
ВЦГУК

опонента на роботу

Ольги 113aHiBHYI

на тему «Розробка складу, TexH0JIor-iT i таблеток на

ocH0Bi для застосування у

за 15.00.01 — фармацевтичноТ справи

та судова

AkTTAJ1bHicTb теми. 0cTaHHiM часом захворювання слизовоТ оболонки

порожнини рота стають все поширеними серед дорослого

населення CBiTY. 0kPiM того, все ускладнення цих

захворювань з тяжкими

хвороби, повинно бути

комплексним, тобто спрямованим на усунення чинника,

впливу на слизову оболонку порожнини рота та

загальних репаративних та властивостей

фармацевтичний ринок УкраТни можна висновку, що

59% 3ac06iB для слизовоТ оболонки порожнини рота е синтетичними

препаратами. засоби переважно засобами у

настоянок. Зважаючи на це, актуально задачею с розширення

асортименту дано? групи 3ac06iB.

Тому робота, що рецензуеться, присвячена оптимального

складу, технологй• та таблеток на ocH0Bi ekcTpakTiB трави

криваво-червоноТ i з мускатноТ, що

мають протизапальну, протигрибкову та i застосовуеться у

Для досягнення поставленоТ мети дисертантом було низку

завдань, пов'язаних з вивченням та джерел;

проведенням маркетингових 0[1Tl4Mi3aLlicro умов екстрагування
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трави криваво-червоноТ та розробкою 

властивостей використаних сухих ekcTpakTiB•,

та АФТ, визначенням впливу

та

речовин на мас для таблетування; розробкою

методик та БАР; обгрунтуванням умов

готового продукту.

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

грантами.

кафедри 

робота виконана з планом p06iT

та з

медичного iMeHi Ј.Я. Горбачевського МОЗ УкраТни

3i створення 3ac06iB направленоТ ТхньоТ

маркетингового

та (номер державноТ

01 115U001530). Тема роботи затверджена на ВченоТ

ради медичного iMeHi Ј.Я.

Горбачевського МОЗ УкраТни 25 лютого 2014 року, уточнено назву теми

25 травня 2021 року.

Наукова новизна отриманих Вперше

умови БАР i3 трави криваво-червоноТ. Вперше

розроблено одержання сухих ekcTpakTiB трави криваво-

червоноТ i трави

За допомогою математичного планування експерименту на

комплексних та вперше

теоретично та експериментально обгрунтовано оптимальний та

склад таблеток на ocH0Bi сухих ekcTpakTiB трави криваво-червоноТ та

з 0JIi€10 шавлй• мускатноТ для

захворювань слизовоТ оболонки порожнини рота. Вивчено вплив груп

речовин на одержаних сухих

ekcTpakTiB.
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ПОКаЗНИКИ розроблених таблеток на ocH0Bi сухих

ekcTpakTiB трави криваво-червоноТ та з олй€ю

мускатноТ, розроблено методики i визначення

речовин, встановлено умови та TepMiH запропонованих

таблеток. Встановлено i протигрибкову таблеток.

Новизна патентом УкраТни на корисну

модель «фармацевтична з протигрибковою i

протизапальною на ocH0Bi рослинних erccTpakTiB та 131363

lO.Ol.2019 р.

Практичне значення отриманих Розроблено i

запропоновано для промислового виробництва протигрибковий

та протизапальний 3aci6 у таблеток на ocH0Bi сухих ekcTpakTiB

трави криваво-червоноТ та з

мускатно? для захворювань порожнини рота.

Розроблено проекти МКЯ та ТР на таблетки з екстрактами

криваво-червоноТ i з мускатноТ, було

апробовано в умовах виробництва АТ <<Галичфарм>>

0kpeMi фрагменти наукових впроваджено у навчальний

процес низки ЗВО УкраТни.

06rpyHT0BaHocTi наукових положень,

що у p060Ti та Тх

У p060Ti сформульована мета та

ocH0BHi роботи показуе,

що на сучасному науковому piBHi.

в p060Ti, супроводжуються використанням сучасних

та

а також математичним плануванням експерименту та статистичною

обробкою Hayk0Bi положення, рекомендацй i висновки,

у дисертацй' Гордйенко 0.1., базуються на достатньому

експериментальному Висновки експериментально 06rpyHT0BaHi,

З



та коректно 

отриманих

що переконливо про

Повнота викладення в

роботах i а також Тх Результати

роботи добре у За роботи

34 наукових праць, з яких 13 статей у наукових виданнях (1 — у

фахових виданнях; 2 — у закордонних виданнях, з яких цитуеться

наукометричною базою даних Scopus), I патент УкраТни на корисну модель та

20 тез

Структура та 3MicT дисертацй. робота О.].

викладена на 245 cTopiHkax друкованого тексту, мае структуру,

складаеться з aH0TaL!iT, вступу, п'яти загальних списку

використаних джерел i Список 190

джерел, з них 83 кирилицею та 107 латиницею. Робота 25

таблицями та 50 рисунками.

У 

завдання 

0.1. викладено теми, мету та ocH0BHi

наукову новизну i практичне значення отриманих

У першому «Перспективи створення твердих форм з

рослинноТ сировини для захворювань слизовоТ

оболонки порожнини рота i горла (огляд дисертантом

джерел щодо захворювань слизовоТ

оболонки порожнини рота, а також особливостей Тх Наведено

асортимент сучасних ЛЗ, в тому на ocH0Bi, що

використовуються у даних хвороб. Проведено науковоТ

щодо трави трави криваво-червоноТ та

мускатноТ. Виявлено створення твердоТ ЛФ на

ocH0Bi i3 

I!i€10. 

протигрибковою, протизапальною i

сучасний стан розробки та виробництва
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твердих ЛФ, а саме таблеток, що можуть використовуватись

у рота.

У 2 «Обгрунтування загальноТ методологй, 06'€kTiB та

дисертантом наведено з метою

розробки складу та технологй таблеток на ocH0Bi сухих ekcTpakTiB трави

криваво-червоноТ i з мускатноТ для

застосування у Наведено характеристику

06'€kTiB та ЛРС

та сухих ekcTpakTiB. Охарактеризовано ocH0BHi групи речовин, що

використовувалися для розробки таблеток. Розглянуто методики фармако-

випробувань порошкових мас для таблетування i таблеток.

Опрацьовано методики та визначення

речовин у рослинних екстрактах, та розроблених таблетках

на Тх ocH0Bi до вимог ДФУ. Наведено та

методи

У З «Маркетингове фармацевтичного ринку

3ac06iB для застосування в та лор-

Розробка технологп• сухих ekcTpakTiB трави криваво-

червоноТ i cI16ipcbk0T та

отриманих дисертантом визначено частину фармацевтичного

ринку УкраТни щодо ЛЗ для застосування в та ЛОР-

, яку займають препарати. Виявлено незначну

3ac06iB рослинного походження у цьому ринку. Встановлено, що

асортимент рослинних ЛЗ для застосування в та ЛОР-

с i представлений переважно ЛРС та настоянками

виробництва. параметри для проведення

процесу екстрагування ЛРС. Обрано метод та умови

екстрагування трави криваво-червоноТ для максимального вилучення

БАР з ЛРС. Розроблено сухих ekcTpakTiB трави криваво-

червоноТ та
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сухих ekcTpakTiB трави криваво-червоноТ та Виявлено

протигрибкову та протизапальну фармацевтичноТ

на ocH0Bi сухих ekcTpakTiB та криваво-

червоноТ з 0J1i€10 мускатно?.

4 <<Експериментальне обгрунтування складу та розробка

таблеток для застосування в poT0Biii

У цьому дисертантом за допомогою математичного планування

експерименту встановлено вплив 30 речовин на ocH0BHi фармако-

показники порошкових мас i3 сухими екстрактами трави

трави криваво-червоноТ та мускатно? для

одержання таблеток методом прямого пресування. 06paHi

речовини, розроблено склад i таблетованого

для застосування у За допомогою

встановлено взаемозв'язок вивчених

речовин i одержаних таблеток i3 рослинними екстрактами

та криваво-червоноТ з та розроблено

склад таблеток.

У 5 i розробка контрою $1k0"Ti таблеток

з екстрактами repaHi криваво-червоноТ i та

0J1iero шавлй мускатноТ. Вивчення та

встановлення TepMiHiB таблеток» дисертантом

i склад АФ1 таблеток з екстрактами криваво-червоноТ

i та 0J1i€k) мускатно? ekcTpakTiB

гераней у розроблених таблетках запропоновано методом ТШХ.

Для виявлення 0IIiT мускатноТ запропоновано

i методом газовоТ хроматографй.

характеристики розроблених таблеток за BMicT0M суми

у перерахунку на Дисертантом запропоновано також додатковий

— BMicT який запропоновано розраховувати

через дозволили запропонувати проект
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МКЯ на таблетки. На ocH0Bi було запропоновано

TepMiH — 2 роки. Також було встановлено, що таблетки

мають V клас (малотоксичний 3aci6).

Позитивно роботу, маю зробити зауважень та

1. Немае властивостей двох гераней. Чим вони

доповнюють один одного, Тх Чи входять вони до

фармакопей краТн CBiTY?

2. Можливо, було вказати про препарати, 

фармацевтичному ринку УкраТни з шавлй.

3. У 4.1. було б обгрунтувати 

вже € на

6 груп

для отримання таблеток.

4. було б описати 

саме

отримання таблеток (введення

5. Чому не вивчали при 06rpyHTYBaHHi складу речовин

cMak0Bi таблеткових мас, це дуже важливо для таблеток, що

розпадаються За рахунок чого таблетки на смак,

якщо cyxi екстракти як вказано у 2?

6. що екстракти cyxi зазвичай 

обраних ekcTpakTiB?

Чи проводили

зауважити, що Bka3aHi не мають принципового характеру

та не знижують представленого наукового

Рекомендацй' щодо використання

Результати роботи FopL1i€Hk0 0.1. можуть бути

корисними для розробок 3i створення новий твердих

3ac06iB на ocH0Bi рослинноТ сировини. е

перспективними щодо Тх подальшого впровадження у виробництво.

Висновок про вимогам Положення. На ocH0Bi

вищевикладеного можна зробити висновок, що робота

Ольги на тему «Розробка складу, i таблеток на
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ocH0Bi для застосування у 

завершеною науковою працею i за обсягом виконаних 

€

своею

ступенем 06rpYHT0BaHocTi наукових положень, новизною

одержани.х теоретичним та практичним значенням, висновками

BiAT10Bi»aac вимогам п. 10 «Порядку присудження наукових i

присвоення вченого звання старшого наукового а П автор,

I-opni€Hk0 Ольга lBaHiBHa, заслуговуе присвоення вченого ступеня кандидата

фармацевтичних наук за 15.00.01 —

фармацевтичноТ справи та судова

опонент:

кафедри заводськоТ технологй

доктор фармацевтичних наук,

професор О.А. Рубан

орони э
0$ъ.ацевтуД4ОЮД

О.А.Рубаи

0 0.B.kyniHa
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