2 (3.1) 

Матриця планування експерименту і результати дослідження таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном наведено в таблиці 3.9.  



204 
 

Таблиця 3.9 

Матриця симетричного композиційного ротатабельного уніформ-плану другого порядку і результати 

дослідження порошкових сумішей і таблеток-ядер з амлодипіном та валсартаном 

Серія х1 х2 х3 у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 у8 у9 у10 у11 у12 у13 у14 

1 + + + 0,3802 0,5563 31,66 157,6 42,4 0,5355 0,6640 19,35 21,7 38,4 0,63 90,57 0,12 25 

2 - + + 0,3880 0,5578 30,44 128,5 40,2 0,5425 0,6743 19,54 21,4 37,2 0,98 99,30 0,09 34 

3 + - + 0,3989 0,5769 30,85 116,2 41,5 0,5292 0,6684 20,83 21,8 37,9 0,97 98,10 0,08 23 

4 - - + 0,4000 0,5782 30,82 144,3 42,5 0,5264 0,6785 22,42 25,8 40,4 1,82 92,78 0,13 33 

5 + + - 0,3916 0,5584 29,87 250,6 42,0 0,5330 0,6736 20,88 22,6 37,0 1,12 103,62 0,10 22 

6 - + - 0,3937 0,5529 28,79 191,7 39,7 0,5313 0,6711 20,83 22,4 39,1 0,86 105,30 0,10 29 

7 + - - 0,3967 0,5740 30,89 164,5 38,1 0,5216 0,6658 21,65 23,5 38,2 0,64 101,44 0,10 27 

8 - - - 0,4000 0,5733 30,23 140,9 40,7 0,5239 0,6694 21,74 24,6 37,4 0,88 99,30 0,08 31 

9 +α 0 0 0,3898 0,5733 32,01 197,8 38,1 0,5224 0,6764 22,76 23,5 40,9 0,89 94,70 0,12 27 

10 -α 0 0 0,3944 0,5635 30,01 150,7 39,7 0,5376 0,6793 20,86 24,4 37,1 1,30 109,78 0,11 29 

11 0 +α 0 0,3515 0,5094 31,00 191,0 39,7 0,5307 0,6788 21,82 22,5 35,9 0,70 95,57 0,11 28 

12 0 -α 0 0,3875 0,5519 29,79 225,7 40,6 0,5239 0,6730 22,16 23,6 35,6 0,92 101,67 0,11 29 

13 0 0 +α 0,3690 0,5271 29,99 152,8 39,2 0,5432 0,6829 20,45 22,0 34,9 1,07 103,40 0,12 25 

14 0 - -α 0,3662 0,5295 30,84 197,9 43,6 0,5267 0,6676 21,11 22,3 37,3 1,03 105,70 0,11 24 

15 0 0 0 0,3652 0,5270 30,70 200,0 40,3 0,5239 0,6558 20,11 20,6 34,2 0,77 98,60 0,10 23 

16 0 0 0 0,3699 0,5370 31,12 276,8 41,6 0,5207 0,6633 21,49 20,4 37,8 0,44 103,00 0,10 26 

17 0 0 0 0,3649 0,5341 31,68 130,7 43,2 0,5218 0,6580 20,69 19,8 39,2 0,58 96,78 0,12 28 

18 0 0 0 0,3700 0,5362 31,00 145,8 43,2 0,5250 0,6527 19,57 20,3 38,8 0,43 97,33 0,14 23 

19 0 0 0 0,3566 0,5348 33,32 187,9 44,5 0,5355 0,6604 18,91 18,9 35,8 0,39 84,44 0,08 25 

20 0 0 0 0,3742 0,5800 35,48 192,0 44,0 0,5272 0,6554 19,57 19,0 39,9 0,66 93,20 0,12 24 

Примітки: y1 – насипна густина МДК, г/мл; y2 – густина після усадки МДК, г/мл; y3 – індекс Карра МДК,%; y4 – текучість МДК, с/100 г; y5 

– кут природного укосу МДК, ᵒ; y6 – насипна густина МПК, г/мл; y7 –густина після усадки МПК, г/мл; y8 – індекс Карра МПК, %; y9 – текучість 

МПК, с/100 г; y10 – кут природного укосу МПК, ᵒ; y11 – однорідність маси таблеток-ядер, ±%; y12 – стійкість до роздавлювання таблеток-ядер, Н; 

y13 – стираність таблеток-ядер, %; y14 – розпадання таблеток-ядер, с.  
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Технологія таблеток-ядер з амлодипіном та валсартаном здійснювалась за всіма 

правилами змішування порошків без додаткового їх подрібнення з використанням 

компактування суміші компонентів та подальшим пресуванням. В тих випадках, 

коли згідно з матрицею планування експерименту середня маса таблеток була 

більша або менша 0,34 г, її доводили до необхідного значення за допомогою 

МКЦ 102. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами та якістю порошкових мас і таблеток-

ядер амлодипіну з валсартаном описували рівняннями регресії другого порядку. 

Вони описують взаємний вплив факторів. Характер впливу вивчених факторів 

визначається величинами і знаками коефіцієнтів регресії.  

Взаємозв’язок між вивченими факторами та насипною густиною МДК (у1) 

описується таким рівнянням регресії (Fексп.=2,16): 

y1 = 0,3661 – 0,0075х2 + 0,0124х1
2 + 0,0045х2

2   (3.2) 

В це і нижченаведені рівняння регресії включені статистично значущі 

коефіцієнти. 

Насипна густина МДК залежить від кількості доданого аеросилу 200. Причому, 

із збільшенням його кількості насипна густина зменшується. Значення квадратичних 

коефіцієнтів вказує, що при вивченні факторів на «зіркових» точках, значення 

насипної густини МДК носить різний характер. 

Вплив досліджуваних факторів на густину після усадки МДК (у2) виражається 

таким рівнянням регресії (Fексп.=0,59): 

y2 = 0,5406 + 0,0144х1
2     (3.3) 

З рівняння регресії видно, що при вивченні досліджуваних факторів на 

основному рівні МДК характеризується густиною після усадки - 0,5406 г/мл. Даний 

показник зростає при збільшенні кількості кросповідону XL-10 в МДК. 

На індекс Карра МДК (у3) вивчені фактори в межах вивчених інтервалів не 

впливають. При використанні ДР в досліджуваному діапазоні ця величина 

визначається в середньому 32,21 %, y3 = 32,21 (Fексп.=0,33). 
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МДК характеризується дуже поганою сипучістю, що підтверджує рівняння 

регресії текучості (Fексп.=0,39): y4 = 189,6. На зміну значення не впливають 

досліджувані фактори. 

Вплив досліджуваних факторів на кут природного укосу МДК (у5) описується 

наступною математичною моделлю (Fексп.=0,75): 

y5 = 42,8 - 1,2x1
2      (3.4) 

Рівняння регресії демонструє вплив кількості використаного кросповідону    

XL-10 на значення кута природного укосу. Введення його в кількості 12 % 

приводить до отримання показника на рівні 41,6 градуси, що є прийнятним для 

подальшого таблетування. 

Після компактування отримували масу, що відрізнялася за фармако-

технологічними показниками від МДК. Рівняння регресії, що описує насипну 

густину МПК (у6), має вигляд: y6 = 0,5255 (Fексп. = 0,52). Це свідчить про насипну 

густину МПК на рівні 0,5255 г/мл і достовірно не залежить від кількостей вивчених 

речовин. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами та густиною після усадки МПК (у7) 

описується таким рівнянням регресії (Fексп.=1,37): 

y7 = 0,6576 + 0,0057x1
2 + 0,0050x2

2 + 0,0048x3
2   (3.5) 

При вивченні досліджуваних факторів на основному рівні густина після усадки 

була 0,6576 г/мл. Це значення підвищується при додаванні вивчених речовин на 

рівні верхньої «зіркової точки». Отже, вплив кількості кросповідону XL-10 у 1,2 рази 

сильніше в порівнянні з магнію стеаратом. 

На індекс Карра МПК (у8) вивчені фактори не мають суттєвого впливу, так як 

y8 = 20,07 (Fексп. = 0,63). 

Залежність текучості МПК (у9) від досліджуваних факторів описується 

рівнянням регресії (Fексп.=0,83): 

y9 = 19,8 - 0,7х1 + 0,7х1х2 + 1,4x1
2 + 1,1x2

2 + 0,8x3
2   (3.6) 

Після компактування текучість маси покращилася у 9,6 рази. Проте введення 

вивчених речовин на рівні «зіркових» точок супроводжується погіршенням 

текучості МПК. На досліджуваний показник найбільше впливають кількості 
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кросповідону XL-10. Крім того, відмічається суттєва взаємодія між факторами 

х1 та х2. 

Для отримання оцінки взаємного впливу факторів раціонально побудувати 

графічні однофакторні залежності. З цією метою при зміні одного із факторів в 

інтервалі від «-α» до «+α» отримуємо криву лінію, яка характеризує зміни параметру 

оптимізації (у9). Вплив кількості кросповідону XL-10 (х1) при різних значеннях 

факторів х2 та х3 на текучість МПК зображено на рисунку 3.15. 
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Рис. 3.15 Вплив кількості кросповідону XL-10 на текучість МПК 

Як видно з рисунку, залежність текучості МПК від кількості кросповідону      

XL-10 має вигляд парабол з екстремумом в точці х1=11,2 %. Лінії показують, що зі 

збільшенням кількості кросповідону XL-10 текучість МПК рівномірно знижується і 

досягає кращого значення на основному рівні, а подальше збільшення його 

кількостей на верхніх досліджуваних рівнях супроводжується покращенням цього 

показника. Розміщення і кут нахилу ліній відрізняються між собою в залежності від 

вибраних рівнів інших факторів. Так, при введенні у таблетну масу 0,3295 % 

аеросилу 200 і 2,159 % магнію стеарату зміна кількості кросповідону XL-10 

приводить до найстрімкішого зниження текучості МПК (лінія 1). Аналогічні зміни 

відбуваються при додаванні ДР – аеросилу 200 та магнію стеарату в кількостях, які 

відповідають нижньому та основному рівням (лінії 2 і 3), проте їх значення значно 

нижче і досягає мінімуму в точці х1 = 0 на лінії 3. При вивченні факторів х2 та х3 на 
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верхніх досліджуваних рівнях відмічено зсув екстремуму до центру експерименту 

(лінії 4, 5). Це свідчить, що зі збільшенням кількості кросповідону XL-10 від 6,636 % 

до 10 % текучість МПК дещо знижується. При зміні фактору х1 в інтервалі від 0 до 

+α досліджуваний показник поступово зростає. 

Рівняння регресії для кута природного укосу МПК (Fексп.=0,52) має вигляд: 

y10 = 37,56. Отже на цей показник не впливають досліджувані фактори, а середнє 

значення кута природного укосу МПК в середньому становить 37,56 °. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами та однорідністю маси таблеток-ядер 

(у11) описується таким рівнянням регресії (Fексп.=0,52): 

y11 = 0,55 - 0,14х1 - 0,15х1х3 - 0,21х2х3 + 0,19х1
2 + 0,17х3

2  (3.7) 

З рівняння випливає, що досліджуваний параметр якості таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном залежить від всіх вивчених факторів. Найбільший вплив 

на цей показник має взаємодія кількостей аеросилу 200 і магнію стеарату. Відмічено 

також суттєву взаємодію між кількостями кросповідону XL-10 та магнію стеарату. 

Ці взаємодії супроводжуються зниженням відносного стандартного відхилення 

таблеток-ядер. Додавання магнію стеарату на рівні «зіркових» точок призводить до 

збільшення відхилення однорідності маси таблеток-ядер.  

Вплив кількості кросповідону XL-10 (х1) на однорідність маси (у11) таблеток-

ядер амлодипіну з валсартаном зображено на рис. 3.16. 
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Рис. 3.16 Вплив кількості кросповідону XL-10 на однорідність маси таблеток-

ядер амлодипіну з валсартаном 
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Значний вплив на однорідність маси таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном 

проявляє кількість кросповідону XL-10. При вивченні фактору х1 на рівні «зіркової» 

точки однорідність маси погіршується, а додавання 12 % кросповідону XL-10 

забезпечує зниження відхилення досліджуваного показника. Як видно з рис. 3.16, 

залежності однорідності маси від кількості кросповідону XL-10 мають вигляд 

парабол. Із збільшенням вмісту кросповідону XL-10 відносне стандартне відхилення 

поступово знижується і досягає мінімуму в центрі експерименту. Найкращу 

однорідність маси таблеток-ядер отримали при вивченні факторів х2 та х3 на верхній 

зірковій точці, а фактору х1 - на верхньому рівні (лінія 5). Подальше збільшення 

кількості кросповідону XL-10 супроводжується поступовим зростанням відхилення 

однорідності маси в досліджуваних таблетках. 

Рівняння регресії, що описує стираність таблеток: y12 = 0,11 (Fексп.=0,52) 

свідчить про втрату в масі при стираності досліджуваних таблеток на 0,11 % і 

достовірно не залежить від кількостей вивчених речовин. 

Взаємозв’язок між досліджуваними факторами та стійкістю до роздавлювання 

таблеток-ядер (у13) описується рівнянням регресії другого порядку (Fексп.=0,50): 

y13 = 95,63. Стійкість до роздавлювання таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном у 

всіх серіях була достатньо високою (від 84 до 105 Н) при допустимих вимогах ДФУ 

для таблеток діаметром 10 мм – не менше 30 Н. Отже, отримані результати 

відповідають вимогам ДФУ та виробництва.  

Вплив досліджуваних факторів на розпадання таблеток-ядер (у14) ілюструє 

рівняння регресії (Fексп.=0,95): 

y14 = 24,8 - 2,4х1+ 1,5х2
2     (3.8) 

При вивченні факторів на основному рівні отримані таблетки-ядра розпадалися 

впродовж 25 секунд. Збільшення кількості кросповідону XL-10 та зменшення 

кількості аеросилу 200 призводить до скорочення часу розпадання таблеток-ядер. 

На наступному етапі аналізу рівнянь регресії другого порядку необхідно знайти 

оптимальний склад таблеток-ядер. При цьому потрібно визначити, чи є екстремум, і 

якщо є, то знайти його координати. Важко знайти це за допомогою рівнянь регресії, 

отриманих за результатами експерименту, тому рівняння приводять до канонічного 



98 

 
(стандартного) виду. Канонічне перетворення полягає у виборі системи координат, 

в якій значно полегшується геометричний аналіз рівняння [164]. При прийнятті 

рішень за моделлю другого порядку було перетворено рівняння регресії в моделі для 

двох факторів зі стабілізацією інших на оптимальних для досліджуваної області 

рівнях. При умові, що bii > 0 і |bi|-∑|bij| > 2|bii|, замість х1 вводимо в модель +1, бо b1 – 

позитивна величина. Будуємо нові моделі. 

y1 = 0,3785 – 0,0075х2 + 0,0045х2
2 

y2 = 0,555 

y5 = 41,6 

y7 = 0,6633 + 0,0050x2
2 + 0,0048x3

2 

y9 = 20,5 + 0,7х2
 + 1,1x2

2 + 0,8x3
2 

y11 = 0,60 – 0,15х3 – 0,21х2х3 + 0,17х3
2 

y14 = 22,36 + 1,48х2
2     (3.9) 

На основі перетворених моделей будуємо лінії рівного виходу в системі 

координат х2х3 (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17 Лінії рівного виходу в системі координат х2х3 за результатами 

перетворених рівнянь регресії 

Як видно з рис. 3.17 всі показники знаходяться в межах допустимих норм. В 

досліджуваному інтервалі між лініями однорідності маси ±1 % спостерігається 
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робоча зона можливих комбінацій аеросилу 200 і магнію стеарату. Найкращий 

результат відмічено при виборі досліджуваних факторів на верхніх «зіркових» 

точках. Проте в цій області погіршується текучість МПК (у9) вище 25,0 с/100 г, що 

показано червоною лінією. Для вибору оптимальних кількостей ДР вибрано точку 

х2 = 0,6 та х3 = - 0,6. Отже, до складу таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном, 

отримуваних з використанням компактування, доцільно додавати 12 % 

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

встановлено оптимальний склад таблеток-ядер в розрахунку на 1 таблетку, який 

наведено в табл. 3.10.  

Таблиця 3.10 

Оптимальний склад таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном 

Найменування речовини 
Кількість 

г % 

Амлодипіну бесилат 

(що еквівалентно амлодипіну) 

0,01388 

0,01 г 

4,08 

Валсартан 0,16000 47,06 

Мікрокристалічна целюлоза 102 0,11308 33,26 

Кросповідон XL-10 0,04080 12,00 

Кремнію діоксид колоїдний безводний 0,00306 0,90 

Магнію стеарат 0,00918 2,70 

Маса таблетки-ядра: 0,34000 100 

 

При напрацюванні препарату з обраним оптимальним складом отримано МДК 

з насипною густиною 0,3800 г/мл, густиною після усадки 0,5505 г/мл, індексом 

Карра 32,21 %, текучістю 189,6 с/100 г та кутом природного укосу близько 41°, яка 

піддавалась компактуванню без ускладнень. МПК характеризувалась насипною 

густиною 0,5255 г/мл, густиною після усадки 0,67 г/мл, індексом Карра 20,07 %, 

текучістю 22,0 с/100 г та кутом укосу 37,56°. Отримані таблетки-ядра амлодипіну з 

валсартаном за фармако-технологічним показниками перевірено згідно 

фармакопейних вимог. Таблетки добре пресувались. В результаті дослідження 

встановили, що таблетки-ядра круглої форми, двоопуклі, мають гладку поверхню, 

однорідність маси не перевищує ±0,8 %, стійкість до роздавлювання 95,63 Н, 

стираність не більше 0,11 %, розпадання до 24 секунд. 
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3.3 Підбір оптимальної плівкоутворюючої системи для покриття таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном полімерною оболонкою 

 

З метою маскування неприємного гіркого смаку валсартану, на таблетки-ядра 

наносили плівкову оболонку. Оскільки таблетки референтного препарату 

«Ексфорж» жовтого кольору на основі ГПМЦ, тому, при вивченні систем 

плівкоутворюючого покриття, відібрали марки Opadry жовтого кольору на основі 

ГПМЦ. Додатково вивчали Opadry на основі ПВС завдяки тому, що ПВС є більш 

прогресивним, новим матеріалом, який має кращу адгезію до поверхні таблеток-

ядер, а за органолептичними та фармако-технологічними показниками не 

поступається ГПМЦ. Склад плівкоутворюючого покриття наведено у табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Склад плівкоутворюючого покриття 

Марка покриття Склад Кількість, % 

Opadry 03 F 220015 

Yellow 

ГПМЦ 2910 62,44  

Титану діоксид 16,00  

ПЕГ (макрогол) 6,25  

Тальк 1,00  

Заліза оксид червоний 0,02  

Заліза оксид жовтий 14,23  

Opadry II 85 F 

220087 Yellow 

ПВС 40,00  

Титану діоксид 21,65  

ПЕГ (макрогол) 20,20  

Тальк 14,80  

Заліза оксид жовтий 3,31  

Заліза оксид червоний 0,04  

 

Для експерименту готували суспензії в концентрації 12 %, як рекомендовано 

виробником. Додатково вивчали кількість нанесеної плівки, яку контролювали за 

збільшенням маси після покриття. Кожну серію оцінювали за зовнішнім виглядом і 

смаком, що було основною причиною нанесення покриття. За фармако-

технологічними показниками до таблеток, вкритих плівковою оболонкою, ДФУ 

висуває вимоги лише по випробуванню розпадання. Результати дослідження 

показано у табл. 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Результати дослідження таблеток амлодипіну з валсартаном, що покриті 

різними марками плівкового покриття 

Марка покриття Маса плівки, г 
Зовнішній вигляд, 

бали 

Смак, 

бали 
Розпадання 

Opadry 03 F 

220015 Yellow 

0,005 5 4 1 хв 00 с 

0,010 5 5 2 хв 12 с 

0,012 5 5 2 хв 30 с 

Opadry II 85 F 

220087 Yellow 

0,005 5 4 1хв 15 с 

0,010 5 5 1 хв 42 с 

0,012 5 5 1 хв 50 с 

 

З таблиці видно, що обидва покриття забезпечують відповідний зовнішній 

вигляд таблеток, які відрізнялися відтінком жовтого кольору. Маскування 

неприємного смаку АФІ забезпечує оболонка на основі ГПМЦ або ПВС в кількості 

від 0,01 г. Оскільки отримані значення розпадання були достатньо близькі, то вибір 

плівкоутворюючого покриття проводився за результатами кінетик вивільнення у 3 

стандартних середовищах з рН 1,2, 4,5 та 6,8 в порівнянні з референтним 

препаратом. Отримані результати наведено в Додатку Е. За даними профілів 

розчинення АФІ, які перейшли в розчин через 0, 10, 20, 30, 45 та 60 хв розраховано 

фактори подібності досліджуваних препаратів з референтним препаратом. 

Результати наведено в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Результати факторів подібності кінетик вивільнення таблеток 

амлодипіну з валсартаном, покритих дослідженими марками плівкового  

покриття, в порівнянні з таблетками «Ексфорж» 

Марка 

покриття 

Маса 

плівки, г 

Фактор подібності 

Амлодипіну бесилат Валсартан 

рН 1,2 рН 4,5 рН 6,8 рН 1,2 рН 4,5 рН 6,8 

Opadry 03 F 

220015 Yellow 
0,010 60,55 80,99 41,65 88,76 55,21 76,15 

0,012 57,76 49,19 44,30 75,30 69,37 91,63 

Opadry II 85 F 

220087 Yellow 
0,010 76,27 74,70 66,79 91,00 74,68 88,41 

0,012 56,00 54,62 52,21 62,61 69,16 82,14 
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Як видно з таблиці, найвищі фактори подібності відмічено для таблеток 

амлодипіну з валсартаном, вкритих плівковою системою на основі ПВС в кількісті 

0,01 г на таблетку. Таким чином, для таблеток з амлодипіном та валсартаном обрано 

систему плівкового покриття Opadry II 85 F 220087 Yellow (для дозування 

10 мг/160 мг) фірми «Colorcon», Великобританія. 

На основі отриманого в результаті даної роботи складу і технології таблеток 

дозуванням 10 мг/160 мг, розроблено дозування 5 мг/160 мг, для якого середню масу 

таблетки було доведено за рахунок збільшення МКЦ 102 на 6,94 мг. Для виключення 

переплутування для дозування 5 мг/160 мг використана більш насичена за кольором 

(збільшена кількість барвника) плівкова система Opadry II 85 F 220088 Yellow 

виробництва фірми «Colorcon», яка має якісний склад, ідентичний плівковій системі 

Opadry II 85 F 220087 Yellow. Таким чином, оптимальний склад в розрахунку на 1 

таблетку, вкриту плівковою оболонкою, наведено в таблицях 3.14-3.15. 

Таблиця 3.14 

Оптимальний склад таблеток амлодипіну з валсартаном, вкритих плівковою 

оболонкою дозуванням по 10 мг/160 мг 

Найменування речовини 
Кількість 

г % 

Валсартан 0,16000 45,71 

Амлодипіну бесилат 

(що еквівалентно амлодипіну) 

0,01388 

0,01 

3,97 

Мікрокристалічна целюлоза 102 0,11308 32,31 

Кросповідон XL-10 0,04080 11,66 

Кремнію діоксид колоїдний безводний 0,00306 0,87 

Магнію стеарат 0,00918 2,62 

Маса таблетки-ядра: 0,34000 - 

Opadry II 85 F 220087 Yellow 0,01000 2,86 

Маса таблетки, вкритої оболонкою 0,35000 100 
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Таблиця 3.15 

Оптимальний склад таблеток амлодипіну з валсартаном, вкритих плівковою 

оболонкою дозуванням по 5 мг/160 мг 

Найменування речовини Кількість, г Кількість, % 

Валсартан 0,16000 45,71 

Амлодипіну бесилат 

(що еквівалентно амлодипіну) 

0,00694 

0,005 

1,98 

Мікрокристалічна целюлоза 102 0,12002 34,29 

Кросповідон XL-10 0,04080 11,66 

Кремнію діоксид колоїдний безводний 0,00306 0,87 

Магнію стеарат 0,00918 2,62 

Маса таблетки-ядра: 0,34000 - 

Opadry II 85 F 220088 Yellow 0,01000 2,86 

Маса таблетки, вкритої оболонкою 0,35000 100 

 

Розроблений препарат двох дозувань отримав наступні торгові назви: 

- «Амлосартан 10 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою»; 

- «Амлосартан 5 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою». 

 

3.4 Обґрунтування вибору первинного паковання 

 

Для вибору первинного паковання в першу чергу враховують фізико-хімічні 

властивості АФІ (гігроскопічність, світлочутливість), а також властивості готового 

препарату, який може змінювати хімічний склад чи фізичні властивості при 

довготривалому зберіганні, і, як наслідок, може змінити свою фармакологічну дію. 

На першому етапі проведено дослідження гігроскопічності амлодипіну та 

валсартану. Результати досліджень показують, що амлодипін не є гігроскопічною 

речовиною (0,001 %), валсартан є слабко-гігроскопічною речовиною (1,38 %). При 

дослідженні таблеток «Амлосартан» виявилось, що таблетки також мають слабко-

гігроскопічні властивості (1,73 %). Таким чином, досліджуваний препарат потребує 

первинного паковання з кращими бар’єрними властивостями, тому нами обрано 

наступні первинні матеріали для препарату «Амлосартан»: плівка полімерна 

тришарова (полівінілхлорид/поліетилен/полівіденхлорид) та фольга алюмінієва 

друкарська лакована. На наступному етапі в даному пакованні вивчалася 



104 

 
фотостабільність препарату для визначення необхідності використання плівки 

пігментованої (забарвленої). 

Фотостабільність ГЛФ вивчалася у відповідності до настанови Європейської 

медичної агенції (ICH Topic Q1B Photostability Testing of New Active Substances and 

Medicinal Products) [184]. Результати досліджень наведені в Додатку Ж. 

Відповідно до отриманих результатів вивчення фотостабільності можна 

зробити висновок, що препарат не є світлочутливим. Розроблені таблетки у 

вибраному типі первинного паковання є фотостабільними, тому не потребують 

використання забарвленої плівки полімерної. 

Для підтвердження відсутності впливу матеріалу первинного паковання на 

основні показники якості досліджуваних таблеток було проведено вивчення 

стабільності готового ЛЗ (результати наведено в додатку Н).  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проведено аналіз складів препаратів з валсартаном, які зареєстровані на 

ринку України. З кожної групи виділено ДР, які найчастіше застосовуються в складі 

таблеток з даним АФІ. Встановлено, що до складу таблеток з валсартаном 

найчастіше входять МКЦ, повідон, натрію кроскармелоза, магнію стеарат, кремнію 

діоксид колоїдний, плівкове покриття на основі ГПМЦ. Визначено, що препарат 

потребує технології пресування з попередньою грануляцією. 

2. Науково обґрунтовано і експериментально підтверджено вибір ДР для 

отримання таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном при використанні технології 

пресування з попередньою сухою грануляцією (компактування). Вперше методом 

математичного планування експерименту на основі чотирьохфакторного гіпер-

греко-латинського квадрату досліджено вплив природи ДР на показники якості 

розробленого препарату. За допомогою функції бажаності обрано найкращі ДР: 

серед наповнювачів – МКЦ 102, серед розпушувачів – кросповідон XL-10, серед 

змащувальних речовин – магнію стеарат, серед ковзних – аеросил 200. 
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3. За допомогою регресійного аналізу вивчено кількісні фактори та 

взаємодію між ними. Показано, що від кількості доданого кросповідону XL-10 

найбільше залежить текучість МПК і однорідність маси таблеток-ядер. При аналізі 

рівнянь регресії другого порядку побудовано лінії рівного виходу амлодипіну з 

валсартаном. Це дозволило знайти оптимальне співвідношення ДР в складі 

таблеток-ядер: 12 % кросповідону XL-10, 0,9 % аеросилу 200 та 2,7 % магнію 

стеарату. 

4. Проведено підбір плівкоутворюючої системи для покриття таблеток-

ядер амлодипіну з валсартаном полімерною оболонкою. Доведено, що використання 

плівкової системи на основі ПВС в кількості 0,01 г на таблетку забезпечує отримання 

найкращих результатів за органолептичними показниками та розпаданням. 

Встановлено оптимальний склад в розрахунку на 1 таблетку дозування 10 мг/160 мг: 

амлодипіну бесилат – 0,01388 г, валсартан – 0,160 г, МКЦ 102 – 0,11308 г, 

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

Opadry II 85 F 220087 Yellow – 0,01 г; дозування 5 мг/160 мг: амлодипіну бесилат – 

0,00694 г, валсартан – 0,160 мг, МКЦ 102 – 0,12002 г, кросповідон XL-10 – 0,0408 г, 

аеросил 200 – 0,00306 г, магнію стеарат – 0,00918 г, Opadry II 85 F 220088 Yellow – 

0,01 г. 

5. За показниками гігроскопічності та фотостабільності АФІ та 

розроблених таблеток здійснено вибір первинного паковання – блістеру з плівки 

полімерної тришарової прозорої та фольги алюмінієвої лакованої. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

1. Юр'єва О.О. Дослідження асортименту допоміжних речовин та визначення 

типу технології при виготовленні комбінованого твердого лікарського засобу з 

валсартаном. Фармаком.2016;4:40-3. 

2. Юрьева ОА, Тригубчак ОВ, Гуреева СН. Изучение зависимости показателей 

качества таблеток амлодипина с валсартаном от количеств вспомогательных 

веществ с использованием метода регрессионного анализа. Весник Фармации. 
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Витебский государственный медицинский университет.2017;3(77):39-46. 

(Особистий внесок – планування і виконання експерименту, узагальнення 

результатів та підготовка статті). 

3. Юр’єва ОО, Гуреева СМ, Тригубчак ОВ. Вплив допоміжних речовин та процесу 

компактування на властивості порошкових сумішей із валсартаном // 

Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2017;17:91-5. (Особистий 

внесок – планування та проведення експериментальних досліджень, аналіз та 

узагальнення отриманих результатів експерименту, підготовка статті).   
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ПРЕПАРАТУ  

«АМЛОСАРТАН 10 МГ/160 МГ ТА 5 МГ/160 МГ, ТАБЛЕТКИ, ВКРИТІ 

ПЛІВКОВОЮ ОБОЛОНКОЮ» 

 

4.1 Обґрунтування та вибір критичних показників технологічного процесу 

 

Надзвичайно важливим етапом у розробці виробничого процесу є визначення 

критичних параметрів, що можуть впливати на якість готового продукту, а також 

встановлення відповідних показників якості та їх критеріїв прийнятності для 

контролю продуктів, отриманих на кожній стадії виробництва. З позиції цього 

доцільно проводити оцінку кожної стадії технологічного процесу ще на етапі 

розробки ЛЗ. 

При розробці препарату «Амлосартан» було оцінено кожен етап технологічного 

процесу та визначено критичні параметри. Враховуючи те, що дозування 

10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг незначно відрізняються за складом (за кількістю 

амлодипіну та МКЦ 102), що не впливає на фармако-технологічні показники 

таблеток, мають однакові середню масу 1 таблетки та геометричні розміри, тому 

критичні параметри для обох дозувань є ідентичними. 

На стадії зважування та просіювання сировини важливим параметром є маса 

сировини та діаметр сита. Маса сировини встановлена в ході розробки складу 

препарату. Розмір сита при просіюванні підібрано, виходячи з властивостей АФІ та 

ДР. Тому, дані параметри не є критичними. 

На стадії приготування маси, яку потім компактують, необхідно встановити час 

перемішування, що забезпечить однорідність розподілу компонентів. При розробці 

складу препарату, виходячи з властивостей АФІ та ДР, була використана схема 

поступового перемішування компонентів. За отриманими результатами визначено 

порядок та час перемішування. Даний параметр не є критичним. 
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Як було описано в розділі 1.5.2 такі параметри компактування, як тиск, відстань 

між роликами, діаметр сита є критичними при проведенні даної стадії 

технологічного процесу, тому підлягають додатковому вивченню. 

При дослідженні властивостей суміші АФІ та ДР, було визначено, маса для 

таблетування має добру пресуємість, таким чином процес пресування, а саме тиск 

пресування, є критичним показником, який впливає на розпадання, розчинення, 

кінетику вивільнення АФІ, і потребує додаткового дослідження. 

Приготування розчину для плівкового покриття є стандартним, виконується за 

рекомендаціями виробника плівкової системи фірми «Colorcon», тому дана стадія не 

є критичною. Концентрація плівкового покриття є критичним показником, який 

впливає на час процесу, таким чином забезпечує скорочення процесу покриття 

(зменшує час перебування таблеток в барабані під дією водного розчину плівкового 

покриття та температури). 

Для таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном використано стандартні 

параметри покриття, які запропоновані фірмою-виробником установки для 

нанесення плівкового покриття. Проведено підбір швидкості обертання барабану 

при нанесенні плівкового покриття, даний показник впливає на якість нанесення 

плівкового покриття, зовнішній вигляд таблеток, вкритих оболонкою. 

Критичні аналітичні показники для кожного напівпродукту описані в Розділі 5. 

 

4.1.1 Встановлення впливу параметрів компактування на якість таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном 

 

За результатами оцінки параметрів технологічного процесу визначено, що 

параметри компактування є критичними для отримання грануляту та таблеток-ядер. 

З метою детального вивчення впливу параметрів компактування вивчали вплив 

тиску компактування і відстань між роликами на 5 рівнях. Перелік досліджуваних 

кількісних факторів наведено в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1  

Перелік кількісних факторів та їх рівні, які вивчали при розробці 

таблеток амлодипіну з валсартаном 

Фактор 
Інтервал 

варіювання 

Нижня 

зіркова 

точка 

«-α» 

Нижній 

рівень 

«-» 

Основний 

рівень 

«0» 

Верхній 

рівень 

«+» 

Верхня 

зіркова 

точка «+α» 

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

х2 – відстань між 

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

 

В ході роботи використовували симетричний композиційний ротатабельний 

уніформ-план другого порядку. Побудова матриці проводиться шляхом включення 

до плану експерименту дослідів, в умовах яких фактори вивчаються на верхній «+α» 

і нижній «-α» зірковій точках. Модель другого порядку для двох факторів має 

вигляд: 

              y = boxo + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b11x1
2 + b22x2

2                                (4.1) 

Матриця планування експерименту наведена в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Матриця симетричного композиційного ротатабельного уніформ-плану 

другого порядку та результати дослідження маси для таблетування і таблеток 

амлодипіну з валсартаном 

Серія х1 х2 у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 у8 

1 + + 0,571 0,715 20,14 5,3 40,8 120,20 0,15 40 

2 - + 0,490 0,648 24,38 2 39,1 87,40 0,04 20 

3 + - 0,575 0,814 29,36 5,2 40 103,90 0,10 50 

4 - - 0,500 0,676 26,04 3,1 39,4 101,56 0,11 30 

5 +α 0 0,571 0,717 20,36 4,6 42,9 87,10 0,16 30 

6 -α 0 0,486 0,666 27,03 1,3 41,9 106,30 0,03 20 

7 0 +α 0,525 0,689 23,80 3,6 40,7 97,44 0,01 30 

8 0 -α 0,543 0,714 23,95 4,9 39,4 99,60 0,18 35 

9 0 0 0,525 0,700 25,00 4,2 41,6 100,50 0,03 30 

10 0 0 0,534 0,728 24,37 3,9 41,0 98,50 0,04 35 

Примітки: у1 - насипна густина МПК, г/мл; у2 - густина після усадки МПК, г/мл; у3 - 

індекс Карра МПК, %; у4 – текучість МПК, г/с; у5 - кут природного укосу МПК, °; у6 - 

стійкість до роздавлювання, Н; у7 - стираність, %; у8 - розпадання, с 
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Згідно з матрицею планування експерименту (табл. 4.2) готували 10 серій 

дозуванням 5 мг/160 мг: отримували МДК шляхом послідовного змішування АФІ та 

ДР, компактували при різних тисках та відстані між роликами компактора. Отримані 

МПК та таблетки-ядра аналізували за фармако-технологічними показниками.  

Взаємозв’язок між вивченими факторами та фармако-технологічними 

показниками маси для таблетування і таблеток-ядер описували рівняннями регресії.  

Рівняння регресії виявились адекватними, оскільки Fексп.<Fтабл. Вони описують 

взаємний вплив факторів. Характер впливу вивчених факторів визначається 

величинами і знаками коефіцієнтів регресії. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами та насипною густиною таблетної маси 

(у1) описується рівнянням регресії (Fексп. = 0,95): 

                        y1 = 0,530 + 0,035x1 - 0,005x2                                        (4.2) 

При вивченні досліджуваних факторів на основному рівні значення насипної 

густини МПК становить в середньому 0,53 г/мл і статистично залежить від величин 

вивчених факторів. Із збільшенням тиску компактування даний показник 

покращується. Вплив фактора х2 незначно проявляється при вивченні на нижньому 

рівні та ніжній «зірковій» точках. 

Вплив досліджуваних факторів на значення густини після усадки (у2) можна 

представити у вигляді наступної математичної моделі (Fексп=1,79): 

                         y2 = 0,714 + 0,035x1 - 0,020x2                                       (4.3) 

Густина після усадки для МПК на основному рівні «0» має значення 0,714 г/мл. 

Підвищення тиску компактування приводить до збільшення цього показника. 

Критерієм визначення якості текучості таблетної маси був індекс Карра (у3). Усі 

серії характеризувались поганою текучістю, що відображається рівнянням регресії 

індексу Карра МПК (Fексп.=22,12): 

                                     y3 = 24,70 - 1,29x1 - 1,39x2                                             (4.4) 

Згідно рівняння регресії, із збільшенням тиску та відстані між роликами індекс 

Карра зменшується, що говорить о покращенні текучості МПК. 
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Для прогнозування поведінки порошкової маси під час пресування визначали 

текучість МПК (у4). Рівняння регресії, що описує даний показник має наступний 

вигляд (Fексп.=1,69): 

                                        y4 = 4,1 + 1,3x1 - 0,4x2 - 0,5x1
2                                      (4.5) 

Найбільший вплив на цей показник має тиск компактування. При використанні 

тиску на валках на верхньому рівні (75 бар) суттєво покращується текучість до 

5,4 г/с, а подальше його збільшення до рівня зіркової точки (85,25 бар) 

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

зменшує текучість МПК. 

Вплив досліджуваних параметрів компактування на кут природного укосу (у5) 

описується рівнянням регресії (Fексп.=4,91): 

                                        y5 = 41,3 + 0,5x1 + 0,3x2 - 1,0x2
2                                   (4.6) 

При вивченні досліджуваних кількісних факторів на основному рівні значення 

кута відкосу знаходиться на рівні 41,3°. Збільшення відстані між роликами до 

3,914 мм веде до зниження кута природного укосу. Вивчення фактору х2 на 

основному рівні незначно збільшує цей показник. Збільшення тиску компактування 

до 75 бар характеризується збільшенням кута природного укосу до 41,8°. 

Взаємозв’язок між досліджуваними факторами та стійкістю таблеток до 

роздавлювання (у6) описується рівнянням регресії: 

                                           y6 = 99,56 + 1,00x1 + 7,62x1x2                                  (4.7) 

Слід відмітити, що показник міцності таблеток усіх серій таблеток амлодипіну 

з валсартаном був у межах фармакопейних норм (не менше 30 Н). При вивченні 

досліджуваних факторів на основному рівні спостерігали стійкість таблеток до 

роздавлювання на рівні 99,56 Н. Спостерігається значна взаємодія між факторами, 

що приводить до суттєвого зростання міцності таблеток. 

Однією з визначальних величин, що впливає на вибір параметрів 

компактування, була стираність. Даний показник в усіх серій знаходився в межах 

фармакопейних вимог (не більше 1 %). Вплив досліджуваних параметрів 

компактування на стираність таблеток (у7) описується рівнянням регресії 

(Fексп.=35,26): 
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                                    y7 = 0,04 + 0,04x1 - 0,03x2 + 0,03x1

2 + 0,03x2
2                   (4.8) 

Усі серії таблеток при дослідженні факторів на основному рівні, 

характеризувались втратою в масі при стиранні 0,04 %. При збільшенні тиску 

компактування стираність таблеток амлодипіну з валсартаном вдвічі підвищується, 

а подальше зростання тиску веде до отримання готової лікарської форми зі 

стираністю на рівні 0,10 %. Збільшення відстані між роликами веде до зменшення 

стираності таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном. Однак, при вивченні фактору 

х2 на верхній «зірковій» точці, стираність таблеток різко підвищується. 

Таблетки-ядра амлодипіну з валсартаном усіх серій розпадалися до 1 хвилини, 

взаємозв’язок між досліджуваними факторами та розпаданням (у8) описується 

наступним рівнянням регресії (Fексп.=2,60): 

                                            y8 = 32,52 + 6,77x1 - 3,38x2                                     (4.9) 

При вивченні досліджуваних факторів на основному рівні відмічено розпадання 

таблеток впродовж 33 секунд. Компактування при більшому тиску приводить до 

подовження часу розпадання на 7 секунд. Збільшення відстані між роликами 

характеризується скороченням часу розпадання таблеток-ядер. 

На наступному етапі аналізу рівнянь регресії другого порядку необхідно 

визначити чи є екстремум і якщо він є, то знайти його координати. Тому, на основі 

отриманих моделей будуємо лінії рівного виходу в системі координат х1х2 (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Лінії рівного виходу в системі координат х1х2 

Враховуючи результати розміщення ліній рівного виходу, оптимальні значення 

фармако-технологічних показників відмічено в центрі експерименту (х1=0, х2=0). 

При реалізації запропонованих параметрів компактування отримано насипну 

густину МПК 0,529 г/мл, густину після усадки – 0,715 г/мл, індекс Карра – 26,01 %, 

текучість МПК – 4,1 г/с, кут природного укосу – 41,3°, стійкість до роздавлювання 

таблеток-ядер – 99 Н, стираність – 0,04 %, розпадання 30 с. Отже, оптимальні 

параметри якості отримаємо при компактуванні з використанням тиску 50 бар та 

відстані між роликами 2,5 мм [181].  

Для процесу компактування маси дозуванням 10 мг/160 мг встановлені 

параметри були аналогічними, в результаті експериментальні дослідження показали 

наступні показники якості: насипну густину МПК 0,533 г/мл, гістину після усадки – 

0,718 г/мл, індекс Карра – 25,77 %, текучість МПК – 3,9 г/с, кут природного укосу – 

40,8°, стійкість до роздавлювання таблеток-ядер – 95 Н, стираність – 0,03 %, 

розпадання 30 с. 
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4.1.2 Вплив тиску пресування на критичні показники якості таблеток-ядер 

амлодипіну з валсартаном 

 

На наступному етапі експерименту вивчали вплив параметрів таблетування на 

фармако-технологічні показники якості таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном 

дозуванням 10 мг/160 мг. Дані дослідження необхідні для визначення оптимальних 

параметрів пресування під час виробництва ЛП. Експерименти проведено на 

роторному таблетпресі Korsh XL100 при зміні зусилля пресування. Нижня межа 

експерименту визначалася можливістю отримання таблеток при мінімальному 

зусиллі пресування 0,7 кН діаметром 10 мм. При 47 кН прес працював з надусиллям, 

а при 52 кН прес працював на грані своїх можливостей (спостерігались стороннє 

постукування), що свідчить про обмеження зусилля пресування для таблетпресу, 

тому використання тиску пресування більше 52 кН недоцільно. Таблетки 

амлодипіну з валсартаном отримано при зусиллях пресування 0,7 кН, 2 кН, 3 кН, 7 

кН, 13 кН, 16 кН, 22 кН, 29 кН, 35 кН, 47 кН та 52 кН.  

Усі таблетки були білого кольору, але відрізнялися якістю поверхні. Так, 

поверхні таблеток, отриманих при зусиллі пресування до 7 кН відмічаються 

порожнини, а при зусиллі вище 22 кН таблетки мають блискучу поверхню. 

Вплив зусилля пресування на висоту таблеток амлодипіну з валсартаном при 

таблетуванні наведено на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 Залежність висоти таблеток амлодипіну з валсартаном від зусилля 
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Як видно з рис. 4.2, при збільшенні зусилля пресування висота таблеток 

зменшується. В діапазоні від 0,7 кН до 7 кН відмічається зменшення висоти таблеток 

від 5,64 мм до 4,63 мм. Подальше зростання зусилля пресування супроводжувалось 

відносно незначними змінами висоти (4,32-4,21) мм. Прикладання зусилля 

пресування 52 кН викликало деформацію частинок, що супроводжувалося різким 

зниженням висоти до 4,10 мм. 

Від параметрів таблетування також залежать фармако-технологічні показники 

таблеток. Вплив зусилля пресування на стійкість таблеток амлодипіну з валсартаном 

до роздавлювання наведено на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3 Вплив зусилля пресування на стійкість до роздавлювання таблеток-

ядер амлодипіну з валсартаном  

Згідно вимог ДФУ до таблеток діаметром 10 мм мінімальна стійкість до 

роздавлювання повинна бути не менше 30 Н. При прикладенні тиску пресування до 

3 кН таблетки амлодипіну з валсартаном не відповідали фармакопейним вимогам, 

проте спостерігається тенденція до збільшення міцності таблеток (7 Н, 18,58 Н). При 

3 кН спостерігалася стійкість до роздавлювання 37,15 Н. Подальше зростання тиску 

пресування до 16 кН зумовило стрімке підвищення досліджуваного показника до 

156,63 Н. Відносно стабільні результати стійкості таблеток до роздавлювання 

(165,29 Н - 180,85 Н) отримано при зусиллі пресування вище 22 кН. 

Міцність таблеток характеризується також стираністю. Залежність стираності 

таблеток амлодипіну з валсартаном від тиску пресування зображено на рис. 4.4. 

 

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50 60

С
ті

й
к
іс

ть
 д

о
 р

о
зд

ав
л
ю

в
ан

н
я,

 
Н

Зусилля пресування, кН



116 

 

 

Рис. 4.4 Діаграма залежності стираності таблеток амлодипіну з валсартаном від 

зусилля пресування 

При отриманні таблеток амлодипіну з валсартаном при 0,7 кН та 2 кН 

стираність перевищувала фармакопейні вимоги (16,64 %, 1,73 % відповідно). При 

зусиллі пресування 3 кН втрата в масі при стиранні становила 0,46 %. На рис. 4.4 

спостерігається чітка тенденція різкого спаду стираності таблеток амлодипіну з 

валсартаном до 0,15 % при прикладенні зусилля пресування до 7 кН та подальшим 

збільшенням тиску стираність зберігалась на тому ж рівні 0,14-0,15 %. 

Важливим фармако-технологічним показником таблеток є розпадання. Вплив 

тиску пресування на розпадання таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном зображено 

на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5 Залежність розпадання таблеток амлодипіну з валсартаном від зусилля 

пресування 
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З рисунку видно, що при таблетуванні з зусиллям пресування в межах від 0,7 кН 

до 7 кН час розпадання таблеток амлодипіну з валсартаном практично не 

змінювався, що свідчить про недостатність зчеплення між частками. Подальше 

збільшення зусилля пресування супроводжується рівномірним збільшенням часу 

розпадання таблеток до 4 хвилин 40 секунд. 

Остаточний вибір зусилля пресування проводився за результатами кінетик 

розчинення таблеток вкритих плівковою оболонкою, які спресовано при різних 

зусиллях пресування: 7-10 кН (відповідно стійкість до роздавлювання таблеток-ядер 

складала 70-120 Н) та 10-20 кН (відповідно стійкість до роздавлювання таблеток-

ядер складала 120-160 Н). Дослідження проводили у 3 стандартних середовищах з 

рН 1,2, 4,5 та 6,8 в порівнянні з референтним препаратом. Отримані результати 

наведено в табл. 4.3-4.4. 

Таблиця 4.3 

Результати кінетики розчинення таблеток «Амлосартан 10 мг/160 мг, 

вкритих плівковою оболонкою», які отримано при зусиллі пресування 7-10 Н 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 5 10 15 30 45 60 90 

1,2 Амлодипін 0 49,7 67,6 73,4 75,3 75,9 75,8 76,0 

Валсартан 0 - - 5,4 11,9 16,9 20,9 26,7 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 15 30 45 60 90 

4,5 Амлодипін 0 22,6 44,2 59,1 68,9 82,8 

Валсартан 0 37,1 59,3 71,1 78,8 87,0 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 5 10 15 20 30 

6,8 Амлодипін 0 45,1 74,8 83,9 87,3 89,6 

Валсартан 0 79,7 93,5 98,5 - - 
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Таблиця 4.4 

Результати кінетики розчинення таблеток «Амлосартан 10 мг/160 мг, 

вкритих плівковою оболонкою», які отримано при зусиллі пресування 10-20 Н 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 5 10 15 30 45 60 90 

1,2 Амлодипін 0 39,1 56,6 63,1 69,2 70,3 70,5 70,1 

Валсартан 0 - - 3,5 8,1 12,5 16,3 22,5 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 15 30 45 60 90 

4,5 Амлодипін 0 21,1 41,7 55,1 65,8 78,2 

Валсартан 0 36,3 57,7 69,1 76,6 85,3 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 5 10 15 20 30 

6,8 Амлодипін 0 37,9 66,7 77,8 80,9 84,3 

Валсартан 0 75,5 95,5 97,5 - - 

 

За даними профілів розчинення АФІ, які перейшли в розчин через 0, 5, 10, 15, 

30, 45, 60, 90 хв, розраховано фактори подібності досліджуваних препаратів з 

референтним препаратом. Результати наведено в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Результати факторів подібності кінетик вивільнення таблеток 

«Амлосартан 10 мг/160 мг, вкритих плівковою оболонкою», які отримано при 

зусиллях пресування 7-10 кН та 10-20 кН 

Зусилля пресування, кН 

Фактор подібності 

Амлодипіну бесилат Валсартан 

1,2 4,5 6,8 1,2 4,5 6,8 

7-10 81,6 84,1 81,2 75,4 61,9 75,4 

10-20 47,1 67,3 63,3 58,1 56,5 66,1 

 

Як видно з таблиці, найвищі фактори подібності для обох АФІ отримано для 

таблеток, вкритих плівковою оболонкою, які спресовані при зусиллі пресування 7-

10 кН. Аналогічні результати отримано при дослідженні впливу зусилля пресування 

на кінетику розчинення таблеток «Амлосартан» дозуванням 5 мг/160 мг. Отже, 
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проведені дослідження продемонстрували вплив тиску пресування на зовнішній 

вигляд, висоту таблеток амлодипіну з валсартаном, фармако-технологічні показники 

(стійкість до роздавлювання, стираність, розпадання) та кінетику розчинення АФІ.  

Результати фармако-технологічних показників таблеток-ядер та таблеток, 

вкритих плівковою оболонкою, двох дозувань, спресованих при зусиллі пресування 

7-10 кН, наведено в табл. 4.6 та 4.7. 

Таблиця 4.6 

Результати фармако-технологічних показників таблеток-ядер амлодипіну 

з валсартаном дозуванням 10 мг/160 та 5 мг/160 мг 

Показник Вимоги Дозування  

10 мг/160 мг 

Дозування  

5 мг/160 мг 

Опис Таблетки круглої 

форми з двоопуклою 

поверхнею, білого 

або майже білого 

кольору 

Відповідає відповідає 

Геометричні розміри Діаматр - 10±0,3 мм 

Висота – 4,6±0,5 мм 

10,0 

4,62 

10,01 

4,60 

Стійкість до 

роздавлювання 

Від 70 Н до 120 Н 93,5 Н 95,1 Н 

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

Розпадання  Не більше 15 хв 40 с 38 с 

Середня маса 

таблетки 

0,34±5 % 0,3407 0,3401 

 

Таблиця 4.7 

Результати фармако-технологічних показників таблеток  

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

Показник Вимоги Дозування  

10 мг/160 мг 

Дозування  

5 мг/160 мг 

1 2 3 4 

Опис Таблетки круглої форми з 

двоопуклою поверхнею, 

вкриті плівковою оболонкою 

жовтого кольору з 

коричневим відтінком 

(10 мг/160 мг), жовто- 

Таблетки круглої 

форми з двоопуклою 

поверхнею, вкриті 

плівковою оболонкою 

жовтого кольору з 

коричневим відтінком 

Таблетки круглої 

форми з двоопуклою 

поверхнею, вкриті 

плівковою оболонкою 

жовто-коричневого 

кольору 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 

 коричневого кольору 

(5 мг/160 мг) 

  

Середня маса 

таблетки 

0,35±5 % 0,3503 0,3505 

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

Розчинення Амлодипін – не менше 75 % 

(Q) за 30 хв 

Валсартан - не менше 75 %(Q) 

за 30 хв 

91,6 % 

 

97,8 % 

90,4 % 

 

99,3 % 

Наведені результати фармако-технологічних показників підтвердили 

ідентичність таблеток дозувань 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг. Показники якості 

відновідають вимогам ДФУ. Таким чином, діапазон тиску пресування від 7 кН до 

10 кН обрано, як оптимальний, для таблеток «Амлосартан» дозуванням 10 мг/160 мг 

та 5 мг/160. 

 

4.1.3 Вивчення впливу концентрації суспензії плівкоутворювача та параметрів 

процесу покриття на властивості покритих таблеток 

 

Однією з критичних стадій технологічного процесу є стадія нанесення 

плівкового покриття, яка впливає на зовнішній вигляд, фармако-технологічні і 

фізико-хімічні показники таблеток. У сьогоднішньому конкурентному середовищі 

оптимізація процесів є значним показником життєздатності на ринку продуктів та 

компанії в цілому, тому одним з важливих параметрів технологічного процесу є 

тривалість нанесення плівкового покриття, що впливає на енерго-, ресурсо- та 

трудозатрати, які визначають вартість продукту. Тривалість покриття може 

керуватися за допомогою вибору типу покриття, концентрації розчину плівкового 

покриття, правильно підібраних параметрів процесу [75]. 

Всі ці параметри мають забезпечувати хімічну стійкість продукту в процесі 

нанесення плівкового покриття, а також протягом терміну зберігання препарату. 

Плівкове покриття таблеток є процесом з багатьма різними факторами: на процес 

нанесення покриття впливають склад ядра, форма таблетки, концентрація суспензії 
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для покриття, швидкість подачі суспензії, температура вхідного повітря, 

температура продукту, швидкість подачі повітря та швидкість обертів барабану та 

ін. Дослідження проведено на лабораторній установці для нанесення плівкового 

покриття барабанного типу GC 1 виробництва фірми «Glatt».  

Було проведено підбір оптимальних обертів барабану установки плівкового 

покриття, які будуть забезпечувати плавну текучість та мінімальну стираність 

(наявність сколів) на краях таблеток-ядер. Дослідження проведено при швидкості 

обертання барабану від 4 до 12 об/хв на протязі 45 хв, результати наведено в табл. 

4.8. При цьому за 1 бал приймається найгірший результат, за 5 балів – найкращий. 

Таблиця 4.8 

Результати підбору оптимальної швидкості обертання барабану 

установки плівкового покриття 

Швидкість обертання 

барабану, об/хв 

Текучість таблеток, бали Наявність сколів на краях 

таблеток, бали 

4 1 1 

6 3 1 

8 5 1 

10 5 3 

12 3 5 

При швидкостях обертання барабану 4 об/хв та 6 об/хв спостерігається 

незадовільна текучість таблеток, яка не забезпечує рівномірне нанесення розчину 

плівкоутворювача та потребує довготривалого процесу. Сколів на краях таблеток-

ядер не спостерігалось. При швидкостях 8 об/хв та 10 об/хв циркуляція таблеток 

задовільна, траекторія руху таблеток в барабані забезпечівала рівкомірне ковзання. 

При швидкості 10 об/хв спостерігались сколи на краях таблеток, чого не було при 

швидкості 8 об/хв. Максимально обрана швидкість барабану (12 об/хв) незадовільна 

за обома критеріями: завдяки великій швидкості таблетки нерівномірно крутилися 

та спостерігалась максимальна кількість сколів на краях таблеток-ядер.  

Таким чином, швидкість обертів барабану 8 об/хв обрана як оптимальна, при 

якій забезпечується плавна циркуляція таблеток при покритті та відсутня наявність 

сколів на таблетках. Даний параметр було застосовано для всіх наступних 

досліджених серій таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном.  
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Для дослідження використано таблетки-ядра амлодипіну з валсартаном 

дозуванням 10 мг/160 мг двоопуклої форми, діаметром 10 мм, які пресували при 

зусиллі 7 кН з наступними параметрами: стійкість до роздавлювання 87 Н, 

розпадання 25 с, стираність не більше 0,15%. Використано попередньо досліджене 

оптимальне для розроблюваного препарату плівкоутворююче покриття - Opadry II 

85 F 220087 Yellow фірми «Colorcon», Великобританія. За рекомендаціями 

виробника концентрація плівкоутворюючої системи може коливатися в межах 10-

12 %, максимальна рекомендована концентрація становить 20 %. Отже, 

експериментальні дослідження проведено при концентраціях суспензії плівкового 

покриття 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 % та 20 %, що вміщували 10,59 г Opadry II 85 F 

220087 Yellow та різну кількість води очищеної (95,29 мл, 77,66 мл, 65,05 мл, 

55,60 мл, 48,24 мл і 42,36 мл відповідно). 

Подачу плівкоутворюючої суспензії збільшували кожні 10 хвилин на 1 г/хв, 

тиск розпилюючого повітря – в межах 37±3 бар. Температуру вхідного повітря 

коригували в ході процесу, забезпечуючи необхідну температуру продукту 39±3 °С 

згідно рекомендацій виробника плівкового покриття. Параметри процесу покриття 

для кожної дослідженої серії наведено в табл. 4.9-4.14. 

Таблиця 4.9 

Параметри покриття таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном з 

використанням 10% суспензії плівкового покриття 

Параметр покриття/час Старт  10 хв 20 хв 30 хв 40 хв 50 хв 

Температура вхідного 

повітря, °С 

50,6 79,0 83,5 65,7 78,6 76,9 

Температура продукту, 

°С 

42 36 39 42 37 41 

Тиск розпилюючого 

повітря, бар 

39,8 37,1 34,8 38,2 37,3 38,0 

Подача розчину г/хв 12 13 14 15 16 17 

Оберти барабану, об/хв 8 8 8 8 8 8 

 

  



123 

 
Таблиця 4.10 

Параметри покриття таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном з 

використанням 12% суспензії плівкового покриття 

Параметр 

покриття/час 

Старт  10 хв 20 хв 30 хв 40 хв 45 хв 

Температура 

вхідного повітря, °С 

79,7 94,2 82,4 70,6 84,7 85,3 

Температура 

продукту, °С 

42 39 42 37 42 42 

Тиск розпилюючого 

повітря, бар 

37,2 35,7 37,8 36,6 36,3 36,5 

Подача розчину г/хв 12 13 14 15 16 16 

Оберти барабану, 

об/хв 

8 8 8 8 8 8 

 

Таблиця 4.11 

Параметри покриття таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном з 

використанням 14% суспензії плівкового покриття 

Параметр 

покриття/час 

Старт  10 хв 20 хв 30 хв 40 хв 

Температура 

вхідного повітря, °С 

85,7 48,7 76,6 74,1 58,9 

Температура 

продукту, °С 

39 42 37 41 39 

Тиск розпилюючого 

повітря, бар 

33,3 40,2 36,5 35,6 38,3 

Подача розчину г/хв 12 13 14 15 16 

Оберти барабану, 

об/хв 

8 8 8 8 8 

 

Таблиця 4.12 

Параметри покриття таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном з 

використанням 16% суспензії плівкового покриття 

Параметр 

покриття/час 

Старт  10 хв 20 хв 30 хв 36 хв 

Температура 

вхідного повітря, °С 

43,2 89,0 80,7 63,8 85,8 

Температура 

продукту, °С 

42 37 42 37 37 

Тиск розпилюючого 

повітря, бар 

36,9 38,4 36,2 35,9 34,6 

Подача розчину г/хв 12 13 14 15 16 

Оберти барабану, 

об/хв 

8 8 8 8 8 
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Таблиця 4.13 

Параметри покриття таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном з 

використанням 18% суспензії плівкового покриття 

Параметр 

покриття/час 

Старт  10 хв 20 хв 30 хв 

Температура 

вхідного повітря, °С 

90,8 48,4 88,1 62,6 

Температура 

продукту, °С 

40 42 38 43 

Тиск розпилюючого 

повітря, бар 

36,9 37,4 37,0 40,2 

Подача розчину г/хв 12 13 14 15 

Оберти барабану, 

об/хв 

8 8 8 8 

 

Таблиця 4.14 

Параметри покриття таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном з 

використанням 20% суспензії плівкового покриття 

Параметр 

покриття/час 

Старт  10 хв 20 хв 25 хв 

Температура 

вхідного повітря, °С 

81,5 57,8 81,6 60,5 

Температура 

продукту, °С 

40 41 39 43 

Тиск розпилюючого 

повітря, бар 

37,4 36,9 39,7 37,7 

Подача розчину г/хв 12 13 14 15 

Оберти барабану, 

об/хв 

8 8 8 8 

 

Після покриття кожну серію досліджували за фармако-технологічними 

показниками. Результати наведено в табл. 4.15. 

Таблиця 4.15 

Результати фармако-технологічних показників таблеток, вкритих 

плівковою оболонкою, з використанням різних концентрацій суспензії 

плівкового покриття  

Концентрація 

суспензії плівкового 

покриття, % 

Опис таблеток Однорідність 

маси (середнє 

значення), г 

Розпадання, 

сек 

1 2 3 4 

10 Таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою світло-жовтого  

0,3502 43 
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Продовження таблиці 4.15 

1 2 3 4 

 кольору з коричневим 

відтінком, поверхня гладка 

  

12 Таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою світло-жовтого 

кольору з коричневим 

відтінком, поверхня гладка 

0,3492 39 

14 Таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою світло-жовтого 

кольору з коричневим 

відтінком, поверхня гладка 

0,3509 42 

16 Таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою світло-жовтого 

кольору з коричневим 

відтінком, спостерігається 

незначна шорохуватість 

поверхні 

0,3495 36 

18 Таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою світло-жовтого 

кольору з коричневим 

відтінком, поверхня шорохувата 

0,3506 46 

20 Таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою світло-жовтого 

кольору з коричневим 

відтінком, поверхня має значну 

шорохуватість 

0,3517 39 

Як видно з отриманих результатів дослідження, збільшення концентрації 

суспензії плівкового покриття з 10 до 20 % призводить до скорочення процесу 

нанесення оболонки вдвічі. Концентрація плівкового покриття не впливає на 

однорідність маси та розпадання, але впливає на зовнішній вигляд таблеток. При 

мінімально рекомендованій концентрації таблетки амлодипіну з валсартаном мають 

гладку блискучу поверхню, при збільшенні концентрації рівень блиску 

зменшується, поверхня стає матовою та шорсткою, але це не впливає на інші 

показники якості таблеток. Таким чином, для розроблених таблеток обрано як 

оптимальну 18 % суспензію плівкового покриття. 

Аналогічно проведено дослідження для дозування 5 мг/160 мг, отримано 

ідентичні результати. Щоб не перевантажувати роботу ці результати не наводились. 
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4.2 Технологічний процес отримання таблеток амлодипіну бесилату з 

валсартаном 

 

На основі проведених досліджень розроблено проект технологічного 

регламенту на виробництво таблеток, вкритих оболонкою, з амлодипіном та 

валсартаном. Технологічний процес включає підготовку виробництва (обладнання, 

приміщень, сировини), змішування компонентів, компактування, обпудрювання 

грануляту, пресування та покриття таблеток, фасування в блістери, пакування у 

первинну та вторинну упаковку.  

Технологічна схема отримання препарату «Амлосартан, таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг» наведена нижче. 
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Підготовка сировини
Ваги, роторне сито, ємності

Валсартан, амлодипіну 

бесилат,  МКЦ 102, 

кросповідон XL-10, кремнію 

діоксид колоїдний безводний, 

магнію стеарат, плівкове 

покриття Opadry II 85F 220087 

yellow

Приготування маси для 

компактування

Контейнерний змішувач

Валсартан, амлодипіну 

бесилат, МКЦ 102, 

кросповідон XL-10, кремнію 

діоксид колоїдний безводний, 

магнію стеарат

Маса сировини;

Діаметр отворів сита;

Швидкість обертання ротора;

Однорідність та чистота 

сировини

Тривалість перемішування;

Швидкість перемішування;

Діаметр отворів сита;

Швидкість обертання ротора

Вихідна сировина, проміжна 

продукція та матеріали
Контроль у процесі 

виробництва

Параметри рецепту; 

Контроль напівпродукту згідно 

НД; Кількість отриманих 

таблеток; Кількість 

некондиційних таблеток

Одержання таблеток-ядер

Таблетпрес, ємності

Пакування

Лінія для пакування в пачки та гофрокороба 

Пачки, інструкції для 

медичного застосування, 

ящики, групові етикетки

Плівка, фольга

Температура формування та 

склеювання; Заповнення 

чарунок таблетками;

Маркування (правильність та 

чіткість номеру серії, терміну  

придатності); Зовнішній вигляд 

блістера

 Фасування таблеток у блістери
Лінія для пакування в блістери

Приготування суспензії плівкової 

оболонки
Реактор, ваги

Одержання таблеток, вкритих 

плівковою оболонкою
Установка для нанесення плівкового 

покриття

Плівкове покриття Opadry II 

85F 220087 yellow, вода 

очищена

Тривалість перемішування;

Швидкість перемішування;

Контроль однорідності 

суспензії; Кількість суспензії 

плівкового покриття

Параметри рецепту;

Відстань між форсунками і 

масою таблеток-ядер;

Кількість таблеток вкритих 

оболонкою; Контроль 

напівпродукту згідно НД

Компактування

Компактор

Тиск ущільнення маси;

Діаметр отворів сита

Опудрювання грануляту

Контейнерний змішувач

Тривалість перемішування;

Швидкість перемішування;

Контроль напівпродукту згідно 

НД; Кількість таблетмаси

Магнію стеарат

 

Рис. 4.6 Технологічна схема отримання препарату «Амлосартан, таблетки, 

вкриті плівковою оболонкою 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг» 
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Опис стадій технологічного процесу таблеток «Амлосартан 10 мг/160 мг, 

5 мг/160 мг», вкритих плівковою оболонкою 

 

Стадія 1 Підготовка сировини 

Операція 1.1 Зважування та просіювання сировини 

Перед початком напрацювання серії для АФІ провести перерахунок на 100 % 

безводну речовину, всі ДР завантажувати за технічною масою.  

Перерахунок АФІ здійснювати за наступною формулою: 

,
1000)100(

100100
К

РW

Х
М 




 де 

М – маса амлодипіну/валсартану на серію, кг; 

Х – кількість амлодипіну/валсартану на 1 таблетку, г; 

W – вміст води амлодипіну/валсартану (згідно протоколу аналізу), %; 

Р – вміст основної речовини в амлодипіні/валсартані, %; 

100 – коефіцієнт перерахунку відсотків; 

1000 – коефіцієнт перерахунку грам в кілограми; 

К – кількість таблеток в серії, тис. шт. 

Корегування проводити за рахунок Целюлози мікрокристалічної 102. 

Зважити Валсартан, Кросповідон XL-10, Целюлозу мікрокристалічну (102) І та 

ІІ порцію, Амлодипіну бесилат, Кремнію діоксид колоїдний безводний, Opadry II 85F 

220087/220088 Yellow, Магнію стеарат І та ІІ порцію. 

Стадія 2 Приготування маси для компактування 

Суміш 1. В контейнер завантажити сировину Амлодипіну бесилат, Кремнію 

діоксид колоїдний безводний. Перемішати сировину в контейнері, додати Целюлозу 

мікрокристалічну (102) ІІ порція, перемішати та просіяти. 

Суміш 2. Перемішати Валсартан, Кросповідон XL-10, Целюлозу 

мікрокристалічну (102)(І порція) ,провести просіювання суміші. 

Отримання маси для компактування 

Перемішати суміш 1 та суміш 2 в контейнерному змішувачі. Після закінчення 

перемішування додати Магнію стеарат та перемішати. 
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Зважити отриману масу для компактування та передати на стадію 3 

«Компактування».  

Стадія 3 Компактування 

У роликовий компактор завантажити масу для компактування та провести 

компактування згідно рецепту. Відібрати пробу грануляту та провести контроль 

згідно з СП. Після отримання позитивного результату аналізу передати гранулят на 

стадію 4 «Опудрювання грануляту». 

Стадія 4 Обпудрювання грануляту 

В контейнер з гранулятом завантажити Магнію стеарат ІІ порцію та 

перемішати. Відібрати пробу таблетмаси та провести контроль згідно з СП. Після 

отримання позитивного результату аналізу масу для таблетування передати на 

стадію 5 «Одержання таблеток-ядер». 

Стадія 5 Одержання таблеток-ядер 

Одержану масу таблетувати відповідно до встановлених параметрів 

технологічного процесу. В процесі таблетування періодично контролювати опис, 

масу, стійкість до роздавлювання. Контроль по СП проводити на початку 

таблетування кожної зміни та після закінчення таблетування всієї серії. Після 

одержання позитивного результату аналізу по СП таблетки передати на стадію 7 

«Одержання таблеток, вкритих плівковою оболонкою». 

Стадія 6 Приготування суспензії плівкової оболонки  

Завантажити з петлі ВО воду очищену в ємність, додати плівкове покриття 

Opadry II 85F 220087/220088 Yellow. Перемішати до отримання однорідної суспензії. 

Отриману суспензію передати на стадію 7 «Одержання таблеток, вкритих плівковою 

оболонкою». 

Стадія 7 Одержання таблеток, вкритих плівковою оболонкою 

Відкрити робочу камеру машини та при обертаючому барабані завантажити 

таблетки-ядра. Розпочати процес нанесення плівкової оболонки згідно параметрам 

рецепту. Відібрати пробу таблеток, вкритих оболонкою, для проведення контролю 

по СП. Після отримання позитивного результату аналізу нерозфасовані таблетки 

передати на стадію 8 «Фасування таблеток у блістери». 
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Стадія 8 Фасування таблеток у блістери  

Таблетки фасувати у блістери на термоформовочній блістерній машині. На 

початку фасування відбирати блістери на контроль герметичності.  

В процесі фасування контролювати заповнення чарунок таблетками, 

маркування та зовнішній вигляд блістерів. Блістери з таблетками по конвеєру 

подаються на стадію 9 «Пакування». 

Стадія 9 Пакування 

Отримані блістери разом з інструкціями для медичного застосування пакують 

в пачки та гофрокороба. 

 

Для приготування маси для компактування використовували контейнерний 

змішувач (400 л, 600 л або 1200 л в залежності від розміру серії). Компактування 

проводили на компакторі-грануляторі WP 120 фірми «Alexanderwerk», Німеччина. 

Обпудрювання отриманого грануляту проводили на контейнерному змішувачі. 

Таблетки-ядра пресували та таблетному пресі фірми «Fette», Німеччина. Покриття 

плівковою оболонкою здійснювалося на установці нанесення плівкового покриття 

фірми «Glatt», Німеччина.  

Напрацювання таблеток амлодипіну з валсартаном трьох дозувань 

(10 мг/160 мг, 5 мг/160 мг) апробовано та впроваджено в промислових умовах ПАТ 

«Фармак» під керівництвом начальника лабораторії д-р. фарм. наук Гуреєвої С.М. 

(акт впровадження наведено в Додатку З). 

Для розробленого технологічного процесу проведено валідацію, при якій 

підтверджено, що дотримання технологічних параметрів виробничих операцій, які 

встановлені під час розробки, забезпечують встановлений рівень якості 

напівпродуктів та готового продукту і підтверджують стандартність та 

відтворюваність критичних параметрів процесу [185-186]. 

 

 

 

 

http://www.itc-equip.com/kompaktory-uplotniteli/kompaktor-granulyator/rolikovyj-kompaktor-granulyator-wp-120-dlya-farmacevticheskoj-promyshlennosti/
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Висновки до розділу 4 

 

1. Обґрунтовано критичні параметри технологічного процесу. Визначено, 

що параметри компактування, пресування та плівкового покриття впливають на 

якість готового продукту. 

2. За допомогою регресійного аналізу проведено вивчення впливу тиску 

компактування та відстані між роликами на фармако-технологічні показники МПК, 

і таблеток-ядер. Доведено, що із збільшенням тиску компактування суттєво 

покращуються насипна густина і текучість МПК та стираність таблеток-ядер, а при 

збільшенні відстані між роликами результати погіршуються. За результатами 

дослідження встановлено оптимальні параметри компактування: тиск 50 бар та 

відстані між роликами 2,5 мм. 

3. Проведено дослідження впливу параметрів пресування на показники 

якості таблеток амлодипіну з валсартаном дозуванням 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг. 

Випробування проведено при зусиллях пресування 0,7 кН, 2 кН, 3 кН, 7 кН, 13 кН, 

16 кН, 22 кН, 29 кН, 35 кН, 47 кН та 52 кН, отримані таблетки досліджено за 

фармако-технологічними показниками та кінетикою розчинення АФІ. Доведено, що 

діапазон тиску пресування від 7 кН до 10 кН є оптимальним, при якому результати 

вивчених показників якості таблеток відповідають вимогам ДФУ. 

4. Підібрано оптимальні оберти барабану 8 об/хв установки плівкового 

покриття, при якій забезпечується рівномірна циркуляція таблеток та відсутні сколи 

по краях таблеток-ядер. Показано, що швидкість (4-6 об/хв) не забезпечує необхідної 

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

збільшенні обертів до 10-12 об/хв спостерігаються сколи на краях таблеток-ядер, що 

впливає на зовнішній вигляд вкритих оболонкою таблеток. 

5. Вивчено вплив концентрації суспензії плівкоутворювача та параметрів 

процесу покриття на властивості покритих таблеток. Показано, що збільшення 

концентрації плівкового покриття вдвоє, зменшує тривалість процесу нанесення 

плівкової оболонки на 50 %. Концентрація плівкоутворювача не впливає на фізико-

хімічні показники таблеток, але спостерігається зміна зовнішнього вигляду поверхні 
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таблеток. За результатами дослідження обрано, як оптимальну 18 % суспензію 

плівкового покриття. 

6. Розроблено проект технологічного регламенту на виробництво таблеток 

«Амлосартан 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг». Технологія препарату апробована в 

умовах цеху по виробництву твердих ЛФ ПАТ «Фармак». 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

1. Yuryeva O, Naida Yu, Tryhubchak O, Gureyeva S, Kondratova Yu, Goy A. 

Influence of roller compaction parameters on properties of granules and quality 

characteristics of finished product. Journal of Global Pharma Technology (JGPT). 

2017:90-102. (Особистий внесок – планування експерименту, напрацювання зразків, 

аналіз та узагальнення отриманих результатів, підготовка статті). 

2. Юр’єва ОО, Найда ЮВ, Тригубчак ОВ, Гуреєва СМ, Кондратова ЮА, 

Гой АМ. Вплив параметрів роликового компактування на показники якості твердих 

лікарських форм. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вплив 

науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії 

сьогодення: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ,2017.с.107-9. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ 

ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАБЛЕТОК З АМЛОДИПІНУ 

БЕСИЛАТОМ ТА ВАЛСАРТАНОМ 

 

5.1 Обґрунтування, вибір та розробка методик контролю якості таблеток з 

амлодипіну бесилатом та валсартаном 

 

Згідно вимог загальної статті на лікарську форму “Таблетки” (ДФУ) в проекті 

МКЯ ЛЗ на таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з діючими речовинами – 

амлодипіну бесилатом та валсартаном пропонуємо контролювати наступні 

показники якості: «Опис», «Ідентифікація», «Середня маса», «Однорідність 

дозованих одиниць», «Розчинення», «Супровідні домішки», «Кількісне визначення» 

та «Мікробіологічна чистота».  

Розроблені МКЯ на таблетки «Амлосартан 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг» 

(додаток К) апробовано в умовах Центральної лабораторії фармацевтичної розробки 

ПАТ «Фармак» під керівництвом начальника лабораторії д-р. фарм. наук 

Гуреєвої С.М. (акт впровадження наведено в Додатку Л). 

Опис. Розроблені таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті 

плівковою оболонкою, жовто-коричневого кольору. Колір обумовлений кольором 

підібраної плівкової оболонки. 

Ідентифікація. На першому етапі проаналізовано, якими методами 

ідентифікують амлодипіну бесилат та валсартан та виявлено, що для амлодипіну 

використовують інфрачервону (ІЧ) спектрометрію, валсартан рекомендовано 

ідентифікувати за допомогою ІЧ спектрометрії, енантіомерної чистоти та оптичного 

обертання [159-161].  

ІЧ спектрометрія дозволяє виявити окремі функціональні групи, є більш 

експресним та бюджетним методом в порівнянні з іншими методами – ядерним 

магнітним резонансом, рентгено-структурним аналізом, однак, ІЧ спектрометрія має 

обмеження для ідентифікації речовин в складних сумішах. Оскільки таблетки є 
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складною матрицею, до того ж містять два АФІ, ідентифікацію кожного з них не 

можливо провести за допомогою ІЧ спектрометрії. Тому, для розробленого 

препарату доцільно використовувати методи, що розділяють компоненти сумішей, 

тобто хроматографічні методи аналізу. 

Визначення амлодипіну бесилату та валсартану проводять методом ВЕРХ 

(ДФУ 2.2.29). 

Середня маса. У відповідності до вимог статті «Таблетки» для таблеток 

відхилення від середньої маси має складати ± 5 %.  

Однорідність дозованих одиниць. Згідно вимог ДФУ, 2.9.40, таблиці 2.9.40-1 

для випробовування на “Однорідність дозованих одиниць” обрано метод прямого 

визначення. Контроль показника пропонується визначати методом рідинної 

хроматографії в умовах тесту для кількісного визначення. 

Супровідні домішки. Визначення домішок пропонується проводити методом 

ВЕРХ. Були проаналізовані специфіковані домішки в EPh та USPh, які можуть 

міститися в амлодипіні та валсартані, щодо можливих шляхів утворення і 

накопичення їх у готовому продукті (Додаток М). 

Як видно із Додатку М, із специфікованих домішок в EPh та USPh, лише 

амлодипіну домішка D і валсартану домішка В є продуктами деградації субстанцій 

амлодипіну бесилату і валсартану відповідно, які необхідно контролювати в 

готовому продукті, так як вони можуть утворюватися в ГЛФ. Інші ідентифіковані 

домішки контролюються в субстанціях при вхідному контролі. Запропонована 

методика дозволяє контролювати вміст домішок, як тих, що містить субстанція 

амлодипіну бесилату і валсартану, так і тих, що можуть утворюватися в процесі 

виробництва і зберігання препарату.  

Дана аналітична методика була валідована відповідно до вимог настанови ICH 

[187], що підтверджує можливість її використання для виконання поставленої задачі 

по контролю супровідних домішок в таблетках «Амлосартан».  

Розчинення. Відповідно до властивостей активних речовин: амлодипін належить 

до І класу розчинності по БКС, валсартан – ІІ класу розчинності по БКС, а також 
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рекомендацій FDA і ДФУ, визначення проводять методом ВЕРХ (ДФУ, 2.2.29, 

2.2.46). Відповідно до вимог ДФУ 2.9.3, використовуючи прилад з лопаттю. 

Середовище розчинення – фосфатний буферний розчин рН 6,8, об’єм 

середовища розчинення - 900 мл, температура середовища розчинення (37±0,5) °С, 

швидкість обертання лопаті – 50 об/хв, час розчинення – 30 хв. Нормування по тесту 

«Розчинення» становить не менше 75(Q) % за 30 хв. Методика розроблена на основі 

методики «Кількісне визначення». 

Дана аналітична методика була валідована відповідно до вимог настанови ICH 

[186], що підтверджує можливість її використання для виконання поставленої задачі 

з контролю розчинення  таблеток «Амлосартан».  

Кількісне визначення. Кількісне визначення АФІ проводять методом рідинної 

хроматографії (ДФУ, 2.2.29). 

Нормування кожного АФІ в таблетках складає ±5 %. 

Дана аналітична методика була валідована відповідно до вимог настанови ICH 

[186], що підтверджує можливість її використання для виконання поставленої задачі 

по контролю кількісного визначення АФІ в таблетках «Амлосартан».  

Мікробіологічна чистота. Визначення проводять згідно вимог EPh 2.6.12, 

2.6.13, 5.1.4.  

Результати аналітичного контролю трьох дослідно-промислових серій таблеток 

«Амлосартан 10 мг/160 мг» наведено в додатку Н. Дослідження стабільності 

таблеток «Амлосартан 5 мг/160 мг» показало аналогічні результати. Щоб не 

обтяжувати роботу дані результати не наводились. 

 

5.2 Дослідження стабільності таблеток амлодипіну з валсартаном в процесі 

прискореного та довготривалого зберігання 

 

Вивчення стабільності ЛЗ є одним з основоположних питань системи 

забезпечення якості. Відповідно до Настанови 42-3.3:2004 [187],  керівництва ICH 

Q1A [177] та правил Належної виробничої практики [188] однією з обов’язкових 

вимог до виробника є дослідження стабільності, які необхідно здійснювати вже на 
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етапі розробки ЛП. В Настанові 42-3.1:2004 зазначається, що реєстраційне досьє має 

містити інформацію про дослідження з розробки ЛЗ, проведені для встановлення 

того, що лікарська форма, склад, виробничий процес, первинне пакування 

(контейнер і закупорювальний елемент), мікробіологічні характеристики й 

інструкції для застосування відповідають меті, зазначеній у заявці на реєстрацію. 

Таким чином, стабільність підтверджує правильність складу, технології, первинного 

пакування розробленого препарату. 

Три дослідно-промислові серії препарату були досліджені в умовах 

прискореного (температура (40±2) °С/відносна вологість (75±5) %), проміжного 

((30±2) °С/(65±5) %) та довгострокового ((25±2) °С/(60±5) %) зберігання згідно 

рекомендацій Настанови 42-3.3:2004. Результати дослідження стабільності 

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

виготовлених за технологією сухої грануляції наведена в Додатку Н. Таблетки 

«Амлосартан, 10 мг/160 мг» трьох серій відповідають за всіма показниками якості: 

при довгостроковому режимі – 24 місяці, при проміжному – 12 місяців, при 

прискореному – 6 місяців. Аналогічні результати отримано для таблеток 

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

досліджених препаратів – 2 роки при зберіганні в оригінальній упаковці при 

температурі не вище 25 °С. 

 

5.3 Розробка та дослідження кінетики вивільнення амлодипіну бесилату та 

валсартану з готового лікарського засобу 

 

Тест "Розчинення" для твердих лікарських форм є одним з основних фармако-

технологічних випробувань, яким користуються при розробці, а також протягом 

життєвого циклу ГЛЗ. Вивчення кінетики вивільнення АФІ є ключовим у виборі та 

оцінці складу препарату в процесі розробки. Кінетика або профілі вивільнення - це 

залежність концентрації АФІ, що перейшла в розчин, від часу вивільнення. 

Дослідження профілів вивільнення використовується для підтвердження 

еквівалентності генериків in vitro, а також при внесенні змін до реєстраційного досьє 



137 

 
(введення альтернативної субстанції, зміни технології та складу препарату, введення 

нової дози тощо) [188-189]. 

Дослідження in vitro проводять в трьох стандартних середовищах організму: 

при рН 1,2 (середовище шлунку), рН 4,5 (середовище дванадцятипалої кишки) і 

рН 6,8 (середовище кишечника), в разі необхідності можуть застосовуватися інші 

специфічні середовища. Для генеричних препаратів вивчають кінетику вивільнення 

в порівнянні з референтним (оригінальним) препаратом. За допомогою кінетики 

вивільнення АФІ є можливість передбачити, як, в порівнянні з оригінальним 

препаратом, поведе себе в організмі досліджуваний препарат [189]. Тому, розробка 

методики для дослідження кінетики розчинення є ключовою при створенні нових 

препаратів.  

Під час дослідження кінетики вивільнення двох або більше АФІ важливо 

розробляти метод одночасного їх визначення, оскільки це не тільки зручно в 

рутинному процесі та значно скорочує ресурси, але також дає змогу оцінити 

кінетику вивільнення АФІ з однієї таблетки, капсули. Це надзвичайно важливо при 

дослідженні лабораторних серій при формуляції препарату та для серії продуктів, 

для яких планується вивчення біоеквівалентності (in vivo). Дослідження кінетики 

вивільнення – завдання досить складне, оскільки АФІ, як правило, мають різні 

фізико-хімічні властивості (розчинність) і входять до складу препарату в різних 

концентраціях. Тому, хроматографічні методики найбільш придатні для таких цілей, 

оскільки дозволяють розділити компоненти між собою та компонентами плацебо. 

Метод ВЕРХ використовують для визначення амлодипіну та валсартану у 

різних ЛФ та для досліджень перфузії печінки [190-192]. Проте, ці методи 

розроблені не для досліджень кінетики вивільнення. Дослідження кінетики 

вивільнення амлодипіну та валсартану в комбінованому препараті ще не були 

описані. Для дослідження профілів вивільнення амлодипіну та валсартану з 

одночасним визначенням цих АФІ використано метод ВЕРХ.  

При дослідженнях використовували рідинний хроматограф Agilent 1200 з 

діодно-матричним детектором. Для розділення та кількісного визначення 

використовували колонку C18 (Zorbax Eclipse ХDB-C18, 5 мкм, 2×150 мм). Рухома 
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фаза складалася з води: ацетонітрилу: кислоти оцтової (55:45:0,1), використовували 

фільтр 0,45 мкм. Об'єм інжекції становив 5мкл, детектування проводили за довжини 

хвилі 265 нм, яка забезпечувала ідентифікацію обох компонентів в достатній 

інтенсивності. Аналіз проводили при витраті 0,4 мл/хв при температурі 

навколишнього середовища (25 °С). В цих умовах амлодипін та валсартан елюювали 

відповідно 1,64 хв та 4,08 хв. Загальна тривалість аналізу становила менше 7 хвилин. 

Вивчення кінетики вивільнення проводили в стандартних фармакопейних 

середовищах з рН 1,2, 4,5 та 6,8. При цьому використовували автоматичний прилад 

для тесту «Розчинення» з лопаттю (USPh 2) зі швидкістю обертання 75 об/хв та 

об'ємом середовища 900 мл. Використовували по 1 мл розчину препарату. Точки 

відбору проб: 5 хв, 10 хв, 15 хв, 20 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв, 120 хв. 

Відібрані проби фільтрували за допомогою мембранного фільтру і 

хроматографували. Кількість амлодипіну і валсартану, що перейшла у розчин 

розраховувалася з урахуванням відповідних наважок та вмісту АФІ та води в 

стандартних зразках [193]. 

Дана аналітична методика була валідована відповідно до вимог настанови ICH 

[186], що підтверджує можливість її використання для виконання поставленої задачі 

дослідження кінетики вивільнення АФІ в таблетках «Амлосартан».  

Використання порівняльної кінетики вивільнення АФІ дозволяють довести 

еквівалентність референтного та розробленого ЛП. Проводили дослідження 

кінетики вивільнення референтного препарату, використовуючи розроблену 

методику, описану вище. За отриманими результатами досліджень будували 

кінетичну криву. Кінетику вивільнення розробленого препарату досліджували за 

тією ж методикою в тих самих умовах. Проводили статистичний обрахунок, 

будуючи кінетичні криві референтного та розробленого препарату на одному 

рисунку та вираховуючи фактор подібності. Розроблений препарат рахується 

еквівалентним (ідентичним) референтному, якщо фактор подібності більше 50. На 

рис. 5.1-5.6 представлено порівняльну кінетику вивільнення референтного та 

розробленого препаратів. 
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Рис. 5.1 Порівняльна кінетика вивільнення амлодипіну в таблетках 

розробленого та референтного препарату в середовищі рН 1,2. Фактор подібності 

81,6 

 

Рис. 5.2 Порівняльна кінетика вивільнення валсартану в таблетках 

розробленого та референтного препарату в середовищі рН 1,2. Фактор подібності 

75,4 

 

Рис. 5.3 Порівняльна кінетика вивільнення амлодипіну в таблетках 

розробленого та референтного препарату в середовищі рН 4,5. Фактор подібності 

84,1 
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Рис. 5.4 Порівняльна кінетика вивільнення валсартану в таблетках 

розробленого та референтного препарату в середовищі рН 4,5. Фактор подібності 

61,9 

 

Рис. 5.5 Порівняльна кінетика вивільнення амлодипіну в таблетках 

розробленого та референтного препарату в середовищі рН 6,8. Фактор подібності 

81,2 

 

Рис. 5.6 Порівняльна кінетика вивільнення валсартану в таблетках 

розробленого та референтного препарату в середовищі рН 6,8. Фактор подібності 

75,4 
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Таким чином, порівняльна кінетика вивільнення, статистична обробка та 

значення фактору подібності доводять еквівалентність профілів вивільнення 

створеного препарату «Амлосартан 10 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою 

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

плівковою оболонкою» в середовищах з рН 1,2, 4,5 і 6,8. Подібні результати 

отримано при дослідженні профілів вивільнення таблеток «Амлосартан 5 мг/160 мг» 

та «Ексфорж 5 мг/160 мг». Щоб не перевантажувати роботу ці результати не 

наводились. 

 

5.4 Дослідження біоеквівалентності таблеток амлодипіну з валсартаном 

 

На сьогодні визначення біоеквівалентності (фармацевтичної еквівалентності) 

ЛЗ вважається основним критерієм медико-біологічного контролю якості 

генеричних препаратів, прийнятого для країн ЄС. Оцінка біоеквівалентності тісно 

пов’язана з результатами фармако-кінетичного дослідження, зокрема відносної 

біодоступності АФІ [166,194]. На біодоступність впливає багато факторів, як 

фактори біотрансформації (ЛФ та спосіб введення ЛЗ, склад препарату), так і 

фармако-технологічні фактори (розмір часток АФІ, поліморфізм), наявність 

поверхнево-активних речовин, наявність покриття ЛФ та ін. Біоеквівалентність 

вивчають стосовно генеричних ЛЗ, які вводяться в організм позасудинно: в 

перорально, сублінгвально і т.д. [195]. Дане дослідження має бути проведено у 

відповідності до Закону України «Про лікарські засоби»[196], згідно затвердженому 

Протоколу дослідження у відповідності до принципів Належної клінічної практики 

[197] та Настанови СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016. Лікарські засоби. дослідження 

біоеквівалентності [166]. 

З метою оцінки та підтвердження фармацевтичної еквівалентності та безпеки у 

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

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

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

на дослідження біоеквівалентності. Дослідження біоеквівалентності проведено в 
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порівнянні з референтним препаратом «Ексфорж» у відповідних дозуваннях 10 

мг/160 мг та 5 мг/160 мг. Місце проведення дослідження: клінічна база – ТОВ 

«Клініка Іннофар-Україна», біоаналітична база – ТОВ «Клінфарм», Україна. 

В дослідженні приймали участь 36 добровольців обох статей у віці від 18 до 

50 років. На протязі дослідження оцінювали переносимість препарату за наявністю 

побічних реакцій (скарги добровольців, результати лабораторно-інструментального 

обстеження - електрокардіограма, гематологічний, біохімічний аналізи крові, аналіз 

сечі). Проведено статистичний аналіз результатів визначення концентрації 

амлодипіну і валсартану в плазмі крові, фармакокінетичні дані, в результаті якого 

отримано: площі під фармакокінетичними кривими (AUC0-t – для валсартану,     

AUC0-72 – для амлодипіну, AUC0-∞ – для валсартану), константи елімінації (Kel), 

періодів напіввиведення (t½). 

На рис. 5.7 представлені суміщені криві залежності «концентрація-час» (середні 

арифметичні) амлодипіну в плазмі крові 33 добровольців, які завершили 

дослідження, після однократного перорального прийому натще розробленого та 

референтного препаратів. 

 

Рис. 5.7 Порівняльні фармакокінетичні криві амлодипіну для розробленого та 

референтного препаратів 
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Після прийому розробленого препарату «Амлосартан 10 мг/160 мг» і 

референтного препарату «Ексфорж 10 мг/160 мг» середнє арифметичне значення 

максимальної концентрації Сmax амлодипіну в плазмі крові добровольців склали 

відповідно 5,236 і 5,603 нг/мл, Tmax склали відповідно 6,56 і 7,03 год. Середнє 

арифметичне значення площі під фармакокінетичними кривими амлодипіну від нуля 

до останньої точки відбору крові AUC0-72 склали відповідно 172,897 і 

178,860 нг·год/мл. Для періоду напіввиведення t1/2 амлодипіну отримано значення 

45,960 та 40,180 год відповідно. 

На рис. 5.8 представлені суміщені криві залежності «концентрація-час» (середні 

арифметичні) валсартану в плазмі крові 32 добровольців, які завершили 

дослідження, після однократного перорального прийому натще розробленого та 

референтного препаратів. 

 

Рис. 5.8 Порівняльні фармакокінетичні криві валсартану для розробленого та 

референтного препаратів 

Середнє арифметичне значення максимальної концентрації Сmax валсартану в 

плазмі крові добровольців склали відповідно 3699,35 та 3729,10 нг/мл, Tmax склали 

2,833 та 2,594 год для розробленого препарату «Амлосартан 10 мг/160» та 

референтного «Ексфорж 10 мг/160 мг» відповідно. Середнє арифметичне значення 
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площі під фармакокінетичними кривими валсартану від нуля до останньої точки 

відбору крові AUC0-t склали відповідно 21322,18 та 21872,78 нг·год/мл. Для періоду 

напіввиведення t1/2 валсартану отримано значення 7,115 та 7,569 год відповідно. 

Отримані результати відповідають критерію біоеквівалентності 80,00-125,00 % 

Сmax – для амлодипіну і валсартану, AUC0-t – для валсартану і AUC0-72 – для 

амлодипіну. Аналогічні результати отримано для таблеток Амлосартан дозування 

5 мг/160 мг. 

Ґрунтуючись на результатах аналізу Сmax для амлодипіну і валсартану, AUC0-t – 

для валсартану і AUC0-72 – для амлодипіну можна зробити висновок, що препарат 

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

(ПАТ «Фармак», Україна) біоеквівалентний інноваційному препарату «Ексфорж 

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

Фармасьютіка С.А.», Іспанія). 

Результати проведених досліджень біоеквівалентності в складі реєстраційного 

досьє були представлені для реєстрації препаратів «Амлосартан 10 мг/160 мг та 

5 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою» (РП № UA/16392/01/02 від 

08.11.2017, РП № UA/16393/01/01 від 08.11.2017) (Додаток П). 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Розроблено МКЯ для контролю якості досліджуваних таблеток, вкритих 

плівковою оболонкою з амлодипіном та валсартаном. Контроль якості таблеток 

«Амлосартан» проводиться за наступними показниками: «Опис», «Ідентифікація», 

«Середня маса», «Однорідність дозованих одиниць», «Розчинення», «Супровідні 

домішки», «Кількісне визначення» та «Мікробіологічна чистота». Аналітичні 

методики для контролю кількісного визначення АФІ, однорідності дозованих 

одиниць, розчинення, супровідних домішок для досліджуваних таблеток розроблено 

із застосуванням методу ВЕРХ та валідовано згідно вимог ICH Q2(R1). 
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2. На основі даних стабільності досліджуваного ЛП встановлено термін 

зберігання таблеток «Амлосартан», що становить не менше 24 місяців при 

температурі не вище 25 °С. 

3. Вперше розроблено методику для дослідження кінетики вивільнення 

амлодипіну та валсартану з комбінованого лікарського препарату з одночасним їх 

аналітичним визначенням. Методику валідовано згідно вимог ICH Q2(R1). 

4. В рамках спільної угоди з клінічною базою - ТОВ «Клініка Іннофар-

Україна» та біоаналітичною базою - ТОВ «Клінфарм», Україна з метою оцінки 

фармацевтичної еквівалентності були проведені дослідження біоеквівалентності 

препарату «Амлосартан» з дозуванням 10 мг/160 мг та 5 мг/160 мг у порівнянні з 

лікарським засобом «Ексфорж», виробництва фірми «Новартіс Фарма», Швейцарія 

аналогічних дозувань. Результати проведеного дослідження дозволили зробити 

висновок, що досліджуваний препарат «Амлосартан» є фармацевтично-

еквівалентним референтному, ефективним та безпечним ЛЗ при лікуванні АГ.  

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

1. Yuryeva O, Kondratova Y, Logoyda L. Development of HPLC method for the 

simultaneous analysis of amlodipine and valsartan in combined dosage form and 

in vitro dissolution studied. Asian J Pharm Clin Res. 2018;11(5):200-204. 

(Особистий внесок – планування експерименту, підготовка зразків, 

узагальнення результатів та підготовка статті). 

2. Юр’єва ОО, Гуреєва СМ, Лисенко ОС. Дослідження стабільності як один з 

ключових етапів при розробці нових таблетованих препаратів. Матеріали 

VII науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 

лікарських препаратів»: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. 

конф., Тернопіль, 2018. С. 144-146.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та практичне 

вирішення актуального наукового завдання, що полягає у розробці складу, 

технології та МКЯ комбінованого таблетованого ЛП на основі амлодипіну та 

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

оболонкою) для застосування в антигіпертензивній терапії. 

1. Проведено дослідження ринку України щодо асортименту ЛП для лікування 

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

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

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

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

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

створення вітчизняних АГП на основі амлодипіну та валсартану. 

2. Розглянуто сучасний стан застосування амлодипіну та валсартану. Проведено 

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

на АГ згідно з рекомендаціями Української асоціації кардіологів показав, що в 68,6 

% випадків лікарі рекомендують амлодипін. Кількість зареєстрованих 

монопрепаратів з даним АФІ складає майже половину групи С08. Ключовим АФІ в 

групі антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ є валсартан, який представлений 32 % 

зареєстрованих монопрепаратів. Встановлено, що спектр комбінованих препаратів 

вітчизняного виробництва з даними діючими речовинами обмежений, а наявні 

препарати представлені в основному таблетками закордонного виробництва і їх 

кількість не забезпечує потребу хворих у якісних та доступних ліках.  

3. Узагальнено основні вимоги до таблеток, як ЛФ та розглянуто сучасний стан 

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

таблеток. Розглянуто способи отримання таблеток, проведена їх порівняльна 

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

пресування з попередньою сухою грануляцією (компактування) дозволяє спростити 

процес та знизити енергозатратність виробництва, поліпшити текучість порошку, не 



147 

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

більшої хімічної, мікробіологічної стабільності препаратів в порівнянні з вологою 

грануляцією, дає можливість збільшувати масштаби випуску таблеток. Обговорено 

критичні параметри процесу роликового ущільнення і їх вплив на якісні 

характеристики кінцевого продукту. 

4. За допомогою методів математичного планування експерименту, а саме 

греко-латинського квадрату, регресійного аналізу, розроблено оптимальний якісний 

і кількісний склад таблеток-ядер амлодипіну з валсартаном з використанням 

технології пресування з попередньою сухою грануляцією (компактування). 

Обґрунтовано вибір ДР у складі розробленого ЛП та вивчено їх вплив на якість. 

Встановлено оптимальний склад у розрахунку на 1 таблетку дозування 10 мг/160 мг: 

амлодипіну бесилат – 0,01388 г, валсартан – 0,160 г, МКЦ 102 – 0,11308 г, 

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

дозування 5 мг/160 мг: амлодипіну бесилат – 0,00694 г, валсартан – 0,160 г, МКЦ 

102 – 0,12002 г, кросповідон XL-10 – 0,0408 г, аеросил 200 – 0,00306 г, магнію 

стеарат – 0,00918 г. 

5. Проведено підбір плівкоутворюючої системи для покриття таблеток-ядер 

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

полівінілового спирту забезпечує відповідність вимогам ДФУ. Встановлено 

кількість плівкового покриття на таблетку для препаратів: «Амлосартан 

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

Opadry II 85 F 220088 Yellow – 0,01 г. Обґрунтовано вибір первинного паковання – 

блістер з плівки полімерної тришарової та фольги алюмінієвої лакованої.  

6. Досліджено вплив параметрів компактування, пресування та нанесення 

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

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

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

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

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

промислового технологічного регламенту на виробництво даного препарату, який 
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включає стадії змішування компонентів, компактування, опудрювання, 

таблетування, покриття плівковою оболонкою, пакування. Технологію препарату 

апробовано та впроваджено у промислове виробництво ПАТ «Фармак» (акт 

впровадження від 05.06.2017). 

7. Розроблено МКЯ таблеток «Амлосартан» (акт впровадження від 29.05.2017). 

Вивчена стабільність препарату при трьох температурних режимах: довгострокові 

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

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

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

що таблетки, виготовлені технологією пресування з попередньою сухою 

грануляцією, є стабільними в обраному типі первинного паковання впродовж 2-х 

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

кінетики вивільнення амлодипіну та валсартану з комбінованого ЛП з одночасним 

їх аналітичним визначенням методом високоефективної рідинної хроматографії. 

8. На підставі дозволу МОЗ України було проведено дослідження 

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

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

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

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

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

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

безпечним при лікуванні пацієнтів з АГ. Результати проведених робіт з 

фармацевтичної розробки та досліджень біоеквівалентності дали змогу 

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

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

РП № UA/16393/01/01 від 08.11.2017). 
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практики. 2016;2(21):118-27 (Особистий внесок – опрацювання літературних 

джерел щодо технології компактування, узагальнення результатів, підготовка 

статті). 

3. Тригубчак ОВ, Гуреєва СМ, Юр’єва ОО, Лисенко ОС, Гой АМ. Підходи до 

створення комбінованих твердих лікарських форм. Ліки України. 2018;1(34):20-

3 (Особистий внесок – участь в плануванні розробки методологічного підходу, 

узагальненні результатів та підготовці статті). 

4. Юр'єва ОО. Дослідження асортименту допоміжних речовин та визначення типу 

технології при виготовленні комбінованого твердого лікарського засобу з 

валсартаном. Фармаком. 2016;4:40-3. 

5. Юрьева ОА, Тригубчак ОВ, Гуреева СН. Изучение зависимости показателей 

качества таблеток амлодипина с валсартаном от количеств вспомогательных 

веществ с использованием метода регрессионного анализа. Вестник Фармации. 

Витебский государственный медицинский университет. 2017;3(77):39-46 

(Особистий внесок – планування і виконання експерименту, узагальнення 

результатів та підготовка статті). 
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Продовж. дод. А 

6. Юр’єва ОО, Гуреева СМ, Тригубчак ОВ. Вплив допоміжних речовин та процесу 

компактування на властивості порошкових сумішей із валсартаном. 

Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2017;17:91-5 (Особистий 

внесок – планування та проведення експериментальних досліджень, аналіз та 

узагальнення отриманих результатів експерименту, підготовка статті). 

7. Yuryeva O, Naida Yu, Tryhubchak O, Gureyeva S, Kondratova Yu, Goy A. Influence 

of roller compaction parameters on properties of granules and quality characteristics 

of finished product. Journal of Global Pharma Technology. 2017:90-102 

(Особистий внесок – планування експерименту, напрацювання зразків, аналіз 

та узагальнення отриманих результатів, підготовка статті). 

8. Yuryeva O, Kondratova Y, Logoyda L. Development of HPLC method for the 

simultaneous analysis of amlodipine and valsartan in combined dosage form and in 

vitro dissolution studied. Asian J Pharm Clin Res. 2018;11(5):200-4 (Особистий 

внесок – планування експерименту, підготовка зразків, узагальнення 

результатів та підготовка статті). 
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Прожовж. дод. А 

Апробація результатів дисертації 

 Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-правтичних 

конференціях різного рівня: 

1. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Технологічні та 

біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної 

направленості дії» (Харків, 12-13 листопада 2015 р., форма участі – публікація 

тез); 

2. Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та 

перспективи» (Харків, 13-16 вересня 2016 р., форма участі – публікація тез; 

3. VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний 

прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 

(Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р., форма участі – публікація тез); 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Вплив науково-технічного 

прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення» (Київ, 14-

15 липня 2017 р., форма участі – публікація тез); 

5. VII науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських 

препаратів» (Тернопіль, 27-28 вересня 2018 р., форма участі – публікація тез). 
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Додаток Б 

Порівняльна характеристика вимог монографій Європейської та 

Американської фармакопей до субстанції амлодипіну бесилат 

 

Показники EP 9.0 USP 41 

1 2 3 

Опис Білий або майже білий 

порошок 

Білий або майже білий порошок 

Вміст Від 97% до 102% (безводної 

речовини) 

Не менше 97% та не більше 102% в 

перерахунку на безводну речовину 

Розчинність Слабо розчинний у воді, 

вільно розчинний у метанолі, 

помірно розчинний у 

безводному етанолі, слабо 

розчинний у 

2-пропанолі 

Вільно розчинний у метанолі, 

помірно розчинний у безводному 

етанолі, слабо розчинний у 

2-пропанолі та воді 

Ідентифікація 

 

Порівняння: амлодипіну 

бесилат CRS. 

Порівняння:  

USP амлодипіну бесилат RS. 

Час утримання головного піку на 

хроматограмі розчину отриманого в 

розділі «Кількісне визначення» повинно 

співпадати з часом утримання 

головного піку розчину стандарту, 

отриманого в розділі «Кількісне 

визначення» 

Оптичне обертання   Від – 0,10° до + 0,10° Між  – 0,10° та + 0,10°, вимірювання 

при 20° 

Супровідні 

домішки  

Домішка А 

Домішка D 

Домішка E 

Домішка F 

 

 

Не більше 0,15% 

Не більше 0,3% 

Не більше 0,15% 

Не більше 0,15% 

 

 

Не більше 0,3% 
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Продовж. дод. Б 

1 2 3 

Неспецифікована 

домішка 

Сума домішок 

Не більше 0,1% 

 

Не більше 0,8% 

 

 

Не більше 0,3% 

Вода  Максимум 0,5% в 1 г Не більше 0,5%  

Сульфатна зола Максимум 0,2% в 1 г - 

Залишок при 

спалюванні 

- Не більше 0,2% 

Кількісне 

визначення 

Від 97% до 102% (безводної 

речовини) 

Не менше 97% та не більше 102% в 

перерахунку на безводну речовину 

Зберігання У герметичному контейнері, 

захищеному від світла 

У герметичному контейнері, захищеному 

від світла. Зберігати при кімнатній 

температурі 
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Додаток В 

Порівняльна характеристика вимог монографій Європейської та 

Американської фармакопей до субстанції валсартан 

 

Показники EP 9.0 USP 41 

1 2 3 

Опис Білий або майже білий 

гігроскопічний порошок  

- 

Розчинність Практично нерозчинний у воді, 

добре розчинний у безводному 

етанолі, частково розчинний у 

метиленхлориді 

- 

Ідентифікація Повинна витримувати тести А, В 

або А, С 

А – Інфрачервоний спектр 

поглинання субстанції має 

відповідати спектру 

стандартного зразка валсартану 

В – Енантіомерна чистота  

С – оптичне обертання від 69,0 

до 64,0 (безводна субстанція) 

Повинна витримувати тести А, В 

 

А – Інфрачервоне поглинання 

В – час утримування піка «Розчину 

порівняння» має співпадати з 

«Розчином зразка» отриманому в 

розділі «Кількісне визначення» 

Енантіомерна 

чистота 

Домішка А – не більше 1,0 % - 

Супровідні 

домішки 

Домішка С –не більше 0,2% 

Будь яка неідентифікована 

домішка – не більше 0,1% 

Сума домішок – Не більше 0,3 % 

Невраховані домішки - <0,05% 

Домішка А – не більше 1,0 % 

Домішка B –не більше 0,2% 

Домішка С –не більше 0,1% 

Будь яка домішка – не більше 0,1% 

(не враховуючи домішку А) 

Сума домішок – Не більше 0,3 % 

Вода Не більше 2,0 % Не більше 2,0 % 

Сульфатна зола Не більше 0,1 % - 

Залишок при 

прожарюванні 

- Не більше 0,1 % 
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Продовж. дод. В 

1 2 3 

Кількісне 

визначення 

99,0 % – 101,0 % в перерахунку 

на безводну речовину 

98,0 % – 102,0 % в перерахунку на 

безводну речовину 

Абсорбція - Не більше 0,02 

Умови зберігання Зберігати в щільно закритих 

контейнерах 

Зберігати в щільно закритих 

контейнерах при кімнатній 

температурі. Захищати від світла та 

води. 
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Додаток Г 

Характеристика ДР 

 

Назва ДР, НТД,  

фірма-виробник 

Фізико-хімічні  

властивості 

Функціональне  

призначення 

1 2 3 

МКЦ 101 

Blanver Farmoquimical 

LTDA, Бразилія 

JRS Pharma, Німеччина 

Білий або майже білий, 

дрібнокристалічний або 

гранульований порошок. Розмір 

часток: на ситі 250 мкм – максимум 1 

%, на ситі 74 мкм – максимум 30%. 

ВМВ – не більше 7 % 

Наповнювач 

МКЦ 102 

Blanver Farmoquimical 

LTDA, Бразилія 

JRS Pharma, Німеччина 

Білий або майже білий, 

дрібнокристалічний або 

гранульований порошок. Розмір 

часток: на ситі 250 мкм – максимум 8 

%, на ситі 74 мкм – мінімум 45%. ВМВ 

– не більше 7 % 

Наповнювач 

МКЦ 200 

Blanver Farmoquimical 

LTDA, Бразилія 

Білий або майже білий, 

дрібнокристалічний або 

гранульований порошок. Розмір 

часток: на ситі 400 мкм – не більше 5%, 

на ситі 200 мкм – не менше 10%, на ситі 

150 мкм – не менше 50%. ВМВ – не 

більше 7 % 

Наповнювач 

МКЦ 250 

Blanver Farmoquimical 

LTDA, Бразилія 

Білий або майже білий, 

дрібнокристалічний або 

гранульований порошок. Розмір 

часток: на ситі 400 мкм – не більше 5%, 

на ситі 250 мкм – не менше 10%, на ситі 

150 мкм – не менше 50%. ВМВ – не 

більше 7 % 

Наповнювач 

МКЦ Vivapur XLM200 

JRS Pharma, Німеччина 

Білий або майже білий, 

дрібнокристалічний або 

гранульований порошок. Розмір 

часток: на ситі 250 мкм – не менше 

10%, на ситі 150 мкм – не менше 50%. 

ВМВ – не більше 1,5 % 

Наповнювач 

МКЦ MCC Sanaq Burst 

Pharmatrans Sanaq, 

Швейцарія 

Білий або майже білий, 

дрібнокристалічний або 

гранульований порошок. Розмір 

часток: на ситі 300 мкм має бути не 

більше 15%. ВМВ – не більше 7% 

Наповнювач 
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Продовж. дод. Г 

1 2 3 

Кросповідон XL-10 

ISP Technologies Inc, США 

Порошок або пластини білого або 

жовтувато-білого кольору, 

гігроскопічний. ВМВ – не більше 5%. 

Розмір часток: на ситі на ситі 63 мкм не 

більше 15% 

Розпушувач 

(дезінтегрант) 

Натрію крохмальгліколят 

(тип А) 

Blanver Farmoquimical 

LTDA, Бразилія 

DFE pharma, Німеччина 

Білий або майже білий, дрібний, 

легкосипучий порошок. Дуже 

гігроскопічний. ВМВ – не більше 10%. 

Середній розмір часток 50 мкм. 

Розпушувач 

(дезінтегрант) 

Натрію кроскармелоза 

Blanver Farmoquimical 

LTDA, Німеччина 

DFE pharma, Німеччина 

Білий або сірувато-білий порошок. 

Гігроскопічний. ВМВ – не більше 10%. 

Середній розмір часток 60 мкм. 

Розпушувач 

(дезінтегрант) 

Крохмаль 

прежелатинізований (Starch 

1500) 

Colorcon Limited, Англія 

Білий або жовтувато-білий порошок, 

який розбухає в холодній воді. ВМВ – не 

більше 15%. Розмір часток: на ситі 2 мм 

– 0%, на ситі 425 мкм – не більше 0,5%, 

крізь сито 150 мкм – не менше 90%, крізь 

сито 53 мкм – не менше 25% 

Розпушувач 

(дезінтегрант) 

Магнію стеарат 

ПП «НПФ «Триалон», 

Україна 

Порошок білого або майже білого 

кольору, дуже дрібний і легкий, жирний 

на дотик. ВМВ – не більше 6%. Розмір 

часток – D(90) – менше 35 мкм 

Змащувальна 

речовина (лубрикант) 

Магнію стеарат 

мікронізований 

PETER GREVEN, 

Нідерланди 

Порошок білого або майже білого 

кольору, дуже дрібний і легкий, жирний 

на дотик. ВМВ – не більше 6%. Розмір 

часток – D(90) – менше 5 мкм 

Змащувальна 

речовина (лубрикант) 

Поліетиленгліколь (ПЕГ) 

6000 

Merck, Німеччина 

Біла або майже біла воскоподібна або 

парафіноподібна маса. Вода – не більше 

1%. Розмір часток – не менше 80 % має 

пройти через сито 355 мкм 

Змащувальна 

речовина (лубрикант) 

Натрію лаурилсульфат 

Merck, Німеччина 

BASF SE, Німеччина 

Порошок або кристали білого або блідо-

жовтого кольору. Розмір часток – не 

менше 80 % має пройти через сито 250 

мкм 

Змащувальна 

речовина (лубрикант) 

Тальк 

IMERYS, Італія 

Легкий, однорідний порошок білого або 

майже білого кольору. Маслянистий на 

дотик (не абразивний). ВМВ – не більше 

7%. Середній розмір часток 25 мкм. 

Ковзна речовина 

(глідант) 
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Продовж. дод. Г 

1 2 3 

Алюмометасилікат магнію 

(Neusilin) 

Fuji Chemical Industry Co., 

Ltd, Японія 

Порошок або гранули білого кольору, без 

запаху. ВМВ не більше 20%. Розмір 

часток 60-120 мкм 

Ковзна речовина 

(глідант) 

Кремнію діоксид колоїдний 

(аеросил) 200 

Evonik Degussa GmbH, 

Німеччина 

Пухкий білий або майже білий легкий, 

аморфний порошок. Втрата в масі при 

прожарюванні - не більше 5%. Середній 

розмір часток D(50) менше 15 мкм 

Ковзна речовина 

(глідант) 

Кремнію діоксид колоїдний 

(аеросил) 300 

Evonik Degussa GmbH, 

Німеччина 

Пухкий білий або майже білий легкий, 

аморфний порошок. Втрата в масі при 

прожарюванні - не більше 5%. Розмір 

часток D(90) менше 20 мкм 

Ковзна речовина 

(глідант) 

Плівкове покриття Opadry 

03F 220015 Yellow 

Colorcon Limited, Англія 

Порошок жовтого кольору. Склад: 

ГПМЦ, титану діоксид, ПЕГ, тальк, заліза 

оксид жовтий, заліза оксид червоний 

Плівкоутворююче 

покриття 

Плівкове покриття Opadry 

85F 220087 Yellow 

Colorcon Limited, Англія 

Порошок жовтого кольору. Склад: 

полівініловий спирт, титану діоксид, 

ПЕГ, тальк, заліза оксид жовтий, заліза 

оксид червоний 

Плівкоутворююче 

покриття 

Повідон 17 

ISP Technologies Inc, США 

BASF SE, Німеччина 

Порошок або пластівці білого або 

жовтувато-білого кольору, 

гігроскопічний. Вода – не більше 5%. 

В’язкість, виражена значенням К – 15,3-

18,4 

Зв’язуюча речовина 

Повідон 30 

ISP Technologies Inc, США 

BASF SE, Німеччина 

Порошок або пластівці білого або 

жовтувато-білого кольору, 

гігроскопічний. Вода – не більше 5%. 

В’язкість, виражена значенням К – 27,0-

32,4 

Зв’язуюча речовина 

Коповідон (S-630) 

ISP Technologies Inc, США 

Білий або жовтувато-білий порошок або 

пластини, гігроскопічний. ВМВ – не 

більше 5%. В’язкість, виражена 

значенням К – 25,2-35,8 

Зв’язуюча речовина 

ГПМЦ (5) 

The Dow Chemical Company, 

США 

Білий, жовтувато-білий або сірувато-

білий порошок або гранули, 

гігроскопічний після висушування. 

В’язкість – 4-6 мПа·с. ВМВ – не більше 

5% 

Зв’язуюча речовина 
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Додаток Д 

Дисперсійний аналіз експериментальних даних з вивчення фармако-

технологічних показників таблеток на основі амлодипіну та валсартану 

 

Джерело 

дисперсії 

Число 

ступенів 

свободи 

Суми 

квадратів 

Середні 

квадрати 
Fексп. F0,05 

Гіпотеза 

H0 

1 2 3 4 5 6 7 

y1 – насипна густина МДК 
Фактор A 3 0,005 0,002 28,84 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 0,002 0,001 12,51 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,003 0,001 13,81 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,010 0,003 53,29 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,001 0,0002       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,001 0,0001       

Загальна 

сума 
15 0,021         

y2 – насипна густина після усадки МДК 
Фактор A 3 0,022 0,007 64,20 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 0,004 0,001 10,35 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,002 0,001 5,14 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,029 0,010 85,15 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,002 0,001       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,002 0,0001       

Загальна 

сума 
15 0,060         

y3 – індекс Карра МДК 
Фактор A 3 35,64 11,88 13,51 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 32,15 10,72 12,19 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 10,20 3,40 3,87 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 51,92 17,31 19,68 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 32,74 10,91       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 14,07 0,8794       

Загальна 

сума 
15 176,73         
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Продовж. дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 

y4 – текучість МДК 

Фактор A 3 930,67 310,22 64,20 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 1178,80 392,93 10,35 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 2071,80 690,45 5,14 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 518,05 172,68 85,15 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 719,87 239,96       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 396,03 24,7519       

Загальна 

сума 
15 5814,76         

y5 – кут природного укосу МДК 

Фактор A 3 24,08 8,03 1,05 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 27,17 9,06 1,18 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 22,03 7,34 0,96 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 18,45 6,15 0,80 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 34,93 11,64       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 122,49 7,6556       

Загальна 

сума 
15 249,14         

y6 – втрата в масі при висушуванні МДК 

Фактор A 3 7,87 2,62 6262,33 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 0,73 0,24 583,78 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,72 0,24 575,10 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,23 0,08 179,44 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,23 0,08       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,01 0,0004       

Загальна 

сума 
15 9,78         
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Продовж. дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 

y7 – оцінка процесу компактування 

Фактор A 3 1,75 0,58 1,17 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 9,75 3,25 6,50 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 4,50 1,50 3,00 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 6,75 2,25 4,50 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 4,75 1,58       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 8,00 0,50       

Загальна 

сума 
15 35,50         

y8 – насипна густина МПК 

Фактор A 3 0,012 0,004 300,85 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 0,001 0,0003 23,76 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,002 0,0007 52,52 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,003 0,0009 70,33 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,0013 0,0004       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,0002 0,00001       

Загальна 

сума 
15 0,0195         

y9 –густина після усадки МПК 

Фактор A 3 0,10 0,03 1,93 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 0,03 0,01 0,57 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,07 0,02 1,51 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,04 0,01 0,91 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,07 0,02       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,26 0,0165       

Загальна 

сума 
15 0,58         
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Продовж. дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 

y10 –індекс Карра МПК 

Фактор A 3 124,87 41,62 36,61 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 13,67 4,56 4,01 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 41,73 13,91 12,23 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 82,61 27,54 24,22 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 26,48 8,83       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 18,19 1,137       

Загальна 

сума 
15 307,54         

y11 –текучість МПК 

Фактор A 3 215,41 71,80 3,16 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 381,52 127,17 5,60 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 27,38 9,13 0,40 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 155,98 51,99 2,29 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 156,21 52,07       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 363,61 22,7256       

Загальна 

сума 
15 1300,11         

y12 –кут природного укосу МПК 

Фактор A 3 28,43 9,48 1,85 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 22,73 7,58 1,48 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 44,68 14,89 2,91 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 41,22 13,74 2,69 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 9,28 3,09       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 81,86 5,1159       

Загальна 

сума 
15 228,18         
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Продовж. дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 

y13 –оцінка процесу пресування 

Фактор A 3 7,09 2,36 6,88 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 8,59 2,86 8,33 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 43,59 14,53 42,27 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 2,84 0,95 2,76 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 3,34 1,11       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 5,50 0,3438       

Загальна 

сума 
15 70,97         

y14 – зовнішній вигляд таблеток-ядер 

Фактор A 3 7,63 2,54 10,17 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 6,63 2,21 8,83 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 25,13 8,38 33,50 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 5,13 1,71 6,83 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 1,38 0,46       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 4,00 0,25       

Загальна 

сума 
15 49,88         

y15 – однорідність маси 

Фактор A 3 1,73 0,58 16,62 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 0,29 0,10 2,75 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,77 0,26 7,37 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,76 0,25 7,30 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,70 0,23       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,55 0,0347       

Загальна 

сума 
15 4,80         
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Продовж. дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 

y16 – розпадання 
Фактор A 3 0,77 0,26 93,28 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 2,23 0,74 271,96 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 3,01 1,00 366,88 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,08 0,03 9,63 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,11 0,04       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,04 0,0027       

Загальна сума 15 6,24         

y17 – стираність 
Фактор A 3 0,23 0,08 115,82 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 0,31 0,10 156,89 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,06 0,02 31,58 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,09 0,03 44,33 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,03 0,01       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,01 0,0007       

Загальна сума 15 0,73         

y18 – стійкість до роздавлювання таблеток-ядер 
Фактор A 3 5275,09 1758,36 4,64 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 1918,84 639,61 1,69 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 3162,09 1054,03 2,78 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 631,84 210,61 0,56 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 568,09 189,36       

Помилка 

всередині 

комірки 

16 6057,50 378,5938       

Загальна сума 15 17613,47         

D – функція бажаності 
Фактор A 3 0,74 0,25 25,58 3,24 αi ≠ 0 

Фактор B 3 0,73 0,24 25,12 3,24 βj ≠ 0 

Фактор C 3 0,79 0,26 27,22 3,24 γk ≠ 0 

Фактор D 3 0,34 0,11 11,52 3,24 δl ≠ 0 

Залишок 3 0,19 0,06      

Помилка 

всередині 

комірки 

16 0,16 0,0097      

Загальна сума 15 2,94         
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Результати кінетики вивільнення таблеток «Ексфорж 10 мг/160 мг, 

вкритих плівковою оболонкою» 

 

Буферне середовище рН 1,2 

АФІ Амлодипін Валсартан 

Час 

вивільнення, 

хв 

0 5 10 15 30 0 15 30 45 60 90 

Кількість 

АФІ, що 

перейшла в 

розчин, % 

0 51,4 71,2 74,4 74,3 0 7,3 14,4 19,9 24,4 30,2 

Буферне середовище рН 4,5 

АФІ Амлодипін Валсартан 

Час 

вивільнення, 

хв 

0 15 30 45 60 90 120 0 15 30 45 60 90 

Кількість 

АФІ, що 

перейшла в 

розчин, % 

0 23,9 45,7 61,0 71,8 81,9 87,1 0 43,2 65,1 77,3 84,6 91,5 

Буферне середовище рН 6,8 

АФІ Амлодипін Валсартан 

Час 

вивільнення, 

хв 

0 5 10 15 20 30 0 5 10 15 

Кількість 

АФІ, що 

перейшла в 

розчин, % 

0 41,4 72,4 82,8 87,4 90,0 0 83,4 96,9 98,0 
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Таблиця Е.2 

 

Результати кінетики вивільнення таблеток амлодипіну з валсартаном, які 

вкриті плівковою оболонкою в кількості 0,01 г/таблетку на основі ГПМЦ 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 10 20 30 45 

1,2 Амлодипін 0 51,48 69,45 76,02 79,08 

Валсартан 0 2,42 6,80 12,03 17,88 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 10 20 30 45 60 

4,5 Амлодипін 0 13,31 33,30 50,31 64,87 71,57 

Валсартан 0 19,92 42,47 59,95 73,81 79,92 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 5 10 20 30 

6,8 Амлодипін 0 46,48 63,60 72,06 77,72 

Валсартан 0 87,38 96,02 99,62 98,69 

 

Таблиця Е.3 

Результати кінетики вивільнення таблеток амлодипіну з валсартаном, які 

вкриті плівковою оболонкою в кількості 0,012 г/таблетку на основі ГПМЦ 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 10 20 30 45 

1,2 Амлодипін 0 48,79 65,99 73,33 74,65 

Валсартан 0 2,69 5,75 9,22 13,57 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 10 20 30 45 60 

4,5 Амлодипін 0 18,30 42,51 60,49 77,10 81,17 

Валсартан 0 27,63 51,14 66,88 80,28 88,13 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 5 10 20 30 

6,8 Амлодипін 0 45,78 66,32 74,70 78,37 

Валсартан 0 91,22 98,60 100,29 99,93 
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Таблиця Е.4 

Результати кінетики вивільнення таблеток амлодипіну з валсартаном, які 

вкриті плівковою оболонкою в кількості 0,01 г/таблетку на основі ПВС 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 5 10 15 30 

1,2 Амлодипін 0 51,41 71,17 74,39 74,31 

Валсартан 0 4,36 7,32 14,42 24,37 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 10 15 30 60 

4,5 Амлодипін 0 16,56 27,36 50,03 76,19 

Валсартан 0 37,24 49,52 73,82 91,23 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 10 15 30 45 

6,8 Амлодипін 0 73,27 85,48 90,40 91,63 

Валсартан 0 81,35 97,76 98,84 99,11 

 

Таблиця Е.5 

Результати кінетики вивільнення таблеток амлодипіну з валсартаном, які 

вкриті плівковою оболонкою в кількості 0,012 г/таблетку на основі ПВС 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 10 20 30 45 

1,2 Амлодипін 0 48,34 65,09 73,29 77,91 

Валсартан 0 2,55 3,76 5,96 9,15 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 10 20 30 45 60 

4,5 Амлодипін 0 17,56 36,64 51,66 73,43 84,39 

Валсартан 0 30,48 47,45 59,28 72,61 79,55 

 

рН 

буферного 

середовища 

АФІ Час розчинення, хв/ 

Кількість АФІ, що перейшла в розчин 

0 5 10 20 30 

6,8 Амлодипін 0 50,92 83,88 103,20 105,83 

Валсартан 0 92,50 97,86 99,06 99,09 
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Додаток Ж 

Результати дослідження фотостабільності таблеток амлодипіну з валсартаном 

 

Показник МКЯ Контрольний 

зразок 

(таблетки, 

загорнуті в 

фольгу 

алюмінієву 

Таблетки без 

пакування 

Таблетки у 

первинному 

пакуванні 

Таблетки у 

вторинному 

пакуванні 

Опис Таблетки 

круглої форми з 

двоопуклою 

поверхнею, з 

рискою з однієї 

сторони, вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

світло-жовтого 

кольору з 

коричневим 

відтінком. 

Таблетки 

круглої форми з 

двоопуклою 

поверхнею, з 

рискою з однієї 

сторони, вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

світло-жовтого 

кольору з 

коричневим 

відтінком. 

Таблетки 

круглої форми з 

двоопуклою 

поверхнею, з 

рискою з однієї 

сторони, вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

світло-жовтого 

кольору з 

коричневим 

відтінком. 

Таблетки 

круглої форми з 

двоопуклою 

поверхнею, з 

рискою з однієї 

сторони, вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

світло-жовтого 

кольору з 

коричневим 

відтінком. 

Супровідні 

домішки  

амлодипіну 

домішка D  

валсартану 

домішка B 

будь-якої домішки 

сума домішок 

 

 

 

0,1427 

 

0,006 

0,03 

0,255 

 

 

 

0,25 

 

0,01 

0,03 

0,25 

 

 

 

0,238 

 

0,01 

0,03 

0,245 

 

 

 

0,233 

0,01 

 

0,03 

0,24 

Розчинення 

Амлодипін 

Валсартан 

 

83,81 

94,00 

 

81,9 

97,3 

 

82,7 

94,2 

 

82,43 

95,1 

Кількісне 

визначення 

Амлодипін 

Валсартан 

 

 

9,57 

156,3 

 

 

9,8 

155,8 

 

 

9,79 

156,0 

 

 

9,65 

155,9 
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Додаток З 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

МКЯ на препарат «Амлосартан 10 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою» 

НАЗВА 

ПОКАЗНИКА 
ВИМОГИ  НД 

МЕТОДИ 

КОНТРОЛЮ за НД 

Опис Таблетки круглої форми з двоопуклою 

поверхнею, з рискою з однієї сторони, вкриті 

плівковою оболонкою, жовто-коричневого 

кольору 

За п. 1, (візуально)  

 

**Ідентифікація 

Амлодипін 

 

 

 

 

 

Валсартан 

На хроматограмі випробовуваного 

розчину (b), отриманій в розділі «Кількісне 

визначення», час утримування піка 

амлодипіну має співпадати з часом 

утримування піка амлодипіну на 

хроматограмі розчину порівняння (b) з 

точністю  2 %. 

На хроматограмі випробовуваного 

розчину (b), отриманій в розділі «Кількісне 

визначення», час утримування піка валсартану 

має співпадати з часом утримування піка 

валсартану на хроматограмі розчину 

порівняння (b) з точністю  2 % 

За п. 2.1,  

ДФУ*, 2.2.29, 2.2.46 

 

 

 

 

 

За п. 2.2,  

ДФУ*, 2.2.29, 2.2.46 

**Середня маса Від 0,333 г до 0,367 г (0,350 г ± 5%) За п. 3, ДФУ*, 2.9.5 

**Супровідні домішки  

амлодипіну домішка D  

валсартану домішка B 

будь-якої домішки 

сума домішок 

 

Не більше 0,5 %, 

не більше 0,2 %, 

не більше 0,2 %, 

не більше 2,0 % 

За п. 4,  

ДФУ*, 2.2.29, 2.2.46 

**Розчинення 

Амлодипін 

Валсартан 

 

Не менше 75 % (Q) за 30 хв  

Не менше 75 % (Q) за 30 хв 

За п. 5, ДФУ*, 2.9.3,  

ДФУ*, 2.2.29, 2.2.46 

**Однорідність  

дозованих одиниць 

Має витримувати вимоги За п. 6, ДФУ*, 2.9.40, 

2.2.29, 2.2.46 

Мікробіологічна  

чистота 

Критерій прийнятності: загальне число 

аеробних мікроорганізмів (TAMC) - 

103 КУО/г; загальне число дріжджових та 

пліснявих грибів (TYMC) - 102 КУО/г. 

Відсутність Еscherichia coli в 1 г 

За п. 7, ЄФ*, 2.6.12, 

2.6.13, 5.1.4.  

 

**Кількісне визначення 

Амлодипін 

Валсартан 

 

Від 9,5 мг до 10,5 мг в одній таблетці 

Від 152,0 мг до 168,0 мг в одній таблетці 

За п. 8,  

ДФУ*, 2.2.29, 2.2.46 
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Таблиця К.2 

МКЯ на препарат «Амлосартан 5 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою 

оболонкою» 

НАЗВА 

ПОКАЗНИКА 
ВИМОГИ  НД 

МЕТОДИ 

КОНТРОЛЮ за НД 

Опис Таблетки круглої форми з двоопуклою 

поверхнею, вкриті плівковою оболонкою, 

жовто-коричневого кольору 

За п. 1, (візуально) 

Ідентифікація 

Амлодипін 

 

 

 

 

 

Валсартан 

На хроматограмі випробовуваного 

розчину (b), отриманій в розділі «Кількісне 

визначення», час утримування піка 

амлодипіну має співпадати з часом 

утримування піка амлодипіну на хроматограмі 

розчину порівняння (b) з точністю  2 %. 

На хроматограмі випробовуваного 

розчину (b), отриманій в розділі «Кількісне 

визначення», час утримування піка валсартану 

має співпадати з часом утримування піка 

валсартану на хроматограмі розчину 

порівняння (b) з точністю  2 % 

За п. 2.1,  

ДФУ*, 2.2.29, 

2.2.46 

 

 

 

 

 

За п. 2.2,  

ДФУ*, 2.2.29, 

2.2.46 

Середня маса Від 0,333 г до 0,367 г (0,350 г ± 5%) За п. 3, ДФУ*, 2.9.5 

Супровідні домішки  

амлодипіну домішка D  

валсартану домішка B 

будь-якої домішки 

сума домішок 

  

Не більше 0,5 %, 

не більше 0,2 %, 

не більше 0,2 %, 

не більше 2,0 % 

За п. 4,  

ДФУ*, 2.2.29, 

2.2.46 

 

Розчинення Амлодипін 

Валсартан 

 

Не менше 75 % (Q) за 30 хв  

Не менше 75 % (Q) за 30 хв 

За п. 5, ДФУ*, 

2.9.3,  2.2.29, 2.2.46 

Однорідність  

дозованих одиниць 

Має витримувати вимоги За п. 6, ДФУ*, 

2.9.40, 2.2.29, 2.2.46 

Мікробіологічна  

чистота 

Критерій прийнятності: загальне число 

аеробних мікроорганізмів (TAMC) - 

103 КУО/г; загальне число дріжджових та 

пліснявих грибів (TYMC) - 102 КУО/г. 

Відсутність Еscherichia coli в 1 г 

За п. 7, ЄФ*, 2.6.12, 

2.6.13, 5.1.4.  

 

Кількісне визначення 

Амлодипін 

Валсартан 

 

Від 4,75 мг до 5,25 мг в одній таблетці 

Від 152,0 мг до 168,0 мг в одній таблетці 

За п. 8,  

ДФУ*, 2.2.29, 

2.2.46 

  



195 

 
Додаток Л 
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Додаток М 

Перелік специфічних домішок у таблетках амлодипіну з валсартаном 

Назва домішки Можливі шляхи 

утворення 

Формула 

1 2 3 

Амлодипіну  

домішка А (EPh) 

3-етил-5-метил-(4RS)-4-(2-

хлорофеніл)-2-[[2-(1,3-

діоксо-1,3-дигідро-2Н-

ізоіндол-2-іл)-етокси]-

метил]-6-метил-1,4-

дигідропіридин-3,5-

дикарбоксилат 

В процесі синтезу 

субстанції 

амлодипіну 

бесилату, як 

вихідний матеріал 

 

Амлодипіну  

домішка В (EPh) 

3-етил-5-метил-(4RS)-4-

(2-хлорофеніл)-6-метил-2-

[[2-[[2-метилкарбомоїл)-

бензоїл]-аміно]-етокси]-

метил]-1,4-

дигідропіридин-3,5-

дикарбоксилат 

В процесі синтезу 

субстанції 

амлодипіну 

бесилату, як 

можливий 

проміжний продукт 

 

Амлодипіну  

домішка С (EPh) 

Етилметил-(4RS)-2,6-біс-

[(2-аміноетокси)-метил]-

4-(2-хлорофеніл)-1,4-

дигідропіридин-3,5-

дикарбоксилат 

В процесі синтезу 

субстанції 

амлодипіну 

бесилату, як 

можливий 

проміжний продукт 

 
Амлодипіну  

домішка D (EPh ) 

3-етил-5-метил-2-[(2-

аміноетокси)-метил]-4(2-

хлорофеніл)-6-

метилпіридин-3,5-

дикарбоксилат 

Продукт окиснення 

субстанції 

амлодипіну 

бесилату 

 

Амлодипіну 

домішка Е (EPh) 

Диетил-(4RS)-2-[(2-

аміноетокси)-метил]-4-(2-

хлорофеніл)-6-метил]-1,4-

дигідропіридин-3,5-

дикарбоксилат 

В процесі синтезу 

субстанції 

амлодипіну 

бесилату, як 

можливий 

проміжний продукт 
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Продовж. дод. М 

1 2 3 

Амлодипіну  

домішка F (EPh) 

Диметил-(4RS)-2-[(2-

аміноетокси)-метил]-4-(2-

хлорофеніл)-6-метил]-1,4-

дигідропіридин-3,5-

дикарбоксилат 

В процесі синтезу 

субстанції 

амлодипіну 

бесилату, як 

можливий 

проміжний продукт 

 

Амлодипіну  

домішка G (EPh) 

Диметил-(4RS)-2,6-

диметил-4-(2-

хлорофеніл)-1,4-

дигідропіридин-3,5-

дикарбоксилат 

В процесі синтезу 

субстанції 

амлодипіну 

бесилату, як 

можливий 

проміжний продукт 

 
Амлодипіну  

домішка Н (EPh) 

2-[[2-[[(4RS)-4-(2-

хлорофеніл)-3-

етоксикарбоніл)-5-

(метоксикарбоніл)]-6-

метил-1,4-

дигідропіридин-2-їл]-

метокси]-етил]-

карбомоїл]-бензойна 

кислота 

В процесі синтезу 

субстанції 

амлодипіну 

бесилату, як 

можливий 

проміжний продукт 

 

Валсартану  

домішка А (EPh) 

(2R)-3-метил-2-

[пентаноїл-[[2’-(1H-

тетразол-5-їл)-біфеніл-4-

їл]-метил]-аміно]-

бутанова кислота 

В процесі синтезу 

субстанції 

валсартану, R-

ізомер валсартану 

 

Валсартану  

домішка В (EPh)  

(Валсартану домішка C 

(USP)) 

Бензил-(2S)-3-метил-2-

[пентаноїл-[[2’-(1H-

тетразол-5-їл)-біфеніл-4-

їл]-метил]-аміно]-

бутаноат 

В процесі синтезу 

субстанції 

валсартану, як 

можливий 

проміжний продукт 

 

Валсартану  

домішка C (EPh)  

(Валсартану домішка В 

(USP)) 

(2S)-2-[бутаноїл-[[2’-(1H-

тетразол-5-їл]-аміно]-3-

метилбутанова кислота 

В процесі синтезу 

субстанції 

валсартану, як 

можливий 

проміжний продукт і 

продукт окиснення 

субстанції  
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

Дослідження стабільності препарату «Амлосартан 10 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою»,  

технологія сухої грануляції 

(довгострокові умови зберігання) 

 

С
ер

ія
 

Температура (25 ± 2)°С, ВВ (60 ± 5) % RH 

Т
ер

м
ін

 в
и

в
ч

ен
н

я
 

В
и

сн
о
в

к
и

 п
о
 з

б
ер

іг
а
н

н
ю

 

Опис 
Таблетки круглої 

форми з 
двоопуклою 
поверхнею, з 

рискою з однієї 
сторони, вкриті 

плівковою 
оболонкою, 

світло-жовтого 
кольору з 

коричневим 
відтінком. 

Ід
ен

т
и

ф
ік

а
ц

ія
*
 

М
ає

 в
ід

п
о
в
ід

ат
и

 в
и

м
о
га

м
  

С
ер

ед
н

я
 м

а
са

 

В
ід

 0
,3

3
3
 г

 д
о
 0

,3
6
7
 г

  

(0
,3

5
0
 г

 ±
 5

 %
) 

Однорідність 

дозованих 

одиниць* 

Має відповідати 

вимогам 

Розчинення 

Не менше 75 

% за 30 хв. 

Кількісне  

визначення 

Супровідні домішки 

М
ік

р
о
б
іо

л
о
г
іч

н
а
  

ч
и

ст
о
т
а
*
*

 

М
ає

 в
ід

п
о
в
ід

ат
и

 в
и

м
о
га

м
 

А
м

л
о
д
и

п
ін

у 
д
о
м

іш
к

и
 

D
 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,5

 %
 

В
а

л
са

р
т

а
н

у 
д
о
м

іш
к

а
 

В
  

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,2

 %
 

Б
уд

ь
-я

к
о

ї 
д
о
м

іш
к

и
 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,2

 %
 

С
ум

а
 д

о
м

іш
о
к

 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
2
,0

 %
 

А
м

л
о
д
и

п
ін

 

В
ід

 9
,5

 м
г 

д
о
 1

0
,5

 

м
г 

в
 о

д
н

ій
 

та
б

л
ет

ц
і 

В
а
л

са
р
т

а
н

 

В
ід

 1
5
2
,0

 м
г 

д
о
 

1
6
8
,0

 м
г 

в
 о

д
н

ій
 

та
б

л
ет

ц
і 

А
м

л
о
д
и

п
ін

 

В
а
л

са
р
т

а
н

 

А
м

л
о
д
и

п
ін

 

В
а

л
са

р

т
а
н

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С
ер

ія
 1

  

Відповідає Відпов. 0,356 Відпов. Відпов. 83,81 94,0 9,57 156,3 0,14 0,006 0,03 0,25 Відпов. - Придатн 

Відповідає Відпов. 0,350 - - 86,1 95,2 9,6 152,9 0,15 НМВ НМВ 0,15 - 3 міс Придатн 

Відповідає - 0,357 - - 82,4 96,5 9,8 155,8 0,25 НМВ НМВ 0,25 - 6 міс Придатн 

Відповідає - 0,354 - - 84,9 96,2 9,8 159,5 0,10 НМВ НМВ 0,10 - 9 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,350 Відпов. Відпов. 81,9 95,8 9,7 163,8 0,07 0,01 0,02 0,15 Відпов. 12 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,356 - - 91,0 101,5 9,8 153,6 0,07 0,01 0,03 0,16 - 18 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,351 Відпов. Відпов. 83,1 95,3 9,8 158,9 0,18 0,01 0,03 0,20 Відпов. 24 міс Придатн 
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Продовж. табл. Н.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С
ер

ія
 2

 

Відповідає Відпов. 0,349 Відпов. Відпов. 91,6 97,8 10,15 159,1 0,05 0,03 0,03 0,15 Відпов. - Придатн 

Відповідає - 0,354 - - 89,7 99,3 10,05 160,4 0,05 0,03 0,01 0,09 - 3 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,351 - - 85,3 100,8 10,0 164,0 0,06 0,02 НМВ 0,08 - 6 міс Придатн 

Відповідає - 0,355 - - 87,4 100,1 9,70 155,1 0,10 НМВ НМВ 0,10 - 9 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,345 Відпов. Відпов. 90,1 100,9 10,1 163,8 0,25 НМВ НМВ 0,25 Відпов. 12 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,348 - - 94,1 94,9 10,1 166,7 0,36 0,04 0,03 0,44 - 18 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,350 Відпов. Відпов. 88,7 95,5 9,60 159,7 0,18 0,02 0,03 0,23 Відпов. 24 міс Придатн 

С
ер

ія
 3

 

Відповідає Відпов. 0,357 Відпов. Відпов. 90,4 99,3 9,68 157,0 НМВ 0,023 0,029 0,094 Відпов. - Придатн 

Відповідає - 0,355 - - 87,3 88,2 9,80 159,6 НМВ 0,02 НМВ 0,02 - 3 міс Придатн 

Відповідає - 0,35 - - 86,5 91,6 10,0 158,5 0,06 0,02 НМВ 0,08 - 6 міс Придатн 

Відповідає - 0,351 - - 85,9 90,8 10,0 159,3 0,13 НМВ НМВ 0,13 - 9 міс  Придатн 

Відповідає Відпов. 0,358 Відпов. Відпов. 83,8 98,9 10,3 165,7 0,16 НМВ НМВ 0,16 Відпов. 12 міс Придатн 

Відповідає - 0,354 - - 82,1 99,4 9,9 158,3 0,11 0,03 0,01 0,14 - 18 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,350 Відпов. Відпов. 82,2 97,1 9,6 155,4 0,14 0,01 0,03 0,24 Відпов. 24 міс Придатн 
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Таблиця Н.2 

Дослідження стабільності препарату «Амлосартан 10 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою»,  

технологія сухої грануляції 

(проміжні умови зберігання) 
 

С
ер

ія
 

Температура (30 ± 2)°С, ВВ (65 ± 5) % RH 

Т
ер

м
ін

 в
и

в
ч

ен
н

я
 

В
и

сн
о
в

к
и

 п
о
 з

б
ер

іг
а
н

н
ю

 

Опис 

Таблетки круглої 

форми з 

двоопуклою 

поверхнею, з 

рискою з однієї 

сторони, вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

світло-жовтого 

кольору з 

коричневим 

відтінком. 

Ід
ен

т
и

ф
ік

а
ц

ія
*
 

М
ає

 в
ід

п
о
в
ід

ат
и

 в
и

м
о
га

м
  

С
ер

ед
н

я
 м

а
са

 

В
ід

 0
,3

3
3
 г

 д
о
 0

,3
6
7
 г

  

(0
,3

5
0
 г

 ±
 5

 %
) 

Однорідність 

дозованих 

одиниць* 

Має 

відповідати 

вимогам 

Розчинення 

Не менше 75 

% за 30 хв. 

Кількісне  

визначення 

Супровідні домішки 

М
ік

р
о
б
іо

л
о
г
іч

н
а
  

ч
и

ст
о
т
а
*
*

 

М
ає

 в
ід

п
о
в
ід

ат
и

 в
и

м
о
га

м
 

А
м

л
о
д
и

п
ін

у 
д
о
м

іш
к

и
 D

 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,5

 %
 

В
а
л

са
р
т

а
н

у 
д
о
м

іш
к

а
 В

  

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,2

 %
 

Б
уд

ь
-я

к
о

ї 
д
о
м

іш
к

и
 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,2

 %
 

С
ум

а
 д

о
м

іш
о
к

 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
2
,0

 %
 

А
м

л
о
д
и

п
ін

 

В
ід

 9
,5

 м
г 

д
о
 1

0
,5

 м
г 

в
 о

д
н

ій
 т

аб
л
ет

ц
і 

В
а
л

са
р
т

а
н

 

В
ід

 1
5
2
,0

 м
г 

д
о
 

1
6
8
,0

 м
г 

в
 о

д
н

ій
 

та
б

л
ет

ц
і 

А
м

л
о
д
и

п
ін

 

В
а
л

са
р
т

а
н

 

А
м

л
о
д
и

п

ін
 

В
а
л

са
р
т

а
н

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С
ер

ія
 1

  

Відповідає Відпов. 0,356 Відпов. Відпов. 83,81 94,0 9,57 156,3 0,14 0,006 0,03 0,25 Відпов. - Придатн 

Відповідає Відпов. 0,355 - - 85,30 98,50 9,65 157,2 0,23 НМВ НМВ 0,23 - 3 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,358 - - 82,91 93,82 9,80 156,0 0,10 НМВ НМВ 0,10 - 6 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,350 - - 81,36 94,23 9,80 157,9 0,12 0,01 0,003 0,23 - 9 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,352 Відпов. Відпов. 80,02 95,40 9,70 154,3 0,15 0,01 0,003 0,29 Відпов. 12 міс Придатн 

С
ер

ія
 2

 

Відповідає Відпов. 0,349 Відпов. Відпов. 91,6 97,8 10,15 159,1 0,05 0,03 0,03 0,15 Відпов. - Придатн 

Відповідає Відпов 0,354 - - 89,5 99,2 9,99 160,7 0,04 0,02 0,01 0,09 - 3 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,350 Відпов Відпов 90,6 100,5 10,0 164,4 0,09 0,02 НМВ 0,11 - 6 міс Придатн 

Відповідає Відпов 0,348 - - 85,0 97,3 9,80 158,0 0,40 НМВ НМВ 0,40 - 9 міс Придатн 

Відповідає Відпов. 0,356 Відпов. Відпов. 83,2 96,1 10,0 161,9 0,49 НМВ НМВ 0,49 Відпов. 12 міс Придатн 
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Продовж. табл. Н.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С
ер

ія
 3

 

Відповідає Відпов. 0,357 Відпов. Відпов. 90,4 99,3 9,68 157,0 НМВ 0,023 0,029 0,094 Відпов. - Придатн 

Відповідає - 0,350 - - 85,9 89,9 9,80 158,6 НМВ 0,02 НМВ 0,02 - 3 міс Придатн 

Відповідає Відпов 0,354 - - 83,9 92,8 10,0 157,8 0,07 0,02 НМВ 0,09 - 6 міс Придатн 

Відповідає - 0,348 - - 82,6 95,3 10,4 165,7 0,12 НМВ НМВ 0,12 - 9 міс  Придатн 

Відповідає Відпов. 0,358 Відпов. Відпов. 81,9 100,5 10,3 165,5 0,24 НМВ НМВ 0,24 Відпов. 12 міс Придатн 
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Таблиця Н.3 

Дослідження стабільності препарату «Амлосартан 10 мг/160 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою»,  

технологія сухої грануляції 

(прискорені умови зберігання) 
 

С
ер

ія
 

Температура (40 ± 2)°С, ВВ (75 ± 5) % RH 

Опис 

Таблетки круглої 

форми з 

двоопуклою 

поверхнею, з 

рискою з однієї 

сторони, вкриті 

плівковою 

оболонкою, 

світло-жовтого 

кольору з 

коричневим 

відтінком. 

Ід
ен

т
и

ф
ік

а
ц

ія
*

М
ає

 

в
ід

п
о
в
ід

ат
и

 в
и

м
о
га

м
  

С
ер

ед
н

я
 м

а
са

 

В
ід

 0
,3

3
3
 г

 д
о
 0

,3
6
7
 г

  

(0
,3

5
0
 г

 ±
 5

 %
) 

Однорідність 

дозованих 

одиниць* 

Має 

відповідати 

вимогам 

Розчинення 

Не менше 75 

% за 30 хв. 

Кількісне  

визначення 

Супровідні домішки 

М
ік

р
о
б
іо

л
о
г
іч

н
а
 

ч
и

ст
о
т
а
*
*

 

М
ає

 в
ід

п
о
в
ід

ат
и

 в
и

м
о
га

м
 

Т
ер

м
ін

 в
и

в
ч

ен
н

я
 

В
и

сн
о
в

к
и

 п
о
 з

б
ер

іг
а
н

н
ю

 

А
м

л
о
д
и

п
ін

у 
д
о
м

іш
к

и
 D

 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,5

 %
 

В
а
л

са
р
т

а
н

у 
д
о
м

іш
к

а
 В

  

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,2

 %
 

Б
уд

ь
-я

к
о

ї 
д
о
м

іш
к

и
 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
0
,2

 %
 

С
ум

а
 д

о
м

іш
о
к

 

Н
е 

б
іл

ь
ш

е 
2
,0

 %
 

А
м

л
о
д
и

п
ін

 

В
ід

 9
,5

 м
г 

д
о
 1

0
,5

 м
г 

в
 о

д
н

ій
 т

аб
л
ет

ц
і 

В
а
л

са
р
т

а
н

 

В
ід

 1
5
2
,0

 м
г 

д
о
 

1
6
8
,0

 м
г 

в
 о

д
н

ій
 

та
б

л
ет

ц
і 

А
м

л
о
д
и

п
ін

 

В
а
л

са
р
т

а
н

 

А
м

л
о
д
и

п

ін
 

В
а
л

са
р
т

а
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С
ер

ія
 1

  

Відповідає Відпов. 0,356 Відпов. Відпов. 83,81 94,0 9,57 156,3 0,14 0,006 0,03 0,25 Відпов. - 
Придатни

й 

Відповідає Відпов. 0,354 - - 80,3 89,8 9,50 154,7 0,42 НМВ НМВ 0,42 - 
3 

міс 

Придатни

й 

Відповідає Відпов. 0,358 - - 7,2 12,6 9,50 154,4 1,28 НМВ 0,08 1,46 - 
6 

міс 

Придатни

й 
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Провж. табл. Н.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С
ер

ія
 2

 

Відповідає Відпов. 0,349 Відпов. Відпов. 91,6 97,8 10,15 159,1 0,05 0,03 0,03 0,15 Відпов. - 
Придатни

й 

Відповідає Відпов 0,351 - - 79,9 86,7 9,95 161,7 0,25 0,03 0,05 0,31 - 
3 

міс 

Придатни

й 

Відповідає Відпов. 0,350 - - 3,5 6,6 9,80 167,1 0,70 0,02 0,12 0,84 - 
6 

міс 

Придатни

й 

С
ер

ія
 3

 

Відповідає Відпов. 0,357 Відпов. Відпов. 90,4 99,3 9,68 157,0 НМВ 0,023 0,029 0,094 Відпов. - 
Придатни

й 

Відповідає Відпов. 0,355 Відпов. Відпов. 85,5 88,6 9,70 158,9 0,15 0,02 НМВ 0,17 - 
3 

міс 

Придатни

й 

Відповідає Відпов 0,350 Відпов. Відпов. 8,90 15,3 9,50 154,5 0,78 0,02 0,07 0,93 - 
6 

міс 

Придатни

й 
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Додаток П 
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Додаток Р 

  



207 
 

  



208 
 

 



209 
 

 



210 
 

 



211 
 

 

 


