
Міністерство охорони здоров′я України 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

 

 

Дарзулі Наталя Петрівна 

УДК: 615.453.62:615.322:582.688.3 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

Розробка складу, технології та дослідження таблетованих лікарських 

засобів на основі екстракту грушанки круглолистої  

 

Спеціальність 15.00.01 – технологія ліків,  

організація фармацевтичної справи та судова фармація  

22 – Охорона здоров’я  

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

 

                                               Н. П. Дарзулі 

___________________________________ 

(підпис, ініціали та прізвище здобувача) 

 

Науковий керівник: Грошовий Тарас Андрійович, доктор фармацевтичних 

наук, професор  

 

 

Львів – 2019  



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Дарзулі Н. П. Розробка складу, технології та дослідження 

таблетованих лікарських засобів на основі екстракту грушанки 

круглолистої. – 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». – Державний вищий навчальний заклад 

«Тернопільський державний медичний університет імені 

І.  Я.  Горбачевського МОЗ України», Тернопіль, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці технології, дослідженню 

сухого екстракту листя грушанки круглолистої та розробці оптимального 

складу та технології таблетованого лікарського засобу на основі сухого 

екстракту з протизапальною, антимікробною, діуретичною та 

нефропротекторною діями для лікування запальних захворювань 

сечовивідної системи. 

Проаналізовано та систематизовано дані літературних джерел щодо 

етіології та патогенезу інфекційних захворювань сечовивідної системи та 

сучасного стану їх фармакотерапії в Україні та світі. Узагальнено дані 

наукової літератури щодо застосування листя грушанки круглолистої у 

фармакотерапії інфекційних захворювань сечовивідної системи . 

Обґрунтована доцільність створення раціональних ТЛФ на основі 

екстракту листя грушанки круглолистої для комплексного лікування 

інфекційних захворювань сечовивідної системи, та в якості препарату, який 

можна вживати тривалий час для збільшення тривалості ремісії. Проведено 

аналіз та систематизовано наукові дані щодо сучасного стану виробництва 

та дослідження таблетованих ЛП в Україні та світі. 

Наведено характеристику листя грушанки круглолистої, сухого 

екстракту даної ЛРС та ДР, які визначають технологію виробництва 

таблеток методом прямого пресування. Описано та обґрунтовано вибір 
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фізико-хімічних, фармако-технологічних мікробіологічних та біологічних 

методів дослідження для досягнення поставленої мети. 

Проведено дослідження ринку ЛЗ та дієтичних добавок, що 

використовуються для лікування інфекційних захворювань сечовивідної 

системи, підтверджено актуальність розробки таблетованого ЛЗ на основі 

ЛРС – листя грушанки круглолистої. 

Викладено результати з розробки технології та дослідження сухого 

екстракту листя грушанки круглолистої. При розробці екстракту листя 

грушанки круглолистої першочерговим було вивчення основних 

технологічних властивостей подрібненої ЛРС (втрата в масі при 

висушуванні, насипна густина до і після усадки, коефіцієнти набухання та 

поглинання), вибору методу екстракції і концетрації екстрагенту для 

максимального вилучення БАР з рослинного матеріалу. Експериментально 

обгрунтовано вибір оптимальних умов екстрагування рослинного матеріалу. 

Витяжки з ЛРС отримано методом модифікованої ремацерації з 

перемішуванням, співвідношення сировина – екстрагент (1:10). 

Проведено дослідження з вибору оптимальної концентрації 

екстрагенту для отримання максимальної кількості діючих речовин у водно-

спиртових витяжках листя грушанки круглолистої. В якості екстрагенту 

досліджували етанол в різних концентраціях. Кількісне визначення вмісту 

поліфенолів в спиртових витяжках в перерахунку на пірогалол проводили 

спектрофотометричним методом, при довжини хвилі 760 нм. Кількісне 

визначення вмісту суми флавоноїдів в спиртових витяжках в перерахунку 

на гіперозид проводили спектрофотометричним методом, при довжині хвилі 

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

витяжках листя грушанки круглолистої показують, що найбільша кількість  

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

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

сухого екстракту листя грушанки круглолистої. 

Технологія сухого екстракту листя грушанки круглолистої передбачає 

проведення послідовних операцій: одержання витяжки і її очищення; 
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згущування витяжки; висушування згущеної витяжки, при цьому операцію 

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

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

схему отримання сухого екстракту листя грушанки круглолистої.  

Вивчено фармако-технологічні властивості сухого екстракту 

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

який слугує АФІ при створенні таблетованої ЛФ. Результати підтвердили 

можливість отримання таблеток на основі сухого екстракту листя грушанки 

круглолистої методом прямого пресування. 

Доведено антимікробну, протизапальну, діуретичну та 

нефропротекторну дію сухого екстракту листя грушанки круглолистої. 

Визначно та експериментально обґрунтовано середньотерапевтичну добову 

дозу сухого екстракту листя грушанки круглолистої в кількості 1680 мг на 

добу. 

Представлено результати досліджень з розробки оптимального складу 

та раціональної технології таблеток на основі екстракту грушанки 

круглолистої для лікування інфекційних захворювань сечовивідної системи, 

застосовуючи математичне планування експерименту.  При розробці складу 

таблеток з сухим екстрактом грушанки круглолистої, які одержують 

методом прямого пресування, з метою вибору оптимальних ДР, нами було 

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

порядку. На підставі дисперсійного аналізу експериментальних даних 

робили висновки про статистичну значущість впливу вивчених факторів на 

фармако-технологічні властивості порошкових мас для таблетування і 

готових таблеток (текучість, вільну насипну густину до і після усадки, 

процес засипки мас для таблетування, середню масу таблеток, процес 

пресування, однорідність маси, стійкість до роздавлювання, стираність та 

розпадання таблеток). За кожним параметром, використовуючи критерій 

Дункана будували ранжовані ряди переваг. 

 Отже, з групи наповнювачів на основі неорганічних солей найкращі 

показники якості порошкових мас для таблетування та готових таблеток 



5 

забезпечує неусілін US 2, з групи змащуючих речовин – магнію стеарат, з 

групи розпушуючих речовин – натрію кроскармелоза. Найкращі результати 

в групі наповнювачів на основі МКЦ показав prosolv EASYtab SP, а з групи 

наповнювачів на основі цукрів – фловлакс та таблетоза 80.  

Вище перелічені ДР відібрано для подальших досліджень з метою 

розробки оптимального складу таблеток на основі екстракту грушанки 

круглолистої. За допомогою методу випадкового балансу вивчено вплив 7 

кількісних факторів на фармако-технологічні властивості порошкових мас 

для таблетування і готових таблеток. 

Відібрані найбільш значущі фармацевтичні фактори підлягали більш 

детальному дослідженню при розробці оптимального складу та технології 

досліджуваних таблеток екстракту листя грушанки круглолистої  кожна з 

яких вивчалася на п’яти рівнях за допомогою симетричного ротатабельного 

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

середньої маси запропонованих таблеток до 0,6 г використовували 

МКЦ  112, кількість якої в кожній серії дослідів була різною.  

Теоретично обґрунтований оптимальний склад був підтверджений в 

промислових умовах і характеризується фармако-технологічними 

показниками, що відповідають вимогам ДФУ. 

Одержаний продукт – таблетки коричневатого кольору з поодинокими 

коричневими мозаїчними вкрапленнями, гіркі на смак і з слабким 

характерним запахом. За фармако-технологічними показниками розроблені 

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

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

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

На підставі аналізу отриманих даних встановлено оптимальний склад 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої масою 0,6 г: сухий 

екстракт листя грушанки круглолистої – 0,3 г, неусілін US 2 – 0,024 г, 

prosolv EASYtab SP – 0,072 г, натрію кроскармелоза – 0,042 г, таблетоза 80 

– 0,042 г, vivapur 112 – 0,114 г, магнію стеарат – 0,006 г. Розроблено 

технологічну схему виробництва таблеток.  
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Для ідентифікації БАР в ЛРС, сухому екстракті та таблетках було 

використано метод ТШХ. При хроматографуванні використовували 

хроматографічні пластинки «Silica gel F 254» фірми «Merck», Німеччина та 

систему розчинників мурашина кислота безводна Р – вода Р – етилацетат Р 

(10:10:80), в якості реактиву для проявлення використовували розчини: 

10  г/л аміноетилового ефіру дифенілборної кислоти в метанолі та 50 г/л 

макроголу 400 Р в метанолі. 

Результати поетапних досліджень з визначення якісного складу БАР у 

отриманих рослинних екстрактах та досліджуваних таблетках, були 

ідентичними ЛРС, що дозволили обрати в якості маркерів похідні 

гідрохінону та флавоноїди.  

У результаті досліджень в зразках сухого екстракту та розроблених 

таблеток ідентифікаційним показником якості обрано гіперозид та лютеолін 

7-О глікозид та не ідентифіковані зони похідних гідрохінону.  

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

основі ідентифіковано однакові БАР. На хроматограмі випробовуваного 

розчину мають виявлятися дві інтенсивні оранжеві флуоресціюючі зони на 

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

порівняння; дуже інтенсивна синя флуоресціююча зона дещо вище зони 

рутину на хроматограмі розчину порівняння; дві слабші оранжеві 

флуоресціюючі зони, вище зони кверцитрину на хроматограмі розчину 

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

кверцитрину на хроматограмі розчину порівняння, а друга – вище двох 

верхніх оранжевих зон флавоноїдів на хроматограмі випробовуваного 

розчину Кількісне визначення похідних гідрохінону в ЛРС, сухому 

екстракті та таблетках визначали методом абсорбційної спектрофотометрії 

при довжині хвилі 455 нм в перерахунку на арбутин. Кількісне визначення 

гідроксикоричних кислот в ЛРС, сухому екстракті та таблетках визначали 

методом абсорбційної спектрофотометрії при довжині хвилі 500 нм, 

використовуючи питомий показник поглинання розмаринової кислоти, що 

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

таблетках визначали спектрофотометричним методом при довжині хвилі 

420 нм, використовуючи питомий показник поглинання гіперозиду, що 

дорівнює 500. 

Результати кількісного визначення БАР в ЛРС показують, що вміст 

похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути не менше 

3,6  %, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову 

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

не менше 0,57 %. 

Результати кількісного визначення БАР в сухому екстракті показують, 

що вміст похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути не 

менше 10,0 %, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на 

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

гіперозид не менше 1,95%. 

Результати кількісного визначення БАР в таблетках показують, що 

вміст похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути від 

0,025 г до 0,0029 г в таблетці, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку 

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

флавоноїдів в перерахунку на гіперозид від 0,0056 г до 0,0061 г в таблетці. 

Представлено результати з стандартизації сухого екстракту листя 

грушанки круглолистої. Запропоновано проекти МКЯ та ТР на одержаний 

сухий екстракт.  

Відповідно до проекту МКЯ стандартизацію одержаного сухого 

екстракту листя грушанки круглолистої проводять за органолептичними 

показниками, ідентифікацією та кількісним вмістом діючих речовин 

(похідні гідрохінону, гідроксикоричні кислоти, флавоноїди), вмістом 

важких металів, мікробіологічною чистотою.  

Проекти ТР та МКЯ апробовано в умовах виробництва 

ТОВ  «Тернофарм» (акти апробації від 08.02.2018 р. та 15.02.2018 р.). 
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Представлено результати з стандартизації таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої. Запропоновано проекти МКЯ та ТР на розроблені 

таблетки. 

Відповідно до проекту МКЯ запропонований ЛЗ контролюється за 

наступними показниками: «Опис», «Ідентифікація», «Середня маса», 

«Однорідність маси», «Розпадання», «Кількісне визначення», 

«Мікробіологічна чистота», «Упаковка», «Зберігання», «Термін 

придатності».  

Проекти ТР та МКЯ апробовано в умовах виробництва ТОВ 

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

Вивчено стабільність і умови зберігання запропонованого ЛЗ 

протягом 27 місяців. Встановлено термін придатності таблеток 2 роки при 

температурі 25 ± 2°С, вологості 60 ± 5 %, в оригінальній контурно-

чарунковій упаковці по 10 таблеток. 

Проаналізовано та узагальнено результати фармакологічних 

досліджень, якими підтверджено антимікробну активність запропонованого 

ЛЗ. Результати проведених досліджень показали, що досліджуваний об’єкт 

володіє вираженою антимікробною активністю на клінічні штами 

Klebsiella  spp, E. coli, S. haemolyticus. Встановлено, що антимікробна 

активність розроблених таблеток на основі екстракту листя грушанки 

круглолистої була близька до дії препарату порівняння (таблеток 

«Фурагін»). 

Дослідження гострої токсичності комбінованих таблеток на основі 

екстракту листя грушанки круглолистої показали, що запропоновані 

таблетки відповідають V класу токсичності згідно загальноприйнятої 

класифікації. 

Ключові слова: технологія, листя грушанки круглолистої, рослинні 

екстракти, таблетки, допоміжні речовини, сечовидільна система, математичне 

планування експерименту. 
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SUMMARY 

Darzuli N. P. Development of composition, technology and research of tablet 

formulations of Pyrola rotundifolia extract. – Qualifying research paper, manuscript 

copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Pharmaceutical Sciences, specialty 15.00.01 

"Technology of Drugs, Organization of Pharmaceutical Business and Forensic 

Pharmacy". – I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, 2019. 

The thesis paper focuses on the progress of technology, research of the dry Pyrola 

rotundifolia leaf extract and development of the best composition and technology of a 

tablet formulation on the basis of a dry extract having anti-inflammatory, antimicrobial, 

diuretic, and nephroprotective effects for treatment of inflammatory diseases of the urinary 

system. 

The data of literary sources concerning the etiology and pathogenesis of infectious 

diseases of the urinary system and the current state of their pharmacotherapy in Ukraine 

and in the world have been analyzed and systematized. The data of scientific literature on 

the application of Pyrola rotundifolia leaf in the pharmacotherapy of infectious diseases of 

the urinary system has been generalized. 

The expediency of creating rational TFs based on the Pyrola rotundifolia leaf 

extract for the integrated treatment of infectious diseases of the urinary system and as a 

drug for a long-term supportive therapy has been substantiated. The scientific data on the 

current status of production and investigation of the TFs in Ukraine and in the world has 

been analyzed and classified. 

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

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

The choice of physicochemical, pharmacological-technological microbiological and 

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

purpose. 

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

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

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

confirmed. 



13 

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

Pyrola rotundifolia leaf extract. In the course of development of Pyrola rotundifolia leaf 

extract, the study focused on the main technological properties of a powdered medicinal 

herb (loss in mass during drying, bulk density before and after shrinkage, swelling and 

absorption factors), selection of extraction and concentration methods for maximum BAS 

removal from a plant material. The choice of optimal extraction conditions for a given 

plant material has been experimentally justified. Medicinal herb extracts were obtained by 

the modified re-maceration method with mixing, ratio of raw material-extractant (1:10). 

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

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

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

Quantitative determination of the polyphenols content in alcohol extracts in terms of 

pyrogallol was performed by the spectrophotometric method, at a wavelength of 760 nm. 

Quantitative determination of the flavonoids content in alcohol extracts in terms of 

hyperoside was performed by the spectrophotometric method, at a wavelength of 410 nm. 

Results of quantitative determination of the BAS content in the hydroalcoholic extract of 

Pyrola rotundifolia leaf indicate that the highest amount of polyphenols and combined 

flavonoids is contained in the extract obtained using 80% ethanol, which has been chosen 

as an extractant for getting a dry leaf extract of Pyrola rotundifolia. 

The technology of the dry Pyrola rotundifolia leaf extract involves carrying out 

successive operations: extracting and purifying; thickening; drying a condensed extract, 

while the thickening was carried out in a vacuum evaporation apparatus, and drying in a 

vacuum-drying cabinet at a temperature of 45 - 50 ºC. A technological scheme for 

obtaining a dry Pyrola rotundifolia leaf extract has been developed. 

The pharmacological and technological properties of the dry Pyrola rotundifolia 

extract (flowability, bulk density before and after shrinkage, etc.), which serves as AFI at 

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

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

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

dry Pyrola rotundifolia leaf extract have been substantiated. They have determined and 
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experimentally validated the average therapeutic daily dosage of the dry leaf extract of 

Pyrola rotundifolia in the amount of 1680 mg per day. 

Results of development of the optimal composition and the rational technology of 

getting tablets on the basis of the Pyrola rotundifolia extract for treatment of infectious 

diseases of the urinary system have been presented, using the mathematical planning of 

the experiment. When developing the composition of tablets made of the dry Pyrola 

rotundifolia extract by the direct pressing method, in order to select the optimal AS, we 

used the Greek-Latin cube of the 2nd order in planning the experiment. The statistical 

significance of impact of the studied factors on the pharmaceutical and technological 

properties of powdered tabletting masses and ready-made tablets (flowability, free bulk 

density before and after shrinkage, filling up masses for tabletting, average weight of 

tablets, pressing, homogeneity of the mass, resistance to crushing, erosion and 

disintegration of tablets) was determined by the dispersive analysis of experimental data. 

For each parameter, they built ranked rows of benefits by the Duncan criterion. 

Therefore, from the group of fillers based on inorganic salts, neusilin US 2 yields 

the best quality indicators of the powdered tabletting masses and ready-made tablets; form 

among the group of lubricants – magnesium stearate, and from among the group of 

disintegrants – сroscarmellose sodium. The best results in the group of SMC fillers, 

prosolv EASYtab SP showed the best result, and from the group of sugar fillers – 

flovlacks and tabletose 80. 

The above AS was selected for further research in order to develop the optimal 

composition of tablets based on the Pyrola rotundifolia extract. Using the random balance 

method, they have identified impact of 7 quantitative factors on the pharmacological and 

technological properties of powdered tabletting masses and ready-made tablets. 

The most important pharmaceutical factors selected were considered in more details 

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

rotundifolia extract; each one was studied at five levels using a symmetric, rotatable 

composite plan of the second order (uniform plan No. 17). To bring the average mass of 

the proposed tablets to 0.6 g, ICC 112 was used, which was different in each series of 

experiments. 
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The theoretically substantiated optimal composition has been confirmed in 

industrial conditions; it is characterized by the pharmacological and technological 

parameters that meet the SPU requirements. 

The product obtained is brownish tablets with rare brown mosaic inclusions, bitter 

in taste, having weak characteristic odor. According to the pharmacological and 

technological parameters, the tablets developed comply with the SPU requirements: an 

average tablet weight is 0.5991 ± 5%, the resistance to crushing is not less than 50 N, the 

erasibility degree is not more than 1%, the tablet weight uniformity – ± 2 %, 

decomposition takes no more than 15 minutes. 

The data analysis allowed the author to determine the optimum composition of 

tablets made of the Pyrola rotundifolia leaf extract having weight of 0.6 grams, the dry leaf 

extract of Pyrola rotundifolia – 0.3 g, neusilin US 2 – 0.024 g, prosolv EASYtab SP – 

0,072 g, croscarmellose sodium – 0,042 g, tabletose 80 – 0.042 g, vivapur 112 – 0.114 g, 

magnesium stearate – 0.006 g. The technological scheme of tablets manufacturing has 

been developed. 

To identify BAS content in the medical herb, dry extract and tablets, the TLC 

method was used. In chromatography, they used chromatographic platea «Silica gel F 254 

by Merck, Germany, and an anhydrous R-water R-ethyl acetate P (10:10:80) solvent 

system, solutions were used as a development reagent: 10 g/l aminomethyl ester of 

diphenyl boric acid in methanol and 50 g/L macrogol 400 P in methanol. 

The results of stage-by-stage studies to determine the qualitative composition of 

BAS in the obtained plant extracts and tables were identical to the medical herb, which 

allowed the author to select hydroquinone derivatives and flavonoids as markers. 

As a result of studies, hyperoside and luteolin 7-O glycoside and non-identified 

zones of hydroquinone derivatives were selected as the indicative quality parameter in 

samples of dry extract and ready-made tablets. 

The identical BAS were identified in the samples of medical herb, dry extract and 

tablets. The test solution chromatogram should show two intensive orange fluorescence 

zones on the level of hyperoside and luteolin-7-O-glucoside zones of the reference 

solution chromatogram; the very intense blue fluorescence zone is slightly above the 

routine area on the reference solution chromatogram; two weaker orange fluorescence 
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zones are above the quaternitor area on the reference solution chromatogram; two 

intensive blue areas – one located below the quaternum area on the reference solution 

chromatogram, and another - above two upper orange areas of flavonoids on the test 

solution chromatogram. The quantitative determination of the hydroquinone derivatives in 

the medical herb, dry extract and tablets was made by the absorption spectrophotometry at 

a wavelength of 455 nm, in terms of arbutin. The quantitative determination of 

hydroxycinnamic acids in the medical herb, dry extract and tablets was made by the 

absorption spectrophotometry at a wavelength of 500 nm using a specific absorption rate 

of rosemary acid equal to 400. 

The quantitative determination of flavonoids in the medical herb, dry extract and 

tablets was made by the spectrophotometric method at a wavelength of 420 nm, using a 

specific absorption index of hyperoside equal to 500. 

The results of the quantitative determination of BAS in the medical herb show that 

the hydroquinone derivatives content in terms of arbutin should not be less than 3.6 %, the 

content of hydroxycinnamic acids in terms of rosemary acid should not be less than 

2.26  %, and the flavonoids content in terms of hyperoside should not be less than 0.57 %. 

The results of quantitative determination of BAS in a dry extract show that the 

hydroquinone derivatives content in terms of arbutin should not be less than 10.0 %, the 

content of hydroxycinnamic acids in terms of rosemary acid should not be less than 5.0 %, 

and the flavonoids content in terms of hyperoside should not be less than 1.95 %. 

The results of the quantitative determination of BAS in tablets show that the 

hydroquinone derivatives content in terms of arbutin should be from 0.025 g to 0.0029 g 

in a tablet, the content of hydroxycinnamic acids in terms of rosemary acid should be from 

0.011 g to 0.015 g in a tablet, and the flavonoids content in terms of hyperoside should be 

from 0.0056 g to 0.0061 g in a tablet. 

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

presented. QCM and TR drafts were proposed for the dry extract. 

According to the QCM draft, standardization of the obtained dry Pyrola rotundifolia 

leaf extract is performed by organoleptic parameters, identification and quantitative 

content of active substances (derivatives of hydroquinone, hydroxycholic acids, and 

flavonoids), heavy metal content, and microbiological purity. 
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QCM and TR drafts have been tested in the production environment of Ternofarm 

LLC (approvals dd. 08.02.2018 and 15.02.2018). 

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

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

According to the QCM draft, the proposed drug is controlled by the following 

indicators: "Description", "Identification", "Average mass", "Homogeneity of mass", 

"Decomposition", "Quantitative determination", "Microbiological purity", "Packaging", 

"Storage", "Shelf life". 

QCM and TR drafts have been tested in the production environment of Ternofarm 

LLC (approvals dd. 12.03.2018 and 19.03.2018). 

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

months. The established shelf life of tablets is 2 years at a temperature of 25 ± 2 °С, 

humidity 60 ± 5%, in the original contour-cell pack of 10 tablets. 

They have analyzed and summarized results of pharmacological studies, which 

confirmed antimicrobial activity of the proposed drug. The research results showed that 

study object has a pronounced antimicrobial effect on clinical strains Klebsiella spp, 

E.  coli, S. haemolyticus. It is established what antimicrobial activity of the tablets on basis 

of the Pyrola rotundifolia leaf extract is close to effect of the reference (Furagin tablets). 

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

extract showed that the proposed tablets correspond to class V toxicity according to the 

generally accepted classification. 

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

diseases of the urinary system, pharmaceutical technology, mathematical planning of the 

experiment. 
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ВСТУП 

Актуальність роботи. Однією з невирішених проблем сучасної медицини 

та фармації є принципи та підходи до лікування захворювань сечовивідних 

шляхів. Беручи до уваги високу поширеність даних захворювань серед всіх 

вікових груп населення, високу ймовірність рецидивів розвиток резистентності до 

антибіотиків та як наслідок перехід в хронічну форму, актуальним є розробка та 

створення ефективних, безпечних, доступних лікарських засобів на основі 

лікарських рослин [57, 91, 93].  

 ЛЗ на основі рослин широко призначаються в комплексній терапії при 

захворюваннях сечовивідних шляхів з метою забезпечення тривалої ремісії [11, 

86, 132]. Оскільки фітопрепарати, як правило не володіють побічними ефектами, 

тому вживати ліки на основі рослин можна тривалий період часу. Дана перевага 

дозволяє їх включати в комплексні схеми лікування при патології сечовивідних 

шляхів [17, 58, 79, 91,105, 111].  

Серед лікарських рослин варто відзначити – грушанку круглолисту, як 

перспективну рослину для одержання фітопрепаратів на її основі [14, 32, 76]. На 

кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ 

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

України» отримано сухий екстракт листя грушанки круглолистої, проведені 

доклінічні дослідження екстракту грушанки круглолистої доказали високу 

протизапальну, діуретичну, антимікробну та нефропротекторну активність [106] 

На фармацевтичному ринку України асортимент рослинних препаратів для 

лікування захворювань сечовивідних шляхів відносно невеликий і 

представлений, в основному, лікарськими зборами. Враховуючи ситуацію на 

ринку, доцільною є розробка нових фітопрепаратів в більш сучасній лікарській 

формі, якою є таблетки [46, 70]. 

Беручи до уваги всі вищезазначені аргументи розробка таблетованої 

лікарської форми на основі екстракту листя грушанки круглолистої для лікування 

захворювань сечовивідних шляхів є актуальною. 

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

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

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: 

«Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення 

лікарських засобів»(номер державної реєстрації 0115U001530). Тема 

дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

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

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування 

складу, опрацювання технології та дослідження таблеток на основі екстракту 

листя грушанки круглолистої. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

–визначити місце фітопрепаратів у лікуванні захворювань сечовидільної системи; 

–провести аналіз та опрацювати інформацію щодо природніх ресурсів, хімічного 

складу, фармакологічних властивостей грушанки круглолистої, на підставі огляду 

літератури обґрунтувати актуальність розробки лікарських засобів на її основі;  

–вивчити асортимент фітопрепаратів, які використовуються для лікування 

захворювань сечовидільної системи на фармацевтичному ринку України; 

– провести стандартизацію та дослідити  фармако-технологічні властивості 

лікарської рослинної сировини – листя грушанки круглолистої; 

– розробити технологію сухого екстракту листя грушанки круглолистої; 

– вивчити фармако-технологічні характеристики досліджуваного екстракту та 

розробити методики його стандартизації; 

– проаналізувати фармакологічну дію сухого екстракту листя грушанки 

круглолистої та обґрунтувати його фармакологічну дозу в таблетках; 

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

порошкових сумішей для таблетування та основні показники якості таблеток; 

– теоретично та експериментально обґрунтувати склад i розробити технологію 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої; 
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– розробити методики якісного і кількісного аналізу біологічно активних речовин 

у запропонованих таблетках з метою розробки проекту методів контролю якості 

лікарського засобу; 

– вивчити і обґрунтувати умови зберігання та термін придатності досліджуваних 

таблеток; 

– провести мікробіологічні дослідження розроблених таблеток; 

– розробити нормативно-технологічну документацію на запропоновану лікарську 

форму. 

Об’єкти дослідження. Листя грушанки круглолистої, сухий екстракт листя 

грушанки круглолистої, ДР, експериментальні серії порошкових мас для 

таблетування і таблетки. 

Предмет дослідження. Фармацевтична розробка таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої для застосування при захворюваннях сечовидільної 

системи. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених у дисертаційній роботі 

завдань були використані наступні методи дослідження: 

– методи оцінки фізичних і фармако-технологічних властивостей ЛРС, порошку 

екстракту листя грушанки круглолистої та сумішей для таблетування (форма і 

розміри частинок, текучість, кут природного укосу, вільна насипна густина, 

насипна густина після усадки);  

– фармако-технологічні методи дослідження показників якості таблеток 

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

розпадання, мікробіологічна чистота);  

– математико-статистичні методи планування експерименту і обробки результатів 

дослідження (дисперсійний та регресійний аналізи, метод випадкового балансу); 

– методи ідентифікації та кількісного визначення діючих речовин у листі 

грушанки круглолистої, сухому екстракті грушанки круглолистої та таблетках 

(тонкошарова хроматографія, диференціальна спектрофотометрія); 

– мікробіологічні та біологічні методи дослідження специфічної активності та 

токсичності (методики рекомендовані Державним експертним центром МОЗ 

України). 
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Наукова новизна отриманих результатів. Вперше науково обґрунтовано 

та експериментально підтверджено технологію сухого екстракту грушанки 

круглолистої, досліджено його фармако-технологічні властивості. 

В експерименті на лабораторних тваринах підтверджена специфічна 

активність екстракту листя грушанки круглолистої, досліджена його гостра 

токсичність. 

Вперше науково обґрунтовано та експериментально підтверджено склад і 

технологію лікарського засобу на основі екстракту листя грушанки круглолистої 

у формі таблеток. 

За допомогою планів дисперсійного і регресійного аналізу досліджено 

залежність технологічних параметрів порошку екстракту листя грушанки 

круглолистої та таблеток на його основі від властивостей ряду допоміжних 

речовин і їх вмісту, розроблено технологію таблеток. 

Досліджено показники якості таблеток екстракту листя грушанки 

круглолистої, встановлено умови та термін зберігання запропонованих таблеток. 

Новизна досліджень підтверджена деклараційними патентами України на 

корисну модель «Спосіб одержання рослинної субстанції з діуретичною та 

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

екстракту з листя грушанки круглолистої як протизапального та 

нефропротекторного засобу» № 124406 (10.04.2018 р.). 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено і 

запропоновано для практичної фармації сухий екстракт грушанки круглолистої, 

що володіє антимікробною, протизапальною, діуретичною та 

нефропротекторною діями. 

Розроблено проекти МКЯ та ТР на сухий екстракт листя грушанки 

круглолистої, які було апробовано в умовах виробництва ТОВ «Тернофарм» 

(акти апробації від .08.02.2018 р. та 15.02.2018 р.). 

Розроблено і запропоновано для практичної фармації нефропротекторний 

ЛЗ у формі таблеток на основі екстракту листя грушанки круглолистої для 

профілактики та комплексної терапії захворювань сечовивідної системи.  
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Розроблено проекти МКЯ та ТР на таблетки з екстрактом листя грушанки 

круглолистої, які було апробовано в умовах виробництва ТОВ «Тернофарм» 

(акти апробації від 12.03.2018 р. та 19.03.2018 р.). 

Окремі фрагменти наукових досліджень впроваджено у навчальний процес 

кафедр: фармацевтичної технології та біофармації Національної медичної 

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

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

Франківського національного медичного університету (акт впровадження від 

21.03.2018); заводської технології ліків Національного фармацевтичного 

університету (акт впровадження від 15.02.2018); технології ліків Одеського 

національного медичного університету (акт впровадження від 12.03.2018); 

фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

„Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України” (акт впровадження від 19.04.2018); технології ліків Запорізького 

державного медичного університету (акт впровадження від 14.04.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною 

самостійною працею. Спільно з науковим керівником визначено мету та задачі 

наукових досліджень, розроблено методичні підходи для реалізації 

експериментальних досліджень. Автором досліджено роль фітопрепаратів у 

терапії інфекційно-запальних захворювань органів сечовидільної системи; 

обґрунтовано доцільність створення лікарських засобів на основі екстракту листя 

грушанки круглолистої; проаналізовано та узагальнено дані літератури стосовно 

сучасного стану асортименту рослинних лікарських засобів які використовуються 

при лікуванні захворювань сечовивідної системи; отримано сухий екстракт 

грушанки круглолистої та досліджено його фармако-технологічні властивості; 

досліджено антимікробну активність екстракту грушанки круглолистої; 

обґрунтовано оптимальний склад та розроблено технологію таблеток екстракту 

листя грушанки круглолистої; вивчено фармако-технологічні показники 

створеного препарату та експериментально обґрунтовано необхідність додавання 

допоміжних речовин; методами математичного планування експерименту 

встановлено взаємозв’язок між різними групами допоміжних речовин, їх вмістом 
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та параметрами якості мас для таблетування і таблеток; встановлено умови та 

термін зберігання запропонованих таблеток; проведено мікробіологічні 

дослідження. 

Персональний внесок у всіх опублікованих зі співавторами працях (Т. А. 

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

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

тексті дисертації та в авторефераті у списку фахових публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи представлено на: VI науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів 

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

інтернет конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення 

лікарських препаратів різної направленості дії» (Харків, 2017), I Міжнародній 

науково-практичній інтернет конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної 

науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що 

містять компоненти природного походження» (Харків, 2018), ХХІІ 

Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль, 

2016). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

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

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

Обсяг та структура дисертації. Дисертація представлена на 233 сторінках 

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

використаних джерел та 24 додатків (44 с.). Робота ілюстрована 18 таблицями, 55 

рисунками. Список використаних джерел літератури містить 173 найменувань, 

з них 128 кирилицею і 45 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНИЙ СТАН СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ 

(Огляд літератури) 

 

1.1 Етіологія та патогенез захворювань сечовивідної системи 

 

Серед населення України захворювання органів сечовивідної системи 

займає четверте місце (5,5 %) в загальній структурі поширеності хвороб, 

поступаючись лише хворобам системи кровообігу (31 %), органів дихання 

(19,8  %) та органів травлення (9,9 %) [128]. Кількість вторинних нефропатій – 

уражень нирок при інших захворюваннях, особливо при цукровому діабеті та 

гіпертонічній хворобі з кожним роком збільшується. Згідно з даними 

статистики близько 10 % всього населення світу страждають на хронічні 

захворювання сечовивідної системи, які в багатьох випадках є причиною 

інвалідності та смерті [124]. 

Анатомічні та функціональні особливості будови сечовивідних шляхів, а 

також фонові захворювання призводять до швидкого переходу гострого стану в 

хронічну форму, а частота рецидивів визначає швидкість ступеня прогресу 

ниркової недостатності [57, 98, 157]. При поєднанні інфекції сечовивідної 

системи (ІСС) і інших захворювань нирок (діабетична нефропатія, хронічний 

гломерулонефрит, як первинний, так і в рамках системних захворювань, 

зокрема, на тлі імуносупресивної терапії) ризик хронізації процесу зростає [58, 

66, 81, 90, 160].  

ІСС визначається двома основними показниками: ступенем бактеріальної 

колонізації і ознаками запалення. 

Клінічна картина захворювання поліморфна: від очевидних ознак 

інфекційно-запального процесу, що проходить з підвищенням температури, 

ознобом, загальними проявами інтоксикації до безсимптомної бактеріурії.  
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Залежно від локалізації процесу ІСС поділяють на інфекції нирок і 

верхніх відділів сечовивідних шляхів (пієлонефрит, абсцес, карбункул нирки 

апостематозний пієлонефрит) та нижніх відділів сечових шляхів (цистит, 

уретрит). За характером перебігу розрізняють неускладнені та ускладнені ІСС, 

окремо виділяють безсимптомну бактеріурію (ББ). Гостра неускладнена ІСС – 

гострий епізод інфекції нижніх або верхніх сечовивідних шляхів без значного 

порушення уродинаміки і структурних змін в нирках і сечовивідних шляхах і 

без супутніх захворювань (таких як цукровий діабет). Хронічна неускладнена 

ІСС – виникає при більше ніж двох епізодах неускладненої ІСС протягом 6 

місяців або 3 епізодів протягом року [94, 98]. 

Неускладнені варіанти ІСС зустрічаються переважно у жінок практично 

усіх вікових груп. Це пояснюється  анатомічними особливостями (коротка 

уретра) та фізіологічними причинами (висока частота гінекологічних 

захворювань). 

При неускладнених варіантах ІСС найбільш частим її збудником (80 %) у 

жінок є E. coli, а у чоловіків – P. mirabilis. Менш поширені S. saprophyticus і 

Klebsiella spp [58, 98, 102]. 

Несприятливим фактором є вагітність, імуносупресивна терапія або 

імунодефіцитні стани, застосування протимікробних ЛЗ, тривалість симптомів 

захворювання більше 7 діб [66, 81, 90].  

Ускладнені варіанти ІСС спостерігають у хворих з різними 

обструктивними уропатіями (сечокам'яна хвороба, полікістоз нирок, 

доброякісна гіперплазія передміхурової залози та ін.),на фоні катетеризації 

сечового міхура, при виконанні інструментальних методів дослідження, а також 

у пацієнтів з супутніми захворюваннями (цукровий діабет, подагра, метаболічні 

порушення). Ускладнені варіанти хвороби частіше мають місце у чоловіків 

похилого віку. Важливим фактором є генетична схильність [66, 81]. 

Етіологія ускладнених ІСС більш різноманітна; частота виявлення E. coli 

знижується, можуть виділятися кілька збудників ІСС. 
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ББ – мікробіологічний діагноз, який ґрунтується на дослідженні сечі, 

зібраної з максимальним дотриманням стерильності і в короткий термін 

доставленої в лабораторію. 

ІСС – одне з найбільш частих бактеріальних інфекційних захворювань в 

дитячому віці. Приблизно у 30 % дітей інфекція сечовидільних шляхів 

рецидивує, причому у більшості з них рецидив виникає протягом 3 місяців 

після першого випадку.  

У загальній структурі захворювань дитячого віку ІСС, включаючи 

пієлонефрит, за поширеністю більше 5 % у дівчаток і 1 – 2 % у хлопчиків. 

Частота поширення залежить від статі і віку. В період новонародженості 

захворювання частіше зустрічається у хлопчиків. В подальшому у всіх вікових 

групах переважають дівчата. За зведеними даними літератури, до семирічного 

віку 5 – 7 % дівчаток і 1,6 – 2,0 % хлопчиків мали хоча б один епізод ІСС, 

підтверджений бактеріологічно [58, 59, 89]. 

Щорічно в світі серед дітей реєструють приблизно 50 млн. випадків ІСС, 

причому у 50 % дівчаток відзначають рецидив захворювання протягом 1-го 

року після першого випадку, у 75 % протягом 2-х років. У хлопчиків рецидиви 

інфекції спостерігають рідше (15 – 20%), переважно на першому році життя 

[124]. 

Актуальність проблеми ІСС визначається тенденцією цієї групи 

захворювань до хронічного рецидивуючого перебігу, що нерідко призводить до 

інвалідизації дітей та необхідності проведення дорогих лікувальних і 

реабілітаційних заходів в подальшому протягом всього життя хворих.  

Рецедиви ІСС (більше 3-х на рік) вимагають тривалого прийому 

антибактеріальних засобів. Поряд з антибіотиками, в лікуванні пієлонефриту 

використовують і інші антимікробні ЛЗ, які вводять в схеми тривалої 

підтримуючої терапії. Тривалість курсів терапії цими ЛЗ визначають 

індивідуально в залежності від характеру і стадії процесу, функціонального 

стану нирок [86, 94, 96, 97]. 

Після усунення симптомів гострої або загострення хронічної інфекції 

проводять тривалу профілактичну терапію. Рекомендується тривалий (не 
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менше 6 місяців) прийом низьких доз фторованих і нефторованих хінолонів, 

нітрофурантоїну. При порушеннях уродинаміки застосовують супресивну 

терапію малими дозами антибактеріальних препаратів (іноді рік і більше) [114]. 

Крім медикаментозних засобів, велике місце в лікуванні та профілактиці 

рецидивів ІСС займають препарати рослинного походження [111, 115, 132]. 

Особливо актуальні вони при непереносимості антибіотиків, у вагітних, 

хворих, які мають потребу в постійному прийомі уросептиків (порушення 

уродинаміки, постійний катетер ). Для лікування використовують як 

монопрепарати, так і комбіновані препарати на основі рослинної сировини [79, 

83, 111]. 

В структурі ІСС переважає хронічний пієлонефрит [94, 98, 102]. Гострий 

пієлонефрит становить 14 % всіх хвороб нирок, в основному зустрічається у 

жінок. Рецидив захворювання протягом року відзначається до 30% випадків 

[102, 114]. Основним методом лікування є адекватна антибактеріальна терапія, 

вважається достатнім курс лікування сучасними видами антибіотиків протягом 

10 – 14 днів [57, 58, 114, 150]. 

Хронічний пієлонефрит може бути результатом гострого, загострення 

його можуть протікати як атаки гострого пієлонефриту. Однак у більшості 

випадків захворювання розвивається поступово, нерідко починаючи з дитячого 

віку, зазвичай при наявності аномалій розвитку сечовивідної системи або 

рефлюксної хвороби [58, 94]. 

Хронічний пієлонефрит може призводити до зморщування нирок з 

такими клінічними проявами як артеріальна гіпертензія, хронічна ниркова 

недостатність. В зв’язку з розвитком хронічної ниркової недостатності, щороку 

зростає кількість хворих, що потребує застосування в лікуванні методів 

замісної ниркової терапії (гемодіалізу, перитонеального діалізу, трансплантації 

донорської нирки). Методи вкрай дорогі та їх застосування є економічною 

проблемою в усьому світі. Діаліз та трансплантація донорської нирки є 

надзвичайно травматичними методами для людського організму. 

Трансплантація органу вимагає серйозної імуносупресивної терапії протягом 

подальшого життя хворого, яка є надзвичайно дорогою. Тому дуже важливо 



33 

вчасно попереджувати розвиток захворювань нирок, їх виявляти та правильно 

лікувати [98].  

Комплексне лікування пієлонефриту передбачає організацію і проведення 

заходів, спрямованих на ліквідацію запального процесу в ниркові тканині, 

нормалізацію функції нирок, уродинаміки, корекцію імунних порушень [57, 58, 

59, 85, 86, 156]. 

Для підвищення ефективності лікування хворих на пієлонефрит 

традиційно використовується фітотерапія. В останні роки лікарі все більше 

уваги приділяють фітопрепаратам, так як крім комплексності їх впливу у них 

значно менше побічних ефектів, в порівнянні з синтетичними препаратами. 

Фармакологічна дія фітопрепаратів за рахунок вмісту великої кількості 

біологічно активних речовин сприяє більш ранньому одужанню і профілактиці 

рецидивів захворювання [83, 88, 108, 115, 132, 160]. 

Тривалість лікування антибіотиками при гострому пієлонефриті 

становить 10 – 14 діб, при загостренні хронічного 10 – 21 діб. Після лікування 

проводять контрольне дослідження сечі. При наявності збудника призначають 

повторний курс терапії з урахуванням його чутливості до антибактеріальних ЛЗ 

[93, 96, 97]. 

Предметом гострих дискусій до теперішнього часу залишається питання 

про принципи протирецидивної терапії та її ефективності, особливо у дітей, які 

страждають на пієлонефрит. 

Використання ЛЗ на основі лікарської рослинної сировини набуває 

стійких тенденцій до зростання в останнє десятиліття, оскільки вони володіють 

м’яким фармакотерапевтичним ефектом, низькою токсичністю, можливістю 

вживання тривалий  термін часу та відсутністю виражених побічних дій [11, 18, 

25, 53, 118, 120, 132]. 

Пошук ефективних ЛЗ для профілактики та лікування захворювань 

сечовивідної системи є актуальним питанням сьогодення. Особливо важливим є 

створення засобів, які володіють комплексом фармакотерапевтичних ефектів, а 

саме поєднують антимікробну, протизапальну, діуретичну та 

нефропротекторну активності.  
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1.2 Аналіз літературних джерел щодо фармакогностичних, 

фармакологічних властивостей та фіто-хімічного складу лікарської рослинної 

сировини – листя грушанки круглолистої 

 

Серед великої кількості лікарських рослин, особливо цікавою є грушанка 

круглолиста (Pyrola rotundifolia L.), яка використовується для лікування 

захворювань сечовивідної системи [75]. 

Грушанка круглолиста – 

вічнозелена багаторічна розеточна 

трав'яниста рослина з довгим (до 6 

метрів) тонким кореневищем, від 

вузлів якого відходять додаткові 

корені та надземні стебла. Основна 

маса підземних органів знаходиться 

на глибині 8-12 см. Стебло висотою 

15-30 см, з розеткою скупченого 

знизу листя, а вище з одним або 

двома довгасто-яйцевидними  

листками. Квітконосне стебло має гострі лусочки. Листя розетки шкірясте, 

злегка глянцеве, округлої або овальної форми, при основі іноді трохи 

серцеподібні, по краях неясно городчасті або майже цільнокраї; листкова 

пластинка 3-6 см завдовжки і 2,5-5,5 см в поперек, черешок майже в два рази 

довший пластинки, рідше майже дорівнює їй або трішки коротший. Листя 

вічнозелене, живе 2-4 роки. Квітки відхилені, рідше пониклі. Квітконіжки 

майже рівні квіткам, виходять з пазух перетинкових ланцетних приквітків. 

Чашечка залишається при плоді, частки її яйцевидно-ланцетні, довжиною до 5,5 

мм, кінці відігнуті донизу. Віночок широко розкритий під час цвітіння, білий 

або рожевий, запашний. Пелюстки товстуваті, округло-яйцевидні, тупі, 

увігнуті, довжиною до 10 мм, приблизно в 2 рази довше чашечки. Тичинки з 

помаранчевими пильовиками пригнуті до однієї сторони віночка. Стовпчик 

довгий 10-12 мм, майже дорівнює пелюсткам, при основі відігнутий вниз, на 



35 

верхівці несе кільцеподібне потовщення. Плід - коробочка приплюснуто-

овальна, довжиною до 5 мм, шириною 8 мм. Цвіте у червні – липні, 

плодоносить у серпні – вересні [60, 67, 75]. 

Грушанка розмножується як насінням, так і вегетативно з допомогою 

кореневищ. Насіння дуже дрібні, пилоподібні, маса одного насіння 0,0007 мг, 

схожість досить висока (38–72%). При проростанні насіння відбувається 

зараження проростка мікоризним грибом, а далі життєвий цикл рослини 

пов'язаний з грибами, які утворюють мікоризу, яка сприяє отриманню з грунту 

води з розчиненими в ній поживними речовинами [75,172].  

У природі ареал виду охоплює всю територію Європи, Кавказ, Західну і 

Східну Сибір, Центральну Азію і арктичні райони Гренландії,в країнах 

Скандинавії, а також у Північній Америці, на півночі Середземного моря. В 

Україні грушанка круглолиста широко поширена в Карпатах та в північній 

частині країни [84, 172]. 

Грушанка росте переважно в тінистих хвойних, а також у змішаних, 

рідше в широколистяних лісах, виростає на різних типах грунтів, але, як 

правило, бідних азотом. Вона вимоглива до вмісту гумусу і аерації ґрунтів. 

Рослина віддає перевагу слабокислому грунту і разом з тим може рости на 

нейтральних і слаболужних грунтах при різному освітлені – від глибокої тіні 

(де цвіте слабо) до абсолютно відкритих місць, але частіше відзначена на 

місцях з відносною освітленістю близько 10%. Вона зустрічається як на рівнині, 

так і в горах, піднімаючись до 1800 м над рівнем моря [75, 172]. 

У траві грушанки круглолистої містяться феноли та їх похідні (арбутин, 

гідрохінон, гомоарбутин, ізогомоарбутин, метиларбутин, димерний фенольний 

глікозид піролазид А і тримерной фенольний глікозид піролазид Б, 6-О-

галлоілгомоарбутин, реніфолін), флавоноїди (гіперозид, лютеолін-7-0-

глікозид, кверцетин), проантоціанідіни, фенольні та гідроксикоричні кислоти 

(протокатехову, галову, і-метоксикоричну), дубильні речовини (в осінніх 

листках до 18,6%), тритерпеноїди (урсолова кислота, тараксерол), іридоїди 

(монотропеїн); в підземній частині –  хінони ( хімафілін), стероїди (3-

ситостерин). У її квітках відмічено наявність флавоноїдів [13, 67, 75, 77, 78, 
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119]. Досліджено, що грушанка круглолиста містить 5 макро-(Са,Mg,Na,Р,Si), 

53 мікроелементів, також при проведенні амінокислотного аналізу листків 

грушанки круглолистої, виявлено вміст 19 амінокислот, з яких 8 незамінних 

(валін, ізолейцин, лейцин, метіонін, лізин, оксилізин, треонін, фенілаланін) і 

11 замінних (аланін, гліцин, серин, тирозин, цистеїн, аспарагінова і 

глютамінова кислоти, аргінін, гістидин, пролін та оксипролін) [75, 112, 121]. 

Грушанка круглолиста широко використовується в медицині Європи, 

Азії та Північної Америки. Для її листя характерні наступні види 

фармакологічної дії: діуретична, в'яжуча, антисептична, ранозагоювальна, 

гемостатична, протизапальна, антибактеріальна. Застосування рослини 

показано при хворобах травної системи, головним чином, шлунка, кишечника, 

печінки, при хворобах нирок і сечовивідних шляхів, при ревматизмі, 

простатиті, гнійних ранах і висипах, при респіраторних інфекціях, асциті  та 

кон'юнктивітах [76]. 

У тибетській медицині настій, відвар і настоянка надземної частини 

рослини використовуються при захворюваннях печінки, кістковому 

туберкульозі, як жарознижуючий, жовчогінний та заспокійливий засіб [134]. 

У традиційній китайській медицині грушанку круглолисту 

використовують для лікування невралгій, шлункових і легеневих кровотеч, 

захворювань суглобів. Її стовчене листя прикладають до ран при укусах собак, 

змій, отруйних комах як протиотруту і болезаспокійливу, а також для зупинки 

кровотеч при ранах і порізах [137, 152]. 

У європейській народній медицині відвар і настоянку рослини вживають 

всередину як діуретичний і бактерицидний засіб, при циститі, дизурії, асциті, 

діабеті, хворобах серця, печінки, нирок, шлунково-кишкових захворювань, 

головному болі, захворюваннях горла, при кашлі, фурункулах , цинзі і 

жіночих хворобах, після пологів. Зовнішньо відвар застосовують для 

лікування ран і висипів. Висушена і стовчена трава використовується як 

гомостатичний засіб при порізах [2, 75].  

Відвар і настоянку трави грушанки вживали при епілепсії в якості 

спазмолітичного засобу, при радикуліті, болях у попереку, шлунку і 
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кишечнику. Трава грушанки знаходила застосування в Росії як 

протизапальний засіб для полоскання ротової порожнини, для промивання 

гнійних ран. У вигляді компресів і промивань її настій застосовували при 

панариціях, ранах, ударах і різних хворобах шкіри, а також при цинзі і 

запаленні передміхурової залози; у вигляді спринцювань при білях і інших 

гінекологічних захворюваннях. Її настій вживали при простудних 

захворюваннях і пропасниці як потогінний і протизапальний засіб [2, 14]. 

У монгольській медицині, а також народній медицині Західної Європи 

настій листя грушанка використовують при захворюваннях печінки і жовчних 

шляхів, гострих шлунково-кишкових захворюваннях, як діуретичний засіб при 

хронічних ниркових захворюваннях, хворобах сечового міхура, сечокам'яної 

хвороби, при циститах, простатиті і асциті, простудних захворюваннях, 

ревматизмі [14, 75].  

Настоєм квіток грушанки промивають очі при запаленні. Есенція зі 

свіжого листя використовується в гомеопатії. .Зараз настій з грушанки 

круглолистої та збори рослин, що вміщують дану рослину успішно 

використовують для лікування безпліддя та захворювань статевої системи у 

жінок, простатитів у чоловіків [75, 92] .  

Листя грушанки – компонент збору «Нефролен», розробленого в 

Алтайському державному медичному університеті, який виявляє 

протизапальну, антиоксидантну та антимікробну дію [14]. 

Листя грушанки спільно з листям ортилії однобокої і пагонами 

пятилистника чагарникового входять до складу збору та отриманого на його 

основі екстракту «Анастасія». Збір і екстракт володіють протизапальною, 

антисептичною та ранозагоювальною дією [92]. 

З специфічних особливостей необхідно згадати, що відвар листя 

грушанки в експерименті виявляв виразну терапевтичну ефективность при 

експериментальному гломерулонефриті у щурів [10]. 

Слід зазначити, що водний екстракт рослини in vitro інгібує ріст 

багатьох видів бацил, патогенних для людини. При мікробіологічному 

дослідженні відвару грушанки круглолистої зазначено, що він проявляв 
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виражену протимікробну активність, порівняно з активністю мучниці, по 

відношенню до різних мікроорганізмів. При цьому найбільш висока 

активність відвару виявлена проти ентеробактерій і стафілококів, менша – 

проти псевдомонад і грибів [6]. 

У дослідах на щурах виявлено виражену протизапальну дію відвару 

листя грушанки, обумовлене ослабленням ексудативного і проліферативного 

компонентів запальної реакції [7, 8, 9, 92, 162, 173]. 

В експерименті виявлено наявність анальгетичних і протиапальних 

властивостей у таких компонентів грушанки, як урсолова кислота і хімафілін 

[68, 92, 147], і антибактеріальних властивостей у піролізиду В [137]. 

Екстракт надземної частини рослини проявив антиоксидантну 

активність [92, 162]. 

У дослідженнях на щурах показано, що відвар грушанки круглолистої 

володіє діуретичним і натрійуретичним ефектом, який виражений більшою мірою, 

ніж у відварів ортилії однобокої і зимолюбки зонтичної.  

Дію відвару пов'язують з ослабленням процесів канальцевої реабсорбції. 

Ефект зберігався тривалий період часу і не супроводжувався збільшенням 

екскреції калію, що характерно для синтетичних діуретиків і розглядається як 

серйозний побічний ефект [92]. 

Грушанка круглолиста перспективна рослина з великим ареалом 

поширення, яка володіє широким спектром фармакологічної дії та багатим 

складом біологічно активних речовин, що дозволяє її широко використовувати в 

народній медицині багатьох країн Азії, Європи та Північної Америки при 

різноманітних захворюваннях. 

Достаттня сировинна база грушанки круглолистої є і в Україні. Незважаючи 

на широке поширення на території України, та виражений комплекс 

фармакологічної активності, дана рослина не вивчалася вітчизняними вченими.  

Вважаємо доцільним подальше вивчення даної рослини з наступною 

розробкою фітопрепаратів на її основі. 
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1.3 . Сучасний стан розвитку технології таблетованих лікарських засобів 

 

1.3.1 Основні принципи класифікації систем доставки лікарських засобів 

 

Таблетки – одна з найбільш поширених лікарських форм на 

фармацевтичному ринку в усьому світі. Широке використання таблеток 

зумовлене рядом переваг: дану лікарську форму можна використовувати як при 

гострих так і хронічних станах, вона є зручною в використанні, гарантовано 

забезпечує точну дозу АФІ, які потрапляють в організм. Однак дана ЛФ має 

недоліки, основні з них: терапевтичний ефект наступає повільніше ніж в деяких 

інших лікарських формах та неможливість введення хворим в непритомному 

стані. При виробництві таблетованих ЛЗ використовують ДР з метою 

забезпечення відповідної якості ЛФ, її формування та надання фармако-

технологічних властивостей [26, 52, 54, 113, 122]. 

Сучасний стан виробництва таблетованих препаратів сягнув вперед за 

рахунок використання різноманітних сучасних ДР та технологічних прийомів 

одержання, що забезпечують самі різні властивості таблеток від надшвидкого 

розчинення в порожнині рота до забезпечення пролонгованої дії [27, 28, 113, 

161, 163].  

Все частіше в літературі зустрічається термін «система доставки ЛЗ», 

тобто таблетки розглядають як цілісну систему яка виконує певні завдання, які 

вирішуються за допомогою технологічних прийомів та допоміжних речовин. 

Розвиток нових технологій в фармації відкрили безліч можливостей щодо 

вдосконалення одержання таблетованих ЛЗ та їх модифікацій.  

Серед найбільш поширених сучасних видів таблеток є мукоадгезійні, 

ородисперсні, гастроретентивні, флотаційні та осмотичні системи [16, 20, 39, 

43, 44, 131, 148]. 

Мукоадгезійні системи доставки призначені для застосування в 

порожнині рота з метою отримання системного чи місцевого ефекту, до даних 

систем доставки відносять сублінгвальні та букальні таблетки. Основними 

складовими даних таблеток є АФІ, біоадгезивні полімери, ДР, що покращують 
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проникність та захисна мебрана. Найчастіше в технології одержання даних 

систем використовують речовини природного походження (хітозан, желатин, 

смоли), похідні целюлози (гідроксипропілметилцелюлоза, МЦ) та полімери на 

основі поліакрилової кислоти (карбопол) [20]. 

Ородисперсні системи доставки ЛЗ швидко розчиняються в ротовій 

порожнині, в результаті чого покращується їх біодоступність. Процес 

проковтування таблеток для багатьох людей є не надто приємним і часто стає 

неможливим без використання води. Дані таблетки повинні бути приємні на 

смак, швидко розчинятися в ротовій порожнині без залишення твердих часток. 

Для отримання таблеток згідно вищевказаних вимог використовують 

супердезінтегратори та особливі технології одержання виморожування та 

вакуум-сушіння. Також використовують технології прямого пресування, 

формування, ліофілізації, розпилювального висушування [16].  

Гастроретентивні лікарські форми пролонгованого вивільнення здатні 

полегшити лікувальний процес та підвищити якість життя пацієнтів, оскільки 

покращують ефективність лікування препаратами, які розраховані на тривалий 

курс прийому, у випадках хронічних захворювань, гормональної терапії, а 

також спростити терапію, яка передбачає застосування кількох препаратів. 

Постійна швидкість вивільнення препарату сприяє підтриманню 

терапевтичного рівня і попереджує коливання його концентрації в крові і 

тканинах, які пов’язані з прийомом препарату пацієнтом [44]. 

Багато ЛЗ характеризуються вузьким вікном поглинання у верхній 

частині шлунку і проксимальній області тонкої кишки. Короткий час транзиту 

дозованих ЛФ в цих анатомічних сегментах суттєво обмежує біологічну 

доступність препарату. Таким чином, протягом короткого періоду ЛФ 

залишають верхні відділи травного тракту і вивільняють ДР у дистальних 

сегментах кишківника. Це призводить до короткої фази поглинання, яка часто 

супроводжується меншою біодоступністю. Оскільки час перебування препарату 

у області оптимальної сорбції значною мірою визначає його біологічну 

доступність, продовження часу перебування препарату у верхньому відділі 

шлунково-кишкового тракту є одним з найважливіших завдань [38]. 
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1.3.2. Особливості фармацевтичної розробки таблеток на основі рослинних 

екстрактів  

 

Нові оригінальні препарати в яких АФІ є БАР з лікарських рослин в 

останні десятиліття займають стійкі позиції на фармацевтичному ринку. 

Провідні країни, в яких розробка фітопрепаратів займає значну частку є Китай, 

Індія, США, Франція, Польща, Угорщина, Німеччина, Великобританія і Японія. 

На фармацевтичному ринку фітопрепаратів стабільні позиції належать 

наступним фармацевтичним компаніям: «Хімалайя» (Індія), «Ма-Даус», 

«Дегусса АГ», «Наттерманн», «Хель» (Німеччина), «Елі Лілі» (США), 

«Хербапол» і «Польфа» (Польща), «Тінксирол» (Франція) [17, 105, 107]. 

Беручи до уваги стрімкий розвиток фармацевтичної промисловості, 

впровадження нових технологій, які дають можливість розв’язувати складні 

завдання щодо розробки ЛЗ, що вимагають складних технологічних та 

аналітичних комплексних підходів є особливо актуальними. До складних 

завдань відносяться об’єкти з ЛРС, а саме сухі екстракти [12, 21, 99, 103, 123, 

127]. 

При дослідженні та виробництві лікарських препаратів необхідно 

дотримуватись вимог державних стандартів – належної лабораторної практики 

(GLP), належної виробничої практики (GMP) тощо [72, 73, 87]. Починаючи з 

найпершого етапу створення ЛЗ, необхідно дотримуватись вимог Настанови 42-

3.1:2004 (Настанова 61 з якості „Лікарські засоби. Фармацевтична розробка”) 

[73].  

Фармацевтична розробка передбачає створення оптимальної лікарської 

форми та її технології. Досягти цих вимог можна тільки за рахунок проведення 

великої кількості досліджень, які дозволять здійснити науково-обґрунтоване 

вивчення якісних і кількісних факторів. 

При розробці алгоритму технології рідких, густих та сухих екстрактів 

спочатку вивчаються фармако-технологічні параметри ЛРС, наступним етапом 

є вибір оптимальних параметрів здійснення технологічного процесу після чого 
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розробляється аналітичний контроль технологічного процесу одержання ЛЗ [5, 

127]. 

Сучасні технологічні прийоми, які дозволяють застосовувати лікарські 

субстанції, зокрема густі і сухі екстракти рослинного походження, сприяють 

значному збільшенню номенклатури таблетованих лікарських форм. Вибір 

рослинної сировини з прогнозованою фармакологічною дією є одним із 

важливих етапів виробництва ЛЗ на рослинній основі [ 21, 99, 103, 123, 127]. 

На процес екстрагування БАР з рослинного матеріалу впливають ряд 

факторів, які необхідно обовʼязково враховувати. Перший – залежать від 

анатомічної будови, ступіню і характеру подрібненості ЛРС. Другий фактор – 

вплив екстрагенту, технологічного обладнання, типу організації екстракційного 

процесу [126].  

Актуальною проблемою фармацевтичного аналізу є стандартизація ЛРС і 

ЛЗ рослинного походження [110]. Показниками для стандартизації таких ЛЗ 

використовуються загальні вимоги ДФУ з деякими підходами, специфічними 

для рослинних препаратів [47, 48, 49]. Для забезпечення відтворюваного і 

передбачуваного терапевтичного ефекту, оптимального рівня постійного 

складу і фармако-технологічних характеристик рослинного ЛЗ розробляється 

система критеріїв якості, стандартизації. Критерії меж вмісту біологічно 

активних речовин у рослинних ЛЗ розраховують з урахуванням вмісту БАР у 

вихідній субстанції чи у екстрактах як АФІ, їх внеску у склад готового ЛЗ і 

особливостей технології виробництва [104, 110, 127]. 

Маркери якості ЛРС, напівпродуктів або АФІ, а згодом готового ЛЗ, 

повинні відображати як фармакологічний ефект, так і склад достатньо 

лабільних груп БАР, вміст яких може змінюватися у процесі зберігання 

протягом всього терміну придатності [4, 104]. 

Складні комбінації груп БАР, що присутні в екстрактах, вимагають  

використання новітніх методів аналізу для стандартизації як екстрактів, так і 

готових ЛЗ [104, 110]. При теоретичних розрахунках критеріїв стандартизації 

готових ЛЗ потрібно брати до уваги результати ідентифікації БАР, вимоги 
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ДФУ, інформацію про склад готових ЛЗ та технологію виробництва (можливі 

перетворення і втрати БАР при виробництві).  

В одночас результати кількісного визначення за вибраною методикою 

повинні відображати терапевтичну активність ЛЗ. Методики повинні 

відповідати критеріям щодо чутливості, селективності, точності та бути 

простими у виконанні. Результати сучасних аналітичних методів, повинні 

дозволяти одержувати об'єктивну інформацію про склад БАР і використовувати 

їх для стандартизації та контролю якості як напівпродуктів, АФІ, так і готового 

ЛЗ рослинного походження [4, 110]. 

Cтандартизація рослинних субстанцій і засобів на їх основі є, як правило, 

основним гарантом їх якості при серійному виробництві і забезпечує 

ефективність і безпечність при застосуванні. Для повноцінного використання 

рослинних засобів в медичній практиці необхідно чітко усвідомлювати той 

факт, що стандартизація ЛРС та удосконалення методів контролю якості 

фітопрепаратів є найважливішою умовою їх ефективного застосування. 

Основними збірниками нормативних документів на лікарські засоби є Державні 

фармакопеї окремих країн чи Європи, в яких викладені загальні статті по 

стандартизації лікарських засобів та монографії з використання окремих видів 

сировини рослинного походження [104,127].  

Для сумарних рослинних засобів доцільно отримання комплексу 

природних сполук одного класу або ж близьких за структурою речовин з 

повністю або частково відомим складом. При цьому розрахунки необхідно 

проводити на домінантні сполуки (стандарт або близькі за структурою 

компоненти суми або інші сполуки). Це дозволяє в достатній мірі гарантувати 

якість і постійний склад сумарних препаратів, але вимагає застосування 

сучасних фізико-хімічних методів для їх аналізу, що дають можливість з 

високим ступенем точності визначати якісні і кількісні характеристики та 

виявляти окремі компоненти в сумарних рослинних засобах, а також у вихідних 

видах сировини [104, 110].  
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Новітнє аналітичне обладнання, точні і специфічні аналітичні методики, 

дають можливість стандартизувати ЛРС, рослинні екстракти, забезпечуючи тим 

стабільну ефективність та фармакологічну дію готових лікарських форм[110].  

Розробка технології таблеток на основі рослинних екстрактів вимагає 

прийняття оптимальних рішень щодо вибору технологічних прийомів та  

підбору ДР, які будуть використані [12, 123, 149]. Рослинні екстракти в 

переважній більшості володіють незадовільними фармако-технологічними 

властивостями, тому метод одержання таблеток обирають особливо ретельно, 

беручи до уваги фармако-технологічні показники вибраного екстракту, 

особливо слід звернути увагу на гігроскопічність об’єктів, що призводить до 

зниження текучості. Чим вища здатність сухого екстракту вбирати вологу тим 

складніші завдання потрібно вирішувати, з метою розробки оптимальної 

технології таблеток [24, 80]. Загальноприйнятим підходом в технології таблеток 

на основі рослинних екстрактів є використання методу вологої грануляції [117]. 

Даний метод дозволяє забезпечити відмінні фармако-технологічні властивості 

порошкових сумішей.  

Волога грануляція являє собою направлене укрупнення частинок, тобто 

це процес перетворення порошкоподібного матеріалу в гранули певної 

величини, що дозволяє покращити процес текучості, спресованості, забезпечує 

точність дозування [80, 116, ].  

Пряме пресування є сучасним, економічно вигідним методом одержання 

таблетованих ЛЗ. Даний метод забезпечує високу продуктивність праці, 

дозволяє скоротити час технологічного циклу, скоротити використання 

виробничих площ. Технологія пресування без грануляції дозволяє підвищити 

якість і стабільність таблетованих препаратів завдяки виключенню стадії 

зволоження маси для таблетування. Багато років технологічні властивості 

багатьох АФІ не дозволяли використовувати даний метод для одержання 

таблеток [29, 42, 80,129, 155, 158, 165, 171]. 

Сьогодні ринок налічує близько 1000 найменувань сучасних ДР, що 

дозволяє змінити підходи до розробки технології таблеток, в склад яких 

входять АФІ з незадовільними фармако-технологічними властивостями [55, 74, 
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143]. При раціональному використанні ДР можна забезпечити відмінні 

фармако-технологічні властивості порошкових сумішей та в подальшому 

забезпечити якість таблеток згідно вимог ДФУ що дозволить використати 

пряме пресування як метод одержання таблеток в багатьох випадках [22, 42, 

142, 143, 144, 145, 167, 169]. 

В залежності від призначення, всі ДР класифікуються на групи. Однак всі 

класифікації ДР є умовними оскільки багато з них одночасно виконують 

декілька функцій, і одночасно відносяться до різних класифікаційних групп [22, 

52, 55, 100, 130, 138, 151, 153, 164, 166]. 

На ринку ДР присутні безліч різноманітних марок МКЦ, що забезпечують 

хороші фармако-технологічні властивості сумішей для таблетування та роблять 

можливим використання прямого пресування [3, 69]. МКЦ – це безводний, 

білий порошок, отриманий з деревної маси фармацевтичної якості. Маючи 

широкий спектр хімічних, технічних та економічних переваг, МКЦ є одним з 

найпоширеніших ДР для створення таблеток. Основними перевагами МКЦ є 

висока компактність, що забезпечує високі показники міцності таблеток. МКЦ 

є високодоступною ДР, яка є економічно вигідною та сумісною з більшістю 

AФI, інертної природи [154, 168, 170]. 

Фірма JRS Pharma представляє на ринку різноманітну кількість марок 

МКЦ під торговою назвою Vivapur [135]. 

Vivapur® 105 дрібнодисперстна марка МКЦ, яка володіє відмінними 

органолептичними властивостями і може використовуватися додатковово як 

коригент смаку. 

Vivapur® 101, як правило використовують в технології таблеток при 

використанні методу вологої грануляції. Vivapur® 103 марка МКЦ з дуже 

низьким вмістом вологи (<1,5%), володіє подібними характеристиками до 

марки 101, її як правило використовують при розробці таблеток з 

гігроскопічними АФІ. Vivapur® 301 ідентична по якості марки 101, але має 

вищу насипну густину і кращі показники текучості. Vivapur® 102 класична 

марка МКЦ, що володіє оптимальними фармако-технологічними показниками 

та забезпечує відмінну текучість та пресуємість порошкових сумішей в яі вона 
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входить. Vivapur® 112 ідентична марці 102, але з дуже низьким вмістом вологи 

(<1,5%) для покращення фармако-технологічних показників гігроскопічних 

АФІ. Vivapur® 12 грубодисперсна марка МКЦ, яка забезпечує відмінну 

однорідність вмісту при малих кількостях АФІ. Vivapur® 14 ідентичний марці 

12, але з дуже низьким вмістом вологи (<1,5%) використовується при 

виробництві таблеток з гігроскопічними ДР [3, 135, 136]. 

На ринку ДР на основі МКЦ в комплексі з іншими допоміжними 

речовинами присутня група Prosolv® різноманітних марок: Prosolv® SMCC, 

Prosolv® EASYtab SP, Prosolv® EASYtab SP LМ, Prosolv® ODT G2. 

Марка Prosolv® SMCC силіцивована мікрокристалічна целюлоза, 

унікальна комбінація МКЦ та колоїдного діоксиду кремнію. 

Багатофункціональна ДР, що значно спрощує технологічний процес 

виробництва таблеток, має високу функціональність, забезпечує відмінні 

фармако-технологічні показники якості препарату. Prosolv® SMCC унікальний 

тим, що забезпечуючи оптимальну насипну густину після усадки водночас 

зберігаються відмінні показники текучості, володіє хорошими зв’язувальними 

властивостями [109, 146, 159]. В процесі виробництва Prosolv® SMCC 

забезпечує високу однорідність вмісту. Це призводить до збільшення питомої 

поверхні у п'ять разів, а також у 30 – 50% підвищується ущільнення порівняно з 

традиційним MКЦ. Дана марка Prosolv® використовується при виробництві 

таблеток методом прямого пресування, що дає можливість використовувати 

даний метод одержання таблеток при розробці технології з проблемними АФІ 

та є альтернативою вологій грануляції. 

Prosolv® SMCC доступний у багатьох різних класах: Prosolv® SMCC 50, 

Prosolv® SMCC 50 LD, Prosolv® SMCC 90, Prosolv® SMCC HD 90, Prosolv® 

SMCC 90 LM [109]. 

Prosolv® EASYtab SP комплексна ДР яка поєднує в собі комбінацію МКЦ, 

колоїдного діоксиду кремнію, натрію крохмалю гліколяту та натрію бутарил 

фумарату. Готовий до використання високофункціональний комбінований 

наповнювач, що складається з чотирьох окремих компонентів: наповнювача, 

зв'язуючої речовини, супердисінтегранту та змащуючої речовини. Дані 
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компоненти зберігають свою хімічну інертність та не взаємодіють між собою та 

потенціюють один одного тим самим забезпечуючи відмінні фармако-

технологічні властивості мас для таблетування. 

Prosolv® EASYtab SP забезпечує хорошу стабільність АФІ та відмінні 

фармако-технологічні властивості таблеток. Перевагою використання є висока 

рентабельність за рахунок економії ДР. Prosolv® EASYtab SP забезпечує 

відмінну текучість, низьку стираність, покращення однорідності вмісту низько 

дозованих препаратів та загальну економію витрат. Prosolv® EASYtab SP LM 

марка класу EASYtab SP, але з нижчим вмістом вологи (< 3%). 

Prosolv® ODT G2 допоміжна речовина нового покоління, що призначенна 

для розробки технології швидкорозчинних пероральних таблеток.  

Ця інноваційна система являє собою унікальну комбінацію розчинних та 

нерозчинних компонентів, виготовлених за технологією JRS Pharma. В склад 

якої входить МКЦ, колоїдний діоксид кремнію, манітол, фруктоза, кросповідон. 

Дане поєднання ДР забезпечує відмінні показники якості швидкорозчинних 

таблеток. Таблетки володіють відмінними органолептичними 

характеристиками та швидко розсмоктуються у ротовій порожнині, без потреби 

у воді [135]. 

Здійснено дослідження щодо фармако-технологічних властивостей різних 

марок сахарози Compri Sugar для прямого пресування фірми Suedzucker AG: 

Compri Sugar O, Compri Sugar M3, Compri Sugar S.  

Compri Sugar O складається лише з сахарози, гранули Compri Sugar M3 

складаються з 95-98% сахарози та 2-5% мальтодекстрину, цукор Compri Sugar S 

містить сахарозу та 5% глюкозного сиропу. Низька гігроскопічність даних ДР 

дозволяє забезпечити тривалі терміни зберігання готових ЛЗ. Агломеровані 

продукти Compri Sugar рекомендовано використовувати в технології прямого 

пресування таблеток, у виробництві жувальних та смоктальних таблеток [41]. 

Розроблено технологію таблеток з екстрактом трави козлятника та листя 

чорниці прямим пресуванням з використанням вище перелічених ДР [4]. 

Отримано таблетки на основі подорожника ланцетолистого та мальви лісової 

методом прямого пресування [5, 133]. Досліджено можливості використання 
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методу прямого пресування при розробці технології таблеток на основі 

екстракту тополі китайської [45]. Проведені дослідження з вибору ДР з метою 

отримання таблеток в склад в яких входить екстракт ехінацеї [61]. Досліджено 

вплив ДР на фармако-технологічні властивості таблеток на основі екстракту з 

шкірки лимону [62, 63]. Досліджено можливості застосування прямого 

пресування при розробці технології таблеток в склад яких входить екстракт з 

насіння соняшнику [82]. 

З вищенаведеного видно, що в розробці технології таблеток, широко 

використовуються нові ДР, що дозволяють застосувати метод прямого 

пресування, при виробництві таблетованих ЛЗ на основі сухих екстрактів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізовано дані літературних джерел щодо поширеності 

захворювань сечовивідних шляхів, сучасних підходів до їх фармакотерапії, а 

також актуальності розробки лікарських засобів на основі лікарських рослин 

для лікування запальних захворювань сечовивідних шляхів.  

2. Наведено характеристики грушанки круглолистої та розглянуто 

перспективи її використання з метою створення лікарських засобів для 

лікування запальних хвороб нирок і сечовивідних шляхів. 

3. Теоретично обґрунтовано доцільність розробки лікарського засобу 

даної фармакологічної групи в формі таблеток, обрана лікарська форма 

забезпечує точність дозування діючих речовин, зручність у використанні 

препарату, а також стабільність при зберіганні. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

 

1. Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А. Використання грушанки круглолистої в 

медицині та фармації, перспективи створення нових лікарських засобів на її 

основі. Фітотерапія. Часопис. 2015. № 3. С.55–58. 
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2. Дарзулі Н. П., Демчук М. Б., Грошовий Т. А. Cучасний стан створення, 

виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 21. 

Характеристика процесу створення та дослідження флотаційних систем 

доставки лікарських речовин. Фармацевтичний часопис. 2016. №1. С.102-107. 

3. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих 

лікарських засобів. Повід. 20. Характеристика процесу створення та 

дослідження гастроретентивних систем доставки лікарських речовин / Демчук 

М. Б., Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А., Демчук С. Я. Фармацевтичний часопис. 

2015. №4. С.82—88. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ І МЕТОДІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Характеристика діючих та допоміжних речовин, як об’єктів дослідження 

 

2.1.1 Характеристика діючих речовин 

Листя грушанки круглолистої – листки темно-зеленого кольору, округлої 

або овальної форми, при основі іноді трохи серцеподібні, по краях неясно 

городчасті або майже цільнокраї; листкова пластинка 3-6 см завдовжки і 2,5-5,5 

см в поперек, черешок майже в два рази довший пластинки, рідше майже 

дорівнює їй або трішки коротший.  

Сухий екстракт грушанки круглолистої – сипучий кристалічний порошок 

темно-коричневого кольору, гіркого смаку, зі своєрідним приємним запахом і 

вологістю не більше 5 %, мало розчинний у теплій воді, нерозчинний в 

хлороформі, легко розчинний у 96 % спирті етиловому. Гігроскопічний, 

необхідно зберігати в сухому захищеному від світла місці, добре змішується з 

ДР. 

2.1.2 Характеристика допоміжних речовин 

При розробці складу та технології таблеток на основі листя грушанки 

круглолистої використовували ДР, які розділено на групи в залежності від 

хімічної структури і впливу на фармако-технологічні властивості порошків та 

показники якості таблеток. Це наповнювачі на основі неорганічних солей, 

цукрів та похідних МКЦ, розпушуючі, змащуючі ДР. Використані в роботі 

речовини, розчинники і реактиви відповідають вимогам ДФУ, Європейської 

фармакопеї, НТД та дозволені до медичного використання. 

ДР та їх функціональне призначення з посиланням на НТД наведені у 

додатку В. 
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2.2 Характеристика основних методів досліджень 

З метою теоретичного обґрунтування складу та оптимізації 

технологічних параметрів постадійної переробки напівпродуктів та 

виробництва таблеток дослідженню підлягали діючі речовини (листя 

грушанки круглолистої, сухий екстракт на основі листя грушанки 

круглолистої), які забезпечують основний фармакотерапевтичний ефект, їх 

суміші з ДР, а також таблетки, до складу яких вони входять. 

 

2.2.1 Методи оцінки фармако-технологічних властивостей лікарської рослинної 

сировини, сухого екстракту та порошкових сумішей 

 

Розчинність сухого екстракту визначали за методикою ДФУ, 1-е вид., 

п.1.4. 

Оптична мікроскопія. Морфометричні дослідження здійснювали за 

методикою 2.9.37 ДФУ ( 2.0; Т1, стр. 481), використовуючи систему 

візуального аналізу порошку.  

Зображення з предметного скельця на монітор комп’ютера виводили з 

мікроскопу MICROmed SEO SСAN та за допомогою відеокамери Vision CCD 

Camera. Морфометричні параметри вимірювали за допомогою програм 

ВидеоТест-5.0, КААРА Image Base та Microsoft Exсel на персональному 

комп’ютері. 

Статистичну обробку отриманих кількісних даних проводили за допомогою 

програмного забезпечення “Exсel”. Для всіх показників розраховували значення 

середньої арифметичної (М), похибки середньої арифметичної (m) і стандартне 

відхилення (). n (вибірка) ˃ 30.  

Досліджували наступні фармако-технологічні властивості ЛРС: 

фракційний склад, вільний насипний об’єм та насипний об’єм після усадки, 

вільну насипну густину та насипну густину після усадки, показники набухання 

та поглинання сировини, втрату в масі при висушуванні. 
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Досліджували наступні фармако-технологічні властивості сухого 

екстракту: текучість, кут природного укосу, вільний насипний об’єм та 

насипний об’єм після усадки, вільна насипна густина та насипна густина після 

усадки, вологопоглинання сухого екстракту грушанки круглолистої. 

Досліджували наступні фармако-технологічні показники порошкових 

сумішей: текучість, вільну насипну густину, насипну густину після усадки, кут 

природнього укосу, індекс Кара. 

Фракційний склад. Для визначення фракційного складу порошку збирали 

сита, порошок повністю просіювали і зважували кожну фракцію. Фракційний 

склад виражали у вигляді відношення маси порошку, що пройшов крізь сито 

(сита), до загальної маси випробовуваного порошку, у відсотках. 

2.9.34. Насипний об’єм та густина до і після усадки визначали згідно 

(ДФУ 2,0; Т 1, стр. 425) У сухий циліндр поміщали без ущільнення 50,0 г 

випробовуваного зразка. Закріплювали циліндр на підставці й фіксували 

насипний об'єм до усадки V0. Проводили 10, 500, 1250 зіскоків циліндра і 

фіксували об'єми V50 , V500 , V1250 з точністю до найближчої позначки. Насипну 

густину до усадки випробуваного зразка визначають за формулою m/V0 та 

виражають в г/мл. Насипну густину після усадки визначають за формулою 

m/V1250, г/ мл  

2.8.4. Показник набухання визначали згідно (ДФУ, 2,0; Т 1, стр. 377). 1 г 

випробовуваного зразка поміщають у градуйований скляний циліндр місткістю 

25 мл висотою (125±0,5 мм) та ціною позначки 0,5 мл з притертою пробкою. 

Випробовуваний зразок змочують 1 мл етанолу (96 %, об/об) додають 25 мл 

води і закривають циліндр. Циліндр енергійно струшують кожні 10 хвилин 

протягом 1 год. і залишають на 3 години. Через 90 хвилин після початку 

випробування шляхом обертання циліндра навколо вертикальної осі 

вивільняють основний об'єм рідини утримуваний шаром випробуваного зразка. 

Через 4, 6 та 8 годин після початку випробування вимірювали об'єм що займає 

випробуваний зразок. Проводили три випробування та визначали середнє 

значення. 
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Коефіцієнт поглинання визначали за наступною методикою. 1 г 

випробовуваного зразка поміщали у градуйований скляний циліндр місткістю 

25 мл висотою (125±0,5 мм) ціною позначки 0,5 мл з притертою пробкою.  До 

випробовуваного зразку додавали 25 мл етанолу (96% об/об) і закривали 

циліндр. Залишали стояти упродовж 4, 6 та 8 годин. Через 4, 6 та 8 годин після 

початку випробування зливають екстрагент і вимірюють об'єм злитого 

екстракту. Проводять три випробування та визначають середнє значення після 8 

год. з початку випробування. Показник поглинання визначали шляхом різниці 

між об’ємом залитого екстрагенту та об’ємом отриманої витяжки [126].  

2.2.32. Втрата в масі при висушуванні (ДФУ 2,0; Т 1, стр. 96). 1,0 г (точна 

наважка) зразку сушили при температурі від 100 С до 105 С до постійної 

маси. Втрату в масі при висушуванні відносили до початкової маси та виражали 

в відсотках. 

2.9.16. Текучість (ДФУ 2,0; Т 1, стр. 425). Даний показник якості 

оцінювали за здатністю матеріалів текти у вертикальному напрямку при заданих 

умовах. Визначення проводили методом нерухомої лійки. Текучість виражають 

у секундах та десятих частках секунди, віднесених до 100,0 г зразка. 

2.9.36. Текучість порошків. Кут природного укосу. (ДФУ 2,0; Т 1, стр. 

477). Визначали за допомогою приладу ВП-12А. Наважку порошку масою 

50,00±0,01 г поміщали у лійку приладу при закритій заслінці. Вмикали прилад і 

відкривали заслінку. Після повного висипання порошку за допомогою кутоміра 

по шкалі визначали кут, що утворився між конусом та площиною поверхні. 

 

2.2.2 Методи оцінки фармако-технологічних показників якості таблеток 

 

Досліджено основні фармако-технологічні показники якості таблеток 

грушанки: зовнішній вигляд, однорідність маси та середня маса таблеток, 

стійкість до роздавлювання, стираність, розпадання. Вивчення фармако-

технологічних показників проводили на обладнанні фірм ERWEKA та КЕRN за 

описаними нижче методиками. 
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Опис зовнішнього вигляду таблеток. Зовнішній вигляд таблеток 

визначали візуально при денному освітленні, розглядаючи їх на білому фоні. 

Середня маса таблеток. Визначення середньої маси таблеток проводили 

довільно відбираючи та зважуючи 20 таблеток окремо, розраховували середнє 

значення, яке для таблеток масою 0,6 г допустиме відхилення не повинно 

перевищувати ±4%.  

2.9.5. Однорідність маси для одиниці дозованого лікарського засобу (ДФУ 

2,0; Т 1, стр. 409). Окремо зважували 20 таблеток та розраховували середню 

масу, яка не повинна відхилятися більше ніж на ± 5% для таблеток вагою 0,6 г. 

2.9.8. Стійкість таблеток до роздавлювання (ДФУ 2,0; Т 1, стр. 411) 

Визначали на приладі для дослідження таблеток на стійкість до роздавлювання 

ERWEKA TBH 220 D. Виміри проводили на 10 таблетках. Для таблеток 

діаметром 12 мм стійкість до роздавлювання повинна бути не менше 50 Н. 

2.9.7. Стираність таблеток без оболонки (ДФУ 2,0; Т 1, стр. 410). 

Випробування проводили з метою з'ясування стійкості таблеток до дії 

механічного удару, або стирання. При визначенні стираності використовували 

пристрій барабанного типу з однією лопаттю. При масі таблеток 0,6 г 

дослідженню піддають 10 таблеток, які зважують до стирання та одразу після 

стирання. Стираність виражають як втрату в масі, обчислену в відсотках. 

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

величина стираності не перевищувала 1 %. 

2.9.1. Розпадання таблеток і капсул (ДФУ 2,0; Т 1, стр. 395). Дослідження 

розпадання таблеток проводили з використанням приладу для визначення 

розпадання таблеток і капсул ERWEKA ZT 502, підтримуючи температуру від 

35 ºС до 39 ºС. Розпадання таблеток без оболонки повинно становити не 

більше 15 хв. 

Дослідження стабільності препарату в процесі зберігання. 

Однією з вимог, що ставиться до лікарських препаратів є їх стабільність в 

процесі зберігання [1, 71, ]. З метою встановлення строків придатності таблетки 

закладали на зберігання при температурі не вище 25 °С.  
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Таблетки пакували у контурно-чарункову упаковку на основі ПВХ 

плівки. 

Протягом експерименту (через кожні 3 місяці) таблетки підлягали 

повному фізико-хімічному, фармако-технологічному та мікробіологічному 

аналізу (опис, ідентифікація, середня маса, однорідність маси, стираність (для 

таблеток без оболонки), розпадання, кількісне визначення діючих речовин, 

мікробіологічна чистота). 

 

2.2.3 Мікробіологічні методи досліджень 

 

Мікробіологічні дослідження екстракту грушанки круглолистої та 

таблеток на його основі були виконані на базі ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет» МОЗ України під керівництвом доц. О.В. 

Покришко.  

Випробовування мікробіологічної чистоти екстракту і таблеток 

проводили згідно з вимогами ДФУ 2.0; Т 1, п. 2.6.12, п. 2.6.31. і п. 5.1.8, 

категорія В. 

10 мг порошку препарату поміщали в стерильну мірну посудину, 

енергійно перемішуючи за допомогою скляної палички або піпетки. 

Підтримуючи температуру 40 °С за допомогою водяної бані доводили об’єм до 

100 мл попередньо підігрітим до температури 40 °С стерильним фосфатним 

буферним розчином з натрію хлоридом і пептоном рН 7.0. Емульгували, 

використовуючи механічне струшування. 

Для визначення загального числа бактерій по 1 мл підготовленого зразка 

висівали двошаровим методом на кожну з двох чашок Петрі з густим 

живильним середовищем №1. 

Для визначення загального числа грибів по 1 мл підготовленого зразка 

висівали двошаровим методом на кожну з двох чашок Петрі з густим 

живильним середовищем №2. 

Для випробування на наявність бактерій родини Еnterobacteriaceae 20 мл 

підготовленого зразка вносили в 200 мл живильного середовища №3. 
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Для випробування на наявність Staphylococcus aureus і Рseudomonas 

aeruginosa 20 мл підготовленого зразка вносили в 200 мл живильного 

середовища №8. 

Дослідження антибактеріальної й антифунгальної дії сухого екстракту та 

таблеток на життєдіяльність мікроорганізмів проводили методом двократних 

серійних розведень в рідкому поживному середовищі (м’ясо-пептонний 

бульйон) та дифузії в агар (метод «колодязів») [15, 95]. 

 

2.2.4 Методи ідентифікації та кількісного визначення біологічно активних 

речовин в лікарській рослинній сировині, сухому екстракті та таблетках.  

 

Комплексні дослідження щодо стандартизації ЛРС, сухого екстракту та 

таблеток на основі грушанки круглолистої було проведено на базі ДП 

«Фармакопейний Центр» під керівництвом старшого наукового співробітника 

доктора фарм. наук Котова А. Г. 

Для ідентифікації та кількісного визначення окремих речовин чи груп 

БАР у сировині, екстрактах та таблетках використовували сучасні чутливі та 

селективні аналітичні методи.  

Згідно вимог ДФУ ідентифікацію БАР (похідні гідрохінону, 

гідроксикоричні кислоти та флавоноїди) в сировині, сухому екстракті та 

таблетках проводили за допомогою ТШХ (2.2.27. Тонкошарова хроматографія. 

ДФУ 2,0; Т 1, стр. 82). При хроматографуванні використовували 

хроматографічні пластинки Silica gel F 254 фірми “Merck”, Німеччина та 

систему розчинників мурашина кислота безводна Р – вода Р – етилацетат Р 

(10:10:80), в якості реактиву для проявлення використовували 10 г/л 

аміноетиловий ефір дифенілборної кислоти в метанолі та 50 г/л макроголу 400 

Р в метанолі. 

Визначення вмісту похідних гідрохінону в ЛРС, екстрактах та таблетках 

проводили спектрофотометричним методом згідно монографії ДФУ 2.0 

«Мучниці листя». 
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Кількісне визначення гідроксикоричних кислот в ЛРС, екстрактах та 

таблетках проводили використовуючи метод абсорбційної спектрофотометрії 

(2.2.25 ДФУ 2.0;Т 1, стр. 76).  

Визначення суми флавоноїдів в ЛРС, екстрактах та таблетках проводили 

методом диференціальної спектрофотометрії згідно монографії ДФУ 2.0 

«Бузини квіти».  

 

2.3 Планування експерименту та обробка результатів досліджень 

 

Використання МПЕ, в основі якого лежать основні положення 

дисперсійного та регресійного аналізів, дозволяє оптимізувати процес 

створення лікарських препаратів, швидко і оперативно вирішити задачі пошуку 

якісного складу багатокомпонентних композицій.  

При проведенні експериментальних досліджень використовували плани 

дисперсійного і регресійного аналізів та методу випадкового балансу [23].  

Обробку результатів досліджень, одержаних з використанням МПЕ 

проводили за допомогою програмування обчислювальної процедури в режимі 

Microsoft Excel. Програмування здійснено для планів дисперсійного і 

регресійного аналізу. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. В даному розділі охарактеризовано лікарські речовини як об’єкти 

дослідження – листя грушанки круглолистої, сухий екстракт грушанки 

круглолистої та допоміжні речовини. 

  3. Приведено методи оцінки фізико-хімічних, фіто-хімічних, фармако-

технологічних, мікробіологічних характеристик досліджуваних ЛРС, екстракту 

та таблеток. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ РОСЛИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА 

ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ 

ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ. РОЗРОБКА 

ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СУХОГО ЕКСТРАКТУ ГРУШАНКИ 

КРУГЛОЛИСТОЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ 

АКТИВНОСТІ 

 

3.1  Дослідження ринку лікарських засобів та дієтичних добавок, що 

використовуються для лікування та профілактики запальних захворювань 

сечовивідної системи 

 

В ході проведених нами досліджень, було встановлено, що згідно з 

даними Реєстру лікарських засобів на фармацевтичному ринку України станом 

на 2018 рік зареєстровано 39 ЛЗ, що використовуються для лікування 

захворювань сечовивідної системи і є рослинного походження [50]. Перелік 

вищевказаних ЛЗ наведено в додатку А. 

Оскільки велика кількість препаратів рослинного походження 

зареєстровані саме як ДД, тому для отримання вичерпної інформації, щодо 

ситуації яка склалася на ринку препаратів для лікування запальних захворювань 

сечовивідної системи, нами було вирішено провести аналіз не лише ЛЗ, але і 

ДД. 

Аналіз ринку ДД показав, що зареєстровано 110 найменувань, які є 

рекомендовані до вживання при захворюваннях сечовивідної системи та їх 

профілактики [65]. Перелік вищевказаних ДД наведено в додатку Б. 

Співвідношення ЛЗ та ДД, з якого видно, що ЛЗ займають лише ¼ частку 

фармацевтичного ринку фітопрепаратів для лікування запальних захворювань 

сечовивідної системи наведено на рисунку 3.1. 
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Рис. 3.1 Співвідношення лікарських засобів та дієтичних добавок для 

лікування та профілактики захворювань сечовивідної системи на ринку України  

 

Причиною даної тенденції є те, що реєстрація ЛЗ в Україні є достатньо 

складною процедурою. Тому багато фармацевтичних підприємств ідуть 

шляхом меншого опору та реєструють препарати як ДД, що значно економить 

кошти та час компаній.  

Згідно Державного реєстру нами проведено дослідження ринку ЛЗ, який 

проказує, що препарати рослинного походження, які використовуються для 

лікування захворювань сечовидільної системи відносяться до чотирьох груп 

згідно АТХ класифікації та зображені на рисунку 3.2, [65]. 

Підгрупа препаратів C03B X10**Інші діуретики, в тому числі рослинні 

препарати з діуретичним ефектом на фармацевтичному ринку України 

представлені 12 лікарськими препаратами, що складає 31% від загальної 

кількості ЛЗ. Дана підгрупа характерна тим, що до неї входять лише ЛЗ в формі 

монокомпонентних рослинних зборів вітчизняного виробництва, такі як: 

бруньки берези, листя мучниці, трава хвоща, нирковий чай та пол-пала. Що 

стосується фірм виробників, то фармацевтична фабрика «Віола» та ПрАТ 

«Лубнифарм» – випускають по 3 ЛЗ, «Ліктрави» – 5 найменувань та ТОВ 

«Тернофарм» 1 препарат. 

 

26%

74%

Лікарькі засоби

Дієтичні добавки

https://compendium.com.ua/atc/#C03BX10**
https://compendium.com.ua/atc/#C03BX10**
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Рис. 3.2 Лікарські засоби для лікування та профілактики  

захворювань сечовивідної системи на фармацевтичному ринку України 

 

Підгрупа G04B C Засоби, що застосовуються для розчинення сечових 

конкрементів представлена 10 ЛЗ, що становить 26% від загальної кількості. 

Особливістю даної підгрупи є присутність багатокомпонентних ЛЗ у формі 

таблеток, капсул та пасти як закордонного так і вітчизняного виробництва. 

Вітчизняний ринок представлений такими виробниками як ПАТ «Фармак» 

(Уронефрон, Фітолізин плюс) та Фармацевтичною фабрикою «Здоров’я» 

(Фітоліт, Фітоліт форте Н). ЛЗ закордонного виробництва представлені 

препаратами Фітолізин (Польща) та Цистон (Індія). Також в даній групі 

присутні монопрепарати вітчизняного виробництва – гірчака пташиного трава 

(споришу трава), який виробляється фармацевтичною фабрикою «Віола», ПрАТ 

«Лубнифарм», «Ліктрави» та ТОВ «Тернофарм». 

В підгрупі G04BD Засоби для лікування частих позивів до 

сечовипускання і нетримання сечі, наявний лише один ЛЗ – Урохолум, 

Житомирської фармацевтичної фабрики «Vishpha», що складає лище 2% від 

загальної кількості. Даний багатокомпонентний ЛЗ вітчизняного виробництва 

представлений в формі крапель. 

В підгрупу G04B X Інші засоби, що застосовуються в урології входять 16 

(41%) ЛЗ. Переважна більшість ЛЗ даної підгрупи є багатокомпонентні 

31%

26%

41%

2%

C03B X10** Інші діуретики, в тому

числі рослинні препарати з

діуретичним ефектом

G04B C Засоби, що застосовуються

для розчинення сечових

конкрементів

G04B X Інші засоби, що

застосовуються в урології

G04B D Засоби для лікування

частих позивів до сечовипускання і

нетримання сечі.

https://compendium.com.ua/atc/#G04BC
https://compendium.com.ua/atc/#G04BC
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препарати іноземного виробництва: Німеччина – 5 ЛЗ, по одному препарату 

виробництва Росії, Швейцарії та Австралії. Половину асортименту (8 

найменувань) даної підгрупи складають препарати вітчизняного виробництва. 

Досить цікавим є присутність монопрепаратів на основі гібіскусу екстракту 

сухого в формі капсул 200 мг (Україна), розчину леспедези двоколірної (Росія), 

таблетки на основі сухого екстракту мучниці 297 мг (Німеччина) та таблетки на 

основі сухого екстракту золотарника звичайного 300 мг (Німеччина). 

Наступним кроком маркетингових досліджень є проведення аналізу 

фармацевтичного ринку ДД до продуктів харчування, що підтримують функцію 

сечовидільної системи. На рисунку 3.3 зображені групи дієтичних добавок, до 

яких відносяться добавки рослинного походження, що використовуються для 

профілактики запальних захворювань сечовивідної системи, згідно АТС 

класифікації. 

 

 

Рис. 3.3 Дієтичні добавки, що використовуються для профілактики 

запальних захворювань сечовивідної системи на фармацевтичному ринку 

України 

10.1.Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи 

із сечогінним ефектом. 

50%

36%

14%
10.1. Дієтичні добавки, що

покращують функцію сечовивідної

системи із сечогінним ефектом

10.3. Дієтичні добавки для

підтримки функції і зниження

ризику загострень запальних

захворювань сечостатевої системи

10.5. Дієтичні добавки, що

сприяють розчиненню і гальмують

утворення каменів в сечовивідній

системі
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Дана група ДД налічує 55 найменувань, що становить 50% від 

загальної кількості препаратів.  

10.3.Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику 

загострень запальних захворювань сечостатевої системи 

Дана група ДД налічує 40 найменувань, що становить 36% від 

загальної кількості препаратів.  

10.5.Дієтичні добавки, що сприяють розчиненню і гальмують 

утворення каменів в сечовивідній системі 

Дана група ДД налічує 15 найменувань, що становить 14% від 

загальної кількості препаратів.  

Наступним етапом наших досліджень є проведення порівняльного 

аналізу розподілу ЛЗ та ДД, щодо країни виробника. Згідно рисунку 3.4 на 

фармацевтичному ринку України присутні 10 найменувань закордонних ЛЗ, 

що складають 25,64% від загальної кількості препаратів а саме: «Фітолізин» 

у формі пасти виробництва Herbapol Польща, «Цистон» у формі таблеток 

виробництва Himalaya Індія, «Амажестін» у формі таблеток Німеччина, 

«Канефрон Н» у формі капель та таблеток виробництва Bionorica SE 

Німеччина, Солідагорен у формі крапель Німеччина, Урокран у формі 

таблеток Австралія, Тутукон у формі розчину Швейцарія, Цистинол Акут та 

Цисто-Аурин в формі таблеток – Німеччина. 

Препарати вітчизняного виробництва налічують 29 найменувань, що 

складає 74,36% від усіх ЛЗ. Лідириючі позиціїї серед українських 

виробників у виробництві рослинних препаратів даної групи займають  ПАТ 

«Галичфарм», ПАТ «Фармак» та Фармацевтична компанія «Здоров’я». 

Лідерство серед виробництва рослинних зборів належить підприємству 

«Ліктрави». 

https://compendium.com.ua/bad/#000700090004
https://compendium.com.ua/bad/#000700090004
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Рис.3.4 Розподіл лікарських засобів та дієтичних добавок, щодо країни виробника 

 

На фармацевтичному ринку України представлено 110 найменувань ДД. 

Серед зарубіжних виробників, які налічують 36 найменувань ДД, що становить 

32,73% від загальної кількості. Лідируючі позиції займає Індія (25%), на 

нашому ринку представлено 9 найменувань препаратів, Індонезія та Італія 

займають другу позицію –  по три дієтичних добавки кожна країна, по два 

найменування препаратів представлено виробниками з Латвії, Швейцарії та 

Польщі. Решта 13 країн представлені на ринку одним препаратом. ДД 

українського виробництва представлені 74 препаратами. 

Щодо розподілу ЛЗ в залежності від лікарської форми (рис. 3.5), видно що 

лідируюче місце займають рослинні збори як серед ЛЗ, так і серед ДД. ЛЗ в формі 

зборів займають значну частку ринку, а саме 52,78% від загальної кількості, тоді 

як частка зборів серед ДД на 10% нижча і становить 41,81%. Слід відзначити, що 

ЛФ – таблетки займає 22% ринку ЛЗ, та 15% ринку ДД. Особливу увагу варто 

звернути на частку препаратів у формі капсул, серед ЛЗ дана лікарська форма 

займає 13,89% ринку, а серед ДД 30%. 

Решта лікарських форм що є представлені на ринку займають 33,33% серед 

ЛЗ та 15,45% серед ДД.  

Вітчизняного виробництва Закордонного виробництва

29

10

74

36

Лікарські засоби Дієтичні добавки
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Рис. 3.5 Розподіл лікарських засобів і дієтичних добавок щодо лікарських форм 

 

З рис. 3.6 видно, що значна частка ринку ЛЗ, а саме 21 (58%) 

найменування є у вигляді монопрепаратів, 16 з них у вигляді рослинних зборів, 

що складає 76% від загальної кількості монопрепаратів. Комбіновані ЛЗ 

займають частку 42%, та рівномірно поділені між трьома групами 6, 5 та 7 ЛЗ 

відповідно. 

Що стосується ДД, кількість монопрепаратів є найбільшою 41 

найменування (37%), менше на дві позиції є в групі ДД, які вміщують 5-10 

діючих речовин – 39 препаратів ( 36%). Група фітопрепаратів які вміщують 2-4 

діючі речовини займає 19%, а група, в яку входять засоби з більше ніж з 10 

діючими речовинами – 8%. 

Проведенний порівняльний аналіз ЛЗ та ДД показав, що ЛЗ займають 

лише ¼ частку фармацевтичного ринку фітопрепаратів для лікування та 

профілактики запальних захворювань сечовивідної системи. 

Збори Таблетки Капсули Краплі Пасти Сиропи Розчини Порошки Екстракти

19

8

5 5

2 2 2
0 1

46

17

33

4

1 2 2
4 4

Лікарські засоби Дієтичні добавки



65 

 

Рис 3.6 Розподіл лікарських засобів і дієтичних добавок щодо кількості 

діючих речовин 

 

Маркетинговий аналіз показав, що лідируючі позиції на ринку 

займають монокомпонентні лікарські збори, як серед ЛЗ так і серед ДД. 

Дослідження ринку ЛЗ, що використовуються для лікування захворювань 

сечовивідної системи здійснювалися колективами авторів ще в 2012 та 2015 

роках [46, 70], слід зазначити, що тенденція фармацевтичного ринку 

препаратів в 2018 році не змінилася. ЛЗ в формі зборів займають значну 

частку ринку, а саме 52,78% від загальної кількості, тоді як частка зборів 

серед ДД на 10% нижча і становить 41,81% станом на 2018 рік. 

Дана ЛФ має суттєві недоліки: низька ефективність, незручність 

застосування та неточність дозування. Тому доцільним є розробка більш 

досконалої та зручної твердої лікарської форми з доказаною ефективністю 

на основі рослинної сировини.  

 

 

 

Монопрепарати 2-4 діючих речовин 5-10 діючих речовин більше 10 діючих 

речовин

21

6 5
7

41

21

39

9
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3.2 Розробка технології екстракту листя грушанки круглолистої 

 

 3.2.1 Дослідження фармако-технологічних властивостей сировини листя 

грушанки круглолистої  

 

 Процес екстрагування ЛРС це є складний фізико-хімічний проце на 

який впливає ряд важливих факторів, що можна поділити на дві групи: 

технологічні властивості сировини та гідродинамічні умови процесу [126].  

 До технологічних властивостей сировини відносять вологість, насипна 

густина до та після усадки, насипний об’єм до та після усадки, коефіцієнти 

набухання та поглинання, подрібненість сировини. 

Таким чином, більшість технологічних властивостей ЛРС є 

взаємозв'язаними, тому, регулюючи деякі з них (наприклад, вологість, 

подрібненість) на стадії підготовки сировини, можна чинити бажану дію на 

решту факторів, впливаючи тим самим на умови екстрагування загалом.  

 Об'єктами для дослідження оптимальних умов екстрагування 

служили зразки листя грушанки круглолистої зібрані в сезон цвітіння в 2015 

році на території північних областей України. На основі даних літературних 

джерел встановлено, що листя грушанки круглолистої містить похідні 

гідрохінону, флавоноїди, гідроксикоричні кислоти [13, 75].  

 Ступінь подрібнення – одна з найважливіших технологічних 

властивостей, що впливає як на густину, коефіцієнти поглинання і 

набухання, так і на швидкість дифузії і повноту вилучення екстрактивних 

речовин. Нами у дослідах використано подрібнену сировину. Подрібнене 

листя просіювали через систему сит з отворами розміром від 0,2 мм до 5,5 

мм.  

На основі проведеного ситового аналізу ЛРС поділено на 11 фракцій, 

фракційний склад ЛРС зображений в табл. 3.1 
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Таблиця. 3.1 

Фракційний склад ЛРС – листя грушанки круглолистої 

№ п/п Вміст кожної фракції, % Розмір частинок фракції, мм 

1 0,483 0 – 0,2 

2 0,663 0,2 – 0,355  

3 1,027 0,355 – 0,5 

4 2,198 0,5 – 0,71 

5 1,702 0,71 – 1 

6 17,513 1 – 1,4 

7 1,565 1,4 – 2 

8 72,023 2 – 2,8 

9 2,073 2,8 – 4 

10 0,489 4 – 5,5 

11 0,264 5,5 мм і більше 

 

Насипна густина та насипний об'єм сировини до та після усадки є 

важливими факторами при розрахунку об'єму завантаження екстракторів та в 

ряді випадків визначають економічну ефективність технологічного процесу. 

Насипна густина характеризує здатність сировини до утрамбовування, 

підвищуючи тим самим технологічність процесу. Насипний об’єм після усадки 

зменшився з 185 мл початкового до 155 мл (на 16,21 %). Насипна густина після 

усадки зросла з 0,270 г/мл до 0,323 г/мл. 

Показник поглинання дозволяє розрахувати об'єм екстрагенту, що 

залишається в ЛРС, і залежить від багатьох факторів: ступеня подрібнення 

сировини, пористості, вологості, виду ЛРС та екстрагенту, вмісту 

екстрактивних речовин тощо. Враховуючи вплив багатьох факторів, 

користуватися табличними значеннями коефіцієнту поглинання є не завжди 

раціональним.  

Показник набухання є важливим параметром, який враховують при 

розрахунку завантаження екстракторів, режиму екстрагування, об'єму 
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розчинника. Цей показник залежить від анатомо-морфологічних особливостей 

ЛРС, підготовки сировини і найбільшою мірою — від типу екстрагенту. 

Набухання сировини найбільш інтенсивно проходить у водному 

середовищі, оскільки викликано наявністю гідрофільних біополімерів у 

структурі рослинної клітини. У малополярних органічних розчинниках, 

навпаки, даний показник є досить низьким.  

Вологість вказує на доброякісність сировини і сильно впливає на вихід 

БАР при екстрагуванні гідрофобними розчинниками, у тому числі зрідженими 

газами. Дослідження втрати в масі при висушуванні показали, що вологість 

листя грушанки круглолистої є в діапазоні від 5,42% до 9,77%.  

В якості досліджуваного зразка нами обрано листя грушанки 

круглолистої, в якому величина та співвідношення між фракціями є 

ідентичною табл.3.1 

Результати досліджень основних технологічних властивостей листя 

грушанки круглолистої наведені в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Основні технологічні властивості подрібненого листя грушанки 

круглолистої 

Номер 

досліду 

Втрата в  

масі при 

висушуванні, 

% 

Насипна 

густина до 

усадки, г/мл 

Насипна 

густина після 

усадки, г/мл 

Коефіцієнт 

набухання 

Коефіцієнт 

поглинанння 

1 5,42 0,270 0,323 3,5 2,0 

2 9,77 0,269 0,322 3,6 1,9 

3 6,84 0,272 0,324 3,4 2,1 

 

 Проведені технологічні дослідження дозволяють в подальшому 

розрахувати такі показники, як об’єм завантаження екстрактору, об’єм 

екстрагенту, що в подальшому впливає на економічну ефективність 

технологічного процесу.  
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 3.2.2 Вивчення впливу концентрації екстрагенту на ступінь вилучення 

біологічно активних речовин з листя грушанки круглолистої 

 

Вивчення впливу концентрації екстрагенту на ступінь вилучення 

біологічно активних речовин з листя грушанки круглолистої виконували під 

керівництвом доцента Вронської Л.В. на базі ДВНЗ «Тернопільський 

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

Згідно даних літературних джерел, протизапальна, антимікробна, 

діуретична дії, що є причиною комплексного нефропротекторного ефекту 

грушанки круглолистої зумовлена наявністю в ЛРС наступних класів БАР, а 

саме фенольних сполук (похідних гідрохінону, гідроксикоричних кислот та 

флавоноїдів).  

Однією з умов максимального вилучення БАР з ЛРС окрім вибору 

екстрагенту є дослідження його оптимальної концентрації. Тому вирішено 

провести додаткові дослідження щодо вибору концентрації екстрагенту. 

Враховуючи високу розчинність БАР сировини у спирті у якості екстрагенту 

було використано водно-спиртові суміші із вмістом спирту етилового в 

діапазоні від 30% до 95%.  

Водно-спиртові витяги отримували методом модифікованої ремацерації з 

перемішуванням застосовуючи екстракційне співвідношення 1:10. Отримані 

витяги відстоювали і фільтрували та визначали у них вміст сухого залишку та 

БАР.  

Вміст сухого залишку визначали гравіметричним методом, відповідно до 

методики у національному доповненні. Визначення кількісного вмісту суми 

поліфенолів [4] та суми флавоноїдів [104], проводили за допомогою 

абсорбційної спектрофотометрії (ДФУ 2,0; Т 1 п. 2.2.25).  

Результати визначення вмісту БАР у листі грушанки круглолистої, 

отриманих за допомогою екстрагентів з різним вмістом спирту етилового 

наведені в табл. 3.3 
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Таблиця 3.3 

Результати визначення вмісту біологічно активних речовин у листі 

грушанки круглолистої, отриманих за допомогою екстрагентів з різним 

вмістом спирту етилового 

Вміст спирту в 

екстрагенті, % 

Вміст суми 

поліфенолів, % у 

перерахунку на 

пірогалол 

Вміст суми 

флавоноїдів, % у 

перерахунку на 

гіперозид 

Вміст сухого 

залишку, % 

30 21,68 ± 0,02 0,0480 ± 0,01 3,2142 ± 0,01 

40 22,05 ± 0,01 0,0893 ± 0,01 3,3991 ± 0,02 

50 25,97 ± 0,02 0,1367 ± 0,02 3,7297 ± 0,02 

60 26,52 ± 0,01 0,1571 ± 0,02 3,7365 ± 0,03 

70 27,61 ± 0,02 0,1617 ± 0,01 3,5764 ± 0,02 

80 28,53 ± 0,03 0,1750 ± 0,02 3,6739 ± 0,02 

90 19,43 ± 0,02 0,1409 ± 0,02 3,1101 ± 0,01 

95 15,03 ± 0,02 0,1145 ± 0,01 2,5586 ± 0,02 

 

В результаті експериментальних досліджень було встановлено, що 

оптимальним екстрагентом для вилучення БАР з листя грушанки круглолистої є спирт 

етиловий у концентрації 80 %. 

 

3.2.3 Отримання сухого екстракту листя грушанки круглолистої  

 

При розробці технології сухого екстракту на основі листя грушанки 

круглолистої запропоновані режими екстракції, що забезпечують максимальне 

вилучення діючих речовин з сировини та подальшу можливість створення 

стандартизованного ЛЗ. 

Відомо, що метод мацерації є тривалим і не завжди дозволяє вилучити 

максимальну кількість БАР з ЛРС [5, 19]. Беручи до уваги склад листя грушанки 

круглолистої, а саме наявність у складі похідних гідрохінону, гідроксикоричних 

кислот та флавоноїдів для отримання рідкого витягу з листя грушанки круглолистої 

нами вибрано метод модифікованої ремацерації з перемішуванням екстрагенту за 
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допомогою мішалки. 

Встановлено наступні параметри екстракції: розмір часток сировини не 

більше 2 мм, концентрація екстрагенту 80% етанол, температура екстракції – 

20±2º  С, співвідношені сировина екстрагент 1:10. 

Після отримання рідкого екстракту його відстоюють протягом 24 годин та 

фільтрують. Згущують шляхом упарювання при температурі 50 0С до 1:5 об’єму. З 

метою одержання сухого екстракту використовували вакуум-сушильну шафу 

марки СВ-30, де висушували напівпродукт при температурі 500С. 

Вихід сухого екстракту складав 24,39 %, загальне співвідношення «сировина 

: готовий продукт» становило 4,1 : 1 (1 г сухого екстракту відповідає 4,1 г рослинної 

сировини). Розроблено блок схему процесу виробництва сухого екстракту листя 

грушанки круглолистої, що наведена в додатку Е.  

 

3.2.4 Дослідження фізико-хімічних та фармако-технологічних властивостей 

сухого екстракту грушанки круглолистої 

 

Отриманий готовий продукт – сухий екстракт листя грушанки круглолистої – 

сипучий кристалічний порошок темно-коричневого кольору (рис 3.7), гіркого 

смаку, зі своєрідним приємним запахом і вологістю не більше 5 %, мало розчинний 

у теплій воді, нерозчинний в хлороформі, легко розчинний у 96 % спирті 

етиловому. 

 

Рис. 3.7 Фотознімок (без збільшення) сухого екстракту листя грушанки 

круглолистої  
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Для вибору раціонального способу одержання таблеток досліджувалися 

фізико-хімічні та фармако-технологічні властивості сухого екстракту листя 

грушанки круглолистої такі як: розміри і форма частинок, фракційний склад, 

текучість, кут природного укосу, вільна насипна густина та насипна густина 

після усадки, вологовміст та вологопоглинання. 

При проведенні досліджень використовували самостійно одержану 

субстанцію сухого екстракту грушанки круглолистої. Результати дослідження 

форми частинок порошку наведено на рис. 3.8. За даними кристалографії сухий 

екстракт грушанки круглолистої являє собою кристалічний порошок з 

прозорими частинками неправильної пластівчастої форми. Частинки 

представлені у вигляді плоских пластин з нерівними краями. 

 

Рис.3.8 Мікрофотознімок сухого екстракту грушанки круглолистої (Зб. 

Об. х 20, Ок. х 8) 

Результати досліджень розмірів частинок сухого екстракту грушанки 

круглолистої представлений в табл. 3.4 

Таблиця 3.4 

Розміри частинок екстракту грушанки круглолистої сухого(M±m) 

 

Дрібні 

до 10 тис. мкм2 

Малі 

(10 тис. – 50 тис.) 

мкм2 

Середні 

(50 тис. – 100 тис.) 

мкм2 

Великі 

більше 

100 тис. мкм2 

4038±287 24804±1428 70934±2221 218730±14148 
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 Наступним етапом досліджень є вивчення фармако-технологічних 

властивостей сухого екстракту листя грушанки круглолистої, які наведені в 

табл. 3.5 

Таблиця 3.5 

Фармако-технологічні показники екстракту листя грушанки круглолистої 

 

Насипний 

обєۥм 

до усадки, 

мл 

Насипний 

обєۥм 

після усадки, 

мл 

Вільна 

насипна 

густина, 

г/мл 

Насипна 

густина 

після 

усадки, г/мл 

Текучість, 

(с / 100 г) 

Кут 

природного 

укосу, о 

125 115 0,400 0,450 12,48 35 

 

Для вивчення вологопоглинання досліджувані об‘єкти зважували і 

поміщали в ексикатор над насиченим розчином натрію сульфату при 

температурі 40°С. Через одну добу відбирали досліджувані зразки, 

зважували і досліджували їх за зовнішнім виглядом. По різниці в масі до і 

після експерименту робили висновок про здатність порошків вбирати 

вологу. 

По закінченні експерименту відбулось збільшення маси зразку 

екстракту листя грушанки круглолистої сухого на 9,6 %, що свідчить про 

невисоку гігроскопічність субстанції. 

Фармако-технологічні та фізико-хімічні дослідження сухого екстракту 

грушанки круглолистої показали, що екстракт володіє задовільними 

характеристиками, що дозволяє використовувати метод прямого пресування 

для одержання таблеток на його основі.  

 

3.3 Вивчення фармакологічної активності сухого екстракту грушанки 

круглолистої 

 

3.3.1 Вивчення гострої токсичності екстракту грушанки круглолистої 

сухого. 
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Дослідження щодо дослідження гострої токсичності екстракту 

грушанки круглолистої були виконані на базі ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони здоров’я України» під 

керівництвом проф. О. А. Подплетні. 

Гостру токсичність сухого екстракту з листя грушанки круглолистої 

вивчали на 40 білих нелінійних статевозрілих мишах обох статей (по 10 

особин у кожній групі) масою 19,9±0,08 г та 24 білих щурах обох статей (по 

6 особин у кожній групі) масою 229,4 ± 1,54 г, яких утримували на 

стандартному раціоні віварію, після попереднього 10-добового карантину.  

Згідно з методичними рекомендаціями [51, 56] введення сухого 

екстракту з листя грушанки круглолистої в  лімітуючій дозі (5 г/кг) загибелі 

тварин не викликало. Оцінку токсичного впливу екстракту на організм 

проводили аналізуючи динаміку змін маси тіла тварин.  

Динаміка змін маси тіла щурів, які отримували внутрішньошлунково 

сухий екстракт з листя грушанки круглолистої в дозі 5 г/кг, знаходилась у 

межах фізіологічної норми.  

Дослідження гострої токсичності дозволили встановити відсутність 

видової чутливості та токсичної дії сухого екстракту з листя грушанки 

круглолистої при введенні мишам та щурам. ЛД50 для досліджуваного 

екстракту встановити не можливо. Отже, за класифікацією Сидорова К. К., 

сухий екстракт з листя грушанки круглолистої можна віднести до класу V – 

малотоксичних речовини. 

 

3.3.2 Антимікробна активність сухого екстракту грушанки круглолистої 

 

Мікробіологічні дослідження екстракту грушанки круглолистої були 

виконані на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет» 

МОЗ України під керівництвом доц. О. В. Покришко.  

Антимікробну активність субстанції вивчали в умовах in vitro. Для 

досліджень використовували сухий екстракт грушанки круглолистої, 

отриманий з листків дикорослої рослини даного виду. 
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Дослідження антибактеріальної й антифунгальної дії сухого екстракту 

грушанки круглолистої на життєдіяльність мікроорганізмів проводили методом 

двократних серійних розведень в рідкому поживному середовищі (м’ясо-

пептонний бульйон) та дифузії в агар (метод «колодязів») [15, 40, 95]. 

Стандартизація умов досліджень при дифузіїв агар була забезпечена 

одинаковою товщиною середовища 10 мм та діаметром «колодязя» у ньому 6 

мм. Для посіву була застосована стандартизована добова суспензія тест-штамів 

наступних мікроорганізмів: Bacillus subtilis АТСС 6633, Escherichia coli АТСС 

25922, Staphylococcus aureus АТСС 6538, Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027 

та Candida albicans АТСС 885-653, концентрація клітин в яких становила 0,5 за 

McFarland. Після посіву суспензії тест-штаму на поживне середовище 

«колодязі» заповнювали краплинами розведеного в м’ясо-пептонному бульйоні 

сухого екстракту грушанки круглолистої. Далі чашки Петрі поміщали в 

термостат при 370C. Аналіз результатів дослідження проводили через 24 год 

шляхом вимірювання діаметра зони затримки росту мікроорганізмів в 

міліметрах. При вивченні антимікробної активності сухого екстракту грушанки 

круглолистої  методом серійних розведень використовували їх концентрації від 

1:2 до 1:128 (об’ємні співвідношення). Використовували розчин, отриманий 

додаванням до сухого екстракту м’ясо-пептонного бульйону. В усі пробірки, 

що містили серійно розведену субстанцію, а також в контрольну пробірку (з 

рідким поживним середовищем) додавали по 0,2 мл зависі тест-культури 

мікроорганізмів. Для цього однодобові культури мікроорганізмів, що були 

використані у дослідженні, змивали на косому агарі 0,9 % ізотонічним 

розчином натрію хлориду, доводили до густини 5 ОД по стандарту мутності з 

наступним розведенням до необхідної кількості мікробних клітин в 2 мл і 

вносили в пробірки з серійно розведеною субстанцією та у контрольну 

пробірку. Оцінка результатів проводили за ступенем пригнічення певним 

розведенням субстанції  росту тієї чи іншої тест-культури мікроорганізмів. 

Статистичний аналіз одержаних результатів проводили методом варіаційної 

статистики з визначенням середніх значень величин, середньої похибки. 

Достовірність відмінностей між середніми значеннями під час проведення 
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аналізу оцінювали, використовуючи критерій Стьюдента (t).Відмінність між 

величинами вважали достовірною, коли ймовірність різниці р ≤ 0,05 [40, 95]. 

Результати вивчення антимікробної активності сухого екстракту 

грушанки круглолистої методом серійних розведень представлені в табл. 3.6 

 

Таблиця 3.6 

Результати вивчення антимікробної активності грушанки круглолистої 

методом серійних розведень 

Розвед

ення 

Тест-культури мікроорганізмів 

S. aureus E. coli B. subtilis P. 

aeruginosa 

C. albicans 

1:2 відсутній 

ріст 

відсутній 

ріст 

відсутній 

ріст 

відсутній 

ріст 

відсутній ріст 

1:4 відсутній 

ріст 

відсутній 

ріст 

відсутній 

ріст 

є ріст відсутній ріст 

1:8 відсутній 

ріст 

є ріст відсутній 

ріст 

є ріст відсутній ріст 

1:16 відсутній 

ріст 

є ріст відсутній 

ріст 

є ріст відсутній ріст 

1:32 відсутній 

ріст 

є ріст є ріст є ріст відсутній ріст 

1:64 є незначний 

ріст 

є ріст є ріст є ріст є незначний 

ріст 

1:128 є незначний 

ріст 

є ріст є ріст є ріст є незначний 

ріст 

 

Сухий екстракт грушанки круглолистої проявляє антибактеріальну дію в 

мінімальному розведенні (1:2) на всі тест-культури мікроорганізмів. Найбільш 

чутливими до екстракту виявилися грампозитивні коки S. аureus – рис. 3.9 та 

дріжджоподібні гриби C. albicans – рис 3.10 
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Рис. 3.9 Фотознімок результатів мікробіологічних досліджень впливу екстракту 

грушанки круглолистої сухого на S. aureus 

 

 

Рис. 3.10 Фотознімок результатів мікробіологічних досліджень впливу 

екстракту грушанки круглолистої сухого на C. albicans 

Низька чутливість до досліджуваного екстракту є у P. аeruginosa – рис. 

3.11 та E. сoli – рис. 3.12 
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Рис. 3.11 Фотознімок результатів мікробіологічних досліджень впливу 

екстракту грушанки круглолистої сухого на P. аeruginosa 

 

 

Рис. 3.12 Фотознімок результатів мікробіологічних досліджень впливу 

екстракту грушанки круглолистої сухого на E. сoli 

 

Результати вивчення антимікробної активності сухого екстракту 

грушанки круглолистої методом «колодязів» наведені в табл. 3.7 
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Таблиця 3.7 

Результати вивчення антимікробної активності сухого екстракту 

грушанки круглолистої методом «колодязів» 

 Діаметр затримки росту мікроорганізмів під впливом різних 

розведень сухого екстракту грушанки круглолистої, мм 

Тест-культура 

мікроорганізмів 

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 

S. aureus 22±0,9 15±0,6 12±0,4 11±0,5 – – – 

E. coli 10±0,5 – – – – – – 

B. subtilis 20±0,8 16±0,6 15±0,4 13±0,6 – – – 

P. aeruginosa 10±0,4 – – – – – – 

C. albicans 18±0,7 15±0,7 10±0,3 10±0,3 – – – 

Примітка: – відсутність зони затримки росту 

 

Згідно цього методу підтверджені результати,отримані за допомогою 

методу серійних розведень: сухий екстракт грушанки круглолистої найбільш 

активний стосовно S. аureus –  рис. 3.13, B. subtilis – рис. 3.14 та C. albicans –   

рис. 3.15 

 

 

Рис. 3.13 Фотознімок результатів мікробіологічних досліджень впливу 

екстракту грушанки круглолистої сухого на S. аureus метод «колодязів» 
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Рис. 3.14 Фотознімок результатів мікробіологічних досліджень впливу 

екстракту грушанки круглолистої сухого на С. albicans метод «колодязів» 

 

 

Рис. 3.15 Фотознімок результатів мікробіологічних досліджень впливу 

екстракту грушанки круглолистої сухого на B. subtilis метод «колодязів» 

 

Результати проведених досліджень показали, що досліджуваний об’єкт 

володіє вираженою антимікробною активністю на штами S. aureus, В. subtilis, 

С. albicans та помірною антимікробною дією на штами Е. соli, P. аeruginosa. 
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3.3.3 Вивчення протизапальної дії екстракту грушанки круглолистої сухого. 

 

Дослідження щодо вибору ефективної терапевтичної добової дози 

екстракту грушанки круглолистої були виконані на базі ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони здоров’я України» під керівництвом 

проф. О.А. Подплетні. 

Антиексудативну активність досліджували на моделях гострого 

асептичного запалення на 54 білих статевозрілих щурах-самцях лінії Wistar 

масою 170-190 г. Дослідженню підлягали екстракт з листя грушанки 

круглолистої у дозі 100 мг/кг та референтний препарат диклофенак натрію у 

дозі 8 мг/кг. Препарати вводили внутрішньошлунково за 1 год до 

субплантарного введення флогогенів. Щури контрольної групи отримували 

еквівалентну кількість води. Гостре асептичне запалення моделювали шляхом 

одноразового субплантарного введення в задню кінцівку білих щурів 0,1 мл 1% 

розчину карагеніну, 0,1 мл 2% розчину формаліну, 0,05 мл 2% суспензії 

зимозану. Тварини були розподілені на 9 груп (n=6): 1, 2, 3 група – контрольні 

щури; 4, 5, 6 групи – на тлі введення екстракту з листя грушанки круглолистої в 

дозі 100 мг/кг в об’ємі 1 мл/кг; 7, 8, 9 група – на тлі введення диклофенаку 

натрію у дозі 8 мг/кг. 

Виразність набряку оцінювали онкометричним методом в динаміці через 

1, 2, 3 год після введення флогогенів. Антиексудативну активність 

розраховували за формулою: 

А = 100% - ((Мнд- Мзд)*100%/( Мнк- Мзк)) де;  (3.2) 

 

А – антиексудативна активність, %; 

Мнд – об’єм набряклої лапи в досліді; 

Мзд – об’єм здорової лапи в досліді; 

Мнк – об’єм набряклої лапи в контролі; 

Мзк – об’єм здорової лапи в контролі. 
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Антиексудативна активність екстракту з листя грушанки круглолистої на 

моделі карагенінового запалення. 

Введення екстракту з листя грушанки круглолистої в дозі 100 мг/кг на тлі 

карагенінового набряку сприяло достовірному пригніченню ексудації та 

виявлялось вже на 60 хв після введення флогогену. Антиексудативна активність 

екстракту з листя грушанки круглолистої становила 30% проти 41% препарату 

порівняння.  

Через 2 год від початку експерименту показники антиексудативної 

активності на тлі введення досліджуваних препаратів зростають та досягають 

свого піку на третій год. На тлі введення екстракту з листя грушанки 

круглолистої антиексудативна активність складає 44% проти 68% препарату 

порівняння. На третій годині експерименту ці показники становлять 47% та 

79% відповідно. 

Аналізуючи дані, простежується однонаправлена дія референс-

препарату диклофенаку натрію та екстракту з листя грушанки круглолистої в 

дозі 100 мг/кг на моделі карагенінового набряку, що може свідчити про 

реалізацію протизапального ефекту останнього за циклооксигеназним 

механізмом. 

Антиексудативна активність екстракту з листя грушанки круглолистої на 

моделі формалінового набряку. 

При формаліновому запаленні протягом перших трьох годин  після 

введення флогогену спостерігається збільшення об’єму набряку кінцівки як в 

контрольній, так і в експериментальних групах тварин. Слід зазначити, що в 

контрольній групі пік розвитку запалення реєструється на 180 хв. 

Через 1 годину після введення флогогену достовірних змін 

антиексудативної активності на тлі введення препаратів не спостерігали. На 2 

год експерименту антиексудативна активність на тлі лікування екстрактом з 

листя грушанки круглолистої становила 13% проти 43% референс-препарату. 

Пік антиексудативної активності було зафіксовано на 3 год експерименту. 

Вищий протизапальний ефект виявляє, як і слід було очікувати, класичний 

нестероїдний протизапальний засіб – диклофенак натрію - 59%. Екстракт з 
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листя грушанки круглолистої в дозі 100 мг/кг виявляє антиексудативну 

активність, знижуючи виразність набряку на 37% порівняно з показниками 

контрольної групи, ймовірно за рахунок мембраностабілізувальної дії, але при 

цьому дещо поступається в ефективності референс-препарату. 

Антиексудативна активність екстракту з листя грушанки круглолистої на 

моделі зимозанового набряку. 

Результати досліджень показали достовірне збільшення об’єму задніх 

кінцівок тварин на моделі зимозанового набряку у всіх дослідних групах. 

На тлі лікування екстрактом з листя грушанки круглолистої в дозі 100 

мг/кг пік антиексудативної активності припадає на 3 год експерименту і 

становить 31%. Тоді як диклофенак натрію в дозі 8 мг/кг виявляє свою 

ефективність вже з першої години експерименту, яка залишається стабільною 

впродовж всього експерименту і складає 42%.  

Антиексудативна дія екстракту з листя грушанки круглолистої в дозі 100 

мг/кг на моделі зимозанового набряку свідчить про наявність 

антиліпоксигеназного компоненту у механізмі його дії. 

 

3.3.4 Вивчення діуретичної та нефропротекторної активності сухого 

екстракту грушанки круглолистої  

 

Нефропротекторну дію екстракту з листя грушанки круглолистої 

досліджували на моделі експериментального гострого постстрептококкового 

гломерулонефриту [64, 125]. Експеримент виконаний на 24 тваринах – 

самцях білих безпородних щурів, що утримувались в стандартних умовах 

віварію. Тварини були розподілені на 4 експериментальні групи: 1 група – 

контрольна (інтактні щури), n=6; 2, 3, 4 групи (дослідні) – тварини, 

імунізовані бактеріальною суспензією еталонного штаму Streptococcus 

pyogenes, n=6; 3 група – на тлі лікування екстрактом з листя грушанки 

круглолистої в дозі 100 мг/кг, n=6; 4 група - на тлі лікування препаратом 

порівняння «Канефрон Н» в дозі 20 мг/кг, n=6. Антигенну суспензію для 

імунізації тварин отримували шляхом культивування штамму на 
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м’ясопептонному бульйоні в аеробних умовах при температурі 37˚С, 

подальшому центрифугуванні добової бульйонної культури Streptococcus 

pyogenes впродовж 10-15 хвилин при швидкості 3000 обертів за хвилину та 

подальшому вилученні супернатанту. Отриману суспензію концентрацією 

109 КОЕ/мл інактивували при 56˚С впродовж 30 хвилин. Із розрахунку 50 

мкл суспензії на 1 тварину готували розведення: 9 мл стерильного 

ізотонічного розчину натрію хлориду та 1 мл суспензії (на 1 тварину 

приходиться 500 мкл отриманої знову антигенної суспензії). Іммунізацію 

тварин проводили внутрішньоочеревинно 1 раз на день за схемою: 3 цикли, 

кожен з яких складався із 1, 3, 5 днів імунізації та 2 днів перерви між 

циклами. По завершенню досліду тварин виводили із експерименту шляхом 

декапітації під тіопенталовим наркозом. Для дослідження функціонального 

стану нирок визначали: діурез з водним навантаженням за 2 год, 

концентрацію іонів Na та К, вміст сечовини та креатиніну, білка в плазмі та 

сечі; швидкість клубочкової фільтрації; коефіцієнт маси нирок. 

За отриманими даними, введення антигенної суспензії білим щурам 

викликало ушкодження нирок з розвитком вираженого гіперазотемічного 

синдрому, на що вказує різке підвищення концентрації сечовини та 

креатиніну в плазмі крові тварин контрольної групи. 

Введення сухого екстракту з листя грушанки круглолистої на тлі 

гострого постстрептококкового гломерулонефриту виявляло виражену 

гіпоазотемічну дію, про що свідчать зниження концентрації креатиніну та 

сечовини на 23% та 67%  порівняно з даними тварин групи модельної 

патології. Ефективність сухого екстракту з листя грушанки круглолистої в 

дозі 100 мг/кг була однакова та зпівставима з такою у препарату порівняння 

«Канефрон Н». 

Як випливає, ушкодження нирок антигенною суспензією викликало 

зниження концентрації креатиніну в сечі тварин контрольної групи та його 

екскрецію, що свідчить про ушкодження базальної мембрани клубочків та 

зниження її фільтраційної здатності. На тлі введення досліджуваного 

екстракту та препарату порівняння у вказаних дозах вміст креатиніну в сечі 
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та його екскреція підвищувались про що свідчить достовірність отриманих 

даних. Ушкодження нирок антигенною суспензією призвело до розвитку 

гіперазотемії. При цьому концентрація сечовини в сечі знижувалася на 36% 

відносно контролю. На тлі введення досліджуваного екстракту цей показник 

підвищився на 20% відносно показників модельної патології. Кліренс 

сечовини під впливом сухого екстракту з листя грушанки круглолистої в дозі 

100 мг/кг та «Канефрону Н» в дозі 20 мг/кг відновлювався до контрольних 

показників. 

Одним з важливих показників, що характеризує функціональний стан 

нирок, зокрема екскреторну функцію, є швидкість клубочкової фільтрації.  

За даними, ураження нирок тварин, що були імунізовані бактеріальною 

суспензією еталонного штаму Streptococcus pyogenes, супроводжується 

вираженим зниженням швидкості клубочкової фільтрації. Так у щурів в групі 

модельної патології швидкість  клубочкової фільтрації на момент завершення 

експерименту знижувалась в 6 разів у порівнянні з даними контрольної 

групи. Введення сухого екстракту з листя грушанки круглолистої в дозі 100 

мг/кг сприяло збереженню функціональної активності нефронів, про що 

свідчить достовірне підвищення швидкості клубочкової фільтрації у тварин 

дослідної групи порівняно з даними модельної патології. 

Протеінурія, що є одним з симптомів нефропатій, характеризує 

фільтраційну здатність клубочкової мембрани, а також ступінь канальцевої 

реабсорбції молекул білка. 

За даними, ураження нирок антигенною суспензією характеризується 

вираженою протеінурією, про що свідчить збільшення концентрації білка у сечі 

щурів контрольної групи в 7 разів порівняно з даними контрольної групи 

тварин. При введенні екстракту з листя грушанки круглолистої в дозі 100 

мг/кг на тлі гострого постстрептококкового гломерулонефриту вміст 

загального білка в сечі не відрізняється від такого в групі контролю. У щурів, 

що отримували «Канефрон Н», концентрація білка в сечі знижувалась до 

рівня фізіологічної норми. 
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За даними, на тлі гострого постстрептококкового гломерулонефриту 

спостерігається пригнічення діурезу в групі модельної патології, що свідчить 

про зниження водовидільної функції нирок. У щурів групи «модельна 

патологія» об’єм виділеної сечі знижувався на 20% порівняно з контролем. У 

тварин, що отримували сухий екстракт з листя грушанки круглолистої на тлі 

гострого постстрептококкового гломерулонефриту, діурез перевищував на 

34% контрольні показники. Аналогічні результати були отримані при 

введенні тваринам препарату «Канефрон Н»: кількість виділеної сечі була 

достовірно вище контрольних показників на 48%. 

За даними, ураження нирок тварин антигенною суспензією 

характеризується погіршенням салуретичної функції, про що свідчило різке 

зниження концентрації іонів в сечі натрію на 79% та калію на 17% в групі 

модельної патології. Екскреція калію та натрію вірогідно знизилась на 33% 

та 83% відповідно. При цьому в сечі щурів, що отримували сухий екстракт з 

листя грушанки круглолистої в дозі 100 мг/кг, а також препарат порівняння, 

концентрація іонів калію та його екскреція були достовірно вищі, ніж у 

тварин контрольної групи. Концентрація натрію в сечі на тлі введення сухого 

екстракту з листя грушанки круглолистої та препарату «Канефрон Н» 

вірогідно збільшувалась відносно показників модельної патології. Екскреція 

натрію на тлі введення досліджуваного екстракту збільшувалась в 5 разів 

відносно модельної патології, на тлі введення препарату порівняння - в 4 

рази. 

В ході дослідження впливу сухого екстракту з листя грушанки 

круглолистої в дозі 100 мг/кг на перебіг експериментального гострого 

постстрептококкового гломерулонефриту було встановлено його суттєвий 

фармакологічний ефект.  

Так, в умовах ураження нирок лабораторних тварин стафілококковим 

анатоксином, сухий екстракт з листя грушанки круглолистої в дозі 100 мг/кг 

при пероральному введенні позитивно впливав на загальний стан тварин, 

знижував прояви гострого постстрептококкового гломерулонефриту, 

нормалізував зміни біохімічних показників організму, відновлював видільну 
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функцію нирок, підтримував електролітний баланс, значно знижував вміст в 

плазмі крові продуктів азотистого обміну, а також сприяв їх виведенню із 

сечею, таким чином надаючи позитивну дію на перебіг гострого 

постстрептококкового гломерулонефриту. 

Експерименти з дослідження впливу екстракту з листя грушанки 

круглолистої на сечовидільну функцію нирок проведені на 48 білих 

статевозрілих щурах-самцях лінії Wistar масою 200-240 г. Щури були 

розподілені на 8 груп (n=6): 1 група – контрольні щури, які отримували 

еквівалентну кількість дистильованої води; 2-7 групи – деалкоголізований 

екстракт з листя грушанки круглолистої в дозах 50, 75, 100, 125, 150 та 200 

мг/кг в об’ємі 1мл/кг; 8 група – водний розчин препарату «Канефрон Н» в дозі 

20 мг/кг та об’ємі 1 мл/кг. За годину після внутрішньошлункового введення 

досліджуваних препаратів, щури отримували рідинне навантаження з 

розрахунку 3 мл на 100 г маси тіла. Дослідних тварин поміщали до обмінних 

кліток для двогодинного збору сечі. Вимірювали загальний об’єм сечі, 

виділеної тваринами за 1 годину з розрахунку на одиницю маси.  

Одноразове введення білим щурам екстракту грушанки в дозах 50 мг/кг 

та 75 мг/кг не викликало суттєвого впливу на водовидільну функцію нирок 

білих щурів, тоді як при введенні екстракту в більш високих дозах, зокрема 100 

мг/кг та 200 мг/кг, відмічалась достовірна діуретична дія. Так, на тлі введення 

дози 100 мг/кг спостерігалось максимальне підвищення діурезу, що 

перевищувало на 51,9% показники тварин контрольної групи. При цьому, 

ефективність екстракту грушанки перевершувала ефективність препарату 

порівняння: у щурів, які отримували «Канефрон Н» в дозі 20 мг/кг, 

водовидільна функція підвищувалась на 21,3%. На тлі введення дози 200 мг/кг 

зміни відносно контрольної групи становили 20,1% та були аналогічні змінам в 

групі щурів на тлі введення препарату порівняння. При введенні екстракту 

грушанки в дозах 125 мг/кг та 150 мг/кг діуретична функція нирок знижувалась 

на 42,4% та 32,8% відповідно. Враховуючи вірогідну значущість діуретичної 

ефективності екстракту в дозах 100 мг/кг та 200 мг/кг, в якості 

експериментально-терапевтичної дози була обрана доза 100 мг/кг. 
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Таким чином, виявлена нова сукупність фармакологічної дії сухого 

екстракту з листя грушанки круглолистої, внаслідок чого досягається 

комплексна дія на сечовидільну систему, що підтверджує розширення області 

застосування сухого екстракту з листя грушанки круглолистої в дозі 100 мг/кг 

за рахунок виявлення його нових фармакологічних властивостей. 

Перерахунок середньо-ефективної дози для людини виконали за методом 

із використанням констант біологічної активності [101]. В основі цього 

методичного прийому покладена концепція, заснована на тому, що 

концентрація різних речовин у крові ссавців залежить від інтенсивності 

протилежних процесів – надходження та елімінації. При цьому видові 

відмінності в дозах лікарських препаратів залежать від видової інтенсивності 

перебігу цих процесів. З урахуванням ряду біометричних параметрів, що 

визначають витривалість ссавців до хімічних речовин і деяких 

фармакокінетичних показників, автор запропонував формулу, котра дає 

можливість обчислити ЕD50 або LD50 для людини: 

 

D1 = R1 • D2 / R2, де   (3.3) 

D1 – доза для людини; 

R1=0,45 – коефіцієнт видової чутливості для людини; 

D2 – доза для тварини; 

R2=1,89 – коефіцієнт видової чутливості для щурів. 

 

Нами досліджено середньодобову дозу для щурів, що становить 100 

мг/кг. При перерахунку цієї дози для людини за коефіцієнтами видової 

чутливості отримуємо значення для грушанки: D1 = 0,45*100\ 1,89 =24 мг/кг. 

Зважаючи, що середня масса людини становить 70 кг, добова доза 

дорівнюватиме 1680 мг. 

Якщо розділити добову дозу на три прийоми по дві таблетки на прийом 

отримаємо дозу екстракту грушанки круглолистої сухого 300 мг в одній 

таблетці.  

 



89 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проведено маркетинговий аналіз вітчизняного ринку рослинних 

препаратів, які використовуються для лікування запальних захворювань 

сечовидільної системи. Встановлено необхідність розширення представленого 

асортименту за рахунок ефективних та доступних лікарських засобів 

вітчизняного виробництва; встановлено перспективність розробки моно 

компонентних лікарських засобів.  

2.  Обгрунтовано метод та оптимальні умови екстрагування листя грушанки 

круглолистої, обрано оптимальну концентрацію екстрагенту (етанол 80%) для 

максимального вилучення БАР з ЛРС. 

3.  Досліджено та розроблено технологію сухого екстракту листя грушанки 

круглолистої; 

4.  Досліджено фармако-технологічні властивості екстракту листя грушанки 

круглолистої сухого. На основі аналізу отриманих результатів здійснено вибір 

методу одержання таблеток, що містять екстракт грушанки круглолистої сухий, 

а також обґрунтовано необхідність використання ДР для корекції фармако-

технологічних параметрів сумішей для таблетування і готових таблеток; 

5. Проаналізовано результати дослідження антимікробної, протизапальної, 

діуретичної, нефропротекторної дії сухого екстракту листя грушанки 

круглолистої, на підставі чого обґрунтовано середньотерапевтичну добову дозу 

екстракту листя грушанки круглолистої сухого в кількості 1680 мг на добу; 
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РОЗДІЛ 4 

 

НАУКОВЕ ТА ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ ГРУШАНКИ 

КРУГЛОЛИСТОЇ 

 

4.1 Вибір якісних факторів з метою розробки складу та технології 

таблеток екстракту грушанки круглолистої 

 

При розробці технології таблеток використовували самостійно отриманий 

сухий екстракт грушанки круглолистої та ДР, які відповідають вимогам ДФУ і 

забезпечують виконання всіх фармако-технологічних показників якості 

таблетованих препаратів. В дослідженнях нами були використані 27 

сертифікованих ДР вітчизнянного та зарубіжного виробництва, які наведено в 

додатку В. 

Для вибору оптимального діаметру таблеток із середньою масою 0,6 г 

визначали насипний об’єм суміші для таблетування. При цьому необхідно 

враховувати, що висота таблетки повинна становити 30–45 % від її діаметру. 

Експериментально на однопуансонній лабораторній таблетній машині ENGLER 

було встановлено, що при використанні пуансонів із діаметром 12 мм одержані 

таблетки мали необхідну висоту.  

При стоворенні таблеток грушанки методом прямого пресування для 

вивчення впливу 27 ДР речовин на фармако-технологічні показники сумішей 

для таблетування використовували МПЕ, греко-латинський куб 2-го порядку та 

вивчали 5 факторів, три з яких взяті на 3-ох рівнях та два з яких на 9-ти рівнях 

[23]. 

В цьому випадку замість 2187 (3*3*3*9*9=2187) серій дослідів, які 

необхідно реалізувати при традиційному експерименті, коли здійснюється 

повний перебір всіх можливих комбінацій між рівнями 5 факторів, реалізовано 

всього 54 серії дослідів (27 серій в двох повторностях). 
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ДР поділено на фактори за певними критеріями, а саме, за 

функціональним призначенням – наповнювачі на основі неорганічних солей 

(фактор А), змащуючі (фактор В), розпушувачі (фактор С), наповнювачі на 

основі МКЦ та її комбініцій (фактор D), наповнювачі на основі цукрів (фактор 

Е).  

При розробці рецептури таблеток орієнтована кількість діючих та ДР в 

одній таблетці була наступною (г): 

Екстракт листя грушанки 

Наповнювачі на основі неорганічних солей (фактор А) 

Змащуючі (фактор В) 

Розпушувачі (фактор С) 

Наповнювачі на основі МКЦ та її комбініцій (фактор D) 

Наповнювачі на основі цукрів (фактор Е) 

0,300 

0,024 

0,006 

0,060 

0,084 

0,126 

З метою розробки оптимального складу таблеток з екстрактом 

грушанки круглолистої методом прямого пресування було використано 

наступні технологічні операції: просіювання, зважування, змішування, 

опудрювання, пресування [116]. Модельні суміші готували наступним 

чином: всі необхідні компоненти зважували, просіювали, до наповнювача на 

основі цукрів додавали відважену діючу речовину – екстракт грушанки 

круглолистої сухий, перемішували, до отриманої суміші вводили наповнювач 

на основі МКЦ, знову перемішували, додавали наповнювач на основі 

неорганічних солей, змішували до однорідності, додавали розпушувач та 

обпудрювали змащувальною речовиною. Суміш порошків перемішували та 

досліджували її фармако-технологічні властивості – текучість (у1), вільну 

насипну густину (у2) та насипну густину після усадки (у3), кут природного 

укосу (у4), індекс Кара (у6). Після цього пресували таблетки на лабораторній 

таблетній машині з діаметром пуансонів 12 мм і масою 0,6 г та досліджували 

процес таблетування (у5). 

Фармацевтичні фактори та їх рівні, які було вивчено з метою вибору 

раціональних ДР для отримання таблеток екстракту грушанки круглолистої 

наведено в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Допоміжні речовини, які вивчалися при розробці складу таблеток на 

основі сухого екстракту грушанки круглолистої методом прямого 

пресування 

 

Фактори Рiвнi факторів 

А – наповнювачі на основі 

неорганічних солей 

 

а1 – неусілін US 2 

а2 – магнію оксид гранульований 

а3 – кальцію гідрфосфат безводний 

В–змащувальні речовини 

 

b1 – магнію стеарат 

b2 – кальцію стеарат 

b3 – натрію стеарилфумарат 

С–розпушувачі 

 

с1 – натрію кроскармелоза 

с2 – натрію карбоксиметилкрохмаль 

с3 – крохмаль картопляний 

D – наповнювачі на основі 

МКЦ та її комбініцій 

 

d1 – vivapur 102 

d2 – vivapur 112 

d3 – vivapur 200 

d4 – prosolv SMCC 90 

d5 – prosolv EASYtab SP 

d6 – МКЦ бурст 

d7 – prosolv ODT G2 

d8 – vivapur 302 

d9 – vivapur 14 

Е–наповнювачі на основі 

цукрів 

 

е1 – таблетоза 80 

е2 – лудіпрес 

е3 – парлітол 200SD 

е4 – Compri M3 

е5 – парлітол 100SD - манітол 

е6 – парлітол 25 С 

е7 – парлітол 300 DC - манітол 

е8 – фловлакс 

е9 – фруктоза 

 

Матрицю планування експерименту та результати дослідження фармако-

технологічних показників якості порошкових мас для таблетування у кожній 

серії дослідів було реалізовано в двох повторностях та наведено в табл. 4.2.  

Отримані результати підлягали дисперсійному аналізу за схемою 

п’ятифакторного експерименту, обчислювальна процедура якого наведена в 

монографії [23]. У тих випадках, коли експериментальне значення F-критерію 
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було більше табличного, робили висновки про статистичну значущість 

досліджуваного фактору, будували рисунки та здійснювали обговорення 

отриманих результатів. У випадку, коли F-критерій був менше табличного, 

приймали до уваги, що між рівнями незначущого фактора немає різниці на 

досліджуваний показник. Це означає,що будь-яка ДР із вивченої групи дає 

однаковий результат на досліджуваний показник якості порошкових мас та 

процес таблетування таблеток. 

Дисперсійний аналіз експериментальних даних показав, що на текучість 

суміші для таблетування впливають всі фактории, що вивчалися. Вплив 

факторів на досліджуваний показник якості суміші з екстрактом грушанки 

круглолистої можна проілюструвати наступним рядом переваг: Е > D > С > B > 

А. 

Найбільш суттєвий вплив на текучість проявляє природа наповнювачів на 

основі цукрів (рис. 4.1).  

 

 
Рис. 4.1 Вплив наповнювачів на основі цукрів на текучість порошкових 

сумішей для таблетування 

 

Найкращу текучість порошкових мас забезпечує фруктоза (15,69 с/100г) 

наступними в ряді речовин є Compri M3 (17,03 с/100г), які мають перевагу над 

парлітолом 300 DC-манітолом (18,61 с/100г), фловлаксом (18,95 с/100г), 

лудіпресом (19,93 с/100г), таблетозою 80 (21,16 с/100г), парлітолом 100SD-

манітолом (21,44 с/100г), парлітолом 200SD (21,64 с/100г), незадовільні 

показники текучості показав парлітол 25 С (143,09 с/100г). 
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Таблиця 4.2 

Матриця планування експерименту та результати дослідження порошкових мас екстракту листя грушанки 

круглолистої 
№ 

 

Фактори Відгуки (показники) 

А В С D E у1 у1` у2 у2` у3 у3
` у4 у4

` у5 у5
` у6 у6

` 

1 a1 b1 c1 d1 e1 27,125 29,625 0,615 0,615 0,727 0,727 40 40 5 5 15,41 15,41 

2 a1 b2 c1 d5 e2 24,000 22,833 0,600 0,615 0,727 0,706 40 43 5 5 17,47 12,89 

3 a1 b3 c1 d9 e3 26,167 28,583 0,578 0,585 0,686 0,667 39 40 5 5 15,74 12,29 

4 a2 b1 c1 d2 e4 19,083 18,667 0,649 0,649 0,800 0,774 37 39 5 4 18,88 16,15 

5 a2 b2 c1 d6 e5 19,208 20,500 0,706 0,686 0,800 0,800 40 45 5 5 11,75 14,25 

6 a2 b3 c1 d7 e6 198,333 193,968 0,632 0,649 0,828 0,800 65 60 3 2 23,67 18,88 

7 a3 b1 c1 d3 e7 16,375 14,333 0,667 0,686 0,800 0,800 40 40 5 5 16,63 14,25 

8 a3 b2 c1 d4 e8 19,083 19,125 0,649 0,649 0,774 0,774 41 45 5 5 16,15 16,15 

9 a3 b3 c1 d8 e9 15,792 16,250 0,686 0,727 0,800 0,828 35 40 5 4 14,25 12,20 

10 a1 b1 c2 d4 e9 17,625 16,792 0,686 0,686 0,774 0,800 30 31 5 5 11,37 14,25 

11 a1 b2 c2 d8 e7 26,292 25,542 0,686 0,696 0,828 0,828 40 40 5 4 17,15 15,94 

12 a1 b3 c2 d3 e8 19,833 20,958 0,667 0,667 0,774 0,800 42 35 5 5 13,82 16,63 

13 a2 b1 c2 d5 e3 17,667 18,375 0,686 0,686 0,800 0,800 40 35 5 5 14,25 14,25 

14 a2 b2 c2 d9 e1 14,917 16,875 0,706 0,706 0,923 0,828 33 41 5 5 23,51 14,73 

15 a2 b3 c2 d1 e2 17,917 18,333 0,667 0,667 0,774 0,800 40 41 5 5 13,82 16,63 

16 a3 b1 c2 d6 e6 144,667 143,00 0,727 0,750 0,889 0,923 55 60 4 3 18,22 18,74 

17 a3 b2 c2 d7 e4 12,542 14,417 0,800 0,800 0,923 0,889 35 30 5 5 13,33 10,01 

18 a3 b3 c2 d2 e5 20,750 20,125 0,632 0,632 0,800 0,750 43 45 5 4 21,00 15,73 

19 a1 b1 c3 d7 e5 24,583 23,458 0,649 0,649 0,750 0,750 30 35 5 5 13,47 13,47 

20 a1 b2 c3 d2 e6 80,250 98,333 0,600 0,585 0,686 0,686 50 60 4 4 10,04 11,79 

21 a1 b3 c3 d6 e4 19,625 17,833 0,750 0,727 0,857 0,857 30 30 5 5 12,49 15,17 

22 a2 b1 c3 d8 e8 17,167 17,542 0,686 0,667 0,800 0,774 32 30 5 4 14,25 13,82 

23 a2 b2 c3 d3 e9 13,042 14,667 0,727 0,706 0,800 0,774 30 33 5 5 9,13 8,79 

24 a2 b3 c3 d4 e7 14,083 15,042 0,706 0,727 0,800 0,828 40 34 5 5 11,75 12,20 

25 a3 b1 c3 d9 e2 17,750 18,750 0,686 0,706 0,774 0,800 39 35 5 5 11,37 11,75 

26 a3 b2 c3 d1 e3 19,125 19,917 0,649 0,649 0,774 0,750 45 38 5 5 16,15 13,47 

27 a3 b3 c3 d5 e1 19,208 19,208 0,706 0,706 0,828 0,800 40 37 5 5 14,73 11,75 

Примітки: y1 і у1
` – текучість порошкових мас першої і другої серії дослідів відповідно, с/100; у2 і  у2

`– вільна насипна густина порошкових мас 

першої і другої серії дослідів відповідно, г/см3; у3 і у3
` – насипна густина після усадки порошкових мас першої і другої серії відповідно, г/см3; у4 і у4

` 

– кут природнього укосу порошкових мас першої і другої серії дослідів відповідно, ̊ ; у5 і у5
` – процес пресування порошкових мас першої і другої 

серії відповідно, бал;y6 і у6` – індекс Кара порошкових мас першої і другої серії дослідів відповідно, %; 
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Вплив фактору D – наповнювачів на основі МКЦ на текучість сумішей 

для таблетування можна зобразити наступним ранжованим рядом переваг: 

vivapur 200 (16,53 с/100г) > prosolv SMCC 90 (16,96 с/100г) > vivapur 302 

(19,76 с/100г) > prosolv EASYtab SP (20,2 с/100г) > vivapur 14 (20,51 с/100г) 

> vivapur 102 (22 с/100г) > vivapur 112 (42,87 с/100г) > МКЦ бурст (60,81 

с/100г) > prosolvODT G2 (77,89 с/100г). 

Ранжований ряд переваг впливу розпушувачів на текучість 

порошкових мас екстракту грушанки круглолистої має наступний вигляд: 

крохмаль картопляний (31,69 с/100г) > натрію карбоксиметилкрохмаль 

(32,59 с/100г) > натрію кроскармелоза (40,50 с/100г). 

Серед вивчених наповнювачів на основі неорганічних солей найкращі 

показники текучості порошкових мас на основі екстракту грушанки 

круглолистої забезпечує неусілін US 2 (30,53с/100г), який має невелику 

перевагу над кальцієм гідрофосфатом безводним (31,69 с/100г) та магнію 

оксидом гранульованим (36,97 с/100г). 

Найкращу текучість порошкових сумішей серед групи змащувальних 

речовин забезпечує кальцію стеарат (26,70 с/100г), який має перевагу над 

магнію стеаратом (33,48 с/100г) та натрію стеарилфумаратом (39,00 с/100г).  

Вплив факторів, які вивчалися на кут природнього укосу порошкової 

суміші на основі екстракту грушанки круглолистої має наступний вигляд: 

Е  > С > D > B > А. 

Найбільше на кут природнього укосу впливає природа наповнювачів 

на основі цукрів (рис. 4.2).  

Найменший показник кута природнього укосу таблетованої маси з 

екстрактом грушанки круглолистої серед вивчених наповнювачів на основі 

цукрів спостерігається при використанні фруктози (33,16̊ ) який має 

перевагу над Compri M3 (33,5̊), фловлаксом (37,5̊), таблетозою 80 (38,5̊), 

парлітолом 300 DC-манітолом (39̊), парлітолом 100 SD-манітолом (39,67̊), 

лудіпресом (39,67̊), парлітолом 200 SD (39,5̊), парлітолом 25 С (58̊ ). 
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Рис. 4.2 Вплив наповнювачів на основі цукрів на кут природного укосу 

порошкових сумішей для таблетування 

 

Вплив розпушувачів на кут природнього укосу порошкових мас з 

екстрактом грушанки круглолистої можна зобразити наступним 

ранжованим рядом переваг: крохмаль картопляний (37,11̊) > натрію 

карбоксиметилкрохмаль (39,77̊ ) > натрію кроскармелоза (42,72̊). 

Вплив наповнювачів на основі МКЦ на велиину кута природнього 

укосу сумішей для таблетування можна зобразити наступним ранжируваним 

рядом переваг: vivapur 302 (36,17̊) > vivapur 200 (36,67̊) > prosolv SMCC 90 

(36,83̊) > vivapur 14 (37,83̊) > prosolv EASYtab SP (39,17̊) > vivapur 102 

(40,67̊) > prosolv ODT G2 (42,5̊) > МКЦ бурст(43,33̊) > vivapur 112 (45,67̊). 

Найменше значення кута природнього укосу порошкових мас з 

екстрактом грушанки круглолистої серед змазуючих речовин отримали при 

використанні магнію стеарату (38,22̊). Наступні позиції в ряді переваг 

займають кальцію стеарат (40,5̊) та натрію стеарилфумарат (40,89̊). 

При дослідженні впливу наповнювачів на основі неорганічних солей 

на значення кута природнього укосу сумішей для таблетування екстракту 

грушанки круглолистої отримали наступні результати: неусілін US 2 

33.16 33.5
37.5 38.5 39 39.67 39.67 39.5

58

0

10

20

30

40

50

60

70

фруктоза Compri M3 фловлакс таблетоза 80 парлітол 300 

DC-манітол

парлітол 

100SD –

манітол

лудіпрес парлітол 200 

SD 

парлітол 25 

С



98 

(38,61̊), магнію оксид гранульований (39,72̊), кальцію гідрофосфат 

безводний ( 41,28̊). 

Здатність порошкових мас до таблетування методом прямого 

пресування характеризує вільна насипна густина та насипна густина після 

усадки. Чим вищий показник вільної насипної густини та густини після 

усадки сумішей для таблетування тим вищою є ймовірність отримати 

таблетки методом прямого пресування. 

Вплив факторів які вивчалися на вільну насипну густину порошкових 

сумішей можна зобразити наступним чином: С > А > D > Е при 

статистичній незначущості фактору В. Ідентично впливають фактори і на 

насипну густину після усадки. 

Найбільше значення вільної насипної густини сумішей для 

таблетування з екстрактом грушанки круглолистої при дослідженні 

розпушуючих ДР спостерігали при використанні натрію 

карбоксиметилкрохмалю (0,697 г/см3), який має перевагу над крохмалем 

картопляним (0,682 г/см3) та натрію кроскармелозою (0,647 г/см3). 

При досліджені насипної густини після усадки найвище значення 

отримано при використанні крохмалю картопляного (0,815 г/см3), дещо 

поступаються натрію карбоксиметилкрохмаль (0,793 г/см3) та натрію 

кроскармелоза (0,792 г/см3). 

Ранжований ряд переваг впливу наповнювачів на основі неорганічних 

солей на вільну насипну густину можна зобразити наступним чином: 

кальцію гідрофосфат безводний (0,697 г/см3) > магнію оксид гранульований 

(0,682 г/см3) > неусілін US 2 (0,647г/см3). Вплив ДР даної групи на насипну 

густину після усадки ідентичний: кальцію гідрофосфат безводний (0,815 

г/см3) > магнію оксид гранульований (0,806 г/см3) > неусілін US 2 

(0,757г/см3). 

Найбільше значення вільної насипної густини сумішей для 

таблетування серед наповнювачів на основі МКЦ спостерігається при 

використанні МКЦ бурсту (0,724 г/см3). Наступними є prosolv ODT G2 

(0,697г/см3), vivapur 302 (0,691 г/см3), vivapur 200 (0,687 г/см3), prosolv 
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SMCC 90 (0,684 г/см3), prosolv EASYtab SP (0,667 г/см3), vivapur 14 (0,661 

г/см3), vivapur 102 (0,644 г/см3) vivapur 112 (0,625 г/см3). 

При дослідженні порошкових мас на насипну густину після усадки 

найвищі значення серед наповнювачів на основі МКЦ отримано для МКЦ 

бурст (0,854 г/см3) і prosolv ODT G2 (0,823г/см3), які мають перевагу над 

vivapur 302 (0,809 г/см3), prosolv SMCC 90 (0,792 г/см3), vivapur 200 

(0,791г/см3), vivapur 14  (0,779 г/см3), prosolv EASYtab SP (0,777 г/см3), 

vivapur 102 (0,759 г/см3), vivapur 112 (0,749 г/см3). 

Найвище значення вільної насипної густини серед наповнювачів на 

основі цукрів забезпечує Compri M3 (0,729 г/см3 ); наступною в ряді 

речовин є фруктоза (0,703 г/см3), яка має перевагу над парлітолом 300 DC-

манітолом (0,695 г/см3), таблетозою 80 (0,676 г/см3), фловлаксом 

(0,664  г/см3), парлітолом 25С (0,657 г/см3), лудіпресом (0,657 г/см3), 

парлітолом 100SD-манітолом (0,659 г/см3),  парлітолом 200SD (0,639 г/см3). 

При дослідженні порошкових мас на основі екстракту грушанки 

круглолистої на насипну густину після усадки ранжований ряд переваг 

серед наповнювачів на основі цукрів має такий вигляд: Compri M3 

(0,85  г/см3 ) > парлітол 300 DC - манітол ( 0,814 г/см3) > таблетоза 80 

(0,806  г/см3) > парлітол 25С (0,802 г/см3) > фруктоза (0,79 г/см3) > фловлакс 

(0,78 г/см3) > парлітол 100SD – манітол (0,775 г/см3) > лудіпрес (0,764 г/см3) 

> парлітол 200SD (0,746 г/см3). 

Вплив факторів які вивчалися на індекс Кара порошкової суміші на 

основі екстракту грушанки круглолистої має наступний вигляд: С> Е при 

статистичній незначущості факторів А, В, D. 

Найнижчий показник індексу Кара таблетованої маси з екстрактом 

грушанки круглолистої серед вивчених наповнювачів на основі цукрів 

спостерігається при використанні фруктози (11,66 %) який має перевагу над 

лудіпресом (13,99 %), Compri M3 (14,34 %), парлітолом 200SD (14,36 %), 

парлітолом 300 DC-манітолом (14,65 %), парлітолом 100SD-манітолом 

(14,94 %), фловлаксом (15,14 %), таблетозою 80(15,62 %), парлітолом 25 С 

(16,89 %). 
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Вплив розпушувачів на індекс Кара порошкових мас з екстрактом 

грушанки круглолистої можна зобразити наступним ранжованим рядом 

переваг: крохмаль картопляний (12,52 %) > натрію карбоксиметилкрохмаль 

(15,74 % ) > натрію кроскармелоза (15,69 %). 

Результати досліджень фармако-технологічних властивостей 

порошкових сумішей з екстрактом грушанки круглолистої, а саме текучості, 

кута природнього укосу, вільної насипної густини та насипної густини після 

усадки, індексу Кара вказують на те, що можна використовувати метод 

прямого пресування для отримання таблеток. 

При пресуванні таблеток на основі сухого екстракту грушанки 

круглолистої була проведена оцінка процесу таблетування за п’ятибальною 

шкалою. Оцінювали процес пресування за наступними критеріями: засипка 

матриці, зусилля виштовхування таблеток з матриці, налипання таблетної 

маси до прес інструменту. При цьому використовували наступні критерії 

оцінювання. 

5 балів – матриця засипається однорідно, таблетна маса і таблетки не 

підлипають до прес-інструменту, таблетки виштовхуються без особливого 

зусилля. 

4 бали – майже однорідно засипанається матриця, на пуансонах є 

незначний наліт, але таблетна маса і таблетки до пуансонів не підлипають, 

таблетки виштовхуються з прикладенням зусилля. 

3 бали – неоднорідно засипана матриця, таблетна маса і таблетки 

злегка підлипають до пуансонів, таблетка виштовхується з прикладанням 

зусилля. 

2 бали – матриця не засипається таблетованою масою, таблетки 

підлипають до прес-інструменту і пошкоджуються. 

Вплив вивчених факторів на процес таблетування порошкової маси з 

екстрактом грушанки круглолистої має наступний вигляд: Е  > D, при 

незначущості факторів, А, В та С. Ранжований ряд переваг впливу 

наповнювачів на основі цукрів на процес таблетування порошкової суміші з 

екстрактом грушанки круглолистої (рис. 4.3) має наступний вигляд:  
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таблетоза 80 (5 балів) = парлітол 200SD (5 балів) = лудіпрес (5 балів) > 

Compri M3 (4,8 бали) = фруктоза (4,8 бали) = парлітол 300 DC – манітол ( 

4,8 бали) = фловлакс (4,8 бали) = парлітол 100SD – манітол (4,8 бали) > 

парлітол 25С (3,3 бали). 

 

 

Рис. 4.3 Вплив наповнювачів на основі цукрів на процес таблетування 

порошкових сумішей 

 

Найкраще процес таблетування порошкової маси з екстрактом 

грушанки круглолистої проходив при використанні prosolv SMCC 90 (5 

балів), МКЦ 200 (5 балів), vivapur 14 (5 балів), prosolv EASYtab SP (5 балів), 

vivapur 102 (5 балів), які мають перевагу над МКЦ бурстом (4,5 бали), 

vivapur 302 (4,5 бали), vivapur 112 (4,3 бали), prosolv ODT G2 (4,2 бали). 

Результати досліджень показали, що при пресуванні таблеток 

екстракту грушанки круглолистої всі серії пресувалися добре. За допомогою 

статистичних методів аналізу проведено дослідження впливу ДР на 

фармако-технологічні показники якості порошкових сумішей та процесу 

таблетування та доведено, що при раціональному поєднанні ДР оправдано 

використовувати метод прямого пресування для отримання таблеток на 

основі екстракту грушанки круглолистої.  
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Суміш порошків перед таблетуванням перемішували, частину 

порошкової суміші пресували на лабораторній таблетній машині з 

діаметром пуансонів 12 мм та масою 0,6 г, отримані таблетки досліджували 

щодо відповідності на зовнішній вигляд (у1) та однорідність дозування (у2). 

Решту порошкової суміші пресували на ручному таблетному пресі при 

тиску 50 Н використовуючи діаметр пуансонів 12 мм та масу однієї 

таблетки 0,6 г. Отримані таблетки досліджували на відповідність фармако-

технологічних показників якості, таких як: розпадання (у3), міцність (у4), 

стираність (у5). Висновки щодо вибору оптимальних ДР робили 

використовуючи функцію бажаності (у6). 

Матрицю планування експерименту та результати дослідження 

фармако-технологічних показників якості таблеток кожній серії дослідів 

було реалізовано в двох повторностях та наведено в табл. 4.3.  

Отримані результати підлягали дисперсійному аналізу за схемою 

п’ятифакторного експерименту, обчислювальна процедура якого наведена в 

монографії [23]. У тих випадках, коли експериментальне значення F-

критерію було більше табличного, робили висновки про статистичну 

значущість досліджуваного фактору, будували рисунки та здійснювали 

обговорення отриманих результатів. У випадку, коли F-критерій був менше 

табличного, приймали до уваги, що між рівнями незначущого фактора 

немає різниці на досліджуваний показник. Це означає, що будь-яка ДР із 

вивченої групи дає однаковий результат на досліджуваний показник якості 

порошкових мас та процес таблетування. 

Дисперсійний аналіз експериментальних даних показав, що на 

зовнішній вигляд таблеток впливають три з п’яти вивчених факторів. Вплив 

факторів на досліджуваний показник якості таблеток з екстрактом грушанки 

круглолистої можна проілюструвати наступним рядом: А > D > Е, при 

незначущості факторів С та B. 
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Таблиця 4.3.  

Матриця планування експерименту та результати дослідження таблеток екстракту листя грушанки круглолистої 
№ 

 

Фактори Відгуки (показники) 

А В С D E у1 у1` у2 у2` у3 у3
` у4 у4

` у5 у5
` D D' 

1 a1 b1 c1 d1 e1 5 4 1,91 1,79 6 6 185,2 164,2 0,1006 0,1004 0,939 0,913 

2 a1 b2 c1 d5 e2 5 5 0,91 0,77 7 8 172,7 175,3 0,1337 0,1345 0,947 0,945 

3 a1 b3 c1 d9 e3 4 5 1,88 1,54 6 6 197,7 191,5 0,1671 0,1698 0,917 0,939 

4 a2 b1 c1 d2 e4 4 4 1,38 1,45 7 7 153,8 153,5 0,1999 0,1982 0,903 0,903 

5 a2 b2 c1 d6 e5 5 5 1,01 1,27 6 6 103,7 105,8 0,2671 0,2676 0,681 0,716 

6 a2 b3 c1 d7 e6 3 3 2,97 2,11 14 13 121,2 124,3 0,3338 0,3387 0,537 0,617 

7 a3 b1 c1 d3 e7 4 4 0,45 0,74 6 6 138,0 106,7 0,2697 0,2656 0,913 0,714 

8 a3 b2 c1 d4 e8 5 5 1,38 1,23 5 6 147,9 140,8 0,2004 0,2016 0,925 0,915 

9 a3 b3 c1 d8 e9 5 5 0,88 1,08 6 6 145,0 148,3 0,1330 0,1374 0,935 0,933 

10 a1 b1 c2 d4 e9 4 5 1,33 1,83 8 7 170,4 177,1 0,0999 0,0943 0,915 0,934 

11 a1 b2 c2 d8 e7 4 4 1,10 0,83 7 7 111,0 81,2 0,2001 0,2056 0,757 0,513 

12 a1 b3 c2 d3 e8 4 4 1,24 0,85 6 6 136,0 131,1 0,2002 0,2034 0,899 0,893 

13 a2 b1 c2 d5 e3 4 4 1,14 1,36 7 6 125,8 130,9 0,1674 0,1653 0,871 0,880 

14 a2 b2 c2 d9 e1 4 4 0,81 1,02 6 6 119,7 111,2 0,2336 0,2356 0,837 0,760 

15 a2 b3 c2 d1 e2 5 4 1,35 1,12 10 9 130,0 134,6 0,2009 0,2065 0,867 0,879 

16 a3 b1 c2 d6 e6 4 4 1,83 1,97 7 7 115,7 113,4 0,3336 0,3365 0,786 0,765 

17 a3 b2 c2 d7 e4 3 4 0,84 0,75 8 8 119,4 121,3 0,2005 0,2021 0,690 0,845 

18 a3 b3 c2 d2 e5 5 5 1,3 0,98 7 8 130,6 141,8 0,2001 0,2012 0,893 0,920 

19 a1 b1 c3 d7 e5 5 5 0,83 0,96 12 11 138,5 145,9 0,1672 0,1665 0,852 0,890 

20 a1 b2 c3 d2 e6 5 5 1,85 1,89 12 11 175,4 172,1 0,1335 0,1343 0,854 0,887 

21 a1 b3 c3 d6 e4 4 4 0,76 0,64 10 9 122,6 128,1 0,2343 0,2364 0,830 0,872 

22 a2 b1 c3 d8 e8 5 4 0,42 0,54 9 10 136,7 114,6 0,3331 0,3346 0,909 0,768 

23 a2 b2 c3 d3 e9 3 2 1,16 1,48 11 10 130,2 139,7 0,2653 0,2685 0 0 

24 a2 b3 c3 d4 e7 4 4 0,54 0,44 11 12 143,3 144,3 0,2999 0,2932 0,871 0,836 

25 a3 b1 c3 d9 e2 5 4 0,81 0,64 13 14 164,5 163,8 0,1998 0,1987 0,830 0,790 

26 a3 b2 c3 d1 e3 5 5 1,14 0,78 13 12 131,5 139,2 0,2000 0,2014 0,790 0,850 

27 a3 b3 c3 d5 e1 4 5 1,26 0,94 10 9 148,6 141,4 0,1335 0,1365 0,879 0,916 

Примітки: y1 і у1
` – зовнішній вигляд таблеток першої і другої серії дослідів відповідно, бал; у2 і  у2

`– однорідність дозування таблеток першої і 

другої серії дослідів відповідно, %; у3 і у3
` – розпадання таблеток першої і другої серії відповідно, хв.; у4 і у4

` – міцність таблеток першої і другої серії 

дослідів відповідно, Н; у5 і у5
` – стираність таблеток першої і другої серії відповідно, %; D і D'– функція бажаності першої і другої серії відповідно. 
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Серед вивчених наповнювачів на основі неорганічних солей (рис. 4.4) 

найкращі оцінки зовнішнього вигляду таблеток на основі екстракту грушанки 

круглолистої забезпечує неусілін US 2 (4,5 бали) та кальцій гідрофосфат 

безводний (4,5 бали), які мають перевагу над магнію оксидом гранульованим 

(3,9 бали). 

 

Рис. 4.4 Вплив наповнювачів на основі неорганічних солей на зовнішній вигляд 

таблеток 

 

Вплив фактору D – наповнювачів на основі МКЦ на зовнішній вигляд 

таблеток можна зобразити наступним ранжованим рядом переваг: vivapur 102 

(4,7 бали) > vivapur 112 (4,7 бали) > prosolv SMCC 90 (4,5 бали) > vivapur 302 

(4,5 бали) > prosolv EASYtab SP (4,5 бали) > vivapur 14 (4,3 бали) > МКЦ бурст 

(4,3 бали) > prosolv ODT G2 (3,8 бали) > vivapur 200 (3,5 бали).  

Суттєвий вплив на зовнішній вигляд таблеток проявляє природа 

наповнювачів на основі цукрів. Найкращий зовнішній вигляд забезпечує 

парлітол 100 SD-манітол (5 балів) наступними в ряді речовин є лудіпрес 

(4,6  бали), які мають перевагу над парлітолом 200SD (4,5 бали),фловлаксом 

(4,5 бали),таблетозою 80 (4,3 бали), парлітолом 300 DC-манітолом (4 бали), 

фруктозою (4 бали), парлітолом 25 С (4 бали), Compri M3 (3,8 бали). 

Однорідність дозування наступний фармако-технологічний показник 

якості таблеток, який не повинен перевищувати 5 % згідно вимог ДФУ. 

Вплив факторів які вивчалися на однорідність дозування таблеток на 

основі екстракту грушанки круглолистої має наступний вигляд: Е > С > D > А 

при незначущості фактору В. 
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Найвища однорідність дозування досліджуваних таблеток серед вивчених 

наповнювачів на основі цукрів (рис. 4.5) спостерігається при використанні 

парлітолу 300 DC-манітолу (±0,68 %) який має перевагу над лудіпресом 

(±0,93%), фловлаксом (±0,94%), Compri M3 (±0,97%), парлітолом 100SD-

манітолом (±1,06%), таблетозою 80 (±1,28%), фруктозою (±1,29%), парлітолом 

200SD (±1,30%), парлітолом 25 С (±2,1%). 

 

Рис. 4.5 Вплив наповнювачів на основі цукрів на однорідність дозування 

таблеток 

Вплив розпушувачів на однорідність дозування таблеток з екстрактом 

грушанки круглолистої можна представити наступним ранжованим рядом 

переваг: крохмаль картопляний (±0,97%) > натрію карбоксиметилкрохмаль 

(±1,20% ) > натрію кроскармелоза (±1,38%). 

Вплив наповнювачів на основі МКЦ на однорідність дозування таблеток 

можна зобразити наступним ранжованим рядом переваг: vivapur 302 (±0,81%) > 

vivapur 200 (±0,99%) > prosolv EASYtab SP (±1,06%) > prosolv SMCC 90 

(±1,13%) > vivapur 14 (±1,17%) > МКЦ бурст (±1,25%) > vivapur 102 (±1,35%) > 

prosolv ODT G2 (±1,41%) > vivapur 112 (±1,48%). 

При дослідженні впливу наповнювачів на основі неорганічних солей на 

значення однорідності дозування створюваних таблеток, отримали наступні 

результати: кальцію гідрофосфат безводний (±1,06%), магнію оксид 

гранульований (±1,20%), неусілін US 2 (±1,27%). 
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Час розпадання таблеток важливий показник якості, згідно з ДФУ даний 

показник не повинен перевищувати 15 хв.  

Вплив факторів які вивчалися на час розпадання таблеток можна 

зобразити наступним чином: С >Е > D > А >В.  

Найкращі значення розпадання таблеток з екстрактом грушанки 

круглолистої при дослідженні розпушуючих ДР спостерігали при використанні 

натрію кроскармелози (7,0 хв.), яка має перевагу над натрію 

карбоксиметилкрохмалем (7,2 хв.) та крохмалем картопляним (11,0 хв.). 

Найшвидше розпадання таблеток серед наповнювачів на основі цукрів 

(рис. 4.6) забезпечує фловлакс (7,0 хв.), наступними в ряді речовин є таблетоза 

80 (7,2 хв.), які мають перевагу над фруктозою (8,0 хв.), Compri M3 (8,2 хв.), 

парлітолом 300 DC-манітолом (8,2 хв.), парлітолом 100SD-манітолом (8,3 хв.), 

парлітолом 200SD (8,3 хв.), лудіпресом (10,2 хв), парлітолом 25С (10,7 хв.). 

 

 

Рис. 4.6 Вплив розпушувачів на розпадання таблеток 

 

Вплив наповнювачів на основі МКЦ на розпадання таблеток можна 

зобразити наступним ранжируваним рядом переваг: vivapur 302 (7,5 хв.) = 

vivapur 200 (7,5 хв.) = МКЦ бурст (7,5 хв.) > prosolv EASYtab SP (7,8 хв.) > 

prosolv SMCC 90 (8,2 хв.) > vivapur 14 (8,5 хв.) > vivapur 112 (8,7 хв.) > vivapur 

102 (9,3 хв.) > prosolv ODT G2 (11 хв). 

Ранжований ряд переваг впливу наповнювачів на основі неорганічних 

солей на розпадання таблеток з екстрактом грушанки круглолистої можна 
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зобразити наступним чином: неусілін US 2 (8,0 хв.) > кальцію гідрофосфат 

безводний (8,3 хв.) > магнію оксид гранульований (8,8 хв.).  

Найшвидше розпадання таблеток серед змащуючих речовин забезпечує 

магнію стеарат (8,3 хв.) та кальцію стеарат (8,3 хв.), які мають перевагу над 

натрію стеарилфумаратом (8,8 хв.). 

Дисперсійний аналіз експериментальних даних показав, що на міцність 

таблеток впливають всі п’ять вивчених факторів. Їх вплив на досліджуваний 

показник якості таблеток можна проілюструвати наступним рядом: А > С > D > 

Е > B. 

Серед вивчених наповнювачів на основі неорганічних солей (рис. 4.7) 

найвищі показники міцності досліджуваних таблеток забезпечує неусілін US 2 

(154 Н), який має перевагу над кальцієм гідрофосфатом безводним (137 Н) та 

магнію оксидом гранульованим (129 Н). 

 

 

Рис 4.7 Вплив наповнювачів на основі неорганічних солей на міцність таблеток 

 

Серед вивчених розпушуючих речовин найміцніші таблетки з екстрактом 

грушанки круглолистої забезпечують натрію кроскармелоза (149 Н) та 

крохмаль картопляний (143 Н), які мають незначну перевагу над натрію 

карбоксиметилкрохмалем (128 Н). 

Вплив фактору D – наповнювачів на основі МКЦ на міцність таблеток 

можна зобразити наступним ранжованим рядом переваг: vivapur 14 (158 Н) > 

vivapur 112 (154 Н) = prosolv SMCC 90 (154 Н) > prosolv EASYtab SP (149 Н) > 
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vivapur 102 (147 Н) > vivapur 200 (130 Н) > prosolv ODT G2 (129 Н) > vivapur 

302 (123 Н) > МКЦ бурст (115 Н). 

Природа наповнювачів на основі цукрів впливає на міцність таблеток з 

екстрактом грушанки круглолистої наступним чином. Найвищу міцність 

забезпечує лудіпрес (156 Н), наступними в ряді речовин є парлітол 200SD (152 

Н) та фруктоза (151 Н), які мають перевагу над таблетозою 80 (145 Н) 

парлітолом 25 С (137 Н), фловлаксом (134 Н) Compri M3 (133 Н), парлітолом 

100 SD-манітолом (127 Н) та парлітолом 300 DС манітолом (120 Н). 

Найкращу міцність таблеток серед змащуючих речовин забезпечує 

магнію стеарат (144 Н) який має перевагу над натрію стеарил 

фумаратом(142  Н) та кальцію стеаратом (133 Н). 

Вплив ДР на стираність таблеток з екстрактом грушанки круглолистої 

можна зобразити наступним рядом переваг: A > D > Е > С > B. 

Серед вивчених наповнювачів на основі неорганічних солей найнижчі 

значення стираності досліджуваних таблеток (рис. 4.8) забезпечує неусілін US 2 

(0,16 %), який має перевагу над кальцієм гідрофосфатом безводним (0,21 %) та 

магнію оксидом гранульованим (0,26 %). 

 

Рис. 4.8 Вплив наповнювачів на основі неорганічних солей на стираність 

таблеток 

 

Наповнювачі на основі МКЦ на показник стираності таблеток з 

екстрактом грушанки круглолистої (рис. 4.9) впливають наступним чином: 

найменшу стираність забезпечує prosolv EASYtab SP (0,15 %), який має 
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перевагу над vivapur 102 (0,17 %), vivapur 112 (0,18 %), prosolv SMCC 90 (0,19 

%), vivapur 14 (0,2 %.) vivapur 302 (0,22%), prosolv ODT G2 (0,24 %), vivapur 200 

(0,25 %) МКЦ бурст (0,28 %). 

 

Рис 4.9 Вплив наповнювачів на основі МКЦ на стираність таблеток 

 

При дослідженні таблеток на основі екстракту грушанки круглолистої на 

стираність ранжований ряд переваг серед наповнювачів на основі цукрів має 

такий вигляд: таблетоза 80 (0,16 %) > фруктоза (0,17 %) > парлітол 200SD 

(0,178 %) > лудіпрес (0,179 %) > парлітол 100SD – манітол (0,211 %) > Compri 

M3 (0,212 %) > фловлакс (0,246 %) > парлітол 300 DC – манітол ( 0,26 %) > 

парлітол 25С (0,27 %). 

Серед вивчених розпушуючих речовин найменшу стираність таблеток 

забезпечує натрію кроскармелоза (0,201 %), яка має незначну перевагу над 

натрію карбоксиметилкрохмалем (0,205 %) та крохмалем картопляним (0,22 %). 

Найменшу стираність таблеток серед змазуючих речовин забезпечує 

кальцію стеарат (0,205 %.), який має перевагу над магнію стеаратом (0,207 %) 

та натрію стеарилфумаратом(0,21 %). 

Результати досліджень показали, що при вивченні впливу ДР на фармако-

технологічні показники якості таблеток нами отримано різні ряди переваг, що 

значно ускладнює вибір оптимальних ДР для наступного етапу досліджень. 

В таких випадках для прийняття рішення щодо вибору найкращих ДР для 

наступного експерименту раціонально використати узагальнений показник – 

функцію бажаності (рис. 4.10). Для цього первинні результати по відгуках у1 – 
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у5 (табл. 2 ) за процедурою, яка описана в монографії [23] переводили в 

безрозмірні величини. 

 

 

Рис. 4.10 Функція бажаності для переведення первинних результатів 

експерименту в безрозмірні величини 

 

Отримані результати функції бажаності піддавали дисперсійному аналізу. 

На основі порівняння середніх значень для рівнів вивчених факторів з 

використанням функції бажаності отримано наступний ряд переваг: А > В >D > 

Е > С. 

Серед вивчених наповнювачів на основі неорганічних солей (рис. 4.11) 

найвищі значення функції бажаності таблеток на основі екстракту грушанки 

круглолистої забезпечує неусілін US 2 (0,872) який має перевагу над кальцієм 

гідрофосфатом безводним (0,849) та магнію оксидом гранульованим (0,713). 
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Рис. 4.11 Вплив наповнювачів на основі неорганічних солей на функцію 

бажаності 

 

Найкращі показники функції бажаності серед змащуючих речовин (рис. 

4.12) забезпечує магнію стеарат (0,872), який має перевагу над кальцію 

стеаратом (0,849) та натрію стеарилфумаратом (0,713). 

Рис. 4.12 Вплив змащуючих речовин на функцію бажаності 

 

Наповнювачі на основі МКЦ на зведений показник функцію бажаності 

(рис. 4.13) впливають наступним чином. Найкращі результати забезпечує 

prosolv EASYtab SP (0,906), який має перевагу над prosolv SMCC 90 (0,899), 

vivapur 112 (0,893), vivapur 102 (0,873), vivapur 14 (0,846) vivapur 302 (0,803), 

МКЦ бурст (0,775), prosolv ODT G2 (0,739), vivapur 200 (0,570). 
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Рис 4.13 Вплив наповнювачів на основі МКЦ на функцію бажаності 

 

При дослідженні таблеток на основі екстракту грушанки круглолистої на 

зведений показник функцію бажаності ранжований ряд переваг серед 

наповнювачів на основі цукрів має такий вигляд (рис. 4.14) :фловлакс (0,885) > 

лудіпрес (0,876) > парлітол 200SD (0,875) > таблетоза 80 (0,874) > Compri M3 

(0,841) > парлітол 100SD - манітол (0,825) > парлітол 300 DC - манітол (0,767) > 

парлітол 25С (0,741) > фруктоза (0,620). 

 

Рис. 4.14 Вплив наповнювачів на основі цукрів на функцію бажаності 

 

Серед вивчених розпушуючих речовин найкращі значення функції 

бажаності досліджуваних таблеток (рис. 4.15) забезпечує натрію кроскармелоза 

(0,850), яка має перевагу над натрію карбоксиметилкрохмалем (0,828) та 

крохмалем картопляним (0,757). 
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Рис 4.15 Вплив розпушувачів на функцію бажаності 

 

Результати експерименту дозволили відібрати оптимальні рівні факторів 

(ДР), з кожної групи ДР. Отже, з групи наповнювачів на основі неорганічних 

солей найкращі показники якості забезпечує неусілін US 2, з групи змащуючих 

речовин – магнію стеарат, з групи розпушуючих речовин – натрію 

кроскармелоза. Найкращі результати в групі наповнювачів на основі МКЦ 

показав prosolv EASYtab SP, а з групи наповнювачів на основі цукрів – 

фловлакс та таблетоза 80. Вище перелічені ДР відібрано для подальших 

досліджень з метою розробки оптимального складу таблеток на основі 

екстракту грушанки круглолистої.  

 

4.2 Дослідження впливу кількісних фармацевтичних факторів на 

технологічні властивості таблеток екстракту грушанки круглолистої 

 

Враховуючи результати попередніх досліджень отриманих за допомогою 

дисперсійного аналізу та функції бажаності для подальших досліджень були 

відібрані кращі ДР, кожну із яких вивчали на нижньому та верхньому рівнях 

(табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Фактори та їх рівні, які вивчалися при розробці складу таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої 

Фактори Рівні факторів 

Нижній«-» Основний «0» Верхні «+» 

х1– кількість неусілінуUS 2, % 4,0 5,0 6,0 

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

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

х4 – кількість натрію 

карбоксиметилкрохмалю, % 

2,0 3,0 4,0 

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

х6 – кількість таблетози80, % 4,5 3,0 8,5 

х7 – кількість магнію стеарату, % 0,0 0,5 1,0 

 

Вивчення впливу кількісних факторів на властивості мас для 

таблетування і основні показники якості таблеток екстракту листя грушанки 

круглолистої проводили використовуючи метод випадкового балансу [23]. 

Даний метод дозволяє відібрати певні ДР в оптимальних кількостях та 

відкинути ті ДР, які не забезпечують фармако-технологічні показники якості 

таблеток в повній мірі. План i результати дослідження таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої наведені в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Матриця планування експерименту методом випадкового балансу та 

результати дослідження порошкових мас і таблеток грушанки 

круглолистої 

№ 

серії 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 у8 у9 D 

1 - - - + + + - 25,56 0,60 0,72 16,67 4 1,61 13 186,4 0,1331 0,78 

2 - + - + - + + 27,78 0,58 0,75 22,67 4,5 2,13 16,5 196,2 0,1166 0,49 

3 + - - - - - + 30,83 0,55 0,69 20,30 5 2,27 18 199,9 0,1496 0,3 

4 + + - - + - - 27,56 0,56 0,67 16,42 4 2,71 17 196,4 0,1331 0,37 

5 - - + + - - + 26,89 0,58 0,75 22,67 4,5 1,79 14 194,3 0,1664 0,73 

6 - + + - + + - 24,83 0,60 0,75 20 4,5 2,15 13,5 191,4 0,1661 0,76 

7 + - + + + - - 26,89 0,56 0,69 18,84 4 3,71 12 196,5 0,1666 0,61 

8 + + + - - + + 29,27 0,56 0,72 22,22 5 2,90 15 185,2 0,1331 0,60 

Примітки: у1 – текучість, с/100 г; у2– вільна насипна густина, г/см3; у3– насипна густина після 

усадки, г/см3; у4– індекс Кара, %; у5 – зовнішній вигляд, бал; у6 – однорідність маси, ± %;y7 – 

розпадання, хв; у8– міцність, Н; у9– стираність, %; D – функція бажаності. 
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На основі статистичної обробки одержаних результатів будували рисунки 

і за величиною медіани встановлювали вплив досліджуваного фактора на 

вивчений показник. Напрямок орієнтування медіани показував, в яку сторону 

спрямований цей вплив. 

В найбільшій мірі текучість порошкової суміші залежала від кількості 

фловлаксу (х5): із її збільшенням таблетна маса витікала швидше та неусіліну 

US 2 (х1) магнію стеарату (х7), при збільшені яких текучість зменшується (рис. 

4.16). 

 

Рис. 4.16 Діаграма розсіювання результатів дослідження текучості 

порошків з екстрактом листя грушанки круглолистої 

Решта факторів мали менший вплив на досліджуваний відгук. Так, із 

збільшенням кількості prosolv EASYtab SP (х2) текучість порошкової суміші 

погіршувалася. Із збільшенням кількості натрію кроскармелози (х3), натрію 

карбоксиметилкрохмалю (х4) та таблетози 80 (х6) текучість порошкової суміші 

зростала. 

Аналізуючи одержані результати щодо вільної насипної густини 

порошкових мас з екстрактом листя грушанки круглолистої спостерігаємо 
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(рис.  4.17), що значення досліджуваного показника зростало із збільшенням 

кількості натрію карбоксиметилкрохмалю (х4) фловлаксу (х5) та таблетози 80 

(х6) у їх складі.  

 

 

Рис. 4.17 Діаграма розсіювання результатів дослідження вільної насипної 

густини порошків з екстрактом листя грушанки круглолистої 

Збільшення кількості неусіліну US 2 (х1) та магнію стеарату (х7) 

призводило до зниження показника вільної насипної густини. Вплив факторів 

х2 (кількість prosolv EASYtab SP) та х3 (кількість натрію кроскармелози) в 

межах вивчених інтервалів був незначущим. Із збільшенням кількостей prosolv 

EASYtab SP (х2), натрію кроскармелози (х3), натрію карбоксиметилкрохмалю 

(х4), магнію стеарату (х7), зростала насипна густина порошкових мас, а при 

збільшенні кількості фловлаксу – значення даного показника зменшувалося.  

Вплив кількісних факторів на насипну густину після усадки порошкових 

мас з екстрактом листя грушанки круглолистої наведено на рис. 4.18. 

Насипна густина після усадки порошкових мас з екстрактом листя 

грушанки круглолистої в найбільшій мірі залежала від кількості неусіліну US 2 
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(х1) та таблетози 80 (х6) у їх складі, із зменшенням їх кількості показник 

насипної густини після усадки підвищувався. 

 

 

Рис. 4.18 Діаграма розсіювання результатів дослідження насипної 

густини після усадки порошків з екстрактом листя грушанки круглолистої 

Результати дослідження індексу Кара показали (рис. 4.19), що значно 

впливали на даний показник кількість фловлаксу (х5), при збільшені якого 

показник зменшувався та кількість магнію стеарату (х7) при збільшені – 

показник погіршувався.  

Решта факторів мали менший вплив на досліджуваний відгук. Зменшення 

prosolv EASYtab SP (х2), натрію кроскармелози (х3), натрію 

карбоксиметилкрохмалю (х4) та таблетози 80 (х6) та збільшення неусіліну US 2 

(х1) призводили до покращення показників індексу Кара. 

Згідно одержаних результатів встановлено, що процес пресування 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої та їх зовнішній вигляд в 

одинаковій мірі залежали від кількості ДР, оскільки за даними показниками всі 

серії було оцінено у 5 балів. 
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Рис. 4.19 Діаграма розсіювання результатів дослідження індексу Кара 

порошків з екстрактом листя грушанки круглолистої 

Аналіз рис. 4.20 показав, що найбільший вплив на досліджуваний 

показник мав фактор х1(кількість неусіліну US2). При зменшенні кількості 

неусіліну US 2 у складі таблетки відхилення від середньої маси зменшувалося з 

± 2,6 % до ± 1,8 %. 

 

Рис. 4.20 Діаграма розсіювання результатів дослідження однорідності 

маси таблеток екстракту листя грушанки круглолистої 
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Із додаванням в досліджувані таблетки більших кількостей натрію 

карбоксиметилкрохмалю (х4), таблетози 80 (х6) та магнію стеарату (х7) значення 

даного показника покращувалося. Збільшення кількостей prosolv EASYtab SP 

(х2), натрію кроскармелози(х3) та фловлаксу (х5) – погіршувало даний показник.  

Вплив кiлькiсних факторів на розпадання таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої зображено на рис. 4.21. 

 

Рис. 4.21 Діаграма розсіювання результатів дослідження таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої на розпадання 

При дослідженні розпадання таблеток екстракту листя грушанки 

круглолистої встановлено, що зменшення кількості неусіліну US2 (х1), prosolv 

EASYtab SP (х2) та магнію стеарату (х7) у складі таблеток покращувало їх 

розпадання. Зменшення кількості натрію кроскармелози (х3), натрію 

карбоксиметилкрохмалю (х4), фловлаксу (х5), таблетози 80 (х6) погіршувало 

процес розпадання. 

Найбільш суттєво на стійкість до роздавлювання таблеток екстракту 

листя грушанки круглолистої (рис. 4.22) впливало зменшення кількості 

таблетози 80 (х6), в результаті чого таблетки ставали міцнішими.  
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Рис. 4.22 Діаграма розсіювання результатів дослідження стійкості до 

роздавлювання таблеток екстракту листя грушанки круглолистої 

Також, із зменшенням кількостей prosolv EASYtab SP (х2), натрію 

кроскармелози (х3) та фловлаксу (х5) та збільшенням кількості неусіліну US 2 

(х1), натрію карбоксиметилкрохмалю (х4), магнію стеарату (х7), даний відгук 

покращувався.  

Як видно з рис. 4.23, найбільший вплив на стираність таблеток екстракту 

листя грушанки круглолистої мала кількість натрію кроскармелози (х3), із 

збільшенням якої показник зростав до 0,17 %. 

 

Рис. 4.23 Діаграма розсіювання результатів дослідження стираності 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої 
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Решта факторів мали менший вплив на досліджуваний відгук. Так, 

стираність таблеток зменшувалась із додаванням у їх склад більшої кількості 

неусіліну US 2(х1), prosolv EASYtab SP (х2), таблетози 80 (х6),магнію стеарату 

(х7). Збільшення факторів х4 (кількість натрію карбоксиметилкрохмалю) та х5 

(кількість фловлаксу) призводили до погіршення показника стираності 

таблеток. 

Для узагальнення показників одержані результати переводили в 

безрозмірні величини за допомогою функції бажаності, і, на їх основі будували 

медіани (рис. 4.24). За величиною і напрямком медіан встановлювали вплив 

досліджуваних кількісних факторів на узагальнений показник. 

 

Рис. 4.24 Діаграма розсіювання результатів дослідження впливу 

кількісних факторів на узагальнений показник (D). 

При вивченні довжини і орієнтування медіан встановлено, що 

найбільший вплив на більшість вивчених показників якості таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої мали фактори х1 (кількість 

неусіліну US 2) і х3 (кількість натрію кроскармелози). Кращий ефект при 

цьому спостерігався при використанні неусіліну US 2 на нижньому рівні, а 

натрію кроскармелози на верхньому рівні. 
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Погіршення узагальненого показника таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої спостерігалось із збільшенням кількості prosolv 

EASYtab SP (х2) та кількості магнію стеарату (х7). При вивченні кількостей 

натрію кроскармелози (х3) та натрію карбоксиметилкрохмалю (х4) 

встановлено, що покращення узагальненого показнику відбувається при 

збільшені кількостей ДР і збільшення кількості натрію кроскармелози 

чинить більший вплив на функцію бажаності.  

При вивченні кількостей фловлаксу (х5) та таблетози 80 (х6) 

встановлено, що покращення узагальненого показнику відбувається при 

збільшені кількостей ДР і збільшення кількості таблетози 80 чинить 

більший вплив на функцію бажаності. Встановлено вплив кількості ДР на 

фармако-технологічні показники якості таблетних мас і таблеток з 

екстрактом грушанки круглолистої. В процесі досліджень використано 

функцію бажаності як узагальнений показник якості порошкових сумішей 

та таблеток. Результати досліджень дозволили відібрати такі речовини для 

подальших досліджень: неусілін US 2, prosolv EASYtab SP, натрію 

кроскармелозу, таблетозу 80 та магнію стеарат. 

 

4.3. Розробка оптимального складу та технології таблеток екстракту 

грушанки круглолистої 

 

На основі результатів дослідження впливу кількісних факторів на 

основні фармако-технологічні показники таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої для подальшого вивчення було обрано чотири ДР.  

Вивчення чотирьох факторів поводили за допомогою симетричного 

ротатабельного композиційного плану другого порядку (уніформ план 

№17)[23]. Величина зіркового плеча для цього плану дорівнює 2,0. Зіркову 

точку знаходили шляхом множення інтервалу варіювання на значення 

зіркового плеча. Ці значення додавали до основного рівня, одержуючи 
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верхню зіркову точку («+ α») і віднімали для одержання нижньої зіркової 

точки («– α»). 

При розробці оптимального складу таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої кожна із чотирьох допоміжних речовин вивчалася 

на п’яти рівнях (табл. 4.6). Нижче наведені результати дослідження із 

розробки оптимального складу таблеток із вмістом екстракту листя 

грушанки круглолистої 0,3 г і середньою масою 0,6 г. 

Таблиця 4.6 

Фактори, які вивчалися при розробці оптимального складу 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої 

Фактори Рівні факторів 

Нижня 

зіркова 

точка 

«-α» 

Нижній 

«-» 

Основний 

«0» 

Верхній 

«+» 

Верхня 

зіркова 

точка 

«+α» 

х1– кількість 

неусілінуUS 2, % 

2 3 4 5 6 

х2– кількість prosolv 

EASYtab SP, % 

6 9 12 15 18 

х3 – кількість натрію 

кроскармелози, % 

1 3 5 7 9 

х4 – кількість 

таблетози80, % 

1 4 7 10 13 

 

Матриця планування експерименту та результати дослідження таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої наведені в табл. 4.7. 
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Таблиця 4.7 

Матриця планування експерименту та результати дослідження таблеток екстракту листя грушанки круглолистої 

 

Номер 

серії 

х1 х2 х3 х4 у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 у8 у9 у10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 1 1 0,553 0,677 33,81 18,32 5 5,0 0,94 200 0,0662 9 

2 -1 1 1 1 0,568 0,700 30,62 18,86 5 5,0 1,85 200 0,1327 10 

3 1 -1 1 1 0,553 0,677 32,48 18,32 5 4,5 1,75 199 0,0331 9 

4 -1 -1 1 1 0,568 0,700 29,29 18,86 5 5,0 1,45 199 0,0993 9 

5 1 1 -1 1 0,538 0,700 31,19 23,14 5 4,5 1,77 199 0,0663 12 

6 -1 1 -1 1 0,553 0,677 29,67 18,32 5 5,0 1,22 199 0,0995 12 

7 1 -1 -1 1 0,525 0,677 33,81 22,45 5 5,0 1,87 200 0,0663 14 

8 -1 -1 -1 1 0,538 0,677 30,24 20,53 5 5,0 1,36 196 0,0663 11 

9 1 1 1 -1 0,512 0,677 35,62 24,37 5 5,0 1,70 184 0,0994 9 

10 -1 1 1 -1 0,553 0,700 33,33 21,00 5 4,0 2,57 172 0,1321 8 

11 1 -1 1 -1 0,538 0,656 33,00 17,99 5 4,0 2,09 199 0,0331 10 

12 -1 -1 1 -1 0,538 0,700 30,95 23,14 5 4,5 2,30 200 0,0664 10 

13 1 1 -1 -1 0,512 0,656 32,67 21,95 5 4,0 1,58 200 0,0331 14 

14 -1 1 -1 -1 0,538 0,656 29,81 17,99 5 4,0 0,85 200 0,0663 15 

15 1 -1 -1 -1 0,525 0,636 32,86 17,45 5 5,0 1,46 200 0,0662 15 

16 -1 -1 -1 -1 0,525 0,677 30,86 22,45 5 4,5 0,78 200 0,0662 14 

17 2 0 0 0 0,525 0,636 33,57 17,45 5 4,0 1,58 200 0,0663 10 

18 -2 0 0 0 0,568 0,677 28,33 16,10 5 4,0 0,90 170 0,0995 9 

19 0 2 0 0 0,553 0,656 33,57 15,70 5 3,5 0,85 191 0,0332 10 

20 0 -2 0 0 0,538 0,677 30,38 19,86 5 4,0 1,31 136 0,1326 9 

21 0 0 2 0 0,568 0,700 29,67 18,86 5 3,5 1,64 199 0,0996 11 

22 0 0 -2 0 0,525 0,656 30,95 19,97 5 5,0 1,35 199 0,0995 23 
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Продовж. табл 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23 0 0 0 2 0,568 0,700 27,52 18,86 5 3,5 0,67 194 0,0660 10 

24 0 0 0 -2 0,512 0,636 32,62 19,50 5 5,0 1,94 200 0,0659 12 

25 0 0 0 0 0,525 0,677 31,57 22,45 5 5,0 1,46 178 0,0662 12 

26 0 0 0 0 0,525 0,677 31,43 22,45 5 4,5 1,58 181 0,0663 13 

27 0 0 0 0 0,538 0,700 31,10 23,14 5 5,0 1,20 184 0,0995 13 

28 0 0 0 0 0,525 0,677 30,95 22,45 5 5,0 1,46 183 0,0668 13 

29 0 0 0 0 0,525 0,656 31,52 19,97 5 5,0 1,94 176 0,0664 13 

30 0 0 0 0 0,538 0,677 31,48 20,53 5 5,0 1,49 199 0,0662 13 

31 00 0 0 0 0,538 0,656 31,24 17,99 5 5,0 1,78 180 0,0990 13 
Примітка: 
y1 – вільна насипна густина, г/см3;              y2 – насипна густина після усадки, г/см3; 
y3 – текучість, с/100г;                                  y4 – індекс Кара, % 
y5 – зовнішній вигляд таблеток, бал;                             y6 – характеристика процесу пресування, бал;   
y7 – однорідність маси, %                y8 – стійкість до роздавлювання, Н; 
y9 – стираність таблеток, %;               y10 –розпадання таблеток, хв;  
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 Модель другого порядку для чотирьох факторів має такий вигляд: 

у = b0x0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b12x1x2 + b13x1x3 + b14x1x4 + b23x2х3 + b24х2х4 + 

+ b34х3х4 + b11х1
2 + b22х2

2 + b33х3
2 + b44х4

2       (4.1) 

Інтерпретацію результатів дослідження проводили на підставі аналізу 

рівнянь регресії. При цьому перевіряли статистичну значущість коефіцієнтів і 

адекватність моделей за допомогою F-критерію. Рівняння регресії були 

адекватними, коли Fексп. < Fтабл. Характер впливу вивчених факторів визначали 

величинами і знаками коефіцієнтів регресії. 

Вплив досліджуваних факторів на вільну насипну густину порошків з 

екстрактом листя грушанки круглолистої описується наступним рівнянням 

регресії: 

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

2  (4.2) 

Згідно рівняння регресії, із збільшенням кількості натрію кроскармелози і 

таблетози 80 вільна насипна густина порошків з екстрактом листя грушанки 

круглолистої підвищується, а при збільшенні неусілінуUS 2 – зменшується.  

Рівняння регресії для насипної густини порошків з екстрактом листя 

грушанки круглолистої після усадки має наступний вигляд: 

y2 = 0,6748 – 0,0089x1 + 0,0091x3+ 0,01x4       (4.3) 

Вивчені фактори на насипну густину після усадки впливають аналогічно 

як і для вільної насипної густини. Збільшення кількості натрію кроскармелози і 

таблетози 80 сприяє збільшенню насипної густини після усадки, а при 

збільшенні неусіліну US 2 – зменшенню. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами і швидкістю течії порошків з 

екстрактом листя грушанки круглолистої описується наступним рівнянням 

регресії: 

y3 = 31,35 + 1,3x1 + 0,4 x2+0,23x3–0,76x4+0,14x1x4+ 0,76x2x3– 0,27x2x4– 0,34x3x4 + 

0,9x1
2 + 0,34x2

2– 0,13 x4
2        (4.4) 

 При значимості коефіцієнтів парних взаємодій інтерпретацію рівняння 

регресії доцільно проводити за допомогою графіків. 
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Для значущих лінійних факторів інтерпретацію рівнянь регресії 

проводили за допомогою однофакторних графічних рисунків. В рівнянні 

регресії найбільш суттєвий вплив  проявляє фактор х1. Вплив кількості 

неусіліну US 2 на текучість порошкових сумішей з екстрактом грушанки 

круглолистої зображено на рис. 4.25. 

 

Рис. 4.25 Вплив кількості неусіліну US 2 (х1) у складі порошків з 

екстрактом листя грушанки круглолистої на текучість порошкових сумішей 

З рисунку видно, що при вивченні кількостей prosolv EASYtab SP (x2), 

натрію кроскармелози (х3) та таблетози 80 (х4) на основному рівні (лінія 1) – 

текучість порошкових сумішей була найкраща, кількості неусіліну US 2 (х1) на 

нижньому та основному рівні чинили найкращий вплив на текучість, при 

досліджені неусіліну US 2 на верхньому рівні та верхній зірковій точці, значно 

погіршувався відгук. Згідно рівняння регресії, із збільшенням кількостей 

prosolv EASYtab SP і натрію кроскармелози в порошковій масі, її текучість 

знижується, а збільшення кількостей таблетози 80 – покращує текучість.  

Взаємозв’язок між вивченими факторами і індексом Кара порошків з 

екстрактом листя грушанки круглолистої описується наступним рівнянням 

регресії: 
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y4 = 21,30 + 1,27 x1x2– 1,05x3x4– 0,79 x1
2     (4.5) 

 Згідно рівняння регресії, проявляється cтатистична значущість парних 

взаємодій b12, b34  та квадратичного коефіцієнту b11
2. При вивчені неусіліну US 

2 і prosolv EASYtab SP на верхньому рівні індекс Кара збільшується. Навпаки, 

при іх вивченні на нижньому рівні – зменшується. При вивчені факторів натрію 

кроскармелози і таблетози 80 на верхньому рівні індекс Кара зменшується.  

Вплив кількісних факторів на зовнішній вигляд таблеток з екстрактом 

листя грушанки круглолистої описується наступним рівнянням регресії:  

y6 = 4,93 –0,08x2–0,13x3– 0,13 x1x4 + 0,19x2x3 – 0,14x1
2 – 0,20x2

2 + 0,08x3
2 – 

0,08x4
2                                                                                                   (4.6)  

Вплив найбільш значущого фактора х3 на зовнішній вигляд таблеток з 

екстрактом листя грушанки наведено на рис. 4.26 

 

Рис. 4.26 Вплив кількості натрію кроскармелози (х3) у складі таблеток з 

екстрактом листя грушанки круглолистої на їх зовнішній вигляд 

Найкращі значення зовнішнього вигляду забезпечували кількості ДР, 

неусіліну US 2 (x1), prosolv EASYtab SP (x2), таблетоза 80 (х4) на основному 

рівні ( лінія 1). Зміна кількостей натрію кроскармелози (х3) на основному рівні 

впливала на зовнішній вигляд наступним чином: нижня зіркова точка (5,5 
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балів), нижній рівень (5,1 бали), основний рівень (4,93 бали), верхній рівень 

(4,88 бали) та верхня зіркова точка (4,99 бали). Експериментально встановлено, 

що досліджувані ДР у складі таблеток екстракту листя грушанки круглолистої в 

межах вивчених інтервалів не впливають на процес пресування таблеток. Всі 

серії дослідів процесу пресування таблеток екстракту листя грушанки оцінено 

на 5 балів. 

Взаємозв’язок між вивченими факторами і однорідністю маси таблеток 

описується наступним рівнянням регресії:  

y7 = 1,56 + 0,18x3 – 0,15 х4– 0,26 x1x3– 0,26x3x4                                           (4.7) 

Вплив найбільш значимого коефіцієнту, кількості натрію кроскармелози 

(х3) на однорідність дозування таблеток зображено на рис. 4.27 

 

Рис. 4.27 Вплив кількості натрію кроскармелози (х3) у складі таблеток з 

екстрактом листя грушанки круглолистої на однорідність дозування 

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

забезпечують кількості неусіліну US 2 (x1), prosolv EASYtab SP (x2), таблетози 

80 (х4) при досліджені на основному рівні (лінія 1), при чому збільшення 

кількості натрію кроскармелози (х3) веде до погіршення однорідності таблеток 
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з екстрактом грушанки круглолистої. Збільшення кількості таблетози 80 в 

складі таблеток веде до покращення однорідності.  

Взаємозв’язок між вивченими факторами і стійкістю до роздавлювання 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої описується наступним 

рівнянням регресії:  

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

2 +5,28 х4
2    (4.8) 

Вплив кількості неусіліну US 2 (фактор х1) на стійкість до роздавлювання 

таблеток екстракту листя грушанки круглолистої зображено на рис. 4.28. 

 

Рис. 4.28 Вплив кількості неусіліну US 2 (х1) у складі таблеток з 

екстрактом листя грушанки круглолистої на стійкість до роздавлювання 

На даному етапі досліджень отримували таблетки з екстрактом грушанки 

круглолистої з високою стійкістю до роздавлювання у всіх серіях дослідів. 

Міцність таблеток зростала при збільшенні кількостей неусіліну US 2 (х1) 

при різних поєднаннях рівнів інших трьох факторів. Найвищі показники 

міцності таблеток спостерігалися при вивченні кількостей prosolv EASYtab SP 

(x2), натрію кроскармелози (x3), таблетози 80 (х4) на «верхніх зіркових точках» ( 

лінії 3 та 5), найнижчі при їх стабілізації на основному рівні (лінія 1). 



131 

 

 

Взаємозв’язок між кількісними факторами та стираністю таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої описується наступним рівнянням 

регресії:  

y9 = 0,076 – 0,0138x1–0,01 х1х3+0,01 х2х3     (4.9) 

З рисунку 4.29 видно, що найвища стираність таблеток спостерігається 

при вивченні факторів х1, х2, х3 на верхніх зіркових точках та вивчені кількості 

неусіліну US 2 (х1) на нижній зірковій точці, тоді стираність таблеток становила 

0,18%, слід зазначити, що при збільшенні кількості неусіліну US 2 на даному 

рівні показник стираності таблеток значно покращувався, та при вивченні 

кількостей неусіліну US 2 (х1) на верхній зірковій точці становив 0,05%. 

 

Рис. 4.29 Вплив кількості неусіліну US 2 (х1) у складі таблеток з 

екстрактом листя грушанки круглолистої на стираність 

Таке саме значення показника стираності отримували при вивченні 

кількостей prosolv EASYtab SP (x2), натрію кроскармелози (x3),  таблетози 80 
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(х4) на основному рівні (лінія 1), а кількостей неусілінуUS 2 (х1) на верхній 

зірковій точці. Слід зазначити, що зменшення кількостей х2, х3, х4 з верхньої 

зіркової точки (лінія 3) до основного рівня (лінія 1) значно покращує показник 

стираності.  

Взаємозв’язок між вивченими факторами і розпаданням досліджуваних 

таблеток описується наступним рівнянням регресії:  

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

0,91 х1
2–0,91 х2

2 + 0,96 х3
2–0,54 х4

2     (4.10) 

 Вплив найбільш значимого фактору (х3) на розпадання досліджуваних 

таблеток зображено на рис. 4.30 

 

Рис. 4.30 Вплив кількості натрію кроскармелози (х3) у складі таблеток з 

екстрактом листя грушанки круглолистої на розпадання 

При вивчені впливу кількостей натрію кроскармелози на розпадання 

таблеток екстракту грушанки круглолистої встановлено, що найкращі 

значення розпадання отримували при вивченні натрію кроскармелози на 

верхньому рівні, а всіх інших факторів (х1, х2, х4) на верхніх зіркових 
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точках. При вивченні кількостей натрію кроскармелози на нижніх зіркових 

точках, таблетки розпадалися найдовше в усіх випадках.  

Отже, при аналізі отриманих даних можна зробити висновки, що всі 

показники якості таблеток відповідають вимогам ДФУ в випадку коли 

кількості ДР вивчалися на основному рівні, лише кількість натрію 

кроскармелози, щоб забезпечити краще розпадання таблеток, варто 

стабілізувати на верхньому рівні.  

У результаті проведених досліджень, на основі аналізу однофакторних 

графічних рисунків встановлено оптимальний склад таблеток екстракту 

листя грушанки круглолистої, усі інгредієнти необхідно взяти у наступному 

співвідношенні: 

 
 

г % 

Сухий екстракт листя 

грушанки круглолистої 
0,300  50,0 

Неусілін US 2 0,024 4,0 

Prosolv EASYtab SP 0,072 12,0 

Натрію кроскармелоза 0,042 7,0 

Таблетоза 80 0,042 7,0 

Vivapur 112 0,114 19,0 

Магнію стеарат 0,006 1,0 

 0,600 100 

Одержаний продукт – таблетки коричневатого кольору з поодинокими 

коричневими мозаїчними вкрапленнями, гіркі на смак і з слабким 

характерним запахом. За фармако-технологічними показниками розроблені 

таблетки відповідали вимогам ДФУ: середня маса таблетки 0,6±5%, 

стійкість до роздавлювання – 170 Н, стираність –0,05%, однорідність маси 

таблеток – ± 1 %, розпадання – 7 хв. 
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Висновки до розділу 4 

1. За допомогою греко-латинського кубу 2-го порядку вивчено вплив 

27 ДР на основні фармако-технологічні показники таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої. Встановлено що найвищу оцінку зовнішнього 

вигляду отримали таблетки при використанні неусілін US 2, vivapur 102, 

vivapur 112. Найкраще значення однорідності дозування таблеток 

отримували при використанні крохмалю картопляного, кальцію 

гідрфосфату. Найшвидше розпадалися таблетки з екстрактом грушанки 

круглолистої при використанні неусілін US 2, магнію стеарату, натрію 

кроскармелози. Найбільше значення міцності таблеток отримували при 

використанні натрію кроскармелози, таблетози 80. Найнижчу стираність 

таблеток з екстрактом грушанки круглолистої забез печують неусілін US 2, 

натрію кроскармелоза, prosolv EASYtab SP, таблетоза 80. Узагальнений 

показник функції бажаності дозволив відібрати оптимальні рівні факторів 

(ДР) з кожної групи: неусілін US 2, магнію стеарат, натрію кроскармелоза, 

prosolv EASYtab SP, фловлакс, таблетоза 80 та натрію 

карбоксиметилкрохмаль. 

2. Використовуючи метод випадкового балансу для детальнішого 

вивчення впливу кількостей ДР на основні показники якості таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої було відібрано неусілін US 2, 

магнію стеарат, натрію кроскармелозу, prosolv EASYtab SP, таблетозу 80. 

3. За допомогою регресійного аналізу встановлено взаємозв’язок між 

кількостями вивчених ДР і якістю одержаних таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої. Розроблено склад таблеток, що включає:  сухий 

екстракт листя грушанки круглолистої 0,300 г, неусілін US 2 0,024 г, prosolv 

EASYtab SP 0,072 г, натрію кроскармелозу 0,042 г, таблетозу 80 0,042 г, 

vivapur 112 0,114 г, магнію стеарат 0,006 г. 
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Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

1. Investigation of the effects of excipients on technological properties 

tablets of round-leaved wintergreen extract. / N. Darzuli, T. Hroshovyi, K. Sokolova, 

E. Podpletnyaya. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». 2018. № 

2. P. 43-48. 

2. Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А. Дослідження впливу кількісних 

факторів на фармако-технологічні властивості порошкових мас та таблеток 

екстракту грушанки круглолистої. Фармацевтичний часопис. 2018. № 3. P. 45-

51. 

3. Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А., Соколова К. В., Подплетня О. А. 

Дослідження впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості 

порошкових мас при розробці технології таблеток екстракту грушанки 

круглолистої. / Фармацевтичний часопис. 2018. № 2. С. 32–40. 
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РОЗДІЛ 5 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ. ВИВЧЕННЯ 

СПЕЦИФІЧНОЇ АКТИВНОСТІ, СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 

ТЕРМІНІВ ПРИДАТНОСТІ ТАБЛЕТОК ЕКСТРАКТУ ГРУШАНКИ 

КРУГЛОЛИСТОЇ 

 

5.1 Стандартизаця фітопрепаратів в комплексному аспекті: лікарська 

рослинна сировина – екстракт – готова лікарська форма 

 

5.1.1 Фітохімічне дослідження листя грушанки круглолистої та його 

стандартизація 

 

ЛРС, яка має певну фармакологічну дію та є перспективною для розробки 

нового ЛЗ повинна бути стандартизована, що дозволить контролювати її якість 

та забезпечувати очікувані ефективність і безпечність [104, 110]. Вибір і 

визначення показників якості сировини є одним з найважливіших етапів 

стандартизації. Особливо актуальною є стандартизація для нефармакопейних 

видів лікарської рослинної сировини, які немають відповідної монографії в 

ДФУ чи Фармакопеях інших країн. Саме такою є сировина листя грушанки 

круглолистої (Pyrola rotundifolia L.) з родини Вересові(Ericaceae). 

Результати досліджень фенольних сполук, здійснених у різний час 

багатьма вченими, дозволяють виділити три основних класи сполук – похідні 

гідрохінону (арбутин і його похідні), гідроксикоричні кислоти та флавоноїди. В 

останніх роботах при порівняльному фармакогностичному дослідженні трьох 

видів грушанок (Pyrola minor, Pyrola media i Pyrola rotundifolia) було 

встановлено, що розрізняти ці види можна за складом флавоноїдів, які 

відрізняються для трьох видів більше, ніж фенологлікозиди [67]. 

Систематичних досліджень, які б базувались на фармакопейних підходах 

до дослідження і стандартизації листя грушанки круглолистої не проводилося. 



137 

 

 

Тому актуальними є дослідження зі стандартизації сировини листя грушанки 

круглолистої, зокрема шляхом ідентифікації і визначення вмісту похідних 

гідрохінону, гідроксикоричних кислот та флавоноїдів. Для дослідження БАР 

листя грушанки круглолистої було обрано 5 зразків сировини з України та 

Росії. 

Виходячи із отриманих результатів дослідження листя грушанки 

круглолистої, було вирішено здійснювати її стандартизацію. Для цього було 

розроблено ТШХ-методику ідентифікації і спектрофотометричні методики 

кількісного визначення похідних гідрохінону, гідроксикоричних кислот та 

флавоноїдів. 

Стандартизацію листя грушанки круглолистої, сухого екстракту 

грушанки круглолистої та таблеток на його основі були виконані на базі 

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів» під керівництвом доктора фарм. наук А.Г. Котова. 

Дослідження складу БАР в листі грушанки круглолистої та їх 

ідентифікацію здійснено методом тонкошарової хроматографії (ТШХ), що є 

загальноприйнятим фармакопейним підходом. Серед рухомих фаз для ТШХ-

дослідження БАР, описаних у фармакопеї, оптимальною виявилась суміш 

розчинників мурашина кислота безводна Р – вода Р – етилацетат Р (10:10:80). 

На хроматограмах, отриманих для метанольних вилучень з досліджуваної 

сировини, спостерігалось чітке розділення зон флавоноїдів, що дозволило 

обрати цю систему розчинників для виявлення даних БАР, як ідентифікаційних 

маркерів листя грушанки круглолистої. Хроматограми випробовуваних 

розчинів для п’яти досліджуваних зразків сировини і розчинів стандартних 

зразків представлено на рисунку 5.1. 

Як видно з наведених хроматограм, усі досліджувані зразки, походячи з 

різних місць зростання, мають ідентичні хроматографічні профілі, що дозволяє 

запропоновувати такий профіль для ідентифікації сировини листя грушанки 

круглолистої. Проведені нами дослідження підтверджують наявність 

гіперозиду та лютеолін-7-О-глюкозиду в усіх зразках сировини, тому ці 
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флавоноїди були запропоновані  як маркери для ідентифікації сировини. 

В процесі розробки методики ідентифікації БАР методом ТШХ було 

обрано метанол, як розчинник, що розчиняє досліджувані БАР і забезпечує 

швидке нанесення на пластинку. До розчину порівняння було запропоновано 

включити гіперозид і лютеолін-7-О-глюкозид (цинарозид), як речовини-

маркери, які ідентифікуються в усіх зразках сировини, а також кверцитрин 

(кверцитрозид) і рутин. Останні дві сполуки було вирішено застосувати для 

уточнення положення у хроматографічному профілі деяких неідентифікованих 

БАР, а також фенольних сполук, які можливо є фенологлікозидами – похідними 

арбутину. Такий підхід дозволяє однозначно характеризувати флавоноїдний і 

фенологлікозидний склад в умовах ідентифікації сировини. 

 

Рис. 5.1 Хроматограма, отримана для різних зразків ЛРС листя грушанки 

круглолистої в умовах ідентифікації флавоноїдів: А – розчин стандартних 

зразків рутину, хлорогенової кислоти, гіперозиду, кверцитрину, кофейної 

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



139 

 

 

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

обробка хроматограм розчином аміноетилового ефіру дифенілборної кислоти; 

перегляд при довжині хвилі 365 нм. 

 

Методика ідентифікації лікарської рослинної сировини листя грушанки 

круглолистої. 

 

Випробовуваний розчин. 1,0 г здрібненої на порошок сировини поміщають 

у конічну колбу місткістю 50 мл, додають 25 мл метанолу Р, кип’ятять на 

водяній бані зі зворотнім холодильником 1 год і фільтрують. 

Розчин порiвняння. По 2,5 мг рутину, гіперозиду, лютеолін-7-О-

глюкозиду і кверцитрину розчиняють у 10,0 мл метанолу. 

На лiнiю старту хроматографічної пластинки наносять по 20 мкл 

випробовуваного розчину та 5 мкл розчину порівняння смугами завдовжки 10 

мм. Пластинку поміщають у камеру iз сумішшю розчинників кислота 

мурашина безводна Р – вода Р – етилацетат Р (10:10:80). Коли фронт 

розчинників пройде 12 см вiд лiнiї старту, пластинку виймають iз камери. 

Висушування: сушать на повiтрi, а потім витримують при температурі від 

100 ºС до 105 ºС протягом 2 хв.  

Виявлення: теплу пластинку обприскують розчином 10 г/л аміноетилового 

ефіру дифенілборної кислоти Р у метанолі Р, сушать на повітрі і переглядають в 

УФ-світлі з довжиною хвилі 365 нм. 

Результати: на хроматограмі розчину порівняння повинні виявлятися 

чотири оранжеві флуоресціюючі зони, відповідні рутину, гіперозиду, лютеолін-

7-О-глюкозиду і кверцитрину (знизу догори). 

На хроматограмі випробовуваного розчину мають виявлятися дві 

інтенсивні оранжеві флуоресціюючі зони на рівні зон гіперозиду і лютеолін-7-

О-глюкозиду на хроматограмі розчину порівняння; дуже інтенсивна синя 

флуоресціююча зона дещо вище зони рутину на хроматограмі розчину 

порівняння; дві слабші оранжеві флуоресціюючі зони, вище зони кверцитрину 
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на хроматограмі розчину порівняння, дві інтенсивні сині зони – одна, 

розташована нижче зони кверцитрину на хроматограмі розчину порівняння, а 

друга – вище двох верхніх оранжевих зон флавоноїдів на хроматограмі 

випробовуваного розчину.  

Результати хроматографічних досліджень і дані літератури [67, 75] 

вказують на високий вміст похідних гідрохінону, гідроксикоричних кислот та 

флавоноїдів у сировині, що дозволяє запропонувати їхнє визначення як 

кількісний показник якості листя грушанки круглолистої. 

 

Методика кількісного визначення похідних гідрохінону у сировині листя 

грушанки круглолистої. 

 

Вихідний розчин. До 0.600 г здрібненої на порошок сировини (2.9.12) 

додають 50 мл води Р і кип'ятять у водяній бані зі зворотним холодильником 

протягом 30 хв. Після охолодження суміш за допомогою 50 мл води Р кількісно 

переносять у мірну колбу місткістю 250 мл, доводять водою Р до позначки та 

перемішують. Витримують до осадження частинок і використовують 

надосадову рідину. 

Випробовуваний розчин. 5.0 мл вихідного розчину поміщають у ділильну 

лійку, додають 45 мл води Р, 1 мл розчину 2 % (м/об) амінопіразолону Р, 0.5 мл 

аміаку розчину розведеного Р2 та 1 мл розчину 8 % (м/об) калію фериціаніду Р, 

ретельно пемішуючи після кожного додавання. Витримують протягом 5 хв, 

одержаний водний шар струшують не менше як із 3 порціями, по 25 мл кожна, 

хлороформу Р, хлороформний шар кожний раз фільтрують крізь попередньо 

промитий хлороформом Р фільтр у мірну колбу місткістю 100 мл, доводять 

об'єм розчину хлороформом Р до позначки та перемішують.  

Розчин порівняння. 0.015 г (точна наважка) ФСЗ ДФУ арбутину 

розчиняють у 50 мл води Р і доводять об'єм розчину тим самим розчинником до 

100 мл. 5.0 мл одержаного розчину поміщають у ділильну лійку та далі 

вчиняють як описано при приготуванні випробовуваного розчину, починаючи 
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зі слів «…та додають 45 мл води Р…».  

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину (рис. 5.2) 

за довжини хвилі 455 нм, використовуючи як компенсаційну рідину хлороформ 

Р. Паралельно вимірюють оптичну густину розчину порівняння. 

 

Рис. 5.2 Електронні спектри поглинання випробовуваних розчинів (1-3) та 

стандартного зразка арбутину, отримані в умовах кількісного визначення суми 

похідних гідрохінону листя грушанки круглолистої 

Оптичну густину випробовуваного розчину і розчину порівняння 

вимірюють при довжині хвилі 455 ± 2 нм відносно компенсаційних розчинів 

для кожного з них відповідно.  

Вміст суми похідних гідрохінону (Х), у відсотках в перерахунку на 

арбутин, розраховують за формулою: 

( )WmA

mА
=Х

−



100

1001002,5

0

0
 , де  (5.1) 

 

A – оптична густина випробовуваного розчину; 

A0– оптична густина розчину порівняння; 

m0– маса наважки стандартного зразка арбутину, у грамах; 

m – маса наважки листя грушанки, у грамах; 
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W – втрата в масі при висушуванні листя грушанки круглолистої, у 

відсотках. 

 

Методика кількісного визначення гідроксикоричних кислот у сировині 

листя грушанки круглолистої. 

 

Вихідний розчин. До 0,75 г здрібненої на порошок сировини (500) 

додають 80 мл етанолу (50% об/об) Р, нагрівають у водяній бані зі зворотним 

холодильником протягом 30 хв, охолоджують і фільтрують. Фільтр 

обполіскують 10 мл етанолу (50% об/об) Р, фільтрат і промивні води обєднують 

у мірній колбі і доводять обєм розчину етанолом (50% об/об) Р до   100.0 мл. 

Випробовуваний розчин. 1.0 мл вихідного розчину поміщають у мірну 

колбу місткістю 10 мл, послідовно додають, перемішуючи після кожного 

додавання,  2 мл 0.5 М розчину хлористоводневої кислоти, 2 мл розчину, 

приготованого розчиненням 10 г натрію нітриту Р і 10 г натрію молібдату Р у 

100 мл води Р,  2 мл натрію гідроксиду розчину розведеного Р, доводять об'єм 

розчину водою Р до 10.0 мл і перемішують. 

Компенсаційний розчин. 1.0 мл вихідного розчину поміщають у мірну 

колбу місткістю 10 мл, послідовно додають, перемішуючи після кожного 

додавання, 2 мл 0.5 М розчину хлористоводневої кислоти і 2 мл натрію 

гідроксиду розчину розведеного Р, доводять об'єм розчину водою Р до 

позначки та перемішують. 

В електронних спектрах поглинання спиртових вилучень із сировини 

максимум поглинання знаходиться в межах 500 нм (рис. 5.3), що співпадає з 

положенням максимуму поглинання розмаринової кислоти в аналогічних 

умовах. Останнє дозволяє перераховувати вміст суми гідроксикоричних кислот  

на розмаринову кислоту, яка є доступним стандартом з відомим показником 

поглинання 400. 
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Рис. 5.3 Електронні спектри поглинання випробовуваних розчинів, 

отримані в умовах кількісного визначення суми гідроксикоричних кислот листя 

грушанки круглолистої 

Вміст суми гідроксикоричних кислот (Х), у відсотках в перерахунку на 

розмаринову кислоту, розраховують за формулою: 

m

А
Х

2,5
=  , де  (5.2) 

 

A– оптична густина випробовуваного розчину; 

m – маса наважки листя грушанки, у грамах; 

 

Методика кількісного визначення флавоноїдів у сировині листя грушанки 

круглолистої. 

 

Вихідний розчин. 1 г здрібненої сировини поміщають у круглодонну 

колбу місткістю 100 мл, додають 1 мл розчину 5 г/л гексаметилентетраміну Р, 

20 мл ацетону Р, 2 мл хлористоводневої кислоти Р1. Одержану суміш кип´ятять 

зі зворотним холодильником протягом 30 хв і фільтрують крізь тампон із вати у 

колбу. Додають тампон із вати до залишку у круглодонну колбу й екстрагують 

двома порціями, по 20 мл кожна, ацетону Р, кожний раз проводячи кип´ятіння 

зі зворотним холодильником протягом 10 хв, і охолоджують. Кожний витяг 

фільтрують крізь тампон із вати у колбу. Одержані охолоджені ацетонові 

витяги фільтрують крізь паперовий фільтр у мірну колбу, доводять об´єм 
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розчину ацетоном Р до 100 мл, обполіскуючи колбу та паперовий фільтр. 20.0 

мл одержаного розчину поміщають у ділильну лійку, додають 20 мл води Р і 

струшують суміш із однією порцією 15 мл етилацетату Р, а потім із трьома 

порціями, по 10 мл кожна, етилацетату Р. Одержані етилацетатні витяги 

об´єднують у ділильній лійці, промивають 2 порціями, по 50 мл кожна, води Р, 

фільтрують над 10 г натрію сульфату безводного Р у мірну колбу та доводять 

об´єм розчину етилацетатом Р до 50.0 мл. 

Випробуваний розчин. До 10.0 мл вихідного розчину додають 1 мл 

алюмінію хлориду ре-активу Р і доводять розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти 

льодяної Р у метанолі Р до об´єму 25.0 мл. 

Компенсаційний розчин. 10.0 мл вихідного розчину доводять розчином  

5% (об/об) оцтової кислоти льодяної Р у метанолі Р до об´єму 25.0 мл. 

В електронних спектрах поглинання етилацетатних вилучень із сировини 

максимум поглинання знаходиться в межах 420 нм (рис. 5.4), що співпадає з 

положенням максимуму поглинання гіперозиду в аналогічних умовах. Останнє 

дозволяє перераховувати вміст суми флавоноїдів на гіперозид, який є 

доступним стандартом з відомим показником поглинання 500. 

 

Рис. 5.4 Електронний спектр поглинання випробовуваного розчину, 

отриманий в умовах кількісного визначення суми флавоноїдів листя грушанки 

круглолистої 

Вміст суми флавоноїдів (Х), у відсотках в перерахунку на гіперозид, 
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розраховують за формулою: 

m

А
=Х

1,25
, де   (5.3) 

 

A– оптична густина випробовуваного розчину; 

m – маса наважки листя грушанки, у грамах;  

Результати досліджень кількісного визначення похідних гідрохінону, 

гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у листі грушанки круглолистої 

наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Результати кількісного визначення похідних гідрохінону, 

гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у листі грушанки круглолистої 

 

Зразок Вміст суми 

похідних 

гідрохінону 

у 

перерахунку 

на арбутин, 

% 

Вміст суми 

гідроксикоричних 

кислот у 

перерахунку на 

розмаринову 

кислоту, % 

Вміст суми 

флавоноїдів 

у 

перерахунку 

на 

гіперозид, % 

Втрата в масі 

при 

висушуванні 

листя 

грушанки 

круглолистої, 

% 

1. “Narodofarm”, 

Кропивницький 

(Україна) 

3,89 ± 0,02 2,43 ± 0,03 0,65 ± 0,02 5,42 ± 0,02 

2. “Планета трав”,  

Кропивницький 

(Україна) 

3,60 ± 0,03 2,31 ± 0,03 0,78 ± 0,04 8,51 ± 0,03 

3. “Herbs”, Луцьк 

(Україна) 

4,12 ± 0,02 2,26 ± 0,04 0,69 ± 0,02 9,77 ± 0,04 

4. “Хорст”, 

Барнаул (Росія) 

3,84 ± 0,02 2,51 ± 0,03 0,57 ± 0,02 7,01 ± 0,02 

5. Івано-

Франківська 

область, Україна 

4,03 ± 0,03 3,07 ± 0,02 0,73 ± 0,02 7,90 ± 0,03 

 

Результати досліджень показують, що вміст похідних гідрохінону в 

перерахунку на арбутин повинно бути не менше 3,6 %, вміст гідроксикоричних 

кислот в перерахунку на розмаринову кислоту не менше 2,26% та вміст 
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флавоноїдів в перерахунку на гіперозид не менше 0,57%. 

 

 5.1.2 Розробка методик якісного та кількісного визначення діючих 

речовин в сухому екстракті грушанки круглолистої 

 

У процесі розробки складу і технології таблеток, дослідження умов і 

термінів їх зберігання необхідно контролювати якісний склад і кількісний вміст 

біологічно активних речовин сухого екстракту листя грушанки круглолистої, 

який забезпечує фармакологічний ефект.  

Попередній аналіз та стандартизація лікарської рослинної сировини, 

дозволяє стверджувати, що в сухому екстракті листя грушанки круглолистої 

наявні похідні гідрохінону, гідроксикоричні кислоти та флавоноїди. 

Для аналізу вказаних класів БАР найчастіше пропонуються 

хроматографічні методи аналізу для ідентифікації та диференційована 

спектрофотометрія для визначення їх кількісного вмісту.  

 

Методика ідентифікації БАР у сухому екстракті листя грушанки 

круглолистої. 

 

Випробовуваний розчин. 0,16 г порошку сухого екстракту поміщають у 

круглодонну колбу місткістю 50 мл, додають 5 мл метанолу Р і води Р в рівних 

кількостях, кип’ятять на водяній бані 10 хв. Отриманий гарячий розчин 

фільтрують в мірну колбу на 10 мл і доводять до мітки тим ж розчинником. 

Розчин порiвняння. По 2,5 мг рутину, гіперозиду, лютеолін-7-О-

глюкозиду і кверцитрину розчиняють у 10,0 мл метанолу. 

На лiнiю старту хроматографічної пластинки наносять по 20 мкл 

випробовуваного розчину та 5 мкл розчину порівняння смугами завдовжки 10 

мм. Пластинку поміщають у камеру iз сумішшю розчинників кислота 

мурашина безводна Р – вода Р – етилацетат Р (10:10:80). Коли фронт 

розчинників пройде 12 см вiд лiнiї старту, пластинку виймають iз камери. 
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Висушування: сушать на повiтрi, а потім витримують при температурі від 

100 ºС до 105 ºС протягом 2 хв.  

Виявлення: теплу пластинку обприскують розчином 10 г/л аміноетилового 

ефіру дифенілборної кислоти Р у метанолі Р, сушать на повітрі і переглядають в 

УФ-світлі з довжиною хвилі 365 нм. 

Результати: на хроматограмі розчину порівняння повинні виявлятися 

чотири оранжеві флуоресціюючі зони, відповідні рутину, гіперозиду, лютеолін-

7-О-глюкозиду і кверцитрину (знизу догори). На хроматограмі випробовуваного 

розчину мають виявлятися дві інтенсивні оранжеві флуоресціюючі зони на рівні 

зон гіперозиду і лютеолін-7-О-глюкозиду на хроматограмі розчину порівняння; 

дуже інтенсивна синя флуоресціююча зона дещо вище зони рутину на 

хроматограмі розчину порівняння; дві слабші оранжеві флуоресціюючі зони, 

вище зони кверцитрину на хроматограмі розчину порівняння, дві інтенсивні 

сині зони – одна, розташована нижче зони кверцитрину на хроматограмі 

розчину порівняння, а друга – вище двох верхніх оранжевих зон флавоноїдів на 

хроматограмі випробовуваного розчину. 

 

Методика кількісного визначення суми похідних гідрохінону у сухому 

екстракті листя грушанки круглолистої 

 

Вихідний розчин. До 0.200 г здрібненого на порошок екстракту (250) 

(2.9.12) додають 50 мл води Р і кип'ятять у водяній бані зі зворотним 

холодильником протягом 30 хв. Після охолодження суміш за допомогою 50 мл 

води Р кількісно переносять у мірну колбу місткістю 250 мл, доводять водою Р 

до позначки та перемішують. Витримують до осадження частинок і 

використовують надосадову рідину. 

Випробовуваний розчин. 5.0 мл вихідного розчину поміщають у ділильну 

лійку, додають 45 мл води Р, 1 мл розчину 2 % (м/об) амінопіразолону Р, 0.5 мл 

аміаку розчину розведеного Р2 та 1 мл розчину 8 % (м/об) калію фериціаніду Р, 

ретельно пемішуючи після кожного додавання. Витримують протягом 5 хв, 
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одержаний водний шар струшують не менше як із 3 порціями, по 25 мл кожна, 

хлороформу Р, хлороформний шар кожний раз фільтрують крізь попередньо 

промитий хлороформом Р фільтр у мірну колбу місткістю 100 мл, доводять 

об'єм розчину хлороформом Р до позначки та перемішують.  

Розчин порівняння. 0.015 г (точна наважка) ФСЗ ДФУ арбутину 

розчиняють у 50 мл води Р і доводять об'єм розчину тим самим розчинником до 

100 мл. 5.0 мл одержаного розчину поміщають у ділильну лійку та далі 

вчиняють як описано при приготуванні випробовуваного розчину, починаючи 

зі слів «…та додають 45 мл води Р…».  

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину за 

довжини хвилі 455 нм, використовуючи як компенсаційну рідину хлороформ Р. 

Паралельно вимрюють оптичну густину розчину порівняння. 

В електронних спектрах поглинання максимум знаходиться в межах 455 

нм (рис. 5.5), що співпадає з положенням максимуму поглинання арбутину в 

аналогічних умовах. 

 

Рис. 5.5 Електронні спектри поглинання випробовуваного розчину та 

стандартного зразка арбутину, отримані в умовах кількісного визначення суми 

похідних гідрохінону сухого екстракту листя грушанки круглолистої 

 

Вміст суми похідних гідрохінону (Х), в %, в сухому екстракті, в 

перерахунку на арбутин, розраховують за формулою: 

( )WmA

mА
=Х

−



100

1001002,5

0

0
, де   (5.4) 
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m0 – маса наважки стандартного зразка арбутину, г; 

m – маса наважки сухого екстракту грушанки, взятих для аналізу, г; 

А – оптична густина випробовуваного розчину; 

А0 – оптична густина розчину порівняння; 

W – вологість екстракту. 

 

Методика кількісного визначення гідроксикоричних кислот у сухому 

екстракті листя грушанки круглолистої. 

 

Вихідний розчин. До 0,125 г екстракту додають 80 мл етанолу (50% 

об/об)Р, нагрівають у водяній бані зі зворотним холодильником протягом 30 хв, 

охолоджують і фільтрують. Фільтр обполіскують 10 мл етанолу (50% об/об) Р, 

фільтрат і промивні води обєднують у мірній колбі і доводять обєм розчину 

етанолом (50% об/об) Р до 100.0 мл. 

Випробовуваний розчин. 1.0 мл вихідного розчину поміщають у мірну 

колбу місткістю 10 мл, послідовно додають, перемішуючи після кожного 

додавання,  2 мл 0.5 М розчину хлористоводневої кислоти, 2 мл розчину, 

приготованого розчиненням 10 г натрію нітриту Р і 10 г натрію молібдату Р 

у 100 мл води Р, 2 мл натрію гідроксиду розчину розведеного Р, доводять об'єм 

розчину водою Р до 10.0 мл і перемішують. 

Компенсаційний розчин. 1.0 мл вихідного розчину поміщають у мірну 

колбу місткістю 10 мл, послідовно додають, перемішуючи після кожного 

додавання, 2 мл 0.5 М розчину хлористоводневої кислоти і 2 мл натрію 

гідроксиду розчину розведеного Р, доводять об'єм розчину водою Р до позначки 

та перемішують. 

В електронних спектрах поглинання спиртових вилучень із сировини 

максимум поглинання знаходиться в межах 500 нм (рис. 5.6), що співпадає з 

положенням максимуму поглинання розмаринової кислоти в аналогічних 

умовах. Останнє дозволяє перераховувати вміст суми гідроксикоричних кислот  

на розмаринову кислоту, яка є доступним стандартом з відомим показником 
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поглинання 400. 

 

Рис. 5.6 Електронний спектр поглинання випробовуваного розчину, 

отриманого в умовах кількісного визначення суми гідроксикоричних кислот 

сухого екстракту листя грушанки круглолистої 

 

Вміст суми гідроксикоричних кислот (Х), у відсотках в перерахунку на 

розмаринову кислоту, розраховують за формулою: 

m

А
Х

2,5
=  , де  (5.2) 

A– оптична густина випробовуваного розчину; 

m – маса наважки сухого екстракту грушанки круглолистої , у грамах; 

 

Методика кількісного визначення флавоноїдів в екстракті листя 

грушанки круглолистої. 

 

Вихідний розчин. 0,15 г екстракту поміщають у круглодонну колбу 

місткістю 100 мл, додають 1 мл розчину 5г/л гексаметилентетраміну Р, 20 мл 

ацетону Р, 2 мл хлористоводневої кислоти Р1. Одержану суміш кип´ятять зі 

зворотним холодильником протягом 30 хв і фільтрують крізь тампон із вати у 

колбу. Додають тампон із вати до залишку у круглодонну колбу й екстрагують 

двома порціями, по 20 мл кожна, ацетону Р, кожний раз проводячи кип´ятіння 

зі зворотним холодильником протягом 10 хв, і охолоджують. Кожний витяг 
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фільтрують крізь тампон із вати у колбу. Одержані охолоджені об´єднання 

ацетонові витяги фільтрують крізь паперовий фільтр у мірну колбу, доводять 

об´єм розчину ацетоном Р до 100 мл, обполіскуючи колбу та паперовий фільтр. 

20.0 мл одержаного розчину поміщають у ділильну лійку, додають 20 мл води Р 

і струшують суміш із однією порцією 15 мл етилацетату Р, а потім із трьома 

порціями, по 10 мл кожна, етилацетату Р. Одержані етилацетатні витяги 

об´єднують у ділильній лійці, промивають 2 порціями, по 50 мл кожна, води Р, 

фільтрують над 10 г натрію сульфату безводного Р у мірну колбу та доводять 

об´єм розчину етилацетатом Р до 50.0 мл. 

Випробуваний розчин. До 10.0 мл вихідного розчину додають 1 мл 

алюмінію хлориду реактиву Р і доводять розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти 

льодяної Р у метанолі Р до об´єму 25.0 мл. 

Компенсаційний розчин. 10.0 мл вихідного розчину доводять розчином  5 % 

(об/об) оцтової кислоти льодяної Р у метанолі Р до об´єму 25.0 мл. 

В електронних спектрах поглинання етилацетатних вилучень із сировини 

максимум поглинання знаходиться в межах 420 нм (рис. 5.7), що співпадає з 

положенням максимуму поглинання гіперозиду в аналогічних умовах. Останнє 

дозволяє перераховувати вміст суми флавоноїдів на гіперозид, який є 

доступним стандартом з відомим показником поглинання 500. 

 

Рис. 5.7 Електронний спектр поглинання випробовуваного розчину, 

отриманий в умовах кількісного визначення суми флавоноїдів сухого екстракту 

листя грушанки круглолистої 

Вміст суми флавоноїдів (Х), у відсотках в перерахунку на гіперозид, 
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розраховують за формулою: 

m

А
=Х

1,25
, де   (5.3) 

 

A– оптична густина випробовуваного розчину; 

m – маса наважки сухого екстракту грушанки круглолистої, у грамах;  

 

Результати досліджень кількісного визначення похідних гідрохінону, 

гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у сухому екстракті грушанки 

круглолистої наведені в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Результати кількісного визначення похідних гідрохінону, 

гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у сухому екстракті грушанки 

круглолистої 

 

Зразок 

№ 

Вміст суми похідних 

гідрохінону у 

перерахунку на 

арбутин, % 

Вміст суми 

гідроксикоричних 

кислот у перерахунку 

на розмаринову 

кислоту, % 

Вміст суми 

флавоноїдів у 

перерахунку на 

гіперозид, % 

1 10,36 ± 0,03 5,16± 0,03 1,95 ± 0,04 

2 10,81 ± 0,03 5,63 ± 0,03 2,72 ± 0,04 

3 11,12 ± 0,02 5,26 ± 0,04 2,59 ± 0,02 

 

Згідно розроблених методик був проаналізований сухий екстракт листя 

грушанки круглолистої та за критерієм якості «Кількісне визначення» було 

запропоновано: вміст похідних гідрохінону повинен бути не менше ніж 10,0%, 

вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову кислоту не 

менше 5,0% та вміст флавоноїдів в перерахунку на гіперозид не менше 1,95%. 

На основі комплексних фармако-технологічних та фітохімічних 

досліджень розроблено та апропоновано проект МКЯ на одержаний сухий 

екстракт.  
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Відповідно до проекту МКЯ стандартизацію одержаного сухого 

екстракту листя грушанки круглолистої проводять за органолептичними 

показниками, ідентифікацією та кількісним вмістом діючих речовин (похідні 

гідрохінону, гідроксикоричні кислоти, флавоноїди), вмістом важких металів, 

мікробіологічною чистотою.  

Проект МКЯ апробовано в умовах виробництва ТОВ «Тернофарм» (акт 

апробації від 15.02.2018 р.). Дані документи представлено в додатку Є. 

 

5.1.3 Ідентифікація та кількісне визначення діючих речовин в створених 

таблетках грушанки круглолистої 

 

Методика ідентифікації БАР у таблетках з сухим екстрактом листя 

грушанки круглолистої. 

Випробовуваний розчин. 0,6 г порошку розтертих таблеток поміщають у 

круглодонну колбу місткістю 50 мл, додають 5 мл суміші метанолу Р і води Р в 

рівних кількостях, кип’ятять на водяній бані 10 хв і фільтрують в мірну колбу 

на 10 мл, об’єм доводять до мітки аналогічним розчинником. 

Розчин порiвняння. По 2,5 мг рутину, гіперозиду, лютеолін-7-О-

глюкозиду і кверцитрину розчиняють у 10,0 мл метанолу. 

На лiнiю старту хроматографічної пластинки наносять по 20 мкл 

випробовуваного розчину та 5 мкл розчину порівняння смугами завдовжки 10 

мм. Пластинку поміщають у камеру iз сумішшю розчинників кислота 

мурашина безводна Р – вода Р – етилацетат Р (10:10:80). Коли фронт 

розчинників пройде 12 см вiд лiнiї старту, пластинку виймають iз камери. 

Висушування: сушать на повiтрi, а потім витримують при температурі від 

100 ºС до 105 ºС протягом 2 хв.  

Виявлення: теплу пластинку обприскують розчином 10 г/л аміноетилового 

ефіру дифенілборної кислоти Р у метанолі Р, сушать на повітрі і переглядають в 

УФ-світлі з довжиною хвилі 365 нм. 

Результати: на хроматограмі розчину порівняння повинні виявлятися 
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чотири оранжеві флуоресціюючі зони, відповідні рутину, гіперозиду, лютеолін-

7-О-глюкозиду і кверцитрину (знизу догори). 

На хроматограмі випробовуваного розчину мають виявлятися дві 

інтенсивні оранжеві флуоресціюючі зони на рівні зон гіперозиду і лютеолін-7-

О-глюкозиду на хроматограмі розчину порівняння; дуже інтенсивна синя 

флуоресціююча зона дещо вище зони рутину на хроматограмі розчину 

порівняння; дві слабші оранжеві флуоресціюючі зони, вище зони кверцитрину 

на хроматограмі розчину порівняння, дві інтенсивні сині зони – одна, 

розташована нижче зони кверцитрину на хроматограмі розчину порівняння, а 

друга – вище двох верхніх оранжевих зон флавоноїдів на хроматограмі 

випробовуваного розчину. 

При розробці методики кількісного визначення досліджували вплив умов 

пробопідготовки (маси наважки порошку таблеток, кратності, часу і умов 

вилучення БАР з подрібненої маси таблеток) на кількісний вміст похідних 

гідрохінону. Було встановлено, що для практично вичерпного вилучення 

похідних гідрохінону з подрібненої таблетної маси необхідне кип’ятіння 

порошку подрібнених таблеток з водою на водяній бані протягом 30 хв . 

Методика кількісного визначення суми похідних гідрохінону приведена нижче. 

 

Методика кількісного визначення суми похідних гідрохінону у таблетках 

з екстрактом листя грушанки круглолистої.  

 

Вихідний розчин. До 1.200 г здрібнених на порошок таблеток (250) (2.9.12) 

додають 50 мл води Р і кип'ятять у водяній бані зі зворотним холодильником 

протягом 30 хв. Після охолодження суміш за допомогою 50 мл води Р кількісно 

переносять у мірну колбу місткістю 250 мл, доводять водою Р до позначки та 

перемішують. Витримують до осадження частинок і використовують 

надосадову рідину. 

Випробовуваний розчин. 5.0 мл вихідного розчину поміщають у ділильну 

лійку, додають 45 мл води Р, 1 мл розчину 2 % (м/об) амінопіразолону Р, 0.5 мл 
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аміаку розчину розведеного Р2 та 1 мл розчину 8 % (м/об) калію фериціаніду Р, 

ретельно перемішуючи після кожного додавання. Витримують протягом 5 хв, 

одержаний водний шар струшують не менше як із 3 порціями, по 25 мл кожна, 

хлороформу Р, хлороформний шар кожний раз фільтрують крізь попередньо 

промитий хлороформом Р фільтр у мірну колбу місткістю 100 мл, доводять 

об'єм розчину хлороформом Р до позначки та перемішують.  

Розчин порівняння. 0.015 г (точна наважка) ФСЗ ДФУ арбутину 

розчиняють у 50 мл води Р і доводять об'єм розчину тим самим розчинником 

до 100 мл. 5.0 мл одержаного розчину поміщають у ділильну лійку та далі 

вчиняють як описано при приготуванні випробовуваного розчину, починаючи 

зі слів «…та додають 45 мл води Р…».  

Вимірюють оптичну густину (2.2.25) випробовуваного розчину за 

довжини хвилі 455 нм, використовуючи як компенсаційну рідину хлороформ Р. 

Паралельно вимрюють оптичну густину розчину порівняння. 

В електронних спектрах поглинання максимум знаходиться в межах 455 

нм (рис. 5.8), що співпадає з положенням максимуму поглинання арбутину в 

аналогічних умовах. 

 

Рис. 5.8 Електронні спектри поглинання випробовуваного зразку таблеток 

з екстрактом грушанки круглолистої та стандартного зразка арбутину, отримані 

в умовах кількісного визначення суми похідних гідрохінону таблеток на основі 

сухого екстракту грушанки круглолистої 
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Вміст суми похідних гідрохінону (Х), в г, в одній таблетці, враховуючи 

середню масу таблетки і в перерахунку на арбутин, розраховують за формулою: 

 

( )WmA

mА
Х

−


=

100

1000,61512,5

0

0
де,  (5.5) 

 

m0 – маса наважки стандартного зразка рутину, г; 

m – маса наважки порошку розтертих таблеток, взятих для аналізу, г; 

А – оптична густина випробовуваного розчину; 

А0 – оптична густина розчину порівняння; 

W – вологість порошку розтертих таблеток, %. 

Результати кількісного визначення похідних гідрохінону в таблетках 

показують, що їх вміст в перерахунку на арбутин повинен бути від 0,025 г до 

0,029 г в таблетці.  

 

Методика кількісного визначення гідроксикоричних кислот у таблетках з 

екстрактом листя грушанки круглолистої. 

 

Вихідний розчин. До 0,700 г здрібнених на порошок таблеток додають 80 

мл етанолу (50% об/об) Р, нагрівають у водяній бані зі зворотним 

холодильником протягом 30 хв, охолоджують і фільтрують. Фільтр 

обполіскують 10 мл етанолу (50% об/об) Р, фільтрат і промивні води 

обєднують у мірній колбі і доводять обєм розчину етанолом (50% об/об) Р до 

100.0 мл (Вихідний розчин). 

Випробовуваний розчин. 1.0 мл вихідного розчину поміщають у мірну 

колбу місткістю 10 мл, послідовно додають, перемішуючи після кожного 

додавання, 2 мл 0.5 М розчину хлористоводневої кислоти, 2 мл розчину, 

приготованого розчиненням 10 г натрію нітриту Р і 10 г натрію молібдату Р 

у 100 мл води Р,  2 мл натрію гідроксиду розчину розведеного Р, доводять об'єм 

розчину водою Р до 10.0 мл і перемішують. 
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Компенсаційний розчин. 1.0 мл вихідного розчину поміщають у мірну 

колбу місткістю 10 мл, послідовно додають, перемішуючи після кожного 

додавання, 2 мл 0.5 М розчину хлористоводневої кислоти і 2 мл натрію 

гідроксиду розчину розведеного Р, доводять об'єм розчину водою Р до позначки 

та перемішують. 

В електронних спектрах поглинання спиртових вилучень із сировини 

максимум поглинання знаходиться в межах 500 нм (рис. 5.9), що співпадає з 

положенням максимуму поглинання розмаринової кислоти в аналогічних 

умовах. Останнє дозволяє перераховувати вміст суми гідроксикоричних кислот  

на розмаринову кислоту, яка є доступним стандартом з відомим показником 

поглинання 400. 

 

Рис. 5.9 Електронні спектри поглинання випробовуваних розчинів, 

отримані в умовах кількісного визначення суми гідроксикоричних кислот 

таблеток з екстрактом грушанки круглолистої 

Вміст суми гідроксикоричних кислот (Х), враховуючи середню масу 

таблетки в перерахунку на розмаринову кислоту, розраховують за формулою: 

1001400

1*0,615534*10*100





m

А
=X  , де  (5.2) 

 

A– оптична густина випробовуваного розчину; 
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m – маса наважки таблеток, у грамах; 

Результати кількісного визначення гідроксикоричних кислот в таблетках 

показують, що їх вміст в перерахунку на розмаринову кислоту повинен бути від 

0,011 г до 0,015 г в таблетці. 

 

Методика кількісного визначення флавоноїдів у таблетках з екстрактом 

листя грушанки круглолистої. 

Вихідний розчин. 1 г здрібнених на порошок таблеток поміщають у 

круглодонну колбу місткістю 100 мл, додають 1 мл розчину 5г/л 

гексаметилентетраміну Р, 20 мл ацетону Р, 2 мл хлористоводневої кислоти 

Р1. Одержану суміш кип´ятять зі зворотним холодильником протягом 30 хв і 

фільтрують крізь тампон із вати у колбу. Додають тампон із вати до залишку у 

круглодонну колбу й екстрагують двома порціями, по 20 мл кожна, ацетону Р, 

кожний раз проводячи кип´ятіння зі зворотним холодильником протягом 10 хв, 

і охолоджують. Кожний витяг фільтрують крізь тампон із вати у колбу. 

Одержані охолоджені об´єднання ацетонові витяги фільтрують крізь паперовий 

фільтр у мірну колбу, доводять об´єм розчину ацетоном Р до 100 мл, 

обполіскуючи колбу та паперовий фільтр. 20.0 мл одержаного розчину 

поміщають у ділильну лійку, додають 20 мл води Р і струшують суміш із 

однією порцією 15 мл етилацетату Р, а потім із трьома порціями, по 10 мл 

кожна, етилацетату Р. Одержані етилацетатні витяги об´єднують у ділильній 

лійці, промивають 2 порціями, по 50 мл кожна, води Р, фільтрують над 10 г 

натрію сульфату безводного Р у мірну колбу та доводять об´єм розчину 

етилацетатом Р до 50.0 мл. 

Випробуваний розчин. До 10.0 мл вихідного розчину додають 1 мл 

алюмінію хлориду реактиву Р і доводять розчином 5 % (об/об) оцтової кислоти 

льодяної Р у метанолі Р до об´єму 25.0 мл. 

Компенсаційний розчин. 10.0 мл вихідного розчину доводять розчином  5 % 

(об/об) оцтової кислоти льодяної Р у метанолі Р до об´єму 25.0 мл. 

В електронних спектрах поглинання етилацетатних вилучень із сировини 
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максимум поглинання знаходиться в межах 420 нм (рис. 5.10), що співпадає з 

положенням максимуму поглинання гіперозиду в аналогічних умовах. Останнє 

дозволяє перераховувати вміст суми флавоноїдів на гіперозид, який є 

доступним стандартом з відомим показником поглинання 500. 

 

 

Рис. 5.10 Електронний спектр поглинання випробовуваного розчину, 

отриманий в умовах кількісного визначення суми флавоноїдів листя грушанки 

круглолистої 

Вміст суми флавоноїдів (Х), враховуючи середню масу таблетки в 

перерахунку на гіперозид, розраховують за формулою: 

1001020500

0,60865*25*50*100





m

А
=Х , де  (5.3) 

 

A– оптична густина випробовуваного розчину; 

m – маса наважки таблеток, у грамах;  

Результати досліджень кількісного визначення похідних гідрохінону, 

гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у таблетках грушанки круглолистої 

наведені в таблиці 5.3. 
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Таблиця 5.3 

Результати кількісного визначення похідних гідрохінону, 

гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у таблетках грушанки 

круглолистої 

Зразок 

№ 

Вміст суми 

похідних 

гідрохінону у 

перерахунку на 

арбутин, г 

Вміст суми 

гідроксикоричних кислот 

у перерахунку на 

розмаринову кислоту, г 

Вміст суми 

флавоноїдів у 

перерахунку на 

гіперозид, г 

1 0,026 ± 0,02 0,011 ± 0,03 0,0061 ± 0,02 

2 0,029 ± 0,03 0,015 ± 0,03 0,0056 ± 0,04 

3 0,025 ± 0,02 0,011 ± 0,04 0,0060 ± 0,02 

 

На основі комплексних фармако-технологічних та фіто-хімічних досліджень 

розроблено та апропоновано проекти МКЯ на одержані таблетки грушанки 

круглолистої.  

Відповідно до проекту МКЯ запропонований ЛЗ контролюється за 

наступними показниками: «Опис», «Ідентифікація», «Середня маса», 

«Однорідність маси», «Розпадання», «Кількісне визначення», 

«Мікробіологічна чистота», «Упаковка», «Зберігання», «Термін 

придатності».  

Проект МКЯ апробовано в умовах виробництва ТОВ «Тернофарм» 

(акт апробації від 19.03.2018 р.). Дані документи представлено в додатку З. 

 

5.2 Дослідження мікробіологічної чистоти таблеток екстракту 

грушанки круглолистої 

 

Дослідження мікробіологічної чистоти екстракту грушанки 

круглолистої були виконані на базі ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет» МОЗ України під керівництвом 

доц.  О.В.  Покришко. 



161 

 

 

У субстанції, призначений для внутрішнього вживання, допускається 

загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (2.6.12): не більше 

103 аеробних бактерій і 102 грибів в 1 мг. Не допускається наявність 

бактерій родини Еnterobacteriaceae в 1 мг, Staphylococcus aureus в 1 мг, 

Рseudomonas aeruginosa в 1 мг. 

Досліджувані таблетки відповідають вимогам щодо мікробіологічної 

чистоти по всіх параметрах. 

 

5.3 Фармакологічні дослідження створених таблеток грушанки 

круглолистої 

 

5.3.1.Визначення гострої токсичності таблеток грушанки круглолистої  

Відповідно до рекомендацій Державного експертного центру 

Міністерства охорони здоров’я України [51, 56], для одержання інформації 

щодо безпечності застосування ЛЗ, що вивчаються в умовах 

короткотривалого прийому високих доз, визначають основні параметри їх 

токсичності, а саме: середньосмертельну дозу (LD50) та її стандартну 

помилку (LD50±m), максимально переносиму дозу (LD0), a також LD16 тa 

LD84. 

Дослідження гострої токсичності проводили на білих безпородних 

статевозрілих щурах самцях і самках масою тіла 195–215 г. Уci тварини 

були розподілені на групи по шість голів у кожній. Тварини пройшли  

акліматизацію в умовах кімнати для проведення випробувань протягом 7 

діб. Утримання тварин відповідало діючим нормативам. 

Клінічну картину гострого отруєння в умовах короткотривалого 

прийому високих доз відтворювали внутрішньошлунковим введенням 

препарату в дозі 5000 мг/кг. Шлях введення обраний відповідно до 

передбачуваного способу застосування ЛЗ в клінічній практиці. 

Досліджуваний препарат диспергували у 2 % розчині крохмального 

клейстеру і вводили за допомогою металевого зонду. Одноразово тварини 
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отримували фізіологічно допустимий об'єм препарату. Контрольній гpyпi 

тварин вводили еквівалентний об'єм розчинника. Спостереження за 

тваринами проводили протягом 14 діб. Ступінь токсичності препарату 

оцінювали за зміною загального стану тварин, летальністю та впливом на 

динаміку маси тіла тварин [51, 56]. 

Впродовж спостереження (14 діб) тварини були охайними, активними, 

мали задовільний апетит, нормально реагували на звукові і світлові 

подразники, процеси сечовиділення i дефекації були у нормі, порушення 

дихання та судом чи будь-яких інших проявів токсичного впливу не 

спостерігали.  

Дослідження динаміки маси тіла тварин впродовж експерименту 

свідчить про відсутність токсичного впливу препарату на процеси росту 

тварин. 

Отже, згідно з загальноприйнятою класифікацією токсичності речовин 

таблетки екстракту листя грушанки круглолистої можна віднести до класу 

малотоксичних речовин (V клас токсичності, LD50 > 5000 мг/кг, 

внутрішньошлункове введення). 

 

5.3.2 Вивчення антимікробної активності таблеток грушанки 

круглолистої 

 

Дослідження мікробіологічної чистоти екстракту грушанки 

круглолистої були виконані на базі ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет» МОЗ України під керівництвом 

доц.  О. В.  Покришко. 

Антимікробну активність таблеток вивчали в умовах in vitro [15, 95]. 

Для досліджень використовували таблетки з сухим екстрактом грушанки 

круглолистої, як препарати порівняння використано «Канефрон» та 

«Фурагін» у формі таблеток. 
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Дослідження антибактеріальної дії таблеток з сухим екстрактом 

грушанки круглолистої  на життєдіяльність мікроорганізмів проводили 

методом дифузії в агар (метод «колодязів») [95]. Стандартизація умов 

досліджень при дифузії в агар забезпечувалась товщиною середовища 10 мм 

та діаметром «колодязя» у ньому 6 мм. Для посіву використовували клінічні 

штами S. haemolyticus, E. сoli, Klebsiella spp. виділені з сечі хворих на 

пієлонефрит, концентрація клітин в яких становила 0,5 за McFarland. Після 

«колодязі» заповнювали порошком розтертих таблеток грушанки 

круглолистої, таблеток «Фурагін» та «Канефрон» змочених в м’ясо-

пептонному бульйоні. Далі чашки Петрі поміщалив термостат при 370C. 

Облік результатів проводили через 24 год шляхом вимірювання діаметра 

зони затримки росту мікроорганізмів в міліметрах.  

Результати вивчення антимікробної активності таблеток з екстрактом 

грушанки круглолистої методом «колодязів» наведені в таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 

Результати вивчення антимікробної активності таблеток з сухим 

екстрактом грушанки круглолистої методом «колодязів» 

 

 Діаметр затримки росту мікроорганізмів під впливом ЛЗ 

«Канефрон», «Фурагін» та таблеток з сухим екстрактом 

грушанки круглолистої, мм 

Тест-культура 

мікроорганізмів 

Таблетки з сухим 

екстрактом грушанки 

круглолистої 

Таблетки 

«Канефрон» 

Таблетки 

«Фурагін» 

S. haemolyticus 20±0,15 19±0,11 21±0,14 

E. coli 19±0,12 18±0,12 20±0,13 

Klebsiella spp. 18±0,10 15±0,09 18±0,12 
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Результати проведених досліджень показали, що досліджуваний об’єкт 

володіє вираженою антимікробною активністю на клінічні штами Klebsiella spp, 

E. coli, S. haemolyticus. 

 

5.4 Дослідження стабільності, умов зберігання таблеток грушанки 

круглолистої. 

 

З метою одержання даних про зміну якості розроблених ЛЗ з часом під 

впливом різних факторів навколишнього середовища, а також для встановлення 

рекомендованих умов зберігання проводили випробування стабільності 

отриманих таблеток на основі сухого екстракту листя грушанки круглолистої 

[1, 71]. 

Готові таблетки поміщали в контурні чарункові упаковки і закладали їх 

на зберігання. В умовах довготермінового випробування таблетки зберігали 

при температурі 25±20С та відносній вологості 60±5%. Довготермінові 

випробування проводили протягом 2 років і 3 місяців з певною періодичністю 

досліджень – кожні 3 місяці першого року та кожні 6 місяців другого року. Зі 

згаданою періодичністю проводили відбір проб та досліджували таблетки за 

зовнішнім виглядом, середньою масою, однорідністю маси, розпаданням, 

проводили ідентифікацію і визначали кількісний вміст похідних гідрохінону, 

гідроксикоричних кислот та флавоноїдів. Результати випробування основних 

показників якості таблеток наведено у додатку З. 

Випробування показали, що протягом 27 місяців при зберіганні таблеток на 

основі екстракту грушанки круглолистої у відповідних умовах та зазначеному 

вище пакуванні, не спостерігалося суттєвих відхилень показників якості від 

норми. Усі показники якості відповідають критеріям, що закладені в 

специфікації на готовий ЛЗ. На основі досліджень можна прогнозувати, що 

лікарський засіб буде стабільним протягом 2 років при температурі не вище 

25оС.  Встановлено рекомендований термін придатності препарату – 2 роки. 
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Висновки до розділу 5 

1. Розроблено методики ідентифікації БАР в ЛРС, екстракті листя 

грушанки круглолистої та в таблетках на його основі. Ідентифікаційним 

критерієм якості обрано присутність на хроматограмах лютеолін 7-О- 

глікозиду та гіперозиду. Розроблено спектрофотометричну методику 

кількісного визначення суми похідних гідрохінону, гідроксикоричних кислот 

та флавоноїдів в ЛРС, сухому екстракті та в таблетках з екстрактом листя 

грушанки круглолистої 0,6г. Встановлено, що в ЛРС вміст похідних 

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

гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову кислоту не менше 

2,26% та вміст флавоноїдів в перерахунку на гіперозид не менше 0,57%. В 

сухому екстракті вміст похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин 

повинен бути не менше 10,0 %, вміст гідроксикоричних кислот в 

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

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

гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути від 0,025 г до 0,029 г в 

таблетці, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову 

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

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

2. Досліджено мікробіологічну чистоту таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої. Встановлено, що по рівню мікробної контамінації 

досліджувані препарати відповідають вимогам Державої Фармакопеї України 

до лікарських засобів для внутрішнього застосування. 

3. Проведено вивчення антимікробних властивостей таблеток екстракту 

листя грушанки круглолистої. Результати проведених досліджень показали, 

що досліджуваний об’єкт володіє вираженою антимікробною активністю на 

клінічні штами Klebsiella spp, E. coli, S. haemolyticus. 
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4. Результати вивчення гострої токсичності дозволяють віднести 

запропонований таблетований препарат до V класу токсичності речовин 

(малотоксичні речовини при внутрішньошлунковому введенні). 

5. Вивчено стабільність таблеток на основі сухого екстракту листя 

грушанки круглолистої у процесі зберігання. Проведені випробування з 

визначення терміну зберігання дають можливість зробити висновок про 

стабільність препарату протягом 2 років зберігання при температурі 25± 2 0С 

та відносній вологості 60 ± 5 % в контурній чарунковій упаковці. 

 

 Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

1. Development of methods of standardization of medicinal plants – Pyrola 

rotundifolia leaf / N. P. Darzuli, L. V. Vronska, T. A. Groshovyi, N.M. Beley. The 

Pharma Innovation. 2017. № 6 (8). P. 17-21 

2. Дарзулі Н. П., Вронська Л.В., Грошовий Т.А. Дослідження фенольних 

речовин листя грушанки круглолистої. Науково-технічний прогрес і 

оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 

матеріали VI наук.-практ. конф. з міжн. участю, Тернопіль, 10–11 листопада. 

2016 р. Тернопіль «ТДМУ», 2016. С. 86–87. 

3. Дарзулі Н. П., Вронська Л.В., Грошовий Т.А. Дослідження кількісного 

вмісту флавоноїдів в листі грушанки круглолистої. Технологічні та 

біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної 

направленості дії: матеріали ІІI наук.-практ. інтернет конференції, Харків, 

14–15 листопада. 2017 р. Харків «НФаУ», 2017. С. 69.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вперше науково обґрунтовано та розроблено 

оптимальний склад, технологію таблеток на основі екстракту грушанки 

круглолистої для лікування інфекційних захворювань сечовивідних шляхів 

 

1. Проведений аналіз літературних джерел щодо лікарських засобів на 

основі природньої сировини показав, що перспективним напрямом є 

створення таблетованого лікарського засобу на основі лікарської рослинної 

сировини для лікування запальних захворювань сечовивідної системи. 

Розглянуто перспективи використання грушанки круглолистої з метою 

створення монокомпонентних лікарських засобів для лікування запальних 

захворювань нирок і сечовивідної системи. 

2. Вивчено фармако-технологічні властивості лікарської рослинної 

сировини листя грушанки круглолистої, розроблено методики ідентифікації 

та кількісного визначення біологічно активних речовин (БАР). Обгрунтовано 

метод та оптимальні умови екстрагування БАР з ЛРС: екстрагент – етанол 

80%, співвідношення сировина : екстрагент (1:10), та метод екстракції – 

модифікована ремацерація з перемішуванням. Досліджено та розроблено 

технологію одержання сухого екстракту листя грушанки круглолистої. 

3. Досліджено технологічні властивості сухого екстракту. На основі 

аналізу отриманих результатів для одержання таблеток, що містять сухий 

екстракт грушанки круглолистої обрано метод прямого пресування, а також 

обґрунтовано необхідність використання ДР для корекції фармако-

технологічних властивостей мас для таблетування. 

4. Проаналізовано результати дослідження  антимікробної, 

протизапальної, діуретичної, нефропротекторної дії досліджуваного 

екстракту. Визначно та експериментально обґрунтовано 

середньотерапевтичну добову дозу сухого екстракту в кількості 1680 мг на 

добу. 
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5. З використанням методу математичного планування експерименту 

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

вивчено вплив 27 ДР на основні фармако-технологічні показники таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої. Узагальнений показник функції 

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

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

фловлакс, таблетоза 80 та натрію карбоксиметилкрохмаль.  

6. Використовуючи метод випадкового балансу для детальнішого 

вивчення впливу кількостей ДР на основні показники якості таблеток 

екстракту листя грушанки круглолистої було відібрано неусілін US 2, магнію 

стеарат, натрію кроскармелоза, prosolv EASYtab SP, таблетоза 80. 

7. За допомогою регресійного аналізу встановлено взаємозв’язок між 

кількостями вивчених ДР і якістю одержаних таблеток на підставі чого 

обгрунтовано оптимальний склад таблеток, що включає:сухий екстракт листя 

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

0,072 г, натрію кроскармелозу 0,042 г, таблетозу 80 0,042 г, vivapur 112 0,114 

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

характеризується оптимальними фізичними і технологічними властивостями, 

які дозволили одержувати таблетки при тиску пресування у 50 МПа із 

стійкістю до роздавлювання 170 Н, часом розпадання до 7 хв та стираністю 

0,05 %. 

8. Розроблено методики ідентифікації БАР в ЛРС, екстракті листя 

грушанки круглолистої та в таблетках на його основі. Ідентифікаційним 

критерієм якості обрано присутність на хроматограмах лютеолін 7-О 

глікозиду та гіперозиду. Розроблено спектрофотометричну методику 

кількісного визначення суми похідних гідрохінону, гідроксикоричних кислот 

та флавоноїдів в ЛРС, сухому екстракті та в таблетках з екстрактом листя 

грушанки круглолистої по 0,6 г. Встановлено, що в ЛРС вміст похідних 

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

гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову кислоту не менше 
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2,26% та вміст флавоноїдів в перерахунку на гіперозид не менше 0,57%. В 

сухому екстракті вміст похідних гідрохінону в перерахунку на арбутин 

повинен бути не менше 10,0 %, вміст гідроксикоричних кислот в 

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

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

гідрохінону в перерахунку на арбутин повинен бути від 0,025 г до 0,029 г в 

таблетці, вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на розмаринову 

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

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

 9. Досліджено мікробіологічну чистоту таблеток екстракту листя 

грушанки круглолистої. Встановлено, що по рівню мікробної контамінації 

досліджувані препарати відповідають вимогам Державої Фармакопеї України 

до лікарських засобів для внутрішнього застосування. Проведено вивчення 

антимікробних властивостей таблеток екстракту листя грушанки круглолистої. 

Результати проведених досліджень показали, що досліджуваний об’єкт 

володіє вираженою антимікробною активністю по відношенню до клінічних 

штамів Klebsiellaspp, E. coli, S. haemolyticus. 

10. Результати вивчення гострої токсичності дозволяють віднести 

запропонований таблетований препарат до V класу токсичності речовин 

(малотоксичні речовини при внутрішньошлунковому введенні). Досліджено 

стабільність та умови зберігання розроблених таблеток протягом 27 місяців. 

Результати досліджень показали, що таблетки є стабільними протягом двох 

років зберігання. Тому запропоновано встановити терміни придатності 

таблеток 2 роки при температурі 25±2оС та вологості 60±5% в оригінальних 

контурно-чарункових упаковках. Розроблено проекти технологічного 

регламенту та методики контролю якості на сухий екстракт та таблетки з 

екстрактом грушанки круглолистої, які апробовано в умовах виробництва 

ТОВ «Тернофарм» (акти апробації від 08.02.2018 р. та 15.02.2018 р., 

12.03.2018 р. та 19.03.2018 р.). 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Перелік лікарських засобів на основі рослинної сировини, що 

використовуються для лікування захворювань сечовивідних шляхів 

№ Назва ЛЗ Лікарська форма Виробник 

1 2 3 4 

1. Берези бруньки 

 

бруньки по 10 гупакетах, по 10 г , 20 г, 50 г 

у пачках з внутрішнім пакетом 

ПрАТ 

Фармацевтична 

фабрика «Віола» 

2. Берези бруньки 

 

бруньки 50 г пачка ПАТ 

«Лубнифарм» 

3. Берези бруньки 

 

бруньки 10 г пачка 

бруньки 50 г пачка 

ТОВ 

«Тернофарм» 

4. Березові 

бруньки 

бруньки 10 г пачка 

бруньки 50 г пачка 

ПрАТ «Ліктрави» 

5. Мучниці листя листя 2 г фільтр-пакет, в пачці,№20 

листя 50 г пачка, з внутр. пакетом,1 

ПрАТ 

Фармацевтична 

фабрика «Віола» 

6. Мучниці листя листя 2 г фільтр-пакет, в індивід. пакетику, 

у пачці,№20 

листя 2 г фільтр-пакет, в пачці,№20 

листя 50 г пачка, з внутрішнім пакетом. 

ПрАТ «Ліктрави» 

7. Мучниці листя листя 50 г пачка, з внутрішнім пакетом. ПАТ 

«Лубнифарм» 

8. Нирковий чай листя 1,5 г фільтр-пакет, в пачці,№20 

листя 1,5 г фільтр-пакет, в пачці з внутр. 

пакетом,№20 

листя 50 г пачка, з внутр. пакетом,1 

ПрАТ «Ліктрави» 

9. Пол-пала трава 40 г пачка, з внутр. пакетом,1 

трава 50 г пачка, з внутр. пакетом,1 

ПрАТ «Ліктрави» 

10. Хвоща 

польового трава 

трава 1,5 г фільтр-пакет,№20 

трава 50 г пакет,1 

трава 50 г пачка, з внутр. пакетом,1 

ПрАТ 

Фармацевтична 

фабрика «Віола» 

11. Хвоща 

польового трава 

трава 1,5 г фільтр-пакет, впачці,№10,№20 

трава 30 г пакет,1 

трава 50 г пачка, з внутр. пакетом,1 

трава 100 г пачка,1 

трава різан.-пресов. 100 г пачка, з внутр. 

пакетом,1 

ПрАТ «Ліктрави» 

12. Хвоща 

польового трава 

трава 1,5 г фільтр-пакет, в пачці,№ 10,№20 

трава 50 г пачка, з внутр. пакетом,1 

ПАТ 

«Лубнифарм» 
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1 2 3 4 

13. Гірчака 

пташиного трава 

трава 1,5 г фільтр-пакет, № 20 

трава 50 г пакет 

ПрАТ 

Фармацевтична 

фабрика «Віола» 

14. Гірчака 

пташиного трава 

трава 50 г пакет ТОВ 

«Тернофарм» 

15. Споришу трава трава 50 г пачка, з внутр. пакетом 

трава різан.-пресов. 100 г пачка 

ПрАТ «Ліктрави» 

16. Споришу трава трава 50 г пачка, з внутр. пакетом 

трава 100 г пачка, з внутр. пакетом 

Лубнифарм 

17. Уронефрон табл. в/плівк. обол. 

блістер, № 10, № 30, № 60 

Фармак 

18. Фітолізин плюс паста туба 100 г Фармак 

19. Фітолізин паста д/п сусп. д/перор. заст. туба 100 ТОВ Гербаполь 

Варшава/Herbapol 

Warsaw Ltd 

20. Фітоліт форте Н капс., № 30, № 60 ТОВ 

«Фармацевтична 

компанія 

«Здоров’я» 

21. Фітоліт капс. блістер,№10,№30,№60 

р-н орал. фл. 100 мл, з дозатором складовим 

табл.в/о,№10,№25,№50 

табл. в/о контейнер,№50 

ТОВ 

«Фармацевтична 

компанія 

«Здоров’я» 

22. Цистон табл. фл., № 100 Хімалая Драг 

Компані. Індія 

23. Амажестін табл. в/плівк. обол. 105 мг 

блістер, № 10, № 30, № 60 

Теммлер Верке 

ГмбХ/ Temmler 

Werke GmbH 

Німеччина 

24. Афлазин капс. 200 мг блістер, № 10, № 30 ТОВ «ВАЛАРТІН 

ФАРМА» Україна 

25. Канефрон Н крап. орал. фл. з доз. пристр. 100 мл 

табл. в/о блістер, № 20, № 60 

Bionorica SE 

26. Леспефрил р-н орал. фл. 100 мл ЗАТ «ВІФІТЕХ». 

Російська 

Федерація 

 

27. Нефродол табл. в/о блістер, № 60 ТОВ 

«Фармацевтична 

компанія 

«Салютаріс». 
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28. Нефрофіт збір фільтр-пакет 1,5 г, № 20 

збір пакет 100 г, вкладений в пачку 

ТОВ Науково-

виробнича 

фармацевтична 

компанія «ЕЙМ» 

29. Сечогінний збір збір фільтр-пакет 1,5 г, в пачці, № 25 

збір пакет 50 

ПАТ 

«Лубнифарм». 

30. Солідагорен крап. орал. 7,9 мл/10 мл фл. 100 мл 

крап. орал. 7,9 мл/10 мл фл. 20 мл 

крап. орал. 7,9 мл/10 мл фл. 50 мл 

Др. Густав Кляйн 

ГмбХ & Ко 

31. Тринефрон – 

Здоров’я 

капс. блістер, № 10, № 30, № 60 

крап. орал. фл. 50 мл 

крап. орал. фл. 100 мл 

ТОВ 

Фармацевтична 

компанія 

«Здоров’я» 

32. Тутукон р-н орал. фл. 300 мл, з мірн. стаканчиком Гранд Медикал 

Групп АГ 

Швейцарія 

33. Урокран табл. в/о блістер, № 30, № 60 Австраліан 

Фармасьютікал 

Мануфектурерс 

Пті Лтд 

Австралія 

34. Уролесан капс. блістер, в пачці, № 10, № 40 

крап. орал. фл.-крапельн. 25 мл, в пачці 

сироп фл. 90 мл 

сироп фл. 180 мл 

ПАТ 

«Галичфарм» 

35. Уронефрон гель туба 100 г, в пачці 

крап. фл. 25 мл, 50 мл  в пачці 

сироп фл. 100 мл, в пачці 

ПАТ “Фармак”. 

36. Фітонефрол збір фільтр-пакет 1,5 г, в пачці, № 20 

збір фільтр-пакет 1,5 г, в пачці з внутр. 

пакетом, № 20 

ПрАТ «Ліктрави» 

37. Цистинол Акут табл. в/о 

блістер, № 15, № 20, № 30, № 40, № 60, № 1

00 

Шапер & 

Брюммер ГмбХ & 

Ко. КГ 

Німеччина 

38. Цисто-Аурин табл. 300 мг блістер, № 20, № 60 Фарма 

Вернігероде 

ГмбХ/ Pharma 

Wernigerode 

GmbH 

Німеччина 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

 

Перелік дієтичних добавок, що впливають на функцію сечовивідної 

системи 

 

№ 

п/п 

Назва Форма випуску Виробник 

1 2 3 4 

10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи із сечогінним 

ефектом 

1. Активіум 

рендесмол-окса 

таблетки 500 мг ТОВ «ГаммаФарм» 

 

2. Бангшил таблетки 390 мг ALARSIN Індія 

3. Березовий екстракт розчин для внутрішнього 

вживання 200 мл 

Weleda 

4. Брусниця ЛРС ЧП Карпов М.Ю. 

5. Гортензії екстракт порошок Еліт-фарм 

6. Діуретик капсули BionalНідерланди 

 

7. Діурол капсули ВАЛАРТИН ФАРМА 

8. Здорові нирки  ЛРС Фармаком 

9. Канефофіт ультра капсули №30 по 350,0мг Аптека 283 

10. Клітковина насіння 

гарбуза 

 Фармаком 

11. Клітковина Цілюще 

харчування 

 Вертекс ФФ 

12. Клюкви екстракт таблетки по 200мг Здоровье и красота 

13. Кренфорс капсули Solepharm Латвія 

14. Літоклін 60 капсул по 400 мг Елемент здоров'я Україна 

15. Марена 

 

ЛРС Ботаника 

16. Марена красильная  

 

ЛРС Здоровье и красота 

17. Милона-14 ЛРС Евалар Росія 

18. Міксофіт нирковий ЛРС Здоровье и красота 

19. Нефролес розчин 100 мл Perrery Farmaceuticі Італія 

20. Нефроліт капсули №30 по 400,0мг Аптека 283 

21. Нефропатін краплі 30 мл Екомед 

22. Нефротонік ЛРС 

20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

Ключі Здоров'я 

23. Ортосифону 

екстракт 

екстракт Здоровье и красота 

https://compendium.com.ua/dec/319942/
https://compendium.com.ua/dec/319327/
https://compendium.com.ua/dec/320516/
https://compendium.com.ua/dec/321135/
https://compendium.com.ua/dec/321770/
https://compendium.com.ua/dec/319516/
https://compendium.com.ua/dec/319956/
https://compendium.com.ua/dec/319389/
https://compendium.com.ua/dec/321929/
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1 2 3 4 

24. Ортостілі ЛРС Фіто Фарма 

25. Проліт таблетки по 225 мг і 

капсули по 550 мг 

BorobudurІндонезія 

26. Проліт-супер капсули BorobudurІндонезія 

27. Спориша трава ЛРС Фитолик 

28. Стоунхілс таблетки Isha Agro DevelopersІндія 

29. Суміш ниркова таблетки Даніка ТОВ 

30. Уриклар капсули Rotapharm 

Великобританія 

31. Урісан капсули по 550 мг BorobudurІндонезія 

32. Уро веда таблетки №60 

 

Конарк Аюрведа 

33. Уро комплекс капсули по 300 мг Фитокапс 

34. Урогол краплі 30 мл у флаконі ГолдаруІран 

35. Уроклін 400 мг капсули № 60 

 

Елемент здоров’я 

36. Уроксін 15 таблеток по 850 мг PharmaSuisse 

LaboratoriesШвейцарія 

37.. Уропак-36 капсули Біхелс 

38. Уропрев капсули Лецифарма - Лабораторіо 

ФармасьютікоПортугалія 

39. Уропровіт  капсули 480 мг Бовіос Фарм 

40. Уроренал капсули 400 мг 

каплі 25 мл 

сироп 200 мл 

Здоровье и красота 

41. Урофіт 30 капсул Фитокапс 

42. Урофіт плюс 40 капсул Астра-ІНК 

43. Фітолитон рослинний екстракт Фіто ФармаВєтнам 

44. Фіточай №6 

Нефролесан 

ЛРС Фітопродукт 

45. Фіточай Брусниця 

листя 

ЛРС Фіто Світ 

46. Фіточай Листя 

чорної смородини 

ЛРС Екопродукт 

47. Фіточай Лопуха 

великого листя 

ЛРС ЧП Карпов М.Ю. 

48. Фіточай Марена ЛРС Голден-фарм 

49. Фіточай Нирковий ЛРС ЧП Карпов М.Ю. 

50. Фіточай Нирковий 

№4 

ЛРС Екопродукт 

 

https://compendium.com.ua/dec/319341/
https://compendium.com.ua/dec/319341/
https://compendium.com.ua/dec/321675/
https://compendium.com.ua/dec/319341/
https://compendium.com.ua/dec/320076/
https://compendium.com.ua/dec/321666/
https://compendium.com.ua/dec/321666/
https://compendium.com.ua/dec/321968/
https://compendium.com.ua/dec/321968/
https://compendium.com.ua/dec/322192/
https://compendium.com.ua/dec/319591/
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51. Фіточай Уро-натур ЛРС Фіто Світ 

52. Фіточай 

Урологічний 

ЛРС ЧП Карпов М.Ю. 

53. Фіточай Чисті 

нирки 

ЛРС Гринвуд 

54. ХВОЩА 

ПОЛЬОВОГО 

ТРАВА 

ЛРС Фітолік 

55. Чай сечогінний ЛРС Вертекс ФФ 

10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних 

захворювань сечостатевої системи 

56. Бруньки берези з 

вітаміном C Вертекс 

ЛРС Вертекс ФФ 

57. Валевіта нефровіт бальзам Олайнфарм Латвія 

58. Вітабутин капсули Jemo-Pharm Польща 

59. Золотая розга ЛРС Евалар 

60. Лібера сухий екстракт Біхелс 

61. Мареліт захист 

нирок 

капсули 0,3 г Вертекс ФФ 

62. Медібест нефрол 

плюс 

Каплі 30 мл Пюрин ФармаСША 

63. Нефровід капсули №30; сироп 100 

мл. 

Indian herb research & supply 

Індія 

64. Нефрогрін таблетки 545 мг 60 шт. 

 

Isha Agro Developers 

Індія 

65. Нефродез-екстракт 

концентрат 

50 мл. Медагропром 

66. Нефрокапс капсули Еліт-фарм 

67. Нефрокеа таблетки Delta Medical 

PromotionsШвейцарія 

68. Нефростен таблетки Евалар 

69. Нефрофіт збір Ейм 

70. Нирковий збір збір Фітолік 

71. Нутранекст 

уринакейр 

таблетки Вардхман Хелскейр 

Індія 

72. Пол пала збір Фітобіотехнології 

73. Причепи трава збір Фітолік 

74. Сальвірен капсули  ООО "Фармюнион БСВ 

Девелопмент" Україна 

75. Санклін таблетки  ЧОЙС 

76. Сісталка таблетки Harasha pharma Pvt Ltd Індія 

https://compendium.com.ua/dec/321486/
https://compendium.com.ua/dec/322052/
https://compendium.com.ua/dec/320602/
https://compendium.com.ua/dec/320602/
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77. Уриміксол 30 капсул Новалик-Фарм 

Австрія 

78. Уринал м'які желатинові капсули 

№60 

Валмарк, Чехія 

79. Уроконтрол таблетки Delta Medical Promotions 

Швейцарія 

80. Уростон капсули / таблетки, масою 

340,0 мг 

Euro Life Sciences Ltd. Індія 

81. Урофлан 60 капсул в банці Вертекс ФФ 

82. Утісепт капсули Фарманова Сербія 

83. Фиточай березовые 

почки 

збір рослинний Голден-фарм 

84. Фиточай череды 

трава 

збір рослинний Перлина полісся 

85. Фіточай №5 

Нефролесан 

збір рослинний Фітопродукт 

86. Фіточай Для нирок збір рослинний Чиста Флора 

87. Фіточай Для 

сечостатевої 

системи 

збір рослинний Чиста Флора 

88. Фіточай Доктор 

Селезньов 

збір рослинний Кривошеєв К.Г. 

89. Фіточай Золота 

розга 

збір рослинний Голден-фарм 

90. Фіточай Пол-пала збір рослинний Голден-фарм 

91. Фіточай Причепа збір рослинний Чиста Флора 

92. Фіточай Трава 

причепи 

трироздільної 

збір рослинний Фітосвіт ЛТД 

93. Цистоплюс порошок; 1 пакетик - 5,6 г Фармасайнс Канада 

94. Цисторенал капсули 430 мг Юніверс Фарм Україна 

95. Цунамі капсули World Medicine Europe 

Болгарія 

10.5. Дієтичні добавки, сприяючі розчиненню і гальмуючі утворення каменів в 

сечовивідній системі 

96. Артофіт капсули 

№30 

Лабораторія Іріс 

97. Леспефлофіт капсули №30 по 250,0мг Аптека 283 

98. Нефролесан чай в пакетах Фітопродукт 

99. НОКАМЕН таблетки, вкриті 

оболонкою 

Ананта Медікеар Лімітед 
Індія 

https://compendium.com.ua/dec/320604/
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100. Соняшника корені збір рослинний ЧП Карпов М.Ю. 

101. Уростін капсули Erba VitaІталія 

102. Уроцист капсули №40 Perrery Farmaceutici 

Італія 

103. Фітолізин нефро паста Польфарма 

Польща 

104. Фіточай Марена 

красильна 

збір рослинний ЧП Карпов М.Ю. 

105. Фіточай 

Регулюючий 

сольовий обмін 

збір рослинний ЧП Карпов М.Ю. 

106. Фіточай Сіль-

норма-натур 

збір рослинний Фіто Світ 

107. Фіточай Соняшник збір рослинний Фіто Світ 

108. Фіточай 

Соняшникове 

коріння 

збір рослинний ЧП Карпов М.Ю. 

109. Флавія капсули № 30 Универсальное агентство 

"Про-фарма" 

110. Шипшини корінь збір рослинний Фитокапс 

 

  

https://compendium.com.ua/dec/320657/
https://compendium.com.ua/dec/320407/
https://compendium.com.ua/dec/320407/
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Додаток В 

Допоміжні речовини, що використовувались при розробці складу 

та технології таблеток на основі сухого екстракту грушанки 

круглолистої. 

 

Назва допоміжної  

речовини, фірма 

виробник, країна 

Функціональне 

призначення, НТД 

Характеристика 

1 2 3 

Неусілін US 2 

Neusilin US2 

Fuji Chemical Industry, 

USA 

Наповнювач на основі 

неорганічних солей. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Алюмосилікат магнію 

синтетичний з середнім розміром 

часток від 60 до 120 мкм, 

насипною густиною вільною – 

0,15 г/см3, насипною густиною 

після усадки 0,19 г/см3, вільна 

питома маса 2,2 г/мл, кут 

природнього укосу 30о. Втрата 

при висушуванні 1,4%. 

Магнію карбонат 

основний  

ВАТ Михайлівський 

завод хімічних 

реактивів, Російська 

Федерація 

Наповнювач на основі 

неорганічних солей 

ДФУ Доп.1., С. 389, 

390 

Порошок білого кольору. Кут 

природнього укосу: 41-49°, 

насипна густина – 0,12 г/см3 

Кальцію гідрфосфат 

безводний 

Наповнювач на основі 

неорганічних солей. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Білий порошок без запаху і 

смаку. 

Кальцію стеарат 

ТОВ НВП 

«Електрогазохім», 

Україна 

Змазуюча речовина 

ТУ У 22942814. 004 - 

2000 

Білий порошок без запаху та 

смаку, практично нерозчинний у 

воді. Насипна густина – 

1,0641,096 г/см3, питома 

поверхня – 4,73-8,03 м2/г. 

Магнію стеарат 

ТОВ «Електрогазохім», 

Україна 

Змазуюча речовина 

ТУ У 22942814. 004 - 

2000 

Білий порошок. Насипна густина 

– 1,092 г/см3. Питома поверхня: 

1,6-14,8 м2/г. 

Натрію стеарилфумарат 

PRUV Sodium 

StearylFumarate® 

JRS Parma, Німеччина 

Змазуюча речовина. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Білий порошок, або плоскі 

округлі частинки. Насипна 

густина – 1,107 г/см.3 
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1 2 3 

Натрію кроскармелоза 

Фірма «Blanver 

Farmoquimica LTDA», 

Бразилія 

Розпушувач. 

ЄФ 6, 01/2008:0472, С. 

1423 

Натрієва сіль поперечнозшитої 

карбоксиметилцелюлози з 

середнім ступенем набухання. 

Натрію карбоксиметил 

крохмаль 

 

Розпушувач 

ЄФ 6, 01/2009:0355, С. 

4547 

Білий аморфний порошок без 

смаку і запаху, в холодній воді 

утворює колоїдний розчин, не 

розчинний в спирті, ефірі та 

інших органічних розчинниках. 

Крохмаль картопляний 

Фірма “ROQUETTE”, 

Франція 

Розпушувач 

ЄФ 6, 01/2009:0355, С. 

4277 

Білий або жовтувато-білий 

порошок, який набухає у воді. 

Vivapur® 102 

JRS Parma, Німеччина 

Наповнювач на основі 

МКЦ. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Дрібний порошок МКЦ з 

середнім розміром часток 100 

мікрон, вологістю до 7 % та 

насипною густиною 0,28-0,33 

г/см.3 

Vivapur® 112 

JRS Parma, Німеччина 

Наповнювач на основі 

МКЦ 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Дрібний порошок МКЦ з 

середнім розміром часток 100 

мікрон,  вологістю до 1,5 %, 

насипною густиною 0,28-0,31 

г/см.3 

Vivapur® 200 

JRS Parma, Німеччина 

Наповнювач на основі 

МКЦ. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Порошок МКЦ білого кольору з 

середнім розміром часток 200 

мікрон, вологістю до 1,5 % та 

насипною густиною 0,4-0,45 

г/см.3 

Vivapur® 302 

JRS Parma, Німеччина 

Наповнювач на основі 

МКЦ. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Дрібний порошок МКЦ з 

середнім розміром часток 50 

мікрон, вологістю до 7 %, 

насипною густиною 0,35-0,45 

г/см.3 

Vivapur® 14 

JRS Parma, Німеччина 

Наповнювач на основі 

МКЦ. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Дрібний порошок МКЦ з 

середнім розміром часток 160 

мікрон. 
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Prosolv SMCC® 90 

JRS Parma, Німеччина. 

Наповнювач на основі 

МКЦ. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Силікована МКЦ, є унікальною 

комбінацією мікрокристалічної 

целюлози та колоїдного діоксиду 

кремнію. 

Prosolv EASYtab SP® 

JRS Parma, Німеччина 

Наповнювач на основі 

МКЦ. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Суміш МКЦ, кремнію діоксиду 

колоїдного, натрію крохмаль 

гліколяту, натрію стеарин 

фумарату. 

Prosolv ODT G2® 

JRSParma, Німеччина 

Наповнювач на основі 

МКЦ. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Суміш МКЦ, колоїдного 

діоксиду кремнію, манітолу, 

фруктози, кросповідону. 

МКЦ бурст 

MCC SANAQ® burst 

Наповнювач на основі 

МКЦ. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Дрібнодисперсний порошок 

білого кольору 

Таблетоза 80 

(Фірма Molkerei 

MEGGLE, Німеччина) 

Наповнювач на основі 

цукрів. ЄФ. 2004 

01/2004, С.0187 

Агломерована лактоза 

моногідрат з насипною густиною 

0,77 г/см3 

Лудіпрес 

Ludipress ®, 

BASF, Німеччина 

Наповнювач на основі 

цукрів. Japanese 

Pharmacopoeia 

Гранули, що містять лактози 

моногідрату (93 %), Kollidon 30 

(3,5 %) та Kollidon CL  (3,5 %).  

Парлітол 200SD 

PEARLITOL ® 200 SD 

Roquette, Франція 

Наповнювач на основі 

цукрів. Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Порошок білого кольору, 

гранульований маніт з розміром 

часток 200 мікрон. 

Compri M3 

Suedzucker AG, 

Німеччина 

Наповнювач на основі 

цукрів. Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Гранульована сахароза з 

розміром частинок 0,1-0,6 мм. 

Парлітол 100SD 

PEARLITOL ® 100 SD 

Roquette, Франція 

Наповнювач на основі 

цукрів. Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Порошок білого кольору, 

гранульований маніт з розміром 

часток 100 мікрон. 
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Продовж. таблиці В.1 

1 2 3 

Парлітол 25 С 

PEARLITOL ® 25 С 

Roquette, Франція 

Наповнювач на основі 

цукрів. Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Порошок білого кольору, 

гранульований маніт з розміром 

часток 25 мікрон. 

Фловлакс Наповнювач на основі 

цукрів. Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Дрібнодисперсний порошок 

білого кольору 

Парлітол 300 DC – 

манітол 

PEARLITOL ® 300 DС 

- MANNITOL 

Roquette, Франція 

Наповнювач на основі 

цукрів. Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Порошок білого кольору,  

Гранульований маніт з розміром 

часток 300 мікрон.  

Фруктоза 

BASF, Німеччина 

Наповнювач на основі 

цукрів. ЄФ, п. 2.6. 

Japanese 

Pharmacopoeia 

Excipients Handbook 

Дрібнодисперсний порошок 

білого кольору 
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Додаток Г 

Дисперсійний аналіз результатів експериментального дослідження 

впливу якісних факторів на фармако-технологічні показники модельних 

порошкових сумішей з екстрактом грушанки круглолистої 

 

Джерело 

мінливості 

Число 

ступенів 

свободи 

Сума 

квадратів 

Середні 

квадрати 

Fексп F 0,05 Гіпотеза 

Н0 

1 2 3 4 5 6 7 

у1– текучість 

Фактор A 2 423,9583 211,9791 29,40159 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 1365,437 682,7187 94,69336 3,17 βі=0 
Фактор С 2 1875,902 937,9509 130,0942 3,17 γі=0 
Фактор D 8 24173,23 3021,654 419,1046 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 81915,44 10239,43 1420,213 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 15874,7 3968,68 550,458 2,55 νі=0 

Похибка 

всередині 

клітинки 

27 194,6642 7,209785 – – – 

Загальна 

сума 

53 94073,91 – – – – 

у2 – вільна насипна густина 

Фактор A 2 0,022017 0,011008 98,56624 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 0,000312 0,000156 1,398773 3,17 βі=0 
Фактор С 2 0,023982 0,011991 107,3633 3,17 γі=0 
Фактор D 8 0,043027 0,005378 48,15694 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 0,0386 0,004825 43,20179 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 0,00593 0,00148 13,2717 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 0,003016 0,000112 – – – 

Загальна 

сума 

53 0,125025 – – – – 

у3 – насипна густина після усадки 

Фактор A 2 0,034929 0,017465 40,85634 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 0,000029 0,000869 0,007321 3,17 βі=0 
Фактор С 2 0,035451 0,017725 41,46666 3,17 γі=0 
Фактор D 8 0,05093 0,006366 14,89321 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 0,044581 0,005573 13,03642 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 0,0088 0,0022 5,14374 2,55 νі=0 
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Продовж. таблиці Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Похибка 

всередині 

клітинки 

27 0,011541 0,000427 – – – 

Загальна 

сума 

53 0,168644 – – – – 

у4 – кут природнього відкосу 

Фактор A 2 64,59259 32,2963 3,1883 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 74,7037 37,35185 3,687386 3,17 βі=0 
Фактор С 2 283,5926 141,7963 13,99817 3,17 γі=0 
Фактор D 8 545,9259 68,24074 6,736746 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 2609,259 326,1574 32,19835 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 423,481 105,87 10,4516 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 273,5 10,12963 – – – 

Загальна 

сума 

53 3428,093 – – – – 

у5 – процес таблетування 

Фактор A 2 0,444444 0,222222 1,714286 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 0,444444 0,222222 1,714286 3,17 βі=0 
Фактор С 2 0,444444 0,222222 1,714286 3,17 γі=0 
Фактор D 8 5,666667 0,708333 5,464286 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 13,33333 1,666667 12,85714 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 3 0,75 5,78571 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 3,5 0,12963 – – – 

Загальна 

сума 

53 20,83333 – – – – 

у6 – індекс Кара 

Фактор A 2 7,393 3,697 0,805 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 11,549 5,774 1,257 3,17 βі=0 
Фактор С 2 121,671 60,836 13,244 3,17 γі=0 
Фактор D 8 32,175 4,022 0,876 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 98,957 12,370 2,693 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 115,460 28,865 6,284 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 124,02 4,594 – – – 

Заг. сума 53 511,23 – – – – 
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Додаток Д 

Дисперсійний аналіз результатів експериментального дослідження 

впливу якісних факторів на фармако-технологічні показники таблеток  

з екстрактом грушанки круглолистої 

Джерело 

мінливості 

Число 

ступенів 

свободи 

Сума 

квадратів 

Середні 

квадрати 

Fексп F 0,05 Гіпотеза 

Н0 

1 2 3 4 5 6 7 

у1– зовнішній вигляд 

Фактор A 2 3,703704 1,851852 11,11111 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 0,037037 0,018519 0,111111 3,17 βі=0 
Фактор С 2 0,703704 0,351852 2,111111 3,17 γі=0 
Фактор D 8 7,481481 0,935185 5,611111 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 7,148148 0,893519 5,361111 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 2,074074 0,518519 3,111111 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 4,5 0,166667 – – – 

Загальна 

сума 

53 25,64815 – – – – 

у2 – однорідність 

Фактор A 2 0,438678 0,219339 5,196236 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 0,080578 0,040289 0,954462 3,17 βі=0 
Фактор С 2 1,654144 0,827072 19,59371 3,17 γі=0 
Фактор D 8 2,212133 0,276517 6,550803 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 7,892567 0,986571 23,3723 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 0,032333 0,008083 0,191498 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 1,1397 0,042211 – – – 

Загальна 

сума 

53 13,45013 – – – – 

у3 – середня маса 

Фактор A 2 0,002135 0,001067 172,3073 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 0,001472 0,000736 118,8167 3,17 βі=0 
Фактор С 2 0,000112 5,6E-05 9,042626 3,17 γі=0 
Фактор D 8 0,004084 0,00051 82,40266 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 0,003277 0,00041 66,128 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 0,003964 0,000991 159,9593 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 0,000167 6,2E-06 – – – 
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Продовж. таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальна 

сума 

53 0,015212 – – – – 

у4 - міцність 

Фактор A 2 9452,704 4726,352 359,469 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 617,3704 308,6852 23,47746 3,17 βі=0 
Фактор С 2 1074,37 537,1852 40,85634 3,17 γі=0 
Фактор D 8 2939,037 367,3796 27,94155 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 2719,037 339,8796 25,85 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 388,8519 97,21296 7,393662 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 355 13,14815 – – – 

Загальна 

сума 

53 17546,37 – – – – 

у5 – розпадання  

Фактор A 2 0,777778 0,388889 0,477273 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 1 0,5 0,613636 3,17 βі=0 
Фактор С 2 192,4444 96,22222 118,0909 3,17 γі=0 
Фактор D 8 26,66667 3,333333 4,090909 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 22,66667 2,833333 3,477273 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 10,44444 2,611111 3,204545 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 22 0,814815 – – – 

Загальна 

сума 

53 276 – – – – 

у6 – стираність 

Фактор A 2 30,20057 15,10028313 62,00017 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 4,286619 2,143309685 8,800203 3,17 βі=0 
Фактор С 2 20,74211 10,37105474 42,58246 3,17 γі=0 
Фактор D 8 59,9176 7,489700463 30,75192 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 91,65426 11,45678292 47,04034 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 17,6944 4,42361129 18,1629 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 6,575912 0,243552296 – – – 

Загальна 

сума 

53 132,6757 – – – – 
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Продовж. таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 
у7 – функція бажаності 

Фактор A 2 0,266 0,1331 41,844 3,17 αі≠0 
Фактор В 2 0,239 0,1197 37,631 3,17 βі=0 
Фактор С 2 0,085 0,0423 13,307 3,17 γі=0 
Фактор D 8 0,561 0,0701 22,045 2,11 δі≠0 
Фактор E 8 0,374 0,0467 14,685 2,11 ρі≠0 
Залишок 4 0,268 0,0669 21,026 2,55 νі=0 
Похибка 

всередині 

клітинки 

27 0,086 0,0032 – – – 

Загальна 

сума 

53 1,878 – – – – 
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Додаток Е 

 

Вихідна сировина, 

проміжна продукція та 

матеріали 

 Підготовка 

виробництва 

 Контроль в процесі 

виробництва 

   

Отримання сухого 

екстракту 

 

Листя грушанки 

круглолистої 

Стадія 1 

Підготовка 

сировини 

Розмір часток, 

зовнішній вигляд, маса 

ЛРС 

   

Спирт етиловий 96 %, вода 

очищена, ЛРС 

Стадія 2 

Отримання рідкого 

екстракту 

Маса води очищеної, 

маса спирту етилового, 

маса ЛРС, кількість 

отриманого екстракту, 

якість фільтрування, 

кількість 

відфільтрованого 

екстракту 

   

Рідкий екстракт зі стадії 2 

 

Стадія 3 

Отримання густого 

екстракту 

Глибина вакууму, 

кількість густого 

екстракту 

   

Густий екстракт зі стадії 3 Стадія 4 

Отримання сухого 

екстракту 

Температура сушіння, 

кількість сухого 

екстракту 

    

Пакувальні та друковані 

матеріали 

Стадія 5 

Фасування, 

пакування та 

маркування сухого 

екстракту 

Комплектність, 

правильність друку 

   

 Готова продукція Контроль якості 

 

Рис. Е. Блок-схема технологічного процесу виробництва сухого екстракту 

листя грушанки круглолистої 
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Додаток Є 

Проект методів контролю якості на сухий екстракт листя грушанки 

круглолистої. 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Показники Допустимі межі Методи 

контролю 

Опис Кристалічний порошок темно-коричневого кольору, 

гіркого смаку, зі своєрідним приємним запахом 

За п. 1, 

візуально 

Розчинність Мало розчинний у теплій воді, нерозчинний в 

хлороформі, легко розчинний у 96 % спирті 

етиловому 

За п. 2. 

Ідентифікація На хроматограмі випробовуваного розчину мають 

виявлятися дві інтенсивні оранжеві флуоресціюючі 

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

глюкозиду на хроматограмі розчину порівняння; 

дуже інтенсивна синя флуоресціююча зона дещо 

вище зони рутину на хроматограмі розчину 

порівняння; дві слабші оранжеві флуоресціюючі 

зони, вище зони кверцитрину на хроматограмі 

розчину порівняння, дві інтенсивні сині зони – одна, 

розташована нижче зони кверцитрину на 

хроматограмі розчину порівняння, а друга – вище 

двох верхніх оранжевих зон флавоноїдів на 

хроматограмі випробовуваного розчину 

За п.3, 

ДФУ, 2.2.27 

Залишкові 

кількості 

органічних 

рочинників 

Етанол не більше 0,5 % За п. 4, 

ДФУ 2.2.28 

Втрата в масі при 

висушуванні 

Не більше 5,0 % За п. 5, ДФУ, 

2.8.17 

Мікробіологічна 

чистота 

Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) 

не більше 104 КУО в 1г. Загальне число дріжджових 

і плісеневих грибів (TYMC) не більше102 КУО в 1 г. 

Не більше 102 толерантних до жовчі грамнегативних 

бактерій в 1 г. Відсутність Escherichia coli в 1 г. 

Відсутність Salmonella в 25 г 

За п. 6, ДФУ, 

2.6.12, 2.6.31, 

5.1.8 

Категорія В 

Кількісне 

визначення: 

Вміст похідних гідрохінону в перерахунку на 

арбутин повинен бути не менше 10,0 %, вміст 

гідроксикоричних кислот в перерахунку на 

розмаринову кислоту не менше 5,0% та вміст 

флавоноїдів в перерахунку на гіперозид не менше 

1,95%. 

За п. 7, ДФУ, 

ДФУ, 2.2.25 

*-ДФУ, діюче видання.  
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Додаток Ж 
 

 

 

Вихідна сировина, проміжна 

продукція та матеріали 

 Підготовка 

виробництва 

 Контроль в процесі 

виробництва 

   

Виготовлення 

таблеток 

 

Сухий екстракт листя грушанки 

круглолистої, неусілін US, 

prosolv EASYtab SP, натрію 

кроскармелоза, таблетоза 80, 

vivapur 112, магнію стеарат. 

Стадія 1 

Одержання маси для 

таблетування 

Однорідність, 

послідовність змішування, 

час перемішування, режим 

роботи змішувача 

   

Маса для таблетування  

зі стадії 1 

Стадія 2 

Пресування та 

знесилення таблеток 

Режим роботи, показники 

таблеток, ідентифікація і 

кількісне визначення 

діючих речовин. 

   

Пакування таблеток 

 

Таблетки зі стадії 2,  

пакувальні матеріали 

Стадія 3 

Фасування таблеток у 

контурно-чарункові 

упаковки 

Кількість таблеток в 

упаковці, цілісність 

упаковки, правильність 

упаковки, правильність 

друку. 

   

Таблетки в контурно-

чарункових упаковках 

Стадія 4 

Пакування упаковок у 

пачки 

Комплектність, 

правильність друку 

    

Пачки з таблетками в контурно-

чарункових упаковках, 

пакувальні та друковані 

матеріали 

Стадія 5 

Пакування пачок в 

коробки 

Комплектність, 

правильність друку 

  

  Готова продукція Контроль якості 

 

Рис. Ж. Блок-схема технологічного процесу виробництва таблеток екстракту 

листя грушанки круглолистої 
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Прод. дод. Ж 

Стадії технологічної схеми отримання таблеток екстракту листя грушанки 

круглолистої 

Стадія 1. Одержання маси для таблетування. Кожна партія сировини (основної і 

допоміжної) та пакувальних матеріалів перед використанням у виробництві 

підлягає контролю на відповідність нормативним документам. 

У шнековий змішувач порційно, за допомогою совка, завантажують попередньо 

відважений екстракт листя грушанки круглолистої. Суміш перемішуують 7-12 хв. 

Потім в у шнековий змішувач почергово завантажують попередньо відважені 

речовини в наступній послідовності:, таблетозу 80, prosolv EASYtab SP, неусілін 

US 2, натрію кроскармелозу, магнію стеарат. Після додавання кожного компоненту 

суміш перемішують протягом 7-12 хв. Отриману суміш із шнекового змішувача 

вивантажують в збірник та передають на стадію «Пресування і знепилення 

таблеток». 

Стадія 2. Пресування та знепилення таблеток. Отриману масу для таблетування із 

збірника завантажують в бункер таблетного пресу та пресують таблетки масою 0,6 

г і діаметром 12 мм. У процесі таблетування, через кожних 15 хв роботи пресу, 

перевіряють середню масу таблеток. Знепилення таблеток проводять за допомогою 

обезпилювача. Готові таблетки збирають в збірник, зважують на вагах та 

передають на стадію «Фасування таблеток». 

Стадія 3. Фасування таблеток в контурні упаковки. Таблетки екстракту грушанки 

круглолистої фасують по 10 штук у контурно-чарункові упаковки з ПВХ плівки та 

фольги алюмінієвої. 

Стадія 4. Пакування контурних упаковок у пачки. Контурні упаковки разом з 

аркушем–вкладишем по 3 штуки вкладають в картонні пачки. На цій стадії 

здійснюють контроль лікарського засобу на кількість таблеток в упаковці, 

цілісність упаковки, правильність друку, мікробіологічну чистоту за ДФУ та 

аналізують за основними показниками. 

Стадія 5. Пакування пачок у коробки. Пачки складають в картонні коробки та 

передають таблетки у карантинний склад. 
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Додаток З 

Проект методів контролю якості на таблетки екстракту листя грушанки 

круглолистої , по 0,6 г 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Показники Допустимі межі Методи 

контролю 

Опис Таблетки коричневатого кольору з 

поодинокими коричневими мозаїчними 

вкрапленнями, гіркі на смак і з слабким 

характерним запахом. 

За п. 1, 

візуально 

Ідентифікація: На хроматограмі випробовуваного розчину 

мають виявлятися дві інтенсивні оранжеві 

флуоресціюючі зони на рівні зон гіперозиду і 

лютеолін-7-О-глюкозиду на хроматограмі 

розчину порівняння; дуже інтенсивна синя 

флуоресціююча зона дещо вище зони рутину 

на хроматограмі розчину порівняння; дві 

слабші оранжеві флуоресціюючі зони, вище 

зони кверцитрину на хроматограмі розчину 

порівняння, дві інтенсивні сині зони – одна, 

розташована нижче зони кверцитрину на 

хроматограмі розчину порівняння, а друга – 

вище двох верхніх оранжевих зон флавоноїдів 

на хроматограмі випробовуваного розчину. 

За п. 2. 

ДФУ, 2.2.27 

Середня маса 0,6 г ± 5% За п.3, 

ДФУ 2.9.5 

Однорідність 

маси 

Не більше ніж 2 з 20 визначених окремо 

таблеток можуть відхилятися від середньої 

маси таблеток більше, ніж на ±5%. При цьому 

жодна індивідуальна маса не має відхилятися 

від середньої маси більш, ніж на ±10%. 

За п. 4, 

ДФУ, 2.9. 

Розпадання Не більше 15 хв. За п. 5, ДФУ 

2.9.1 

Кількісне 

визначення  

Вміст суми похідних гідрохінону в 

перерахунку на арбутин та середню масу 

таблетки повинен бути в межах від 0,025 г до 

0,029 г в таблетці, вміст гідроксикоричних 

кислот в перерахунку на розмаринову кислоту 

від 0,011 г до 0,015 г в таблетці та вміст 

флавоноїдів в перерахунку на гіперозид від 

0,0056 г до 0,0061 г в таблетці. 

За п. 6, ДФУ, 

2.2.25 
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Продовж. додатку З 

Мікробіологічна 

чистота 

Критерії прийнятності: Загальне число 

аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 

104 КУО в 1г. Загальне число дріжджових і 

плісеневих грибів (TYMC) не більше102 КУО 

в 1 г. Не більше 102 толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій в 1 г. Відсутність 

Escherichia coli в 1 г. Відсутність Salmonella в 

25 г. 

За п. 7, ДФУ, 

2.6.12, 

2.6.31, 5.1.8 

(категорія В) 

Упаковка По 10 таблеток у контурно-чарунковій упаковці із плівки 

полівінілхлоридної і фольги алюмінієвої з друком. Контурні 

упаковки по 3 шт. разом з інструкцією поміщають у пачку 

для лікарського засобу. Пачки поміщають у групову тару. 

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

Термін 

придатності 

2 роки 

*-ДФУ, діюче видання. 
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Додаток И 

Показники якості таблеток екстракту листя грушанки круглолистої по 0,6 г у процесі зберігання 

 

Випробування Допустимі норми Результати аналізу 

Початк

ові 

3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 

міс. 

18 

міс. 

24 

міс. 

27 

міс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Опис Таблетки коричневатого кольору з поодинокими 

коричневими мозаїчними вкрапленнями, гіркі на 

смак і з слабким характерним запахом. 

Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Ідентифікація: 

Фенольні 

сполуки 

На хроматограмі випробовуваного розчину мають 

виявлятися дві інтенсивні оранжеві флуоресціюючі 

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

глюкозиду на хроматограмі розчину порівняння; 

дуже інтенсивна синя флуоресціююча зона дещо 

вище зони рутину на хроматограмі розчину 

порівняння; дві слабші оранжеві флуоресціюючі 

зони, вище зони кверцитрину на хроматограмі 

розчину порівняння, дві інтенсивні сині зони – одна, 

розташована нижче зони кверцитрину на 

хроматограмі розчину порівняння, а друга – вище 

двох верхніх оранжевих зон флавоноїдів на 

хроматограмі випробовуваного розчину. 

Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 
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Продовж. таблиці И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Середня маса 0,6 г ± 5% Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Однорідність 

маси 

Не більше ніж 2 з 20 визначених окремо таблеток 

можуть відхилятися від середньої маси таблеток 

більше, ніж на ±5%. При цьому жодна індивідуальна 

маса не має відхилятися від середньої маси більш, ніж 

на ±10%. 

Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Стійкість до 

роздавлювання 

Не менше 50 Н Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Стираність Не більше 1% Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Розпадання Не більше 15 хв у воді Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Мікробіологічн

а чистота 

Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не 

більше 104 КУО в 1г. Загальне число дріжджових і 

плісеневих грибів (TYMC) не більше102 КУО в 1 г. Не 

більше 102 толерантних до жовчі грамнегативних 

бактерій в 1 г. Відсутність Escherichia coli в 1 г. 

Відсутність Salmonella в 25 г. 

Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Кількісне 

визначення 

Вміст суми похідних гідрохінону в перерахунку на 

арбутин та середню масу таблетки повинен бути в 

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

Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на 

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

Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 

Вміст флавоноїдів в перерахунку на гіперозид від 

0,0056 г до 0,0061 г в таблетці. 

Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. Відп. 
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Додаток І 
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1. Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А. Використання грушанки круглолистої в 

медицині та фармації, перспективи створення нових лікарських засобів на її 

основі. Фітотерапія. Часопис. 2015. № 3. С.55–58. 

2. Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А., Соколова К. В., Подплетня О. А. 
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rotundifolia leaf / N. P. Darzuli, L. V. Vronska, T. A. Groshovyi, N.M. Beley. The 
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2. P. 43-48. 

6. Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А. Дослідження впливу кількісних факторів 

на фармако-технологічні властивості порошкових мас та таблеток екстракту 

грушанки круглолистої. Фармацевтичний часопис. 2018. № 3. P. 45-51. 

7. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих 

лікарських засобів. Повід. 20. Характеристика процесу створення та 

дослідження гастроретентивних систем доставки лікарських речовин / 

Демчук М.Б., Дарзулі Н.П., Грошовий Т.А., Демчук С. Я. Фармацевтичний 

часопис. 2015. №4. С.82—88. 



217 

 

 

8. Дарзулі Н.П., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. Cучасний стан створення, 

виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 21. 
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Додаток Ї 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення дисертаційної роботи представлено на:  

1. VI науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення 

лікарських препаратів» (Тернопіль, 2016, форма участі – публікація тез). 

2. ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених 

(Тернопіль, 2016, форма участі – публікація тез). 

3. ІІI науково-практичній інтернет конференції «Технологічні та 

біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної 

направленості дії» (Харків, 2017, форма участі – публікація тез). 

4. I Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Сучасні 

досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських 

засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного 

походження» (Харків, 2018, форма участі – публікація тез). 
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