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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Білоус Світлани Богданівни «Теоретичне та експерименталь-

не обґрунтування складу, технології і дослідження лікарських засо-
бів антимікробної дії на основі наноматеріалів», представленої до 

спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 при Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького на здобуття науково-

го ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – 

технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація 

 

Ступінь актуальності обраної теми дослідження. Одним із актуаль-

них напрямків фармацевтичної науки є створення нанопрепаратів, які відріз-

няються від багатьох інших високою біологічною доступністю, терапевтич-

ною ефективністю і низькою токсичністю. 

Україна одна з небагатьох країн світу, що створює потенційні нанома-

теріали для потреб медицини, зокрема Інститут електрозварювання імені 

Є.О. Патона, Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України 

та ін. Незважаючи на успіхи у розробці сучасних антимікробних засобів, 

ефективність медикаментозної терапії інфекційних захворювань на сьогодні є 

незадовільною. Крім того виникає резистентність мікроорганізмів до проти-

мікробних препаратів завдяки зловживання антибіотиками. Проблема засто-

сування антибіотиків та резистентності до них є однією з найбільших загроз 

глобальній охороні здоров’я. Стійкість мікроорганізмів розвивається у багато 

разів швидше, ніж створюються нові антимікробні засоби. 

У цьому напрямку представляють інтерес наночастинки металів, пере-

дусім срібла, золота і міді, які мають антимікробну активність. Крім того, є 

доказова інформація баз даних Cochrane, MedlinePlus та Drugs про ефектив-

ність наночастинок металів як антимікробних агентів і відсутності виникнен-

ня резистентності до них з боку мікроорганізмів. 

Таким чином, створення лікарських засобів на основі наночастинок ме-

талів срібла, золота і міді, які мають виражену антимікробну дію при ліку-

ванні інфекційних захворювань, є дуже важливим і актуальним. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, гран-

тами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом проблемної комісії 

„Фармація” Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) 

імені Данила Галицького та є фрагментом комплексної науково-дослідної 

роботи  ЛНМУ імені Данила Галицького (номер державної реєстрації 

0111U010499; 0116U004500, шифри тем ІН.10.06.0001.11; ІН.10.06.0001.16). 

Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради ЛНМУ іме-

ні Данила Галицького (протокол № 5-ВР від 20 червня 2013 р.) та засіданні 

Проблемної комісії „Фармація” МОЗ та НАМН України (протокол № 82 від 

16 жовтня 2013 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомен-

дацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. Дисертант поставив 

собі за мету розробити науково-методологічний підхід щодо створення лі-
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карських засобів антимікробної дії у різних лікарських формах на основі на-

ночастинок металів, зокрема срібла, золота і міді як АФІ, на підставі якого 

науково обґрунтувати склад, опрацювати технологію і розробити методики 

контролю якості нових лікарських засобів з використанням сучасних методів 

досліджень і статистичної обробки одержаних даних. 

Поставлена мета досягнута, проведені дослідження базуються на до-

статній кількості фактичного матеріалу. Всі розділи досліджень виконані на 

високому науковому рівні з використанням органолептичних, фізико-

хімічних, фармако-технологічих, мікробіологічних, біологічних, математич-

них методів. 

Наукові положення та висновки, сформульовані у дисертаційній роботі 

є експериментально обґрунтованими, мають об’єктивний характер, логічно 

витікають із отриманих результатів та базуються на ґрунтовній методологіч-

ній основі. Вважаю, що достовірність результатів і висновків не викликає 

сумніву. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 424 сторінках 

машинописного тексту, складається зі вступу, 7 розділів, загальних виснов-

ків, списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована 66 табли-

цями, 54 рисунками. Список використаних джерел містить 438 найменуван-

нь, з них 313 кирилицею та 125 латиницею. 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

Білоус Світлани Богданівни має традиційну структуру. Слід відмітити її пос-

лідовність і чіткість, що надає можливість глибоко розкрити тему роботи та 

вирішити поставлені завдання. 

У вступі висвітлено актуальність теми, охарактеризований зв'язок ро-

боти з науковими програмами, зазначено мету та завдання досліджень, нау-

кове і практичне значення одержаних результатів, вказаний особистий внесок 

дисертанта. 

У першому розділі «Сучасний стан наукових досліджень з розробки 

антимікробних лікарських засобів. Антибіотикорезистентність та перс-

пективи створення антимікробних лікарських засобів на основі наноте-

хнологій» проаналізовано і структуровано дані сучасної світової літератури 

щодо проблеми застосування антимікробних лікарських засобів та резистен-

тності до них. Коротко розглянуто механізми виникнення антибіотикорезис-

тентності та наведені шляхи її подолання. Проаналізовано лікарські форми 

препаратів цієї групи, наявні на фармацевтичному ринку України. Показано, 

що значну частину займають антитимікробні препарати для системного та 

нашкірного застосування. Описано роль срібла у лікуванні інфекційних за-

хворювань та подоланні резистентності мікроорганізмів. Вивчено сучасний 

стан наукових досліджень зі створення лікарських засобів методами наноте-

хнології. Проведено аналіз баз даних Сochrane, Medlineplus, Drugs щодо до-

казової інформації про ефективність наночастинок металів як антимікробних 

агентів. 
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На підставі аналізу даних наукової літератури обґрунтовано потребу та 

актуальність створення вітчизняних нанопрепаратів на основі наночастинок 

срібла, міді та інших металів. 

Другий розділ «Обґрунтування загальної концепції, об’єктів та ме-

тодів дослідження» присвячений обґрунтуванню методології досліджень 

щодо фармацевтичної розробки лікарських засобів з нанорозмірними АФІ, 

об’єктам та методам досліджень. 

Розроблений науково-методологічний підхід до створення лікарських 

засобів з нанорозмірними АФІ антимікробної дії, представлений у вигляді 

блок-схеми, яка включає чотири блоки досліджень, кожен з яких завершуєть-

ся одержанням проміжного результату, який і є підґрунтям для вирішення за-

вдань наступних етапів. 

Наведено характеристику АФІ та допоміжних речовин, які використо-

вувались під час проведення досліджень. Як АФІ використано наночастинки 

металів, зокрема срібла, золота і міді та композиції даних наночастинок з ан-

тимікробними засобами, одержані двома методами: методом електронно-

променевих нанотехнологій, розроблені в лабораторії „Електронно-

променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини” Інституту 

електрозварювання імені Є.О. Патона, та методом колоїдно-хімічного синте-

зу, розроблені в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН Укра-

їни. Представлені методи фізико-хімічних, фармако-технологічних та біоло-

гічних досліджень, що використані в процесі розробки складу, технології та 

оцінки якості дослідних зразків та готових лікарських засобів у різних лікар-

ських формах. 

У третьому розділі «Нормативне обґрунтування виробництва та 

контролю якості лікарських засобів на основі наноматеріалів» представ-

лено результати узагальнення міжнародного досвіду щодо стандартів нано-

технології та вимог нормативних документів, які регулюють виробництво та 

дослідження наноматеріалів і лікарських засобів на їх основі в Україні. Пока-

зано, що в Україні відсутні чинні загальнодержавні нормативно-правові акти. 

В розділі описано дослідження, які необхідно проводити з метою оцінки без-

печності лікарських нанопрепаратів згідно Методичних рекомендацій. Авто-

ром розроблено проект загальної фармакопейної статті  «Лікарські засоби з 

наночастинками металів», з метою стандартизації лікарських засобів, які міс-

тять у своєму складі наночастинки металів. Наведено структуру розробленої 

фармакопейної статті. 

Четвертий розділ «Дослідження наночастинок срібла, міді та золо-

та як самостійних антимікробних агентів і розробка лікарських засобів 
на їх основі» присвячений теоретичному та експериментальному обґрунту-

ванню складу та технології мазі, крему та гелю з наночастинками срібла для 

застосування у дерматології; мазі, гелю та розчину для промивання ран з ко-

лоїдними розчинами наночастинок золота і срібла для застосування у стома-

тології та сиропів з наночастинками металів для лікування туберкульозу.  

На першому етапі досліджень з розробки ЛЗ обґрунтовано концентрації 

наночастинок металів у відповідних ЛФ.  
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Мікробіологічними дослідженнями встановлена висока антибактеріаль-

на активність нанокомпозиції срібла (NaCl-Ag), розробленої лабораторією 

„Електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для меди-

цини” Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за допо-

могою електронно-променевих технологій, щодо тест-штамів S. аureus і P. 

аeruginosa у концентрації 10 мг/л і вище.  

Дисертантом за допомогою вивчення антимікробної дії МЛЗ різних ви-

дів (мазь, крем, гель) з однаковою концентрацією наночастинок срібла вста-

новлено вплив типу основи МЛЗ на вивільнення наночастинок срібла. Пока-

зано, що найкраще вивільнення відбувається з гідрофільних мазей на основі 

макроголів, емульсійного крему, повільніше наночастинки срібла вивільня-

ються з гелевої основи і найслабше - з вазелінової основи. 

Мікробіологічними дослідженнями встановлена оптимальна концент-

рація 1 % нанокомпозиції срібла у МЛЗ, яка діє бактерицидно на культуру 

тест-штаму S.aureus і бактеріостатично на культуру P.aeruginosa.  

Вибрано склад мазі, гелю та крему з наночастинками срібла та розроб-

лено блок-схеми технологічного процесу у промислових умовах. Дисертан-

том визначені критичні стадії і критичні параметри технологічного процесу. 

Мікробіологічними дослідженнями встановлена можливість приготу-

вання 1% МЛЗ з нанокомпозицією срібла без додаткового застосування кон-

сервантів. Також встановлена консервуюча дія нанокомпозиції срібла в кон-

центраії 0,25 %. 

Дослідженнями in vitro встановлена антимікробна активність колоїдних 

розчинів наночастинок срібла та золота, синтезованих в Інституті біоколоїд-

ної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України, у концентрації 0,16 мг/мл нано-

частинок срібла та їх комбінація з наночастинками золота у концентрації 

0,08 мг/мл за Ag та 1,93 мкг/мл за Au відносно усіх досліджених музейних 

тест-культур та клінічних ізолятів патогенних штамів мікроорганізмів. Вста-

новлено, що наночастинки золота не проявляють самостійно вираженої ан-

тимікробної дії, та мають здатність підвищувати антимікробну активність 

наночастинок срібла. 

Розроблено склад та раціональну технологію виробництва розчину для 

промивання ран з наночастинками срібла та золота. 

Для розробки гідрофільної мазі з композицією наночастинок срібла і 

золота дисертантом обрано макроголеву основу, яка забезпечує осмотичну та 

дегідратаційну дію, а також добре вивільняє наночастинки металів. Обгрун-

товано вибір пропіленгліколю у концентрації 5 %, який запобігає пересушу-

вальній дії мазі. Як гелеутворювач при розробці гелю обрано карбопол у 

концентрації 0,5%. Для підвищення в’язкості та осмотичної активності гелю 

обрано макрогол 1500. Технологічні дослідження показали, що для одержан-

ня стабільної мазі і гелю необхідно використовувати 20% колоїдного розчи-

ну. 

Розроблено блок-схеми технологічного процесу виробництва препара-

тів: мазі та гелю для стоматології у промислових умовах. 
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На основі результатів вивчення протитуберкульозної активності нано-

частинок срібла, золота та міді, синтезованих в Інституті біоколоїдної хімії 

імені Ф.Д.Овчаренка НАН України, встановлені концентрації наночастинок 

срібла і міді - СAg 0,9 мг/мл, СCu 7,27 мг/мл; наночастинок срібла і золота - 

СAg 0,9 мг/мл, САu 0,034 мг/мл для розробки сиропів для лікування туберку-

льозу. 

Обґрунтований склад допоміжних речовин сиропу. Розроблено блок-

схему технологічного процесу виробництва препарату у промислових умо-

вах. 

Показано перспективи застосування наночастинок металів у складі лі-

карських косметичних засобів. Обгрунтовано склад і технологію присипки з 

наночастинками срібла, гелю для догляду за жирною шкірою, в якому як ак-

тивні компоненти використано розчин наночастинок міді та олію амаранту, 

крему для догляду за старіючою шкірою, у якому як активний компонент ви-

користано розчин наночастинок золота, а також бальзаму для губ з антигер-

песною дією на основі наночастинок срібла і золота. 

Наведено технологічні схеми виробництва присипки, косметичного ге-

лю, крему, бальзаму для губ. 

П’ятий розділ «Розробка лікарських засобів на основі композицій 

наночастинок металів з антимікробними речовинами» присвячений тео-

ретичному та експериментальному обґрунтуванню складу та технології пре-

паратів на основі композицій наночастинок металів з антимікробними засо-

бами – метронідазолом, левофлоксацином та ізоніазидом.  

Мікробіологічними дослідженнями, проведеними на базі Інституту епі-

деміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ під кері-

вництвом ст.наук.співр. Рубан Н.М встановлена концентрація срібла 0,01 %, 

яке нанесено методом електронно-променевих технологій на субстанцію ме-

тронідазолу, що дозволяє зменшити дозу АФІ у 2-3 рази.   

Проведено дослідження з вивчення фармако-технологічних характери-

стик метронідазолу з наночастинками срібла та встановлено, що АФІ має за-

довільні технологічні властивості і може застосуватись для виготовлення 

таблеток методом прямого пресування. На основі математичного планування 

експерименту методом трифакторного аналізу за допомогою латинського 

квадрата 3х3 вибрано оптимальний склад допоміжних речовин. 

Автором проведено дослідження технологічних стадій одержання ліка-

рського засобу у формі таблеток і складено технологічну схему виробництва.  

У розділі наведемо дослідження з фармацевтичної розробки очних кра-

пель левофлоксацину з наночастинками срібла. На першому етапі автором бу-

ло здійснено обґрунтування вибору АФІ та його концентрації для створення 

очних крапель. 

Вивчено фізико-хімічні та технологічні властивості левофлоксацину з 

наночастинками срібла. Проведено дослідження з впливу допоміжних речо-

вин (ізотонізатора, регулятора рН, пролонгаторів) на стабільність очних кра-

пель. 
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Вибрано склад очних крапель левофлоксацину з наночастинками сріб-

ла. 

Розроблено блок-схему технологічного процесу виробництва препарату 

у промислових умовах. 

Для розробки сиропу ізоніазиду з наночастинками металів була встано-

влена концентрація ізоніазиду і наночастинок Ag і Cu: СAg 0,9 мг/мл, СCu 7,27 

мг/мл, Сізоніазиду 10 мг/мл та СAg 0,9 мг/мл, САu 0,034 мг/мл, Сізоніазиду 10 мг/мл), 

яка є ефективною для лікування резистентних форм туберкульозу.  

Проведена розробка оптимального складу препаратів. Розроблена тех-

нологія виробництва препаратів у формі сиропів, виявлені критичні стадії те-

хнологічного процесу. 

Шостий розділ «Наукове обгрунтування методів контролю якості 

та дослідження стабільності лікарських засобів на основі наноматеріа-

лів» присвячений питанням розробки методик стандартизації лікарських за-

собів з наночастинками металів та їх композиціями з метронідазолом, левоф-

локсацином та ізоніазидом та вивченню стабільності. За текстом даного роз-

ділу представлені дані з визначення основних показників якості препаратів 

на підставі сучасних методів досліджень. 

Ідентифікацію та кількісне визначення наночастинок металів у колоїд-

них розчинах, наноструктурованих порошках та ЛФ запропоновано проводи-

ти атомно-абсорбційною спектрометрією (ААС) з використанням методу 

стандартних добавок. 

Проведено дослідження з встановлення структури нанокомпозицій срі-

бла з метронідазолом та левофлоксацином методом ренгеноструктурного 

аналізу. Наведено їх дифрактограми. Незмінність структури метронідазолу та 

левофлоксацину після нанесення на їх поверхню наночастинок срібла мето-

дом електронно-променевих нанотехнологій дозволила застосовувати фарма-

копейні методи аналізу метронідазолу та левофлоксацину для  контролю яко-

сті їх нанокомпозицій з наночастинками срібла та ЛЗ та їх основі. 

Ідентифікацію метронідазолу у нанокомпозиції срібла з метронідазо-

лом запропоновано проводити методом абсорбційної спектрофотометрії в 

ультрафіолетовій області. 

Кількісне визначення метронідазолу у таблетках метронідазолу з нано-

частинками срібла запропоновано проводити методом потенціометричного 

титрування. 

Ідентифікацію та кількісне визначення левофлоксацину в очних крап-

лях запропоновано проводити методом рідинної хроматографії, підібрано ко-

лонку та умови хроматографування. Кількісне визначення ізоніазиду в сиро-

пах з наночастинками металів запропоновано проводити методом бромато-

метрії.  

За текстом даного розділу представлені дані з визначення основних по-

казників якості лікарських засобів з наночастинками металів. 

В розділі представлені дані з дослідження стабільності лікарських за-

собів для визначення терміну придатності та умов зберігання, які проводили 



7 

згідно настанови 42-3.3:2004 «Настанова з якості. Лікарські засоби. Випробу-

вання стабільності».  

Проведене визначення структурно-механічних показників м´яких лікар-

ських засобів з наночастинками металів. Встановлено, що досліджувані МЛЗ 

мають тиксотропні властивості, що характеризує добру здатність до намазу-

вання  на шкіру і здатність до екструзії з туб. 

Кількісне визначення срібла, золота і міді у лікарських засобах з нано-

частинками металів запропоновано проводити методом атомно-абсорбційної 

спектрометрії з використанням методу стандартних добавок.  

На підставі проведених системних досліджень розроблені методики 

стандартизації лікарських засобів з наночастинками металів в різних формах 

- м’яких, рідких, таблетованих та встановлені вимоги специфікації для 

введення в проект МКЯ згідно вимог ДФУ 

Сьомий розділ «Обговорення результатів фармакологічних та ток-

сикологічних досліджень наночастинок металів і лікарських засобів на 

їх основі» присвячений обговоренню фармакологічних та токсикологічних 

досліджень препаратів. 

Дисертантом проведено дослідження з вивчення біобезпечності колоїд-

них розчинів наночастинок срібла, золота та міді за показниками цитотокси-

чності, генотоксичності, мутагенності та біохімічними маркерами. Показано, 

що розчини AgNP і AuNP є біобезпечними. 

Вивчено гостру токсичність композиції метронідазолу з наночастинка-

ми срібла, отриманої методом електронно-променевих нанотехнологій, на бі-

лих лабораторних мишах і щурах при одноразовому введенні доочеревинно, 

внутрішньошлунково та довенно. Доведено, що досліджувана композиція є 

майже не токсичною і відноситься до IV класу токсичності речовин. 

Досліджено цитотоксичність композицій метронідазолу та левофлок-

сацину з наночастинками срібла за допомогою МТТ-тесту. Показано, що 

композиція метронідазолу з наночастинками срібла проявляє меншу цитото-

ксичність на ембріональні клітини нирок людини, у порівняні з метронідазо-

лом - коефіцієнт виживаня клітин підвищувався з 90% до 96%, порівнюючи з 

контролем 100%. У композиції левофлоксацину з наночастинками срібла ви-

живаність клітин зменшувалась з 75% до 50% у порівнянні з левофлоксаци-

ном. 

Проведено дослідження специфічної антимікробної і протизапальної 

активності розчину для промивання ран на основі комбінації наночастинок 

срібла і золота в умовах in vivo на моделях абсцесу та нагноєння кісткової ра-

ни нижньої щелепи лабораторних щурів лінії Wistar з використанням гісто-

морфологічних методів. Встановлена виражена ефективність субстанцій 

AgNP, AuNP та їх комбінації в лікуванні гнійно-запальних захворювань ще-

лепно-лицевої ділянки. 

Додатки містять список публікацій здобувача, апробації результатів 

дисертації, а також копії: актів апробації проектів технологічних регламентів 

та МКЯ лікарських засобів з наночастинками металів, актів впровадження 

пропозицій у наукову роботу та навчальний процес ряду ВУЗ-ів України, па-
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тентів на корисну модель № 69701, № 69702 та № 69703, інформаційне пові-

домлення про прийняття до розгляду проекту фармакопейної статті «Лікар-

ські засоби з наночастинками металів». 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше теоретично і екс-

периментально обґрунтовано склад, раціональну технологію та методи стан-

дартизації нових антимікробних ЛЗ на основі наночастинок срібла, золота і 

міді у різних ЛФ – мазь, крем, гель, таблетки, сироп, розчин для промивання 

ран та очні краплі. 

З використанням сучасних методів досліджень вивчено фізико-хімічні 

та фармако-технологічні властивості наноматеріалів та розроблених ЛЗ на їх 

основі. 

Для кількісного визначення наночастинок металів у колоїдних розчи-

нах, наноструктурованих порошках та ЛФ обгрунтовано застосування атом-

но-абсорбційної спектрометрії з використанням методу стандартних добавок. 

Вперше запропоновано методологію розробки методів контролю якості 

нанокомпозицій наночастинок металів з антимікробними засобами, обгрун-

товано можливість застосування фармакопейних методів аналізу метроніда-

золу та левофлоксацину для їх композицій з наночастинками срібла та опра-

цьовано методики контролю якості використаних АФІ та ЛЗ, які включені до 

проектів МКЯ. 

Доведено перспективність застосування наночастинок срібла як нового 

консерванту у складі м’яких лікарських засобів. Визначено перспективи на-

ночастинок металів як біологічно активних компонентів косметичних за-

собів. 

Вперше розроблено проект загальної фармакопейної статті «Лікарські 

засоби з наночастинками металів» з метою стандартизації ЛЗ, які містять у 

своєму складі наночастинки металів. Проект фармакопейної статті прийня-

тий до розгляду ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лі-

карських засобів» (інформаційне повідомлення № 11/587-5 від 17.05.2018 р.). 

На підставі узагальнених токсикологічних і фармакологічних дослі-

джень підтверджено антимікробну активність та безпечність використаних 

АФІ та розроблених ЛЗ на їх основі.  

Новизна досліджень підтверджена патентами на корисну модель: «Ан-

тимікробний засіб у формі гелю для лікування ранових та опікових повер-

хонь»: пат. UA 69701 від 10.05.2012 р., «Антимікробний засіб у формі крему 

для лікування ранових та опікових поверхонь»: пат. UA 69703 від 10.05.2012 

р., «Антимікробний засіб у формі мазі для лікування ранових та опікових по-

верхонь»: пат. UA 69702 від 10.05.2012 р. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено й апробо-

вано ЛЗ на основі наночастинок срібла, золота та міді у різних ЛФ – мазь, 

крем, гель, таблетки, сироп, розчин для промивання ран та очні краплі.  

Розроблено проекти ТР і МКЯ на зазначені ЛФ. 

Технологію та МКЯ на таблетки метронідазолу з наночастинками сріб-

ла, сиропи з наночастинками срібла, золота, міді та ізоніазиду з наночастин-

ками даних металів, а також розчин для промивання ран апробовано в умовах 
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виробництва на ПАТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» (акти апробації від 

04.04.2019 р.). 

Технологію та МКЯ на м’які ЛЗ  (МЛЗ) з наночастинками металів та 

очні краплі левофлоксацину з наночастинками срібла апробовано в умовах 

виробництва на ПАТ «Фармак» (акти апробації від 12.03.2019 р.). 

Фрагменти дисертаційної роботи впроваджені дисертантом в науково-

дослідну роботу та навчальний процес кафедр технології ліків ряду вищих 

навчальних закладів України, що підтверджується актами впровадження. 

Повнота викладу в наукових працях дисертаційних досліджень. 

Основні положення дисертаційної роботи викладені в авторефераті та об-

говорені на численних науково-практичних конференціях різного рівня, в то-

му числі з міжнародною участю, в Україні, Грузії, Польщі. 

За матеріалами дисертації одержано 3 патенти України на корисну мо-

дель та опубліковано 57 наукових робіт, у тому числі 28 статей, з яких 16 ста-

тей у вітчизняних фахових виданнях, 5 статей в іноземних виданнях за на-

прямком дисертації, 7 статей в інших журналах, розділ у монографії, 25 тез 

доповідей. 

Рекомендації щодо використання одержаних результатів. 
Результати досліджень апробовані в умовах виробництва на підприємс-

твах фармацевтичної галузі України, а також впроваджені у наукову роботу 

та навчальний процес кафедр технології ліків ряду вищих освітніх закладів 

України. 

Результати дисертації можуть бути корисними для майбутніх розробок 

по створенню складів та технології нових лікарських засобів на основі нано-

матеріалів. 

Зауваження до змісту дисертації. Позитивно оцінюючи дисертаційну 

роботу в цілому, варто зробити кілька зауважень і побажань за її змістом: 

1. На мій погляд, в розділі 2 не доцільно при описі технологічних 

досліджень наводити таблиці «Стійкість таблеток до роздавлювання», «Теку-

чість порошка і відповідний кут укосу», а достатньо посилання на загальні 

статті Державної фармакопеї України. 

2. Розділ 4. Бажано було б обґрунтувати обрані концентрації кори-

гентів смаку, які забезпечують приємний смак, наприклад, методом оціню-

вання «смакової панелі» за бальною системою А.І. Тенцової чи «смакової ка-

рти» І.А.Єгорова. 

3. Розділ 5. Бажано більш детально описати технологічні параметри 

виробництва таблеток, зокрема стадію приготування маси для таблетування, і 

обґрунтувати критичні операції та критичні параметри контролю в процесі 

виробництва. 

4. Доцільно було б приділити більше уваги вивченню технологічних 

параметрів приготування очних крапель, а саме порядку введення інгредієн-

тів, температурному режиму, а також режиму перемішування. Не зрозуміла 

обрана концентрація 0,2 % декстрану в якості пролонгатору. Чи проводилось 

дослідження з вивчення стабільності очних крапель у поліетиленовій упако-

вці? В специфікацію на очні краплі необхідно було б внести показник для пе- 
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