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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ЕТС ембріональна теляча сироватка 
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КЛЛ, LLC карцинома легені Льюїс 

КМ клітини-мішені 
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Кпор. коефіцієнт порівняння 

ЛЗ лікарський засіб 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. 

Сучасний ритм життя часто супроводжується стресовим 

навантаженням і перевтомою. За даними ВООЗ, людина в середньому кожні 

25 хвилин перебуває в стані психоемоційного навантаження. Сучасний 

фармацевтичний ринок пропонує ряд лікарських засобів (ЛЗ), 

фармакологічна дія яких спрямована на профілактику та усунення 

психоемоційного навантаження. Переважна більшість таких ЛЗ містять 

активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ) хімічного походження. Проте на 

світовому фармацевтичному ринку зростає попит на ЛЗ природного 

походження. Так, на вітчизняному фармацевтичному ринку представлена 

настоянка вівса посівного (Avena sativa tincture), що відноситься до 

загальнотонізуючих ЛЗ та адаптогенів. Водночас, у ряді випадків 

застосування настоянки вівса посівного обмежене, що пов’язано з вмістом 

етилового спирту. 

Враховуючи антиоксидантну дію кверцетину, вважається доцільним 

створення ЛЗ, який поєднує загальнотонізуючу дію вівса та 

капіляростабілізуючу активність кверцетину, в формі таблеток жувальних. 

Перевагами даної лікарської форми є можливість застосування практично 

всіма віковими категоріями, оскільки в її складі виключена наявність спирту. 

В даному аспекті відомі наукові розробки Є.Є. Борзунова, В.І. Чуєшова, 

О.І. Тихонова, Є.В. Гладуха, В.В. Гладишева, Н.П. Максютиної, 

Г.М. Войтенка [18, 20, 95-97]. 

Враховуючи, що на сучасному фармацевтичному ринку відсутній 

такий ЛЗ, необхідно вирішити ряд питань щодо проведення фармацевтичної 

розробки, зокрема: визначення складу, технологічної схеми виробництва, 

методів технологічного контролю, фармакологічної дії тощо. 

У зв’язку з вищезазначеним розробка ЛЗ, який містить сухий екстракт 

вівса та кверцетин у формі таблеток жувальних, є актуальним завданням 
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сьогодення. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних 

робіт НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України (№ державної реєстрації 

0112U002360) та проблемної комісії “Фармація” МОЗ і НАМН України. 

Мета дослідження. 

Наукове обґрунтування та розробка технології лікарських засобів у 

формі таблеток жувальних на основі сухого екстракту вівса та кверцетину. 

Виконання поставленої мети вимагало вирішення наступних завдань 

дослідження: 

1. Провести аналіз літературних даних щодо сучасного стану 

застосування адаптогенів і загальнотонізуючих лікарських засобів. 

2. Вивчити асортимент вітчизняного фармацевтичного ринку на наявність 

препаратів із адаптогенною та загальнотонізуючою активністю на 

природній основі cухого екстракту вівса та кверцетину. 

3. Обґрунтувати методологію створення лікарського засобу у формі 

таблеток жувальних. 

4. Розробити склад і технологію одержання таблеток жувальних із 

екстрактом вівса та кверцетином на основі комплексу фармако-

технологічних і фізико-хімічних досліджень. 

5. Вивчити стабільність розроблених таблеток у процесі виробництва з 

метою встановлення умов зберігання та терміну придатності. 

6. Узагальнити результати фармакологічних і мікробіологічних 

досліджень. 

Об’єкти дослідження: сухий екстракт вівса посівного, кверцетин, маси 

для гранулювання, гранулят, таблетки жувальні з адаптогенною та 

загальнотонізуючою активністю. 

Предмет дослідження: склад та технологія таблеток жувальних з 

адаптогенною та загальнотонізуючою активністю. 

Методи дослідження: з метою вирішення поставлених у роботі задач 
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використано наступні методи: бібліосемантичні (для узагальнення 

результатів аналізу літературних і власних експериментальних даних); 

органолептичні, фізико-хімічні, фармако-технологічні та фармакологічні (для 

обґрунтування складу та технології таблеток жувальних з екстрактом вівса та 

кверцетином); статистичні (для дослідження оптимальних параметрів 

таблетування). 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Запропоновано науково-методологічний підхід щодо створення 

таблеток жувальних на основі сухого екстракту вівса та кверцетину. 

Вперше на підставі комплексу фармако-технологічних, фізико-

хімічних і фармакологічних досліджень теоретично та експериментально 

обґрунтовано склад і розроблено раціональну технологію таблеток 

жувальних з сухим екстрактом вівса та кверцетином. 

Вперше науково обґрунтовано спосіб введення активних АФІ до 

складу таблеток жувальних, а саме: грануляція в псевдозрідженому шарі. 

Встановлена стабільність запропонованих таблеток жувальних та 

обґрунтовані умови їх зберігання протягом терміну придатності. 

На підставі проведених фармакологічних і мікробіологічних 

досліджень встановлено специфічну активність та мікробіологічну чистоту 

розроблених таблеток жувальних на основі сухого екстракту вівса та 

кверцетину. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Розроблено склад і технологію ЛЗ у формі таблеток жувальних на 

основі сухого екстракту вівса та кверцетину. 

Розроблено проект технологічного регламенту на виробництво 

таблеток жувальних, який апробовано в умовах ПАТ НВЦ “Борщагівський 

ХФЗ” (акт від 2015 р.). 

Запропонована технологія виробництва таблеток жувальних на основі 

сухого екстракту вівса та кверцетину може бути рекомендована як 

методологічний підхід при створенні аналогічних ЛЗ. 
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Фрагменти роботи впроваджено до навчального процесу кафедри 

промислової фармації Національного фармацевтичного університету (акт від 

2015 р.); кафедри фармації Тернопільського державного медичного 

університету ім. І.Я. Горбачевського (акт від 2015 р.), кафедри фармацевтичної 

хімії та технології лікарських засобів Одеського державного медичного 

університету (акт від 2015 р.), кафедри технології ліків Запорізького 

державного медичного університету (акт від 2015 р.); кафедри аптечної та 

промислової технології ліків Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця (акт від 2015 р.); кафедри клінічної біохімії, судово-медичної 

токсикології та фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти 

(акт від 2015 р.); кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології Національного університету “Львівська політехніка” (акт від 

2015 р.); кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт від 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. 

Дисертаційна робота є самостійно завершеною науковою працею. 

Особисто автором здійснено інформаційний пошук, проаналізовано та 

узагальнено дані літератури з питань створення таблеток жувальних із 

загальнотонізуючою та адаптогенною активністю. Теоретично 

обґрунтовано та експериментально розроблено склад і технологію таблеток 

жувальних на основі сухого екстракту вівса та кверцетину. Проведено 

експериментальні дослідження фізико-хімічних, фармако-технологічних і 

біологічних властивостей модельних зразків препарату. Вивчено стабільність 

під час зберігання ЛЗ. За участю автора досліджені гостра токсичність та 

специфічна активність розроблених таблеток жувальних. Результати 

випробувань статистично оброблені, систематизовані та проаналізовані 

дисертантом. Розроблено проект технологічного регламенту на таблетки 

жувальні. Персональний внесок у всіх опублікованих працях зі співавторами 

(Л.Л. Давтян, Г.М. Войтенко, А.С. Шаламай, М.О. Юшкевич, Ю.А. Бойко, 

Л.О. Приступюк) вказано за текстом дисертації, а також в авторефераті в 



 10 
списку публікацій. Дисертант висловлює глибоку подяку всім співавторам 

публікацій за плідну спільну працю. 

Апробація результатів дисертації. 

Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на: 

міжнародних науково-практичних конференціях “Охорона та захист здоров’я 

людини в умовах сьогодення” (м. Київ, 2014 р.); “Пріоритетні напрями 

вирішення актуальних проблем медицини” (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 

медичному форумі “Нетрадиційна медицина – 2013” (м. Київ, 2013 р.); 

всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

“Стратегія і тактика використання немедикаментозних методів терапії в 

лікарській практиці відновної медицини” (м. Трускавець, 2013 р.). 

Публікації. 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 17 праць, з яких 1 

монографія, 9 статей (6 − у наукових фахових виданнях України, 3 − в 

іноземних журналах), 1 патент України на корисну модель та 6 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота викладена на 170 сторінках друкованого тексту 

(обсяг основного тексту – 135 сторінок), складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Дисертація 

ілюстрована 34 таблицями і 19 рисунками. Список використаної літератури 

містить 143 джерела, з них 34 – іноземних авторів. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ НА 

ПРИРОДНІЙ ОСНОВІ З АДАПТОГЕННОЮ ТА 

ЗАГАЛЬНОТОНІЗУЮЧОЮ АКТИВНІСТЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Проблема здоров’я людини, його збереження та зміцнення залишається 

гострою та потребує серйозного осмислення і вирішення в ХХI сторіччі. 

Однією з провідних проблем сучасної медицини є розробка засобів і 

методів, зокрема за допомогою фармакологічних препаратів, попередження 

розвитку патологічних змін в організмі, які викликані стресорними реакціями 

різноманітної природи. І справа тут не тільки в непохитно зростаючій 

профілактичній спрямованості світової медичної практики. Це особливо 

стосується розвинених країн, де кількість людей, які застосовують 

різноманітні лікарські засоби поза рамками тієї чи іншої конкретної 

нозологічної форми, особливо з метою профілактики розвитку стрес-

індукованих або вікових змін, різних розладів адаптації, практично дорівнює 

кількості споживачів лікарських препаратів з метою фармакотерапії 

визначеного захворювання [42]. 

Згідно з сучасними уявленнями, психосоматичні захворювання є одним із 

найбільш характерних виявів так званих хвороб цивілізації. Саме розвиток 

цивілізації, з одного боку, безперервно стимулює виникнення все більшої 

кількості якісно нових патогенних факторів, різку зміну умов впливу 

традиційних їх різновидів – з іншого. Даний процес значно прискорився за 

останні десятиріччя та здійснює суттєвий вплив на ефективність використання 

нозологічного принципу в медицині, “розмиваючи” ланцюг “конкретна причина 

– специфічний патогенез і клінічні прояви – нозологічна форма – відповідне 

етіотропне та патогенетичне лікування” [106]. У зв’язку з цим у випадках хвороб 

цивілізації в певному ступені важко використовувати традиційні методи 

діагностики і терапії, які засновані на нозологічному принципі. 

Особливо актуальною вказана проблема є з точки зору попередження 
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порушень центральних механізмів адаптації організму до ушкоджуючих 

факторів різноманітної природи. Психоемоціональні та цереброваскулярні 

розлади виникають в результаті дії вікових змін структури та функції мозку, 

хронічного стресу, власне патологічного фактору. Довгий час ці зміни 

можуть не проявлятися у вигляді конкретної нозологічної форми, але з часом 

це призводить до розвитку будь-якої патології [27]. 

У наш час вельми актуальною є проблема як лікування, так і 

профілактики широкого кола захворювань, які викликані хронічним 

стресом, – різних форм психосоматичної патології та неврозів. Провідну роль 

в розвитку вказаних проблем відіграють порушення центральної регуляції 

вегетативних функцій у поєднанні з розвитком психоемоційного дисбалансу. 

Патогенетичним підґрунтям цим порушенням слугують нейромедіаторні та 

судинні порушення, які призводять до енергодефіциту нейронів, 

нейромедіаторного дисбалансу. На доклінічній стадії подібні зрушення 

можуть проявлятися у вигляді скарг на емоційну нестабільність, нестійкість 

настрою, занепокоєння, відчуття напруження та страху в поєднанні з 

погіршенням пам’яті, концентрації зосередженості, послабленням фізичної та 

психічної працездатності, явищами астенії тощо. В зв’язку з цим 

максимально раннє виявлення таких пацієнтів, встановлення взаємозв’язку 

означених скарг зі стресорною дією та призначення своєчасного адекватного 

лікування в більшості лягає на плечі лікарів загальної практики та сімейних 

лікарів. Саме на етапі, коли патологія ще не розвинулася, адекватна 

фармакологічна корекція здатна попередити негативну динаміку 

патологічних змін, нормалізувати прояви типового на сьогодні конфлікту 

між організмом людини та оточуючим середовищем. 

 
1.1. Тенденції розробки нових і перспективи вдосконалення 

існуючих лікарських засобів 

 
Визначальними чинниками прогресу суспільства є розвиток науки і 

техніки, підвищення добробуту його членів, їх духовного та 
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інтелектуального зростання. В цьому аспекті розвиток фармацевтичної науки 

є дуже важливим, тому що забезпечення працездатності людей шляхом 

підтримання їх здоров’я через доступність ефективних лікарських засобів є 

пріоритетною задачею для науковців і практиків від фармації. 

Фармацевтичний сектор вітчизняної економіки, як одна з 

найважливіших складових охорони здоров’я, за останні роки зазнав значних 

позитивних змін у сфері приведення вітчизняних виробництв лікарських 

засобів у відповідність до вимог Європейського Союзу та рекомендацій 

ВООЗ, ключовим елементом яких є система забезпечення якості GMP. Поряд 

зі створенням умов для запобігання розповсюдження фальсифікованих ЛЗ, 

посиленням контролю за їх обігом оновлюється нормативно-правова база 

щодо системи стандартизації фармацевтичної продукції, технологічної 

документації, належних практик виробництва, дистрибуції, доклінічних і 

клінічних досліджень, досліджень біодоступності та біоеквівалентності, 

випробувань стабільності, виробництва, валідації процесів тощо [62-67, 69-

71, 88]. 

Сучасний фармацевтичний ринок України має великий арсенал 

оригінальних лікарських засобів, ефективність яких перевірена часом. Але 

активний розвиток фармацевтичної науки та практики дозволяє розширювати 

асортимент наявних препаратів за рахунок нових субстанцій хімічного або 

природного походження, на основі яких створюються нові лікарські 

препарати або вдосконалюються вже існуючі з метою оптимізації їх 

біофармацевтичних властивостей. 

В історичному аспекті хочеться зазначити наступне. Досвід розробки 

лікарських засобів у СРСР, а потім в 90-х роках в Україні та Росії показав, що 

гарні, на перший погляд, лікарські засоби, які розроблені в рамках 

лабораторії та успішно пройшли доклінічні та клінічні випробування, при 

впровадженні в серійне виробництво створювали масу технічних проблем, 

які були пов’язані з різними факторами, а саме: недоопрацюванням на етапі 

створення препарату в лабораторії; неможливістю коректно масштабувати та 
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валідувати процес; неспеціалізованим обладнанням, яке не дозволяло 

контролювати процес та керувати ним; використанням вихідної сировини 

іншої кваліфікації або плутаниною; відсутністю чітко встановлених методик і 

процедур для виробничого персоналу тощо. При узагальненні цих проблем 

стало зрозумілим, що вони виникають через дві основні причини: відсутність 

належного всебічного методологічного підходу до фармацевтичної розробки 

лікарських препаратів, невідповідність правилам GMP [17]. Тому необхідно 

розробляти методологічний підхід до фармацевтичної розробки лікарських 

препаратів. 

Будь-яке наукове дослідження, від творчого задуму до закінченої 

наукової праці, здійснюється індивідуально. Спираючись на загальні та 

часткові методи, вчений отримує відповідь на те, з чого потрібно 

розпочинати дослідження, як узагальнити факти і яким шляхом іти до 

висновків. 

Розробка лікарського препарату – це дуже складний, багатофакторний 

та мультиетапний процес. Кінцевою метою цього процесу є отримання 

якісного продукту. Якість – це відповідність діючої речовини або лікарського 

препарату його призначенню. Це поняття включає такі показники, як 

ідентичність, сила дії та чистота [43, 44, 68, 72]. 

Мета фармацевтичної розробки – створити якісний препарат і процес 

його виробництва, щоб постійно випускати продукцію з заданими 

функціональними характеристиками. Важливо визнати, що якість не може 

бути перевірена в препаратах; тобто якість повинна бути закладена при 

розробці. В будь-якому випадку препарат має бути розроблений таким 

чином, щоб він задовольняв потреби пацієнтів та виконував передбачувану 

функцію. Стратегії розробки препаратів відрізняються від компанії до 

компанії та від препарату до препарату [87]. 

Інформація та знання, отримані в ході фармацевтичної розробки, а 

також досвід виробництва дають наукове розуміння, яке слугує основою для 

встановлення простору проектних параметрів, специфікацій та виробничого 
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контролю. Інформація, яка отримана при дослідженнях у ході 

фармацевтичної розробки, може бути основою для управління ризиками для 

якості [88]. 

При проведенні фармацевтичної розробки як оригінальних, так і 

генеричних лікарських засобів основними об’єктами досліджень є 

компоненти лікарського засобу, лікарська форма, технологічний процес, 

пакувальні матеріали. Дослідження з фармацевтичної розробки ЛЗ 

виконуються, насамперед, з урахуванням пропонованого шляху введення, 

оскільки згідно з положенням біофармації лікарська форма та шлях введення 

є одними з найважливіших фармацевтичних факторів, які мають вплив на 

біологічну доступність лікарських засобів. Шлях введення ліків в організм 

певною мірою визначає вибір лікарської форми та її функціональні 

характеристики, ступінь вираженості, швидкість розвитку та тривалість 

фармакологічного ефекту, спектр побічних реакцій [87]. 

Відомо, що в процесі створення нових лікарських засобів, як правило, 

має місце наявність двох основних визначальних факторів – об`єктивного та 

суб`єктивного. Кожний із цих факторів важливий, але тільки при 

односпрямованості їх силових векторів можна досягнути кінцевої мети будь-

якого фармацевтичного пошуку – отримання нового лікарського засобу. 

Суб`єктивний фактор насамперед визначається бажанням дослідника 

займатися науковою проблемою, його ерудицією, кваліфікацією та науковим 

досвідом. Об`єктивна сторона процесу пов’язана з виділенням пріоритетних і 

перспективних науково-дослідних напрямів, які здатні вплинути на рівень 

якості життя (тобто на QoL-індекс), а також з комерційною привабливістю 

[108]. 

Детальний розгляд суб’єктивного фактора зводиться до з’ясування 

того, який вплив мала випадковість на відкриття того чи іншого лікарського 

засобу, як, наприклад, історія відкриття А. Флемінгом антибіотиків та 

лізоциму. 

Що стосується об’єктивного фактора, його розуміння в більшості 
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підлягає логічному аналізу причин і наслідків. А це означає, що на етапі 

розробки нового препарату на перший план виступають критерії, які 

визначають напрями наукових пошуків. Найважливішим фактором у цьому 

процесі є гостра медична необхідність чи можливість розробити новий або 

покращити старий лікарський засіб, метод лікування, що врешті-решт зможе 

вплинути на якість життя. Важливо те, що показниками рівня якості життя є 

фізичний та емоційний стан людини, інтелектуальна діяльність, почуття 

благополуччя та задоволення життям, соціальна активність та ступінь її 

вдоволення. Слід зазначити, що QoL-індекс тісно пов’язаний із тяжкістю 

захворювання, яка й визначає фінансові витрати суспільства на 

госпіталізацію, догляд за хворими, вартість курсу терапії, лікування 

хронічної патології. 

Комерційна привабливість препарату зумовлена рівнем захворюваності 

конкретною патологією, ступенем її важкості, розміром витрат на лікування, 

розміром вибірки пацієнтів, які страждають даним захворюванням, 

тривалістю курсу терапії, віком хворих тощо. Крім того, існують нюанси, які 

пов`язані з матеріально-технічними та фінансовими можливостями 

розробника і майбутнього виробника. Процес розробки та просування на 

ринок нового препарату в середньому складає 12-15 років. Зростання витрат 

на розробку нових лікарських засобів пов’язане з більш жорсткими в 

останній час вимогами суспільства щодо якості та безпеки фармацевтичних 

засобів [108]. 

Матеріальна складова створення лікарських препаратів посідає значне 

місце, тому що лікарські препарати мають бути доступними за вартістю для 

широких верств населення. В цьому аспекті вже багато десятиріч 

привертають до себе увагу лікарські засоби, створені з застосуванням 

субстанцій рослинного походження. Це особливо актуально, коли мова йде 

про рослинні ресурси України, яка завжди славилася на весь світ родючістю 

своєї землі та багатством рослинного світу. Це надає величезні можливості 

для виділення біологічно-активних субстанцій з лікарської рослинної 
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сировини, дослідження їх та створення високоефективних оригінальних 

препаратів на природній основі. Вельми важливими моментами є простота та 

дешевизна способів отримання ліків із рослин, а також доступність 

лікарської рослинної сировини [102, 103]. Особливо необхідно відмітити те, 

що з кожним роком підвищується рівень українських фармацевтичних 

виробничих підприємств, більшість із яких частково або повністю 

сертифіковані за вимогами GMP, тому вітчизняні препарати не поступаються 

за якістю імпортним. 

Ключовими проблемами українського ринку лікарських засобів є 

високий ступінь імпорту та низький рівень науково-дослідних робіт. 

Реалізація вирішення означених проблем – це, насамперед, лікарська безпека 

України, покращення економічного клімату, зниження цін, підвищення 

доступності інноваційних лікарських засобів і, як наслідок, покращення 

якості життя людей. 

 

1.2. Технологічні аспекти створення твердих лікарських форм: від 

субстанції до препарату 

 

Незважаючи на кризові явища в економіці, фармацевтичний ринок 

продовжує інтенсивно розвиватися, генеруючи двозначні темпи приросту. 

Важливу роль у цьому розвитку відіграє фармацевтична наука, в якій, 

незважаючи на перенесення акценту в науковій діяльності з наукових 

закладів на фармацевтичних виробників переважно через скорочення 

державного фінансування, відбуваються значні позитивні зміни: за останні 

роки вітчизняними науковцями отримано 800 нових молекул [100]. Але 

складний шлях від хімічної лабораторії, де винайдено активний 

фармацевтичний інгредієнт, до кінцевого споживача, який має отримати 

готовий лікарський засіб гарантованої якості, дуже тривалий та витратний 

через майже некерований та неконтрольований за строками та витратами 

процес розробки і впровадження нового лікарського засобу. 
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Особливістю фармацевтичної науки є те, що всі розробки у 

фармацевтичній галузі здійснюються з метою їх подальшої успішної 

реалізації та експлуатації протягом тривалого часу, наслідком чого є 

підвищені вимоги як до процесу (розробки та впровадження нового 

лікарського засобу), так і до результату (створення, виробництва та 

доведення до кінцевого споживача якісних, безпечних і доступних ліків) [77]. 

Усе вищевикладене обумовлює необхідність, по-перше, комплексного 

системного вивчення місця та ролі досліджень і розробок у життєвому циклі 

лікарського засобу з метою підвищення ефективності управління, по-друге – 

ретельного вивчення власне процесу досліджень і розробок у фармації з 

метою його подальшої стандартизації, адже саме якісно проведені наукові 

дослідження та розробки за умов ефективного використання ресурсів і часу є 

запорукою виробництва безпечних та доступних за ціною лікарських засобів. 

Це набуває ще більшої актуальності в світлі розробки й обговорення 

концепції державної цільової програми “Розробка та впровадження у 

виробництво імпортозамісних вітчизняних лікарських засобів, зокрема 

біотехнологічних препаратів та вакцин”. 

Розробка ЛЗ базується на багатьох складових, однією з яких є фармако-

технологічні дослідження як вихідних речовин, так і напівпродуктів, 

отриманих у ході досліджень, та кінцевого продукту [93]. 

Технологія ліків є однією з основних і найбільш складних 

фармацевтичних дисциплін. Щоб глибоко зрозуміти та правильно оцінити 

особливості технологічних процесів одержання ліків, необхідні знання 

загальних і інших фармацевтичних дисциплін – фізики, хімії, 

фармацевтичної хімії, фармакогнозії, аналітичної хімії, біохімії, біофармації, 

фармакокінетики тощо [122]. В галузі фармацевтичної технології 

конкретними завданнями її розвитку є освоєння виробництва нових і новітніх 

ліків, технологічних процесів, всебічні механізація праці в аптеках (так звана 

мала механізація) та комплексна автоматизація фармацевтичного 

виробництва, удосконалення системи планування й економічного 
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стимулювання в аптечному господарстві та фармацевтичній промисловості, 

широке застосування електронної обчислювальної й організаційної техніки, а 

також інших досягнень науково-технічної революції. Запорукою подальшого 

розвитку технології ліків є розвиток фундаментальних досліджень у цій 

галузі та їх широке впровадження в практику фармацевтичного виробництва. 

Основними завданнями фармацевтичної технології є: 

• розробка теоретичних обґрунтувань існуючих методів виготовлення 

лікарських форм; 

• удосконалення старих способів виготовлення лікарських форм і 

створення нових на підставі використання сучасних досягнень 

суміжних наук; 

• створення таких лікарських форм, у яких максимально проявляється 

лікувальний ефект, мінімальна побічна дія й які зручні при 

використанні. 

Як один із основних напрямів у розвитку сучасної фармацевтичної 

промисловості можна виділити розширення асортименту та пошук 

ефективних і безпечних лікарських засобів, у тому числі рослинного 

походження. Препарати на основі рослинних екстрактів, як правило, мають 

широкий спектр застосування, в тому числі в якості тонізуючих, загально 

зміцнюючих лікарських засобів, які стимулюють неспецифічну 

резистентність організму. Препарати вказаного спектру дії необхідні в 

сучасній медичній практиці, особливо в наш час у зв’язку зі складною 

екологічною ситуацією. При цьому вибору лікарської форми для засобів 

рослинного походження приділяється пильна увага. 

В медичній практиці більшість фітопрепаратів запропоновані у вигляді 

настоянок, екстрактів і водних витяжок. Настоянки та екстракти, які містять 

спирт, не придатні для деяких категорій хворих, водні витяжки мають 

нетривалий термін зберігання, тому як готові форми не застосовуються. 

Зважаючи на вищезазначене, отримання ефективних, стабільних лікарських 

форм рослинного походження є актуальною проблемою сучасної фармації. 
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Останнім часом багато уваги приділяється створенню раціональної 

форми препаратів, з якої було б можливе найбільш повне вивільнення діючих 

речовин у певному органі чи тканині організму. Лікарська форма являє 

собою структурну одиницю фармакотерапії та промислового виробництва. 

Найважливішим завданням при розробці та виготовленні лікарської форми є 

забезпечення оптимальних умов для вивільнення та наступного 

всмоктування субстанції. Даним умовам підпорядковуються всі інші вимоги, 

яким повинна відповідати лікарська форма [105]. 

У фармації лікарська форма розглядається як засіб транспортування 

лікарської речовини в організм. При цьому частіше враховується зручність 

введення лікарських речовин природнім шляхом. Тому пероральним шляхом 

вводяться 70-80 % усіх лікарських засобів. При цьому, як показує практика, 

найбільш популярними залишаються таблетки (приблизно 50 % усіх готових 

лікарських засобів) [90]. 

Таблетки – тверда лікарська форма, яку отримують шляхом обробки та 

пресування лікарських і допоміжних речовин та яка використовується для 

внутрішнього, зовнішнього, сублінгвального, імплантаційного або 

парентерального застосування [97]. 

Експериментально-клінічні дослідження показали, що вид лікарської 

форми суттєво впливає на ефективність лікарської субстанції, визначаючи 

ступінь її абсорбції та концентрації в біологічних рідинах. Широке 

застосування таблеток пояснюється наявністю позитивних якостей, тобто 

переваг, в порівнянні з іншими лікарськими формами. 

Медико-фармацевтичні переваги: 

• зручність застосування; 

• точність дозування, регулювання всмоктування лікарських речовин із 

таблеток у місці локалізації (шлунок, кишечник тощо), а також за 

часом; 

• можливість об’єднати несумісні за фізико-хімічними властивостями та 

терапевтичною дією лікарські речовини; 
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• можливість приховати неприємний запах, смак, колір. 

Переваги при виробництві: 

• можливість повної механізації й автоматизації виробництва; 

• висока продуктивність та економічність в порівнянні з іншими 

формами; 

• масове виробництво; 

• гігієнічність виробництва. 

Експлуатаційні переваги: 

• висока компактність, портативність, стійкість до впливу несприятливих 

механічних і кліматичних факторів; 

• зручність транспортування, зберігання та відпуску; 

• тривалий строк придатності. 

Таблетки частіше за все являють собою однодозову лікарську форму. 

До них висуваються такі основні вимоги: 

• точність дозування, під якою розуміють вірність ваги як самої 

таблетки, так і лікарських речовин, що входять до її складу; 

• механічна міцність – таблетка не повинна кришитися та повинна мати 

достатню міцність; 

• розпадання – здатність розпадатися або розчинятися за певний час, 

який встановлюється для різних типів таблеток. 

Таблетки повинні мати правильну форму, бути цілими, без 

надщерблених країв, їх поверхня має бути гладкою та однорідною. Таблетки 

повинні бути достатньо міцними та не кришитися. Геометрична форма і 

розміри таблеток визначаються стандартом. Діаметр визначається в 

залежності від їх маси. 

У зв’язку з тим, що медикаментозне лікування нерозривно поєднане з 

лікарською формою, а його ефективність також залежить від неї, то до 

таблеток пред’являються наступні додаткові вимоги: 

• відповідність лікувальному призначенню, біодоступність лікарської 

речовини в таблетці та відповідна фармакокінетика; 
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• стабільність в процесі зберігання; 

• відповідність нормам мікробної контамінації. 

Використання допоміжних речовин надає масі, яка таблетується, 

необхідних властивостей, завдяки яким забезпечується точність дозування, 

механічна міцність і стабільність у процесі зберігання [97]. 

Першим етапом при розробці технології твердої лікарської форми є 

вивчення фізико-хімічних і фармако-технологічних властивостей активного 

фармацевтичного інгредієнту. Компоненти, які входять до складу, можуть 

бути кристалічними або аморфними твердими речовинами, або це може бути 

суміш з рідкими компонентами. Речовини, які підлягають таблетуванню, 

мають різні механічні властивості з міцності, пружності, еластичності та 

пластичності. Значення механічних характеристик лікарських порошків 

визначається їх фізичними властивостями тощо [75, 85]. 

Форма часток визначає важливі технологічні властивості речовин, які 

пресуються. Від неї залежать пресованість, міцність та пористість таблеток. 

Технологію виробництва таблеток обирають згідно з фізико-хімічними 

та фармако-технологічними властивостями діючих речовин, їх кількості у 

складі майбутньої таблетки. В наш час на фармацевтичних заводах таблетки 

виготовляють трьома основними способами: 

• прямим пресуванням речовин; 

• пресуванням із попереднім гранулюванням брикетуванням; 

• пресуванням із попереднім вологим гранулюванням [94, 97]. 

Кожний із методів має свої переваги та недоліки. 

Пряме пресування дає змогу отримати лікарську форму з 

вологотермолабільних і несумісних речовин, які складаються з 

ізодіаметричних часток приблизно однакового фракційного складу та не 

містять великої кількості дрібних фракцій. 

Сухе гранулювання – процес стиснення сухого продукту, формування 

пластини або брикету, який потім подрібнюється в гранули необхідного 

розміру. При сухому гранулюванні частинки компактуються в точках 
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контакту, потім деякі з них руйнуються на більш дрібні, які заповнюють пори 

між частинками, сприяючи подальшому ущільненню маси, яка пресується. 

Вологий метод гранулювання – протирання вологої маси через 

перфоровану поверхню з метою ущільнення порошку й отримання 

рівномірних гранул-зерен, які мають гарну плинність. Цим способом 

обробляють порошки, які мають незадовільну плинність та недостатні 

властивості до зчеплення між частинками. 

Найбільш перспективною є структурна грануляція, яка забезпечує 

утворення округлих та однорідних за розміром гранул. Це покращує якість 

таблеток, збільшує точність дозування лікарської речовини. До структурної 

грануляції належить гранулювання розпиленим сушінням та в 

дражувальному котлі [112, 125]. 

Останнім часом велику увагу привертає до себе спосіб гранулювання в 

псевдозрідженому шарі. 

Грануляція в псевдозрідженому шарі дозволяє поєднувати операції 

змішування, грануляції, сушки та обпудрювання в одному апараті. Тому цей 

спосіб грануляції все частіше застосовується в сучасній фармацевтичній 

промисловості [95, 96]. 

Процес полягає в змішуванні порошкоподібних інгредієнтів у 

зрідженому шарі з подальшим їх зволоженням гранулюючою рідиною при 

триваючому змішуванні. 

Псевдозріджений шар утворюється, коли спрямоване вгору повітря 

піднімає шар твердих часток, який починає “кипіти” подібно до рідини. 

Шар знаходиться в стані псевдозрідження. Сили, які діють на частинки в 

такому стані, знаходяться у рівновазі. Частки в псевдозрідженому шарі 

змішуються настільки ефективно, що температура по всій висоті шару 

залишається сталою. Процес в апараті псевдозрідження складається з 

чотирьох стадій [105]: 

• змішування – перша технологічна операція, яка впливає на якість 

грануляту. Рівномірність змішування залежить від аеродинамічного 
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режиму роботи апарата, співвідношення компонентів суміші, форми та 

щільності часток; 

• на стадії додавання гранулюючої рідини відбувається грудкування 

частинок маси, яка гранулюється, за рахунок склеюючих сил як самої 

рідини, так і розчину, який утворюється при змочуванні цією рідиною 

поверхневого шару матеріалу, що оброблюється; 

• на стадії сушіння грудки перетворюються в тверді агломерати, які 

частково руйнуються в результаті тертя між собою та зі стінками 

апарату. Процес гранулювання в псевдозрідженому шарі 

відбувається одночасно з сушінням отриманих гранул гарячим 

повітрям. Сушка готового грануляту проводиться до оптимального 

значення вологості; 

• обпудрювання висушеного грануляту відбувається в тому ж апараті. 

Отримані висушені гранули можуть мати шорстку поверхню, що в 

подальшому ускладнює їх висипання з завантажувальної воронки в 

матрицю таблеткової машини в процесі таблетування, тобто показник 

плинності грануляту має дуже незадовільні значення. Крім того, гранули 

можуть прилипати до матриці та пуансонів таблетпресу, що може 

викликати як порушення ваги таблеток, так і появу деяких дефектів у 

них. Щоб уникнути цих небажаних явищ, застосовують операцію 

“обпудрювання” грануляту. Ця операція здійснюється вільним 

нанесенням тонкоподрібнених речовин на поверхню гранул у 

періодичному режимі. Шляхом обпудрювання до таблеткової маси 

уводять ковзні та розпушуючі речовини. 

Утворення та зростання гранул у псевдозрідженому шарі відбувається за 

рахунок двох фізичних процесів: грудкування при змочуванні та злипання з 

подальшою агломерацією. Якість гранул та їх фракційний склад залежать від 

багатьох факторів, які визначають хід процесу грануляції, основним із яких є 

швидкість зріджуючого газу, склад і швидкість подачі гранулюючої рідини, а 

також температура в шарі [4]. 
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Існують дві гіпотези щодо механізму утворення гранул у 

псевдозрідженому шарі: 

• центрами грануляції в дрібнодисперсному порошку є крапельки 

гранулюючої рідини; 

• центрами грануляції є частки визначеного розміру, внесені в дисперсний 

склад порошку. 

В обох випадках передбачається наявність дрібнодисперсного 

порошку, який знаходиться в псевдозрідженому стані, та гранулюючої 

рідини, яка розпилена до необхідного ступеня дисперсності. Гранулююча 

рідина розпилюється за допомогою форсунок, які є дуже важливою 

складовою будь-якого суміщеного устаткування грануляції та сушіння в 

псевдозрідженому шарі. У виробництві використовуються форсунки 

різноманітних типів [95]. 

Таким чином, сумуючи все вищезазначене, можна вказати наступне. 

Виробничі потужності фармацевтичних підприємств України дозволяють 

задовольнити потребу населення в недорогих і досить якісних 

загальнозміцнюючих засобах. На жаль, вітчизняні препарати істотно 

програють імпортним за різними споживчими властивостями (зручність 

застосування, розмаїття форм випуску та дозування, оформлення, 

упакування). Проте у важкій економічній ситуації невисока ціна вітчизняних 

препаратів є визначальною для широких верств населення. Досліджувана 

номенклатура імпортних препаратів, на відміну від вітчизняних, 

відрізняється великим розмаїттям твердих лікарських форм [39, 40, 50]. Але, 

як відомо, вартість імпортних препаратів набагато перевищує вартість 

вітчизняних. Тому не всі хворі можуть придбати в аптеках необхідні засоби 

через їх високу вартість. Враховуючи нестабільність економічної ситуації, 

особливо важливим є розширення доступності фармацевтичної допомоги. 

Цього можна досягти шляхом розробки нових препаратів адаптогенної дії 

для вітчизняного фармацевтичного виробництва з метою розширення 

асортименту. 
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1.3. Характеристика лікарських засобів із загальнотонізуючою й 

адаптогенною активністю та їх застосування при різних клінічних 

станах 

 

Вчені відзначають, що в стані балансування між здоров’ям і хворобою 

сьогодні знаходяться більше половини людей, які живуть на Землі. Цей стан 

характеризується підвищеною стомлюваністю, хронічною втомою, 

слабкістю, дратівливістю, головними болями, частими захворюваннями, 

зниженням життєвого тонусу. Коли захисні сили організму ослаблені, 

достатньо невеликого “поштовху”, щоб маятник хитнувся в бік хвороби. 

Таким поштовхом можуть слугувати стресова ситуація, перевтома, 

переохолодження та багато іншого. 

Тому однією з актуальних проблем сучасної медицини в Україні та 

світі є пошук біологічно активних речовин, які б мали широкий спектр 

застосування для зміцнення здоров’я людини. Це особливо важливо з огляду 

на різке погіршення екологічної ситуації. Тому велика увага приділяється 

створенню нових препаратів на натуральній основі, які мають високу 

біологічну активність. Одним із актуальних напрямів роботи є створення 

нових адаптогенів та загальнотонізуючих засобів. 

Адаптогени – група препаратів, здатних регулювати роботу організму 

при клімато-географічному стресі, викликаному різкою зміною кліматичних 

умов проживання людини при переміщенні в географічному просторі. Крім 

цього, адаптогени можуть проявляти тонізуючу, імуномодулюючу, 

антитоксичну та актопротекторну дії [104]. З іншого боку, сформулювати 

визначення досліджуваної групи препаратів можна наступним чином: 

загальнотонізуючі засоби – речовини, які підвищують неспецифічну стійкість 

(опір) організму до різних несприятливих факторів (фізичного, хімічного, 

біологічного та психічного навантаження), при цьому організм краще 

адаптується до змін умов навколишнього середовища. 

Механізм дії адаптогенів підвищує загальний неспецифічний опір 
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організму негативному (шкідливому) впливу факторів біологічної, фізичної 

та хімічної природи. Препарати вказаної групи створюють стан, завдяки 

якому організм краще адаптується до змін умов навколишнього середовища. 

Активують синтез РНК і білків, внаслідок чого посилюються відновні 

процеси. 

Загальнотонізуючі речовини (адаптогени) діють за рахунок наступних 

явищ: селективної модуляції функціонування моно-амінергічних 

(дофамінергічних) структур, блокуючи КОМТ; пригнічуючи перекисне 

окислення ліпідів шляхом реактивації неферментної антиоксидантної 

системи; захист від виснаження системи гіпофіз – кора надниркових залоз. 

До загальнотонізуючих речовин в основному належать препарати 

рослинного походження. Для отримання відповідного ефекту їх необхідно 

призначати тривало. Загальнотонізуючий ефект рослинних засобів 

характеризується низькою токсичністю, великою широтою терапевтичної дії. 

Загальнотонізуючі засоби не викликають пристрасті та лікарської залежності. 

Суб’єктивна дія загальнотонізуючих засобів проявляється непомітно, 

поступово покращується самопочуття, підвищується працездатність. Сон, як 

правило, не порушується. Покращується вуглеводний обмін (зменшується 

концентрація молочної кислоти у м’язах при інтенсивній праці, зберігаючи 

резерви глікогену, запобігається виснаження кори надниркових залоз). 

Підвищується стійкість організму до несприятливих факторів 

(виснажувальна фізична та розумова праця, кисневе голодування, гострі 

інфекційні процеси). 

До загальнотонізуючих засобів належать препарати женьшеню 

(Ginseng), елеутерококу (Eleutherococcus), лимоннику (Schizandra), левзеї 

(Leuzea), заманихи (Echinopanax), аралії (Aralia), родіоли рожевої – золотий 

корінь (Rodiola). Препарати вказаних рослин містять алкалоїди, вітаміни, 

глікозиди, ефірні олії, сапоніни, макро- та мікроелементи, що очевидно й 

визначає їх неспецифічну стимулюючу дію на організм людини. Подібно діє 

пантокрин – препарат, отриманий із рогів маралів, зубрів і плямистих оленів. 
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Актопротектори – новий клас фармакологічних малоотруйних 

стимуляторів працездатності організму за умов гострого кисневого 

голодування, впливу високих температур. Нема нічого незвичного в тому, що 

під кінець робочого дня або тижня людина відчуває втому. В результаті 

тривалої праці природно виснажуються енергетичні запаси організму, 

знижується працездатність, як фізична, так і розумова. Ці спади особливо 

помітні, коли співпадають зі стресовими ситуаціями або накладаються на 

такі небажані умови, як переохолодження, перегрів. Основними 

постачальниками енергії в організмі є глюкоза та глікоген. Особливо 

інтенсивно використовується глюкоза. Більш економно застосовувати 

енергетичні запаси організму допомагає бемітил. Збільшують процеси 

окислення та фосфорилювання, змінюють поглинання кисню і виснаження 

катехоламінів при фізичних навантаженнях. Актопротектори не порушують 

функції серцево-судинної системи та зовнішнього дихання, прискорюють 

процес навчання і консолідацію звичок, що сприяє кращому формуванню 

слідів довготривалої пам’яті. 

Актопротектори підвищують функції органів і систем. Подібний ефект 

може бути досягнутий як за допомогою стимуляторів, так і засобів 

тонізуючої дії. Останні здатні активізувати захисні сили організму, тим 

самим вони підвищують резистентність організму до екстремальних агентів. 

Під впливом актопротекторів відбувається підсилення синтезу білків, 

активуються антиоксидантні системи. 

Таким чином, внаслідок адаптаційних перетворень, які відбуваються на 

різних рівнях біологічної організації, формується стан неспецифічної 

підвищеної опірності організму до різних екстремальних факторів. 

Завдяки наявності високої відновлювальної активності актопротектори 

знаходять широке використання для підсилення фізичної та розумової 

працездатності, прискорення різних реабілітаційних процесів після 

захворювань і травм. 

Бемітил – належить до актопротекторів, які володіють 
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психоенергетичною й антигіпоксичною активністю. Бемітил – 

актопротектор – “захисник діяльності”. Основна властивість 

актопротекторів – збереження працездатності, підвищення уваги, закріплення 

довготривалої пам’яті. Крім того, під впливом бемітилу організм 

переключається на “запасні шляхи” вироблення енергії – розщеплення жирів. 

Як відомо, значно знижує працездатність молочна кислота, яка 

накопичується в організмі в процесі життєдіяльності, перш за все фізичної 

праці. Бемітил сприяє тому, щоб кислоти утворювалось менше, спрямовує 

більшу її частину на продукцію енергії. 

Бемітил має м’який психостимулюючий ефект, застосовується в 

психіатрії для лікування неврозів, неврастеній. У хворих на шизофренію 

виникають астенічні стани, прийом бемітилу підвищує рівень спонукань, 

фізичну та психічну активність, увагу. 

Основним фармакологічним ефектом є підвищення стійкості організму 

до гіпоксії, збереження та відновлення працездатності при виконанні 

фізичних навантажень. На відміну від психостимуляторів, актопротектори не 

викликають психомоторного збудження. Максимальний ефект при прийомі 

препарату розвивається через 1-2 години. В шлунково-кишковому тракті 

всмоктується добре. Препарат знижує температуру тіла та потребу організму 

в кисні. 

Застосовують при астенічних розладах, неврозоподібних станах, 

порушеннях кровопостачання мозку, черепно-мозкових травмах, зниженні 

працездатності в зв’язку з дією небажаних факторів. 

Попередній аналіз фармакологічного ринку України показав, що 

асортимент зазначених препаратів широкий і різноманітний. Здебільшого 

адаптогени, які випускаються вітчизняною промисловістю, представлені 

препаратами рослинного походження (екстракти, настоянки). Вони займають 

великий сегмент ринку і мають стабільний попит [5, 39, 40, 50]. Найбільш 

сильною та вибірковою загальнотонізуючою дією володіють ізольовані 

алкалоїди (стрихнін, секуринін, ехінопсин). Ці алкалоїди характеризуються 
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високою токсичністю та внаслідок цього практично не використовуються 

[99]. 

Механізм загальнотонізуючої й адаптогенної дії поки залишається 

незрозумілим. Припускається, що в реалізації адаптогенної дії відіграє роль 

посилення адаптивного синтезу РНК і білків, активності ферментів 

енергетичного обміну та процесів регенерації. 

Спектр дії загальнотонізуючих засобів, насамперед, включає 

загальнотонізуючий ефект, який розвивається поступово та виражається в 

підвищенні тонусу та життєдіяльності організму. В основі 

загальнотонізуючої дії лежить активація метаболізму, ендокринної та 

вегетативної регуляції. Загальнотонізуюча дія супроводжується посиленням 

апетиту, підвищенням тонусу порожнистих органів, секреції залоз ШКТ. 

Окрім цих ефектів, відмічається відновлення зниженого судинного тонусу, 

незначне підвищення АТ та роботи серця. Разом із загальнотонізуючою дією 

для препаратів цієї групи характерний неяскраво виражений 

психостимулюючий ефект. Психостимуляція виявляється в покращенні 

працездатності (фізичної та психічної), зменшенні ознак астенії та втоми. 

Цей ефект не супроводжується ознаками збудження, в тому числі ейфорією. 

Слід відмітити, що прояв загальнотонізуючого і психостимулюючого ефектів 

знаходиться в діапазоні фізіологічної норми. 

Препарати, отримані з рослин із адаптогенною дією, мають незначну 

психостимулюючу дію (за вираженістю та швидкістю розвитку значно 

поступається психостимуляторам і загальнотонізуючим лікарським засобам). 

Основними у фармакодинаміці адаптогенів є наступні ефекти: 

• стимуляція імунітету (специфічного і неспецифічного) та підвищення 

резистентності організму до інфекції. На цьому засновано застосування 

адаптогенів під час епідемій, що призводить до зменшення кількості 

тих, хто захворів, і вираженості клінічної картини захворювання; 

• покращення переносності організмом несприятливих факторів 

зовнішнього середовища (висока та низька температура зовнішнього 
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середовища, інтоксикація, випромінювання тощо). 

Загальнотонізуючі засоби й адаптогени малотоксичні та зазвичай добре 

переносяться. Не слід призначати їх при підвищеній збудливості ЦНС, 

гіпертонічній хворобі та деяких інших станах. Адаптогени підсилюють дію 

стимуляторів нервової системи, наприклад, таких, як кофеїн і ефедрин, а дію 

заспокійливих і снодійних засобів, навпаки, послаблюють. 

Показані загальнотонізуючі засоби й адаптогени при астенії (після 

травм, при соматичних захворюваннях тощо), перевтомі, гіпотонії, для 

підвищення імунитету при епідеміях. Ці препарати ефективні для 

підтримки загального тонусу та працездатності, в тому числі у літніх 

пацієнтів, для прискорення адаптації (фізичні та розумові 

перевантаження, зміна умов життя та роботи, вплив несприятливих 

факторів). Необхідно мати на увазі, що адаптогени є профілактичними 

засобами, тобто їх ефект виявляється при тривалому систематичному 

застосуванні. В деяких країнах дуже поширене позалікувальне, 

профілактичне вживання рослин-адаптогенів. Їх додають у кондитерські 

вироби, прохолодні напої, жувальну гумку тощо [2]. 

Проблема хронічного стресу та перевтоми як факторів розвитку 

депресії займає провідну позицію в загальносоматичній патології сучасного 

суспільства [51]. Також негативна екологія, дія інтенсивних 

електромагнітних полів призводять до того, що абсолютно здорові люди в 

наш час – велика рідкість. Тому актуальною необхідністю є регулярна 

“м’яка” корекція адаптаційних механізмів людського організму. 

Особливе місце в сучасній медицині займає так званий “синдром 

менеджера” – симптомокомплекс, який включає стійке зниження пам’яті та 

концентрації уваги, розумової та фізичної працездатності, порушення сну, 

слабкість, хронічну втомлюваність, головний біль, відчуття тривоги, страху 

та/або пригнічений настрій, вегетативні кризи тощо. Цей симптомокомплекс, 

на жаль, притаманний значній більшості активного, працездатного 

населення. Даний синдром слугує фундаментом, на якому розвивається цілий 
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“букет” різних патологічних форм, нерідко небезпечних для життя: ішемічна 

хвороба серця, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунку та 

дванадцятипалої кишки, нейроциркуляторна дистонія, депресія, тривожні 

розлади тощо [27, 57]. Нерідко на цьому тлі розвивається пристрасть до 

алкоголю, азартних ігор тощо. 

На жаль, у переважній більшості випадків усунути причинний фактор 

хронічного стресу не виявляється можливим. Тому провідну роль в цій 

ситуації також набуває фармакопрофілактика, яка спрямована на 

гальмування переходу організму зі стану “передхвороби” у хворобу та 

збереження можливостей для повноцінної реалізації соціальних функцій 

[142]. 

Таким чином, сьогодні розробка та впровадження в практику 

ефективних фармакологічних засобів для лікування та профілактики 

порушень діяльності організму при різних умовах є однією з найбільш 

актуальних не тільки медичних, але й медико-соціальних задач. 

У той же час до фармакологічних засобів, які використовуються з 

метою профілактики, висуваються різні вимоги, що дозволяють оптимізувати 

їх застосування у здорових людей. Найважливішими серед цих вимог є: 

• комплексність фармакологічних ефектів, дія на різноманітні 

адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі; 

• безпечність та переносність при тривалому застосуванні. 

Особливо слід підкреслити доцільність застосування з даною метою 

природних сполук, зокрема фітопрепаратів, які мають безперечні переваги, 

особливо при тривалому прийомі, необхідному для забезпечення 

профілактичного ефекту, перед ксенобіотиками (продуктами хімічного 

синтезу) насамперед стосовно безпеки та переносності. З іншого боку, 

максимальна комплексність фармакологічного ефекту досягається тільки при 

застосуванні лікарських засобів рослинної природи, які володіють 

різноманітною політропною дією на різні ланки процесів регуляції в 

організмі. 
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Враховуючи поєднання м’якого та, разом із тим, клінічно значущого 

фармакологічного ефекту, безпеки, доброї переносності та доступності 

більшості рослинних лікарських засобів, вже сама по собі можливість 

ефективної фітотерапії, насамперед, психоемоційних порушень, виявляється 

дуже перспективною. Так, сьогодні фітопрепарати застосовують до 40 % 

населення європейських країн та США [22]. Таким чином, створюється 

можливість задовольнити потреби сучасного суспільства в засобах 

природного походження, які завоювали велику популярність у різних 

країнах. 

Медична статистика останніх років стосовно споживання препаратів 

групи адаптогенів і загальнотонізуючих препаратів вказує на стабільну 

тенденцію щодо збільшення їх споживання. Таким чином, фармацевтичний 

ринок потребує збільшення пропозиції валового виробництва таких 

препаратів та збільшення розмаїття їх лікарських форм для задоволення 

специфічних потреб кожного окремого пацієнта. Це підтверджує 

актуальність дослідження фармацевтичного ринку України відносно 

препаратів із загальнотонізуючою активністю й адаптогенів. 

 

1.4. Застосування фітопрепаратів у сучасній клініці внутрішніх 

хвороб 

 

Загальний стан здоров’я людини – це комплексне поняття, яке включає 

в себе стан імунної системи, наявність хвороб, психічний стан, витривалість, 

працездатність. Вплив на нього мають безліч факторів, як зовнішніх 

(екологія, харчування, оточення людини, умови життя, завантаженість тощо), 

так і внутрішніх (реакція людини на ті чи інші подразники, емоційний стан, 

вміння концентруватися або релаксувати тощо). 

В сучасному сторіччі, на жаль, подразнюючих факторів загального 

стану здоров’я людини більше, аніж тих, які мають позитивний вплив, тому 

здатність організму відновлюватись після знаходження в стресових умовах 
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значно зменшується. Проявляє себе й екологічна криза, яка знищує 

нормальні умови життєдіяльності людей, замінюючи здорову природу на 

пустелю, в якій жодних харчових ланцюгів не існує, отже, людина не має 

можливості отримувати необхідні їй речовини з загального кругообігу енергії 

життя. Синтетично створені харчові ланцюги не поставляють усіх 

необхідних речовин, в надлишку потрапляють ті, які людина вводить 

всередину сама: нітрати, пестициди, радіонукліди [24]. Тому не дивно, що в 

останні роки збільшилася кількість хронічних хвороб, знизилася 

народжуваність (у розвинутих країнах), а кількість повністю здорових 

новонароджених дітей стрімко зменшується з кожним роком. Слід відмітити, 

що внаслідок впливу всіх негативних факторів широкого розповсюдження 

набула серед людей нашого часу загадкова хвороба, яка має назву “синдром 

хронічної втоми”. 

Перевтома – це патологічний стан, який розвивається у людини 

внаслідок хронічної фізичної або психологічної перенапруги, клінічну 

картину якого визначають функціональні порушення в центральній нервовій 

системі. 

Характерні симптоми: відсутність бажання сну як такого, знижена 

реакція, почервоніння очного яблука, набряки обличчя, зміна кольору шкіри 

обличчя, нудота, блювання, запаморочення, дискомфорт і нервозність. 

Фізична перевтома виявляється в порушенні функцій і сили м’язів: 

порушуються узгодженість, точність, ритмічність рухів. Розумова перевтома 

виражається в ослабленні уваги, коли складно зосередитись, у зниженні 

продуктивності інтелектуальної діяльності, в уповільненні мислення тощо. 

Надмірні фізичні та розумові навантаження, які не чергуються з повноцінним 

відпочинком, можуть призвести до синдрому хронічної втоми [54]. 

Таким чином, зменшення популяції здорових людей, зниження 

працездатності та якості життя – серйозні проблеми сучасної медицини, які 

потребують застосування негайних заходів щодо вирішення даних проблем. 

Але, на жаль, покращення екологічного стану нашої планети є важко 
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вирішуваною проблемою (хоча в повній мірі залежить від людей), та стресові 

умови життя, які пов’язані з прогресом, змінити практично неможливо. Тому 

людству залишається небагато шляхів вирішення проблем, пов’язаних із 

загальним статусом здоров’я, а саме – зміцнення імунітету, підвищення 

адаптогенних можливостей організму і, таким чином, підвищення загального 

тонусу організму. 

Одним із способів вирішення зазначених проблем може стати 

використання лікарських препаратів, які мають адаптогенну та 

загальнотонізуючу активність, арсенал яких у наш час досить широкий і 

включає в себе синтетичні та природні препарати. 

У сучасній клініці внутрішніх хвороб відбуваються складні процеси 

переоцінки способів лікування. На майже одностайну думку клініцистів, 

лікування хворих у даний час значно ускладнилося, лікувати стало важче. 

Терапія набуває часто небезпечного характеру за рахунок частих побічних 

ефектів ліків, розвитку непереносності до них, проявів лікарської хвороби. У 

зв’язку з цим справедливо пропонується розвивати інші, немедикаментозні, 

методи лікування. Одне з перших місць в їх ряді за правом може зайняти 

фітотерапія. 

Фітотерапія (від давньогрец. Φυτόν – “рослина” і θεραπεία – 

“терапія”) – вид лікування, при якому в якості лікувальних засобів 

використовуються рослини. В російськомовній літературі (особливо ХІХ ст. і 

більш раннього періоду) замість терміну “фітотерапія” часто 

використовувався термін “траволечение”. Іноді до сфери фітотерапії 

відносять не тільки рослини, а й також гриби (вид лікування, при якому в 

якості лікарських засобів використовуються гриби, називається 

фунготерапією), а іноді й інші природні препарати – продукти бджільництва, 

мінерали, визначені частини тварин [46]. 

Розрізняють традиційну фітотерапію, яка є складовою частиною 

традиційної терапії, і ботанічну медицину (інша назва – наукова фітотерапія, 

медична фітотерапія) – один із напрямів наукової медицини. В сучасній 
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науковій фітотерапії, на відміну від традиційної, фітотерапевтичні препарати 

практично не застосовують самостійно, зазвичай їх призначають додатково 

до лікарської терапії [83]. 

Лікарські й ароматичні рослини, як і інша природна лікарська 

сировина, здавна грали значну роль у всіх сферах життя людини. Про це 

свідчить не тільки багатовіковий досвід народної медицини, але й існуючі 

літературні пам’ятники та історичні трактати. Починаючи з XVII сторіччя, 

інтерес до рослинних лікарських засобів поступово знижувався, для 

офіційної медицини пріоритетним став підхід до виділення чистих речовин і 

синтезу нових, більш активних, похідних. Але наприкінці XX століття, із 

розвитком біохімії, нутріології, медицини та інших пов’язаних наук, 

виникненням нових наук, таких як метабономіка, значення рослинних 

лікарських препаратів знову стало підвищуватись. Рослинні засоби завжди 

займали достатньо широку ланку на світовому ринку лікарських препаратів 

(до 40 % і більше) та продовжують тенденцію до зростання. Разом із тим, 

людством сьогодні з лікувальною метою використовується не більше 5 % із 

сотень тисяч видів представників рослинного царства [18]. 

В якості лікарських у світі використовуються близько 23000 видів 

рослин, що складає приблизно 7 % світової флори. Широта використання 

лікарських видів і ступінь їх вивченості різні. Діючі початки в більшості 

рослин, вживаних у народній і традиційній медицині, невідомі, 

фармакодинамічні властивості не вивчені, їх застосування ґрунтується на 

емпіричному досвіді. Кількість лікарських рослин, запроваджених у наукову 

медицину, значно менша. Всього, з урахуванням лікарських рослин, які 

переробляються на заводах для отримання індивідуальних речовин або 

очищених препаратів і не надходять в аптеки у вигляді сировини, офіційно 

використовуються більше 200 лікарських рослин. Переважна більшість 

лікарських рослин вітчизняної медицини зростають або культивуються на 

території СНД [83]. 

Під активними речовинами маються на увазі компоненти, які 
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володіють високою фармакологічною активністю, що визначає 

терапевтичний ефект рослини або препаратів із неї. Супутні речовини також 

в тій чи іншій мірі фармакологічно активні, але їх дію не визначає основний 

терапевтичний ефект. Проте супутні речовини можуть істотно впливати на 

активність діючих речовин, потенціюючи або пригнічуючи їх 

фармакологічний ефект. Баластні речовини в цілому мало активні, але їх 

наявність повинна враховуватися при приготуванні, зберіганні та 

застосуванні лікарських форм із рослин. Не виключено, що саме з 

баластними речовинами пов’язаний певний терапевтичний ефект препаратів 

із рослин [49, 52]. 

Рослини та інша природна лікарська сировина є важливим джерелом 

біологічно активних речовин, без яких неможлива ефективна терапія та 

профілактика більшості захворювань. Успіхи органічної хімії відкрили 

можливості для синтезу багатьох ефективних лікарських засобів, але 

виявилося, що такі препарати можуть викликати алергії, негативно впливати 

на системи адаптації та імунітету, проявляти інші види побічної дії. 

Наприклад, як це було показано в багаточисельних дослідженнях, синтетичні 

вітаміни часто малоефективні, а замість антиоксидантної дії можуть мати 

прооксидантну активність [86]. Тому невипадково в світі за останні 

десятиріччя спостерігається стійка тенденція зростання інтересу до 

рослинних лікарських засобів. На даний час, у середньому, біля 40 % 

фармацевтичної продукції виготовляється з лікарських рослин. Велике 

розповсюдження отримали парафармацевтики або “продукти для здоров’я” 

(біологічно активні добавки (БАД), спеціальні харчові продукти тощо). 

Ринок рослинних лікарсько-профілактичних засобів дуже великий і складає 

десятки мільярдів доларів США [16]. 

Лікарські рослинні засоби діють більш м’яко та рідше дають небажані 

ускладнення. Природні біологічно активні речовини частіше мають 

синергетичний ефект та здійснюють комплексну терапевтичну дію на всі 

біохімічні системи організму [49, 98]. 
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Інтерес до фітотерапії також викликаний зміною вікової структури 

населення в розвинутих країнах. Збільшення тривалості життя, а, отже, 

збільшення частки осіб похилого та старечого віку, які, як правило, 

страждають тими або іншими хронічними захворюваннями, призводять до 

необхідності довготривалого застосування лікарських засобів і ризику 

розвитку різних патологій у результаті побічної дії ліків [18, 109]. 

Сьогодні в світі майже 5 % фармацевтичної продукції виготовляється з 

лікарських рослин. При цьому рослинні засоби широко застосовуються як у 

розвинених країнах, так і в тих, які розвиваються [56]. 

В Україні в останні роки спостерігається постійне зростання попиту на 

засоби природного походження [23, 56]. Це можна пояснити чотирма 

основними причинами: 

1. відносна безпека дії. Хімічна природа лікарських рослин дозволяє 

препаратам на їх основі легко включатися до біохімічних процесів 

організму людини, виявляючи багатобічну, м’яку дію навіть при 

тривалому застосуванні; 

2. незначна кількість побічних ефектів. Саме ця властивість вигідно 

відрізняє лікарські рослинні засоби від синтетичних аналогів; 

3. можливість раціонального поєднання лікарських рослин між собою та з 

синтетичними засобами. Така особливість лікарських засобів на 

рослинній основі особливо важлива для пацієнтів похилого віку та 

дітей, хворих з декількома патологіями тощо; 

4. менталітет українського населення. Прихильність споживачів до 

рослинних лікарських засобів сформувалась завдяки багатовіковим 

традиціям і досвіду народної медицини. 

Таким чином, незважаючи на значні успіхи в галузі хімії синтетичних 

лікарських засобів, речовини природного походження більш повно 

відповідають вимогам сучасної медицини за показниками “ефективність” та 

“безпека”. 

В аспекті вищезазначеного особливу увагу викликає така рослина, як 
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Овес посівний. 

Овес посівний або Овес звичайний (Avena sativa L.) – однорічна 

трав’яниста рослина роду овес, родини злакові Poaceaе. Вирощується 

головним чином на корм худобі, в першу чергу коням, бикам і коровам, але 

широко використовується в кулінарії та медицині [26]. З лікувальною метою 

використовують неочищене зерно, крупу, борошно, солому, траву. В плодах 

вівса є цукри, крохмаль (50-60 %), білкові речовини (14-16 %), жирна олія (6-

9 %), вітаміни групи В, вітамін Е, каротиноїди, холін, стерини (стигмастерин, 

β-ситостерин, холестерин тощо), стероїдні сапоніни (авенакозид А), органічні 

кислоти (щавлева, малонова, ерукова), кумарини, макро- та мікроелементи 

(калій, кальцій, фосфор, магній, ферум). Трава вівса містить флавоноїди 

(похідні апігеніну, лютеоліну, трицину); полісахариди (авенарин, авенін, 

авеналін); вітаміни, органічні кислоти (яблучну, щавлеву, аконітову тощо); 

амінокислоти (триптофан, лізин); стероїдні сапоніни; макро- та 

мікроелементи (калій, силіцій, магній, фосфор, ферум, манган, цинк, мідь). 

Препарати з вівса мають протизапальну, потогінну, жовчогінну, 

вітрогонну, обволікаючу, діуретичну, тонізуючу, загальнозміцнюючу, 

збуджуючу апетит дії [83]. Через вміст у вівсяних крупах та борошні великої 

кількості легкозасвоюваних, багатих на незамінні амінокислоти білків, 

вуглеводів, жирів і вітамінів групи В їх широко використовують у 

дієтичному та дитячому харчуванні. З них готують каші, слизові відвари та 

супи, які є дієтичними й обволікаючими засобами при гострих запальних 

захворюваннях шлунково-кишкового тракту (гастрити, ентероколіти), при 

атонії кишечника, вірусному гепатиті, астенії, захворюваннях нервової 

системи, порушенні ритму серцевої діяльності та залізодефіцитній анемії, 

спричиненій порушенням синтезу порфіринів. У клінічних умовах 

встановлено, що настойка зеленої висушеної рослини (трави) має 

заспокійливі та снодійні властивості. Настій трави має такі самі властивості, 

але його частіше вживають при гарячкових станах, подагрі, набряках, 

спричинених захворюваннями нирок, для збудження апетиту та підвищення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%94%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
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загального тонусу організму, як вітрогонний засіб. Індійська народна 

медицина й досліди англійських вчених свідчать про ефективність вівса при 

лікуванні звикання до наркотиків і тютюну. Найкращі наслідки отримано при 

використанні спиртових екстрактів із свіжих молодих рослин. Екстракти з 

зерна показали трохи нижчі результати. Свіжовичавлений сік вівса 

призначають вживати при безсонні, нервовому виснаженні, для збудження 

апетиту [46]. Овес також використовують як зовнішній засіб. Для 

косметичних масок застосовують борошно й вівсяні пластівці, відвар трави 

або соломи – для ванн, примочок та обмивань при скрофульозі, рахіті, 

ревматизмі й гіпергідрозі ніг, обмороженнях і різних шкірних хворобах та 

для гарячих компресів на ділянку нирок як засіб, що полегшує проходження 

каменів (при нирковокам’яній хворобі). Овес також використовують у 

гомеопатії [104]. 

 

1.5. Властивості біофлавоноїду кверцетин та його застосування при 

широкому спектрі патологій 

 

Кверцетин (3,5,7,3’4’-пентаоксифлавон) є агліконом рутину. Його 

хімічна формула – С15H10O7, молярна маса – 302,236 г/моль, щільність – 

1,799 г/см3; кверцетин існує у вигляді жовтих кристалів. Ця формула 

показує, що кверцетин є агліконом без вуглеводної групи, що й обумовлює 

його хімічні та фармацевтичні властивості. Глікозид кверцетину формується 

шляхом приєднання до нього цукру (глюкози, рамнози чи рутинози), який 

заміщує в його структурі одну з гідроксильних груп, звичайно в позиції 3, та 

шляхом наступного формування глікозидного зв’язку. Останній, відповідно, 

впливає на розчинність, абсорбцію та інші ефекти кверцетину in vivo [129]. 

Емпірична закономірність складається в тому, що присутність вуглеводної 

молекули в структурі глікозиду кверцетину сприяє його кращій розчинності 

у воді в порівнянні з агліконом кверцетину [138]. Хоча терміном “кверцетин” 

зазвичай позначається тільки аглікон, у медичних дослідженнях даний термін 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
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часто застосовується для визначення глікозидної молекули кверцетину. 

Біофлавоноїд кверцетин володіє потужною антиоксидантною дією, 

реактивуючою сульфгідрильні сполуки і вітамін С, а також глутатіон і 

токофероли, попереджує перехід адреналіну в токсичний адренохром. 

Кверцетин перешкоджає пошкоджуючій дії вільних радикалів, гальмує 

процеси перекисного окислення ліпідів кліткових мембран і ліпопротеїнів 

сироватки крові, покращує внутрішньотканинне дихання. Крім того, цей 

флавоноїд є природним інгібітором гіалуронідази – ферменту, який підвищує 

проникність судинної стінки; має капіляропротекторну дію (зменшує 

проникність і ламкість капілярів); покращує мікроциркуляцію. Вплив 

флавоноїду на рецепторний апарат тромбоцитів призводить до зниження 

активності тромбоксанів, зменшує тромбогенний потенціал кров’яних 

пластинок. 

Флавоноли кверцетину (насамперед глікозиди) – найбільш 

розповсюджені представники флавоноїдів, вони присутні в достатньо великій 

кількості продуктів (ягоди, яблука, виноград, цибуля, чай, томати), а також у 

насінні, горіхах, окремих зернових культурах, квітах та листі садових і 

лікарських рослин. Значна частина кверцетину, який вживається з їжею, – це 

його глікозиди; аглікони кверцетину представлені в раціоні в значно 

меншому об’ємі. Проте на вміст кверцетину в продуктах значно впливають 

умови їх вирощування [129]. 

Дослідження з кверцетину показали, що фактори, які найбільш 

впливають на біодоступність та абсорбцію кверцетину – це структура 

простого чи складного вуглеводню (цукру), який додається до нього, і його 

розчинність, яка також може змінюватися в залежності від включення в 

раціон спиртів і жиру [140]. Багато досліджень на тваринах також показали, 

що на біодоступність кверцетину впливають деякі дієтичні фактори. Вже 

відомо, що глікозиди кверцетину володіють більш високою біодоступністю в 

поєднанні з деякими полі- та моносахаридами. Доведено, що кверцетин 

краще за все всмоктується в комбінації з пектином і нерозчинними 
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олігосахаридами, можливо, через зміни кількісного та якісного складу 

кишкової мікрофлори, що сприяє його кращій всмоктуваності [117, 131]. 

Крім того, дієта з високим вмістом простих цукрів (велика кількість ягід, 

овочів і фруктів у раціоні) впродовж 6 тижнів сприяє збільшенню рівня 

кверцетину в плазмі в два рази, а дієта з їх низьким вмістом призводить до 

зниження його рівня в плазмі на 30 % [111]. Інші контрольовані дослідження 

щодо комбінації кверцетину з простими цукрами (здорові добровольці, 

впродовж 2 місяців) продемонстрували зростання рівня кверцетину в плазмі 

на 32-51 % [113]. 

Дієта з додаванням мінімальної кількості жиру чи лецитину також 

покращує засвоюваність кверцетину, а його виведення з організму 

уповільнюється при включенні до складу дієти значної кількості жирів [123]. 

Зазвичай у дослідженнях вимірюється рівень кверцетину в плазмі, проте слід 

враховувати, що істотні об`єми кверцетину знаходяться в “депо” в 

еритроцитах, а далі вже центрифугуються, коли потрапляють в плазму [129]. 

Доведено, що кверцетин має багато позитивних властивостей, частина з яких 

підтверджена серйозними клінічними дослідженнями. Дослідження на 

тваринах показали, що антиоксидантні властивості кверцетину забезпечують 

захист мозку, серця й інших тканин від пошкодження, яке викликане ішемією 

та реперфузією, токсинів та інших факторів, які призводять до оксидативного 

стресу [129]. Проте більшість дослідників концентруються виключно на 

антиоксидантному потенціалі даного флавоноїду, в той час як іншим 

перспективам застосування препарату приділяється мало уваги. Окрім 

відомих антиоксидантних властивостей, кверцетин є потужним лікарським 

агентом у багатьох напрямках згідно з визначеними клінічними показаннями. 

Кверцетин продемонстрував свою ефективність у низці областей медицини, а 

саме алергології та імунології, ендокринології, гастроентерології, урології, а 

також має перспективи застосування в психіатрії та онкології. 

У дослідженнях на тваринах були показані анксіолітичні та 

антидепресантні властивості кверцетину, останні були порівняні за силою з 
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дією флуоксетину та іміпраміну [37, 141]. Кверцетин позитивно впливає на 

цикл сну завдяки активації ГАМК-рецепторів [119]. В онкології протягом 

останніх років кверцетину приділяється окрема увага як засобу 

хіміопрoфілактики при деяких видах захворювань. Вже відносно низькі дози 

кверцетину призводять до специфічного інгібування проліферації пухлинних 

клітин при даних видах патологій, перериваючи клітковий цикл у фазі G1 

[118]. Значна кількість існуючих досліджень, як на тваринах, так і у людей, 

показує, що кверцетин є перспективним хіміотерапевтичним агентом у 

комбінації з деякими іншими хіміопрепаратами [129]. Враховуючи практичну 

відсутність побічних ефектів (дози до 1 г на день не мають суттєвого впливу 

на печінкову та ниркову функції, рівні електролітів і гемостаз), гарну 

переносність та ефективність, кверцетин має перспективи в лікуванні 

багатьох захворювань, у дослідженнях щодо яких він продемонстрував 

істотну ефективність. 

Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити 

наступний висновок. Одним із основних напрямів у розвитку сучасної 

фармацевтичної промисловості є розширення асортименту та пошук 

ефективних і безпечних лікарських засобів, у тому числі рослинного 

походження. Препарати на основі витяжок із рослин, як правило, мають 

широкий спектр застосування, в тому числі в якості тонізуючих, 

загальнозміцнюючих лікарських засобів, які стимулюють неспецифічну 

резистентність організму. Засоби вказаного спектра дії необхідні в сучасній 

медичній практиці, особливо в теперішній час у зв’язку зі складною 

екологічною ситуацією та збільшенням частоти виникнення різних 

патологічних станів. Як наслідок, актуальним є створення нових вітчизняних 

ефективних лікарських препаратів із адаптогенною та загальнотонізуючою 

активністю на основі витяжок із рослин у вигляді фармацевтичних форм, 

зручних у застосуванні та стабільних при зберіганні. 

За матеріалами розділу опубліковано [3, 7]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ 

 

2.1. Обґрунтування методології досліджень 

 

Методологічний підхід до фармацевтичної розробки нового 

лікарського засобу базується на комплексному дослідженні його 

фізико-хімічних, фармако-технологічних і біофармацевтичних 

властивостей [17]. 

У вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення 

про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на основі 

яких базується дослідження та здійснюється вибір сукупності пізнавальних 

засобів, методів, прийомів дослідження. 

Методологія виконує наступні функції: спосіб здобуття наукових 

знань, які відображають динаміку процесів і явищ; передбачення 

особливого шляху, через який може бути досягнута науково-дослідна 

мета; забезпечення всебічності отримання інформації щодо процесу або 

явища, що вивчається; забезпечення уточнення, збагачення, 

систематизації термінів і понять у науці; створення системи наукової 

інформації, яка базується на об’єктивних явищах і логіко-аналітичного 

інструменту наукового пізнання. Будь-яке наукове вивчення, від творчого 

задуму до закінченої наукової праці, здійснюється індивідуально. 

Спираючись на загальні та часткові методи дослідження, вчений отримує 

відповідь на те, з чого потрібно розпочинати дослідження, як узагальнити 

факти і яким шляхом іти до висновків. 

Так, вищенаведену інформацію можна подати в аналітичній блок-схемі, 

яка зображена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Методологія досліджень. 

 

2.2. Об’єкти дослідження 

 

Для вирішення поставленої мети як основні об’єкти дослідження 

обрані сухий екстракт вівса та кверцетин. 

Характеристика активних фармацевтичних інгредієнтів. 

Сухий екстракт вівса (Doc. Ref. EMEA/HMPC/202967/2007, вхідний 

контроль БХФЗ) являє собою жовтувато-коричневий кристалічний порошок 

Кверцетин Екстракт вівса 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ: 
* фармако-технологічних 

* фізико-хімічних 
* біофармацевтичних 

Розробка модельного складу препарату 

Порівняння якісних характеристик модельних 
серій гранулятів 

Обгрунтування параметрів проведення процесу 
гранулювання 

Вивчення процесу таблетування 

Розробка технології жувальних таблеток 

Перевірка якості отриманих таблеток 
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із характерним смаком і запахом. Розчинний у воді, помірно розчинний у 

гліцерині. 

Кверцетин (Doc. Ref. EMEA/HMPC/132154/2006, вхідний контроль 

БХФЗ) – лимонно-жовті кристали, слабко розчинні у воді, діетиловому ефірі, 

етанолі, хлороформі, розчинні в оцтовій кислоті та лугах. 

Характеристика допоміжних речовин. 

Пектин (USP) – аморфний порошок із молекулярною масою близько 

80 тис.; білого або з жовтуватим, сіруватим і коричневим відтінком кольору 

сипкий порошок, майже без запаху. Розчинність пектину залежить від 

ступеня полімеризації, етерифікації та розміру молекули. Молекули пектину 

найбільш стійкі при рН близько 4,0. Посилення кислотності призводить до 

гідролізу складноетерних груп і глікозидних зв’язків, а в лужному 

середовищі спостерігається омилення складних етерів і розщеплення 

головного ланцюга. 

Глюкози моногідрат (ДФУ) – це безбарвні, без запаху та солодкі на 

смак кристали або білий кристалічний порошок. Розчиняється у воді (1:1), 

гліцерині, 95 % спирті етиловому (1:60); практично не розчиняється у 

хлороформі та етерах. 

Цукор пресований (BP, Ph Eur, USPNF). У фармацевтичній 

промисловості використовують три види цукру: сферичний, пресований та 

кондитерський. Цукор сферичний – це приблизно сферичні гранули, які 

містять від 62,5 до 91,5 % цукрози, інше – крохмаль. Розчинність залежить 

від співвідношення цукроза-крохмаль (цукроза добре розчиняється у воді, 

крохмаль – практично не розчиняється в холодній воді). Цукор пресований 

містить від 95 до 98 % цукрози, інше – крохмаль (мальтодекстрин) або 

інвертний цукор. Цукор кондитерський (синоніми: цукрова глазур, цукрова 

пудра) – порошок найдрібнішого помелу, який містить до 95 % цукрози. 

Тальк (ДФУ) – дрібний білий або сірувато-білий із зеленуватим 

відтінком без запаху та смаку кристалічний лускоподібний порошок, м’який, 

жирний і ковзкий на дотик. Він добре адгезивний до шкіри. Практично 
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нерозчинний у розбавлених кислотах, лугах, органічних розчинниках і воді. 

Магнію стеарат (BP, Ph Eur, USPNF, JP) являє собою дрібний порошок 

світло-білого кольору з характерним смаком і слабким запахом стеаринової 

кислоти; практично нерозчинний в етанолі (95 %), етері та воді; помірно 

розчиняється в підігрітих бензині та етанолі (95 %) [127]. 

 

2.3. Методи дослідження 

 

З метою науково-практичного обґрунтування складу і технології 

жувальних таблеток із сухим екстрактом вівса та кверцетином вивчені 

основні фізико-хімічні та фармако-технологічні властивості зразків 

субстанцій. Ці властивості взаємозв’язані та певним чином можуть впливати 

на процес пресування й отримання якісних таблеток. 

Фізико-хімічному дослідженню піддавалися не тільки порошки сухого 

екстракту вівса посівного та кверцетину, але й маса для гранулювання, 

таблетування, а також і самі опрацьовані жувальні таблетки. 

Технологічна характеристика маси, яка гранулюється або таблетується, 

знаходиться в тісному взаємозв’язку з фізико-хімічними властивостями 

порошкоподібних лікарських речовин. Порошки (або гранули) неоднорідні за 

розмірами своїх часток. Через систему сит порошок (або гранули) розділяють 

на фракції. Фракція – це частки, які мають однакові розміри. 

Фракційний (гранулометричний) склад. Випробування проводили 

згідно з ДФУ 1.2 (С. 177) [34]. Розподіл часток порошку або гранул за 

крупністю впливає на такі технологічні властивості сипких матеріалів як 

плинність, пресованість, а також на стійкість і середню масу таблеток. У 

свою чергу, технологічні властивості впливають на ритмічну роботу 

таблеткових машин, стабільність маси одержуваних таблеток, точність 

дозування лікарської речовини, а також на якісні характеристики таблеток 

(зовнішній вигляд, розпадання, стійкість тощо) [96]. 

Фракційний (гранулометричний) склад порошкоподібної маси для 
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одного й того ж препарату непостійний і змінюється в межах одного й того ж 

хіміко-фармацевтичного виробництва. 

Найбільш швидким і зручним методом визначення дисперсності є 

ситовий аналіз. Здрібненість визначають просіюванням 100,0 г 

досліджуваного порошку крізь набір сит із певними номерами (діаметр 

отворів 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 мм) і виражають наступними термінами: грубий 

порошок, середньо-дрібний порошок, дрібний порошок, дуже дрібний 

порошок. Якщо такі терміни не можуть бути використані, здрібненість 

порошку виражають у вигляді відношення маси порошку, який пройшов 

крізь сито (сита), до загальної маси випробуваного порошку у відсотках (м/м) 

[20]. 

За формою та розмірами часток порошки розділяють на ізодіаметричні 

та анізодіаметричні. Перші мають кращу плинність, відносно велику насипну 

масу. Анізодіаметрична форма кристалів зумовлює добре пресування, але 

суттєво знижує плинність, що важливо при виборі схеми виробництва 

таблеток [93]. 

Сучасні методи мікроскопічного дослідження дають можливість 

ідентифікувати кристалічний або аморфний стан порошків, прогнозувати 

механізм взаємодії  часток і структуроутворення в дисперсійних системах. 

Визначення кристалографічних властивостей порошків і гранул 

проводили згідно з ДФУ 1.2 (С. 175) за допомогою методу світлооптичної 

мікроскопії, використовуючи систему візуального аналізу речовин. 

Зображення виводили на монітор комп’ютера з мікроскопа Zeiss, Axioscope 

40. Це дослідження допомогло охарактеризувати форму й поверхню часток, а 

також середній лінійний розмір домінуючих фракцій відповідно до методик, 

розроблених у Державному науковому центрі лікарських засобів [93]. 

Дисперсність порошків оцінювали за сукупністю двох характеристик: 

середнім лінійним розміром кристалів і фракційним складом досліджуваного 

порошку. 

Середній лінійний розмір часток визначали мікроскопічним методом 
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вимірювання не менше 500 часток у 3-5 полях зору з наступним 

обрахуванням і визначенням їх середнього розміру. Для характеристики 

ступеня ізометричності порошків розраховували формфактор за наступною 

формулою: 

 

Д
ШК  = ,          (2.1) 

де Ш – середня ширина часток; 

Д – середня довжина часток. 

 

Відомо, що для ізометричних часток К>0,5 (до 1), для анізометричних – 

К≤0,5. 

Важливим є визначення об’ємних показників порошків: насипний 

об’єм, насипна щільність до усадки, здатність до усадки, об’єм і щільність 

після усадки. 

Насипний об’єм (об’єм до усадки) – випробування проводили згідно з 

ДФУ 1.3 (С. 53) [35] – об’єм 100,0 г порошку, насипаного без ущільнення. 

Насипна (об’ємна) густина (щільність) – це маса одиниці об’єму вільно 

насипаного порошку, залежить від щільності та вологості речовини, форми 

та розміру часток, їх укладання. Дозування таблеткових мас у таблеткових 

машинах здійснюється за об’ємом. Тому важливо знати насипну масу, від 

якої залежить вибір прес-інструмента, тобто діаметра матриці та пуансонів. 

За значенням насипної щільності можна прогнозувати характер 

застосовуваних допоміжних речовин. Субстанції, як правило, легкі, похибка 

вимірювання їх насипного об’єму вища, ніж у важких сипких матеріалів. 

Тому також визначають об’єм і щільність порошків після усадки під час 

механічного струшування. Різниця насипного об’єму сипкого матеріалу й 

об’єму після усадки показує здатність матеріалу до усадки. Визначення таких 

показників проводять на приладі, який складається: 

• з градуйованого циліндра місткістю 250 мл із ціною поділки 2 мл; 
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• струшувального пристрою, який забезпечує 250±15 зіскоків циліндра 

за хвилину з висоти (3±0,2) мм; 

• підставки з тримачем для циліндра. 

У сухий циліндр поміщають без ущільнення 100,0 г випробовуваного 

матеріалу. Якщо це неможливо, беруть наважку випробовуваного матеріалу, 

що має насипний об’єм у діапазоні 50 мл – 250 мл; цю наважку зазначають у 

звіті. Закріплюють циліндр на підставці та фіксують насипний об’єм до 

усадки (V0). Проводять 10, 500, 1250 зіскоків циліндра та фіксують об’єми 

(V10, V500, V1250) з точністю до найближчої позначки. Якщо різниця між V500 і 

V1250 перевищує 2 мл, здійснюють ще 1250 зіскоків циліндра [35]. Здатність 

порошку до усадки визначають як різницю між V10 і V500. 

Насипну щільність (ρн,) та щільність після усадки (ρус) розраховують за 

наступною формулою: 

 
,

2500) 0(1250;V
m

н(ус) =ρ        (2.2) 

де m – маса наважки сипкого матеріалу, г; 

0V  – вихідний об’єм порошку до усадки, мл; 

1250V  – об’єм порошку після 1250 зіскоків, мл; 

2500 V  – об’єм порошку після 2500 зіскоків, мл; 

н ρ  – насипна щільність порошку, г/мл; 

ус ρ  – щільність порошку після усадки, г/мл. 

 

При таблетуванні одними з визначальних технологічних властивостей є 

плинність, пресованість і ковзання, яке дозволяє легко виштовхувати 

таблетку з матриці. 

Плинність (сипкість) – випробування проводили згідно з ДФУ 1.3 

(С. 56) [35]. Цей параметр характеризує здатність матеріалу текти з ємності 

(лійки) у вертикальному напрямку під силою власної ваги за заданих умов і 
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забезпечувати рівномірне заповнення матричного каналу. Матеріал, який має 

погану сипкість у лійці, прилипає до її стінок, що порушує ритм його 

надходження в матрицю. Це призводить до того, що задані маса та щільність 

таблеток будуть коливатися. Плинність порошків є комплексною 

характеристикою, обумовленою дисперсністю та формою часток, вологістю 

мас, гранулометричним складом, коефіцієнтом міжчастинкового та 

зовнішнього тертя, насипною щільністю. Ця технологічна характеристика 

може бути використана при виборі технології таблетування. 

Визначення плинності порошку проводять на пристрої для зняття 

характеристик сипучих матеріалів. 

Для визначення сипучості застосовують наступні методи: швидкість 

плину через насадку; кут природного укосу; показник стисливості або 

коефіцієнт Гауснера; зсувної комірки. 

Контроль швидкості плину матеріалу через насадку вважається одним із 

кращих методів вимірювання сипучості порошку. Проте цей метод 

використовують лише для вільно сипких матеріалів. Швидкість плину через 

насадку звичайно вимірюють як співвідношення маси та часу висипання з будь-

якого різного типу контейнерів (лійок, циліндрів) на спеціальних приладах. 

Важливими експериментальними змінними є: використаний тип контейнера, 

який містить порошок; діаметр і форма використаної насадки; тип матеріалу 

контейнера (метал, скло); діаметр і висота стовпчика порошку; спосіб 

вимірювання швидкості плину. Швидкість плину можна виміряти, 

використовуючи електронні ваги з реєструючим пристроєм (стрічковим 

самописцем, комп’ютером). Швидкість також можна вимірювати в дискретних 

зразках. Для цього зважують 30-100 г порошку з точністю 0,5 % і поміщають без 

ущільнення в контейнер із закритим отвором. Кількість матеріалу залежить від 

його насипної щільності. Відкривають вихідний отвір і фіксують час повного 

висипання зразка. Результат подається як час, необхідний для проходження 100 г 

порошку через насадку з точністю до однієї десятої секунди, або як кількість 

порошку, що проходить через насадку за 1 с з точністю до однієї десятої грама. 
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Іноді для покращення плину з контейнера використовують вібратор. Проте це 

може ускладнити інтерпретацію результатів [121]. 

Непряма характеристика сипкості – кут природного укосу між твірною 

конуса сипкого матеріалу та горизонтальною площиною. Кут природного 

укосу змінюється в широких межах – від 25 до 30° для добре сипких 

порошків, 60-70 ° – для зв’язаних матеріалів. Звідси, чим менший кут укосу, 

тим вища плинність. 

Взаємодія між частинками, які впливають на насипні властивості порошку, 

також позначається на плинності матеріалу. Для вільно плинного порошку 

характерна менша взаємодія між частинками, а значення насипної щільності та 

щільності після усадки будуть близькими. Для менш плинних матеріалів 

спостерігаються значні відмінності між насипною щільністю та щільністю після 

усадки. Тому плинність може бути оцінена за показником стисливості порошку 

та коефіцієнтом Гауснера. Чим більше порошок ущільнюється в циліндрі на 

струшувальному пристрої, тим менша його плинність. 

Спресовуваність – здатність часток порошків або гранул під тиском 

пресування приймати та зберігати визначену форму і розмір. Тобто вона 

показує здатність часток речовини при наявності тиску під впливом 

електромагнітної природи (молекулярних, адсорбційних, електричних сил) 

до взаємного тяжіння та механічного зчеплення (когезії) з утворенням міцної 

структури [96]. 

Знання цієї величини дозволяє прогнозувати типорозміри таблеток 

(підбирати відповідний прес-інструмент), правильно вибирати величину 

тиску пресування для одержання таблеток і підбирати оптимальний склад 

таблеток (допоміжні речовини) та їх технологію. 

Безпосередніх методів визначення спресовуваності немає. Непрямою 

пробою на спресовуваність є визначення стійкості модельної таблетки. Чим 

вища стійкість таблетки, тим кращі спресовуваність і формованість 

таблеткових мас. 

Для визначення спресовуваності матеріалу наважку порошку масою 
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0,3 г або 0,5 г пресують у матриці з діаметром отворів 9 або 11 мм відповідно 

на гідравлічному пресі при тиску 120 МПа. Наважку порошку відважують на 

ручних вагах, поміщають у матрицю, підтримувану на нижньому пуансоні, 

вставляють верхній пуансон. Усю прес-форму поміщають на середину 

плунжера гідравлічного преса та пресують до зазначеного тиску, 

відзначеного на манометрі. Після запресовування таблетку виштовхують з 

матриці нижнім пуансоном на тому самому гідропресі. Отриману таблетку 

зважують на торсійних вагах, висоту вимірюють мікрометром. 

Спресовуваність може бути оцінена за стійкістю таблетки до 

стискання. Стійкість визначають на приладах, які дозволяють вимірювати 

силу, необхідну для руйнування таблеток. Чим вища стійкість таблетки до 

розчавлювання, тим краща спресовуваність і формованість таблеткової маси. 

Встановлено, що для речовин зі стійкістю таблеток до розчавлювання 

понад 70 Н застосовують чисті розчинники для процесу грануляції. Якщо це 

великодисперсні порошки з доброю сипкістю, то їх пресують безпосередньо, 

тобто прямим пресуванням [95]. 

Для речовин зі стійкістю таблеток до розчавлювання 40-70 Н достатньо 

застосування звичайних зв’язувальних речовин, а від 10 до 40 Н – необхідно 

застосування високоефективних зв’язувальних речовин. За результатами 

визначення спресовуваності таблеткових мас роблять висновок про 

технологію таблетування. 

Сила виштовхування таблеток з матриці визначається з метою 

забезпечення виштовхувального зусилля таблеток із матриць. Виникнення 

опору при виштовхуванні обумовлено тертям і зчепленням (адгезією) між 

бічною поверхнею таблетки та стінкою матриці. Із урахуванням величини 

сили виштовхування прогнозують додавання антифрикційних (ковзаючих 

або змащувальних) речовин. 

Для визначення тиску виштовхування наважку порошку масою 0,3 або 

0,5 г пресують у матриці з діаметром отворів 9 або 11 мм відповідно на 

гідравлічному пресі при тиску 120 МПа. Виштовхування запресованої 
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таблетки виконують нижнім пуансоном. При цьому на манометрі преса 

реєструється зусилля, яке виштовхує. 

Втрата маси при висушуванні – проводили згідно з ДФУ 1.4 (С. 39). 

Даний тест є важливим для контролю якості субстанцій, рослинної лікарської 

сировини та деяких готових лікарських засобів. 

Для цього дві наважки порошку масою 1-3 г поміщають у попередньо 

висушені та зважені разом із кришками бюкси. Кожну наважку порошку 

сушать у сушильній шафі при температурі 100-105°С до постійної маси. 

Постійна маса вважається досягнутою, якщо різниця між двома 

наступними зважуваннями після 30 хв висушування та 30 хв охолодження в 

ексикаторі не перевищує 0,01 г. 

За остаточний результат визначення приймають середнє арифметичне 

двох рівнобіжних визначень, обчислених до десятих часток відсотка. 

Розбіжність, яка припускається між результатами двох рівнобіжних 

визначень, не повинна перевищувати 0,5 %. Вологість матеріалів, які 

використовуються для виробництва таблеток, лежить у межах 3-5 %. 

Випробування щодо міцності дозволяє визначити стійкість таблеток до 

розчавлювання за певних умов шляхом вимірювання сили, необхідної для 

руйнування таблеток. 

Визначення міцності на стирання – випробування проводили згідно з 

ДФУ 2.2 (С. 146) [34] на пристрої для визначення стирання таблеток при 

швидкості 20 обертів за хв. У барабан завантажували по 20 заздалегідь 

зважених таблеток. Після 100 обертів барабана таблетки виймали та ретельно 

видаляли пил. Стирання визначали за наступною формулою: 

 

100
почР

кінРпочР
П ×

−
= ,        (2.3) 

де П – стиранність, %; 

Рпоч – маса таблеток до стирання, г; 

Ркін – маса таблеток після стирання, г. 
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Зовнішній вигляд, середню масу таблеток визначали за методикою 

ДФУ 1.2 (С. 335). Відхилення середньої маси таблетки від маси, зазначеної в 

розділі “Склад”, не має перевищувати ±5 %, якщо немає інших зазначень в 

окремій статті. Визначення середньої маси таблетки проводять, як зазначено 

у статті. Таблетування грануляту здійснювали на таблетпресі “XL-100” фірми 

“Korsch” (Німеччина) з подальшим масштабуванням на таблетпресі “XL-200” 

фірми “Korsch” (Німеччина). Отримані таблетки оцінювали за стійкістю 

згідно з вимогами ДФУ 1.0 (С. 161) [32]. 

 

2.4. Виявлення та визначення активних інгредієнтів у таблетках 

жувальних 

 

Ідентифікація сухого екстракту вівса в лікарській формі. Випробування 

проводили методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) 

відповідно до умов ДФУ 1.2 (С. 60) та ДФУ 1.3 (С. 32) згідно з методикою, 

наведеною для кількісного визначення активної речовини. Вміст сухого 

екстракту вівса посівного оцінювали за піком ферулової кислоти. 

На хроматограмі випробувального розчину час утримання піку 

ферулової кислоти має збігатися з часом утримання піку ферулової кислоти 

на хроматограмах розчину порівняння з точністю ±2 %. 

Методику кількісного визначення ферулової кислоти проводили 

методом ВЕРХ. 

Виявлення та визначення ферулової кислоти виконували на рідинному 

хроматографі “Agilent 1100”. 

При проведенні дослідження були застосовані наступні реактиви та 

матеріали: ацетонітрил і метанол для хроматографії; вода високоочищена 

MiliQ; трифтороцтова кислота. Використовувалась хроматографічна колонка 

SunFireTM (Waters), 100х4,6 мм з розміром часток 3,5 мкм (також можливе 

використання аналогічної при даному дослідженні). Швидкість потоку 

1 мл/хв; довжина хвилі детектування 320 нм; об’єм інжектування 100 мкл; 
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температура термостата колонок 25°С. Умови хроматографування наведені в 

табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Умови хроматографування 

 

Час (хв) 
Рухома фаза А 

(% об/об) 

Рухома фаза B 

(% об/об) 
Режим елюювання 

0-1 8 92 Ізократичний режим 

1-20 8→25 92→75 Лінійний градієнт 

20-30 25→100 75→0 Лінійний градієнт 

30-33 100 0 Ізократичний режим 

33-33,5 100→8 0→92 Лінійний градієнт 

42 8 92 Ізократичний режим 

 

Рухома фаза А. 0,05 % (об/об) розчин кислоти трифтороцтової в 

ацетонітрилі. 

Рухома фаза В. 0,05 % (об/об) розчин кислоти трифтороцтової. 

Розчинник. Змішують метанол та воду в співвідношенні (50:50). 

Приготування розчину порівняння. Біля 1,500 г (точна наважка) 

робочого стандартного зразка (РСЗ) сухого екстракту вівса посівного 

поміщають у колбу місткістю 100 мл, додають 50,0 мл розчинника й 

закупорюють. Одержаний розчин перемішують на шейкері до повного 

диспергування, після чого обробляють 30 хв на ультразвуковій бані, 

періодично перемішуючи. Охолоджують розчин до кімнатної температури та 

центрифугують протягом 10 хв зі швидкістю 8000 об/хв. Супернатант 

фільтрують через нейлоновий фільтр (0,45 мкм). 

Приготування випробуваного розчину. Розтирають 20 таблеток 

препарату й переносять наважку порошку, еквівалентну 1500 мг сухого 

екстракту вівса посівного, в колбу місткістю 100 мл, додають 50,0 мл 

розчинника й закупорюють. Отриманий розчин перемішують на шейкері до 
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повного диспергування, після чого обробляють 30 хв на ультразвуковій бані, 

періодично перемішуючи. Охолоджують розчин до кімнатної температури та 

центрифугують протягом 10 хв зі швидкістю 8000 об/хв. Супернатант 

фільтрують через нейлоновий фільтр (0,45 мкм). 

По 100 мкл випробуваного розчину та розчину порівняння 

хроматографують на рідинному хроматографі, досягаючи придатності 

хроматографічної системи. 

Параметри придатності хроматографічної системи розраховують за 

піком ферулової кислоти: 

• орієнтовний час утримування піка ферулової кислоти складає 13 хв; 

• ефективність хроматографічної системи, розрахована за піком 

ферулової кислоти з хроматограм розчину порівняння, має бути не 

менше 2000 теоретичних тарілок; 

• коефіцієнт симетрії піку ферулової кислоти повинен бути не більше 1,5; 

• відносне стандартне відхилення, розраховане для площ піку ферулової 

кислоти, має бути не більше 2,0 %. 

Вміст сухого екстракту вівса (Х) в одній таблетці (у міліграмах) 

розраховують за наступною формулою: 
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де S1 – середнє значення площі піку ферулової кислоти, обчислене з 

хроматограм випробовуваного розчину; 

S0 – середнє значення площі піка ферулової кислоти, обчислене з 

хроматограм розчину порівняння; 

m0 – маса наважки сухого екстракту вівса посівного, взятого для 

приготування розчину порівняння, мг; 

m1 – маса наважки препарату, г; 

b – середня маса таблетки, г. 
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Хроматографічні дослідження, які були проведені методом 

високоефективної рідинної хроматографії, показали, що описані умови 

хроматографування забезпечували достатні селективність та ефективність 

розділення. Приблизний час утримання піку ферулової кислоти складав 13 хв 

(рис. 2.2, 2.3). 

 

 
Рис. 2.2. Хроматограма розчину порівняння. 

 

Час утримання піку ферулової кислоти на хроматограмах 

випробувального розчину має співпадати з часом утримування піку 

ферулової кислоти на хроматограмах розчину порівняння ±2 %. 

Ефективність хроматографічної колонки, розрахована для піку 

ферулової кислоти, була не менше 2000 теоретичних тарілок. 
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Рис. 2.3. Хроматограма випробуваного розчину. 

 
У табл. 2.2 наведені результати досліджень кількісного визначення 

ферулової кислоти в жувальних таблетках. 

Таблиця 2.2 

Кількісний вміст ферулової кислоти в таблетках 

 

Активна 
речовина 

Вміст в 1 
таблетці, мг 

Визначено 

мг % 
метрологічна 

характеристика 
Сухий екстракт 

вівса в 
перерахунку на 

ферулову 
кислоту 

100 

100,227 
99,955 
101,275 

100,23 
99,96 
101,28 

Х=100,49 
S(X)=0,48 
S х =0,4 

ε=±1,11 % 
Х±S х =100,49±1,1 

сер. 100,486 
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Згідно з результатами експериментальних досліджень щодо визначення 

ферулової кислоти, її вміст в 1 таблетці складає 100 мг (при нормі 90,0-

110,0 мг) [121]. 

Ідентифікація кверцетину в лікарській формі. Випробування проводили 

методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) відповідно до 

умов ДФУ 1.2 (С. 60) та ДФУ 1.3 (С. 32) згідно з методикою, наведеною для 

кількісного визначення активної речовини. Вміст кверцетину визначали за 

його піком на хроматограмі. 

На хроматограмі випробувального розчину час утримання піку 

кверцетину має збігатися з часом утримання піку кверцетину на 

хроматограмах розчину порівняння з точністю ±2 %. 

Методику кількісного визначення кверцетину проводили методом 

ВЕРХ. 

Виявлення та визначення кверцетину здійснювали на рідинному 

хроматографі “Agilent 1100”. 

При проведенні дослідження були застосовані наступні реактиви та 

матеріали: ацетонітрил і метанол для хроматографії; вода високоочищена 

MiliQ; трифтороцтова кислота. Використовувалась хроматографічна колонка 

SunFireTM (Waters), 100х4,6 мм з розміром часток 3,5 мкм (також можливе 

використання аналогічної в даному дослідженні); швидкість потоку 1 мл/хв; 

довжина хвилі детектування 330 нм; об’єм інжектування 20 мкл; температура 

термостата колонок 25°С. Умови хроматографування наведені в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Умови хроматографування 

Час (хв) 
Рухома фаза А 

(% об/об) 

Рухома фаза B 

(% об/об) 
Режим елюювання 

0-1 8 92 Ізократичний режим 

1-20 8→25 92→75 Лінійний градієнт 

20-30 25→100 75→0 Лінійний градієнт 

Продовження табл. 2.3 
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Час (хв) 
Рухома фаза А 

(% об/об) 

Рухома фаза B 

(% об/об) 
Режим елюювання 

30-33 100 0 Ізократичний режим 

33-33,5 100→8 0→92 Лінійний градієнт 

42 8 92 Ізократичний режим 

 

Рухома фаза А. 0,05 % (об/об) розчин кислоти трифтороцтової в 

ацетонітрилі. 

Рухома фаза В. 0,05 % (об/об) розчин кислоти трифтороцтової. 

Розчинник. Змішують рухомі фази А й B у співвідношенні 50:50 (об/об) і 

дегазують. 

Приготування розчину порівняння. Точну наважку робочого 

стандартного зразка (РСЗ) кверцетину, еквівалентну 40 мг кверцетину, 

поміщають у мірну колбу місткістю 50 мл, розчиняють у 10 мл метанолу та 

доводять об’єм розчину тим самим розчинником до мітки. 5 мл одержаного 

розчину поміщають у мірну колбу місткістю 50 мл, доводять об’єм розчину 

розчинником до мітки та перемішують. 

Приготування випробовуваного розчину. Розтирають 10 таблеток 

препарату та переносять наважку порошку, еквівалентну 80 мг кверцетину, в 

мірну колбу місткістю 100 мл, додають 20 мл метанолу й обробляють 15 хв на 

ультразвуковій бані, періодично перемішуючи. Охолоджують розчин до 

кімнатної температури та доводять вміст метанолом до мітки. Одержаний 

розчин центрифугують протягом 10 хв зі швидкістю 4000 об/хв. Потім 5 мл 

супернатанта поміщають у мірну колбу місткістю 50 мл, доводять об’єм 

розчину розчинником до мітки та перемішують. Одержаний розчин 

фільтрують через нейлоновий фільтр (0,45 мкм), відкидаючи перші 2 мл 

фільтрату. 

По 20 мкл випробуваного розчину та розчину порівняння 

хроматографують на рідинному хроматографі, досягаючи придатності 

хроматографічної системи. 
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Параметри придатності хроматографічної системи розраховують за 

піком кверцетину: 

• ефективність хроматографічної системи, розрахована за піком 

кверцетину з хроматограм розчину порівняння, має бути не менше 2000 

теоретичних тарілок; 

• коефіцієнт симетрії піку кверцетину повинен бути не більше 1,5; 

• відносне стандартне відхилення, розраховане для площ піку 

кверцетину, має бути не більше 2,0 %. 

Вміст кверцетину (Х) в одній таблетці в міліграмах розраховують за 

наступною формулою: 
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де S1 – середнє значення площі піка кверцетину, розраховане з 

хроматограм випробовуваного розчину; 

S0 – середнє значення площі піка кверцетину, розраховане з 

хроматограм розчину порівняння; 

m0 – маса наважки РСЗ кверцетину, взятого для приготування розчину 

порівняння, мг; 

m1 – маса наважки препарату, мг; 

P – вміст основної речовини в РСЗ кверцетину, взятого для 

приготування розчину порівняння, %; 

b – середня маса таблетки, мг. 

 

Хроматографічні дослідження, які були проведені методом ВЕРХ, 

показали, що описані умови хроматографування забезпечували достатні 

селективність та ефективність розділення. Приблизний час утримання піку 

кверцетину складав 23 хв (рис. 2.4, 2.5). 
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Рис. 2.4. Хроматограма розчину порівняння. 

 

 
Рис. 2.5. Хроматограма випробуваного розчину. 

 
Час утримання піку кверцетину на хроматограмах випробуваного 

розчину має співпадати з часом утримування піку кверцетину на 

хроматограмах розчину порівняння ±2 %. 
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Ефективність хроматографічної колонки, розрахована для піку 

кверцетину, була не менше 2000 теоретичних тарілок. 

В табл. 2.4 наведені результати досліджень кількісного визначення 

кверцетину в опрацьованих таблетках. 

Таблиця 2.4 

Кількісний вміст кверцетину в таблетках 

 

Активна 
речовина 

Вміст в 1 
таблетці, мг 

Визначено 

мг % 
метрологічна 

характеристика 
Кверцетин у 

перерахунку на 
100 % сухої 

речовини 

40 39,873 
40,025 
40,112 

98,06 
100,59 
103,18 

Х=40,3 
S(X)=0,3 
S х =1,5 

ε=±2,2 % 
Х±S х =40,3±2,2 

сер. 40,3 

 
Згідно з результатами експериментальних досліджень щодо визначення 

кверцетину вміст в 1 таблетці складає 40 мг (при нормі 36-44 мг) [121]. 

Висновки до розділу 2 

Обґрунтована методологія створення таблеток жувальних із 

адаптогенною та загальнотонізуючою активністю, що включає такі основні 

етапи дослідження: маркетингові, фармако-технологічні, фізико-хімічні, 

фармакологічні та мікробіологічні. 

Наведено опис активних фармацевтичних інгредієнтів і допоміжних 

речовин, а також методики фармако-технологічних, фізико-хімічних, 

фармакологічних і мікробіологічних досліджень, які необхідні для розробки 

оптимального складу та раціональної технології таблеток жувальних. 

Розроблено методики визначення якісного та кількісного вмісту 

активних фармацевтичних інгредієнтів у таблетках жувальних сухого 

екстракту вівса та кверцетину. 

За матеріалами розділу опубліковано [9, 114]. 
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РОЗДІЛ 3 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ ЩОДО ПРЕПАРАТІВ З АДАПТОГЕННОЮ ТА 

ЗАГАЛЬНОТОНІЗУЮЧОЮ АКТИВНІСТЮ 

 

3.1. Методологія маркетингових досліджень 

 

Методологія маркетингових досліджень суттєво залежить від 

конкретних цілей та завдань маркетингу, що в свою чергу визначаються 

загальною маркетинговою стратегією підприємства, ринковою ситуацією, 

тиском конкурентів тощо. Водночас існують усталені підходи до проведення 

маркетингових досліджень, що виражаються певною послідовністю етапів, 

які в сукупності забезпечують їх належну ефективність. Методологія 

маркетингових досліджень представлена на рис. 3.1 [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Методологія маркетингових досліджень. 

Визначення проблеми, цілей і 
завдань дослідження 

Вибір проекту дослідження 

Визначення методу збору даних 

Збір даних 

Аналіз та інтерпретація даних 

Підготовка та представлення звіту про результати 
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Дослідження об’єктів фармацевтичного ринку може включати аналіз і 

визначення потреби в лікарських засобах, дослідження кон’юнктури та 

сегментації ринку, визначення місткості ринку, дослідження умов 

конкуренції, ціноутворення, вивчення оптимальних способів просування 

лікарських засобів. 

Слід зазначити, що сьогодні на фармацевтичному ринку України вже 

сформовано конкурентне середовище та досягнуто певне насичення 

лікарськими засобами. Водночас ціни на медикаменти в Україні не 

відповідають рівню платоспроможності переважної більшості населення, а 

також обсягу бюджетного фінансування державних закладів охорони 

здоров’я. 

Метою маркетингових методологічних досліджень є виявлення 

можливості пошуку вільної ніші на конкретному ринку, зниження рівня 

невизначеності та комерційного ризику. 

 

3.2. Маркетингові дослідження як спосіб виявлення доступності 

фармацевтичної допомоги для людей 

 

Метою наших досліджень є розробка вітчизняного ЛЗ на основі сухого 

екстракту вівса та кверцетину. Кінцевою метою роботи є отримання 

ефективного лікарського засобу з адаптогенною та загальнотонізуючою 

активністю. Для досягнення поставлених завдань проведено маркетингові 

дослідження вітчизняного ринку адаптогенів і загальнотонізуючих засобів, 

що дозволило скласти уявлення про доступність фармацевтичної допомоги 

для людей, яким необхідно застосування означених препаратів, і можливості 

задоволення їх потреб у лікуванні. 

Спостереження за ситуацією на ринку здійснювалося на підставі контент-

аналізу офіційних джерел інформації про лікарські засоби з адаптогенною та 

загальнотонізуючою активністю: Державний реєстр лікарських засобів України, 

довідник Компендіум, Rx-Index-класифікатор лікарських препаратів. 
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Для маркетингових досліджень нами була використана концепція, 

заснована на поетапному аналізі асортименту препаратів, які мають 

адаптогенну та загальнотонізуючу активність, за наступними ознаками: АТС-

класифікація (анатомо-терапевтично-хімічна класифікація), лікарські форми, 

країна-виробник [50, 59, 81]. 

За результатами досліджень передбачається складання асортиментного 

розуміння цільового сегменту ринку з метою створення нових препаратів і 

задоволення потреб людей у лікарському забезпеченні [42]. 

Промисловістю випускаються різноманітні лікарські форми 

адаптогенів: спиртові настоянки й екстракти, таблетки, капсули, порошки 

тощо. В залежності від походження розрізняють адаптогени: 

• рослинного походження: родіола рожева, женьшень, елеутерокок, 

аралія, астрагал, золототисячник, лимонник, обліпиха, імбир тощо; 

• корисні копалини рослинного походження: гумінові речовини; 

• мінерального походження: мумійо; 

• тваринного походження (в тому числі препарати продуктів 

життєдіяльності тварин): панти північного оленя (цигапан, пантокрин), 

продукти життєдіяльності бджіл (апілак тощо); 

• синтетичні (трекрезан, бендазол тощо). 

За спектром фармакологічної дії адаптогени та загальнотонізуючі 

засоби розподіляються на дві групи (згідно з АТС-класифікацією) [50]. 

Перша – широкого спектра дії. Препарати цієї групи викликають в організмі 

стан неспецифічної підвищеної стійкості: 

• вітаміни (А11); 

• мінеральні добавки (А12); 

• тонізуючі засоби (А13); 

• різні препарати (які діють на нервову систему) (N07ХХ10). 

Друга – вузького спектра дії. Препарати цієї групи формують стан 

специфічної підвищеної стійкості: 

• антигіпоксанти (С01); 
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• антитоксичні (V03); 

• антиоксиданти (R05CB01; M02A X03; А11); 

• геріатричні (А11; V03AB26; J05AX12); 

• біостимулятори (А16АХ10); 

• імуностимулятори (L03AX18 та L03AX21); 

• нестероїдні анаболічні засоби (А14В); 

• амінокислоти та їх похідні (А16АА); 

• інші психостимулюючі та ноотропні засоби (N06BX). 

Для розгляду нами були взяті до уваги препарати, в яких у 

максимальному ступені виражені адаптогенні та загальнотонізуючі 

властивості, а саме: 

• A13 – Загальнотонізуючі засоби; 

• А16АА – Амінокислоти та їх похідні; 

• А16АХ10 – Різні препарати (які впливають на травну систему та 

метаболізм); 

• L03A – Імуностимулятори; 

• N07ХХ10 – Різні препарати (які діють на нервову систему); 

• J05AX12 – Інші противірусні засоби. 

Нами був проведений аналіз препаратів із адаптогенною та 

загальнотонізуючою активністю, представлених на ринку України станом на 

2014 р. [50, 81]. У табл. 3.1-3.6 наведені результати АТС-класифікаційного 

аналізу лікарських засобів вищеозначених груп. 

Таблиця 3.1 

Адаптогени та загальнотонізуючі засоби на фармацевтичному ринку 

України: A13 – Загальнотонізуючі засоби 

 
№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

1 Аралії настоянка флак. 50 мл  Віола ФФ, Україна 

2 Авеол, настоянка флак. 50 мл Луганська обласна 
“Фармація”, Україна 

http://compendium.com.ua/atc/R05%23R05C_B01
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Продовження табл. 3.1 

№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

3 Бальзам “Вігор” пляш. 200 мл, 500 
мл 

Аветра, Україна 

4 Бальзам “Вігор” пляш. 200 мл, 500 
мл 

Аветра-Біолік, Україна 

5 Бефунгін, екстр. рід. 

д/перор. заст.  

флак. 100 мл Татхімфармпрепарати, 

Росія 

6 Біоарон С, сироп флак. 100 мл Фітофарм Кленка, 

Польща 

7 Вівабон, сироп флак. 120 мл Хербіон, Пакістан 

8 Вігор, бальз. д/перор. 

заст. 

пляш. 200 мл, 250 
мл (Rp), 500 мл (Rp); 
флак. 200 мл 

Біолік, Україна 

9 Вітофорс®, еліксир флак. 300 мл, 700 мл ОРС, В’єтнам 

10 Ерготон, настойка флак. 50 мл Луганська обласна 
“Фармація”, Україна 

11 Пантокрин, екстр. рід. 
спирт. 

флак. 50 мл Тернопільська ФФ, 
Україна 

12 Елеутерококу екстр. 
рід. д/перор. заст. 

флак. 50 мл ДКП “Фармацевтична 
фабрика”, Україна 

13 Елеутерококу екстр. 
рід. 

флак. 30 мл, 50 мл Віола ФФ, Україна 

14 Елеутерококу екстр. 

рід. 

флак. полім. 50 мл; 

флак. скл. 50 мл 

Тернофарм, Україна 

15 Елеутерококу екстр. флак. 50 мл Ян Агрофірма, Україна 

16 Елеутерококу екстр. 
рід. спирт. д/перор. 
заст. 

флак. 30 мл, 50 мл ТОВ Євразія, Україна 

17 Елеутерококу екстр. 

рід. спирт. д/перор. 

заст. 

бутлі 20 кг; флак. 50 

мл 

Лубнифарм, Україна 

http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/4074/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/4074/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/4074/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/4074/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/2183/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/0687/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/10786/01/01
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Продовження табл. 3.1 

№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

18 Гербіон® Женьшень, 

капсули 

350 мг, № 30 КРКА, Словенія 

19 Женьшеню настоянка флак. 50 мл ДКП “Фармацевтична 

фабрика”, Україна 

20 Женьшеню настоянка флак. 50 мл, 100 мл Київська ФФ, Україна 

21 Женьшеню настоянка флак. 50 мл Ліки Кіровоградщини, 

Україна 

22 Женьшеню настоянка 

д/перор. заст. 

бутлі 17 кг; флак. 

полім. 50 мл; флак. 

скл. 50 мл 

Лубнифарм, Україна 

23 Геримакс Женьшень, 

таб. в/плів. обол. 

200 мг, № 10, № 30 Акселлус, Данія 

24 Родіоли екстр. рід. флак. 50 мл Біолік, Україна 

25 Тонусин (Tonusin), кр. 

орал., розчин 

фл.-крапельн. 50 мл Herbamed, Ізраїль 

26 Лимонника насіння 

настоянка 

флак. 50 мл, в пачці Луганська ФФ, Україна 

 

Загальнотонізуючі засоби – речовини, які підвищують неспецифічну 

стійкість (опір) організму до різних несприятливих факторів (фізичного, 

хімічного, біологічного та психічного навантаження), при цьому організм 

краще адаптується до змін умов навколишнього середовища. Як видно з 

отриманих результатів, на фармацевтичному ринку України представлено 26 

позицій препаратів зазначеної групи. 

Амінокислоти та їх похідні (А16АА) наведені в табл. 3.2. Амінокислоти 

є основним “будівельним матеріалом” для синтезу специфічних тканинних 

білків, ферментів, пептидних гормонів та інших фізіологічно активних 

сполук. Крім того, амінокислоти утворюють білки, а деякі з них виконують 
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роль нейромедіаторів або є їх попередниками. Нейромедіатори – це хімічні 

речовини, які передають нервовий імпульс із однієї нервової клітини на іншу 

[78]. Таким чином, деякі амінокислоти необхідні для нормальної роботи 

головного мозку. 

Таблиця 3.2 

Адаптогени та загальнотонізуючі засоби на фармацевтичному ринку 

України: А16АА – Амінокислоти та їх похідні 

 
№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

1 Стимол®, пор. шип. 

д/приг. р-ну д/перор. 

заст. 

1 г пак. № 18 Біокодекс, Франція 

2 Стимол®, р-ин д/перор. 

заст. 

1 г/10 мл пак. 10 мл 

№ 18 

Біокодекс, Франція 

3 Стеатель, р-ин д/ін.  200 мг/мл амп. 5 мл 

№ 5 

Профарма-Хелп, 

Греція 

4 Стеатель, р-ин д/перор. 

заст. 

100 мг/мл флак. 

10 мл № 10 

Профарма (MT) – 

Хелп, Греція 

5 Алміба, р-ин д/перор. 

заст.  

100 мг/мл флак. 

10 мл № 10 

Анфарм Хеллас, Греція 

6 Агвантар, р-ин д/перор. 

заст.  

200 мг/мл конт. 

30 мл № 1, 100 мл 

№ 1 

Ерсель Фарма, 

Україна – Шанель 

Медікал, Ірландія 

7 Карніель, р-ин д/перор. 
заст. 

200 мг/мл флак. 
25 мл № 1, 50 мл 
№ 1, 100 мл № 1 

Пік-Фарма, Росія – 
Оліфен, Росія 

8 Глутамінова кислота, 

таб. п/о 

250 мг у бліс. № 10, 

№ 10x3 

Київський вітамінний 

завод, Україна 

 

Амінокислоти сприяють тому, що вітаміни та мінерали адекватно 

виконують свої функції. Деякі амінокислоти безпосередньо забезпечують 

http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/12606/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/6937/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/6937/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/12945/02/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/12945/02/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/6723/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/6723/01/01
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енергією м’язову тканину [78, 128]. 

Як видно з отриманих даних, на фармацевтичному ринку України 

представлено 8 позицій препаратів означеної групи. Слід відзначити, що всі 

ці лікарські засоби синтетичного походження, що зумовлено хімічною 

природою активних фармацевтичних інгредієнтів. 

Асортимент препаратів групи А16АХ10 наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Адаптогени та загальнотонізуючі засоби на фармацевтичному ринку 

України: А16АХ10 – Різні препарати (які впливають на травну систему 

та метаболізм) 

 

№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

1 Апілак, таб. сублінг. 10 мг № 25 Гріндекс, Латвія 

2 Бероз, настоянка 

д/перор. заст. 

бан. 100 мл № 1; 

пляш. 500 мл № 1 

Біолік, Україна 

3 Верона, капс. № 20, № 60 Хербіон, Пакістан 

4 Алое екстр. рід. 1 мл амп., № 10 Біофарма, Україна 

5 Алое екстр. рід. д/ін. 

Дарниця 

1 мл амп., в пачці, 

№ 10 

Дарниця, Україна 

6 Мумійо, суп. ректал. 0,2 г стріп, № 10 Монфарм, Україна 

7 Горобини чорноплідної 
плоди 

150 г пачка, з внутр. 
пакетом 

ЗАТ “Ліктрави”, 
Україна 

8 Шипшини плоди 100 г пачка, з внутр. 
пакетом 

Панацея, Україна 

9 Гематоген, плитка плівка п/п Натур+, Україна 

 
Як видно з отриманих даних, на фармацевтичному ринку України 

представлено 9 позицій препаратів означеної групи. Всі лікарські засоби 

природного походження. Треба звернути увагу, що виробниками 

вищезазначених лікарських засобів виступають як вітчизняні, так і 

закордонні виробники. 

http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/4346/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/9023/01/01
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Імуностимулятори – речовини, які стимулюють неспецифічну 

резистентність організму й імунітет (гуморальні та клітинні імунні реакції). В 

літературі термін “імуномодулятор” часто використовується як синонім 

терміну “імуностимулятор”. Препарати з групи L03A Імуностимулятори 

наведено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Адаптогени та загальнотонізуючі засоби на фармацевтичному ринку 

України: L03A Імуностимулятори 

 

№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

1 Ехінацеї пурпурної 

екстракт рідкий 

флак. 30 мл, 50 мл  Лубнифарм, Україна 

2 Ехінацея, екстр. рід. 

д/перор. заст. 

флак. 50 мл Євразія, Україна 

3 Іммунал®, кр. д/перор. 

заст. 

флак. 50 мл Сандоз Фарма – Лек, 

Швейцария 

4 Імуно тайсс, кр. 

д/перор. заст. 

флак. 50 мл Др. Тайсс Натурварен, 

Німеччина 

5 Ехінал, настоянка флак. 50 мл Тернофарм, Україна 

6 Ехінацеї настоянка флак. 50 мл Віола ФФ, Україна 

7 Ехінацеї настоянка флак. 40 мл Київська ФФ, Україна 

8 Ехінацеї настоянка флак. 40 мл Ян Агрофірма, Україна 

9 Ехінацеї пурпурової 

кореневищ з коренями 

настоянка 

флак. 40 мл Ліки Кіровоградщини, 

Україна 

10 Ехінацеї пурпурової 

настоянка 

флак. 50 мл; флак.-

крап. 25 мл 

Тернофарм, Україна 

11 Ехінацеї пурпурової 
кореневищ з коренями 
свіжих настоянка 

флак. 40 мл ДКП “Фармацевтична 
фабрика”, Україна 
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Продовження табл. 3.4 

№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

12 Ехінацеї пурпурової 

настоянка 

флак. скл. 40 мл, 

50 мл, 100 мл 

Кілафф, Україна 

13 Ехінацеї пурпурової 

настоянка 

флак. 50 мл  Луганська обласна 

“Фармація”, Україна 

14 Ехінацин® Мадаус 

Капсети, паст. 

бліс. № 10x2 Мадаус-Капсоїд 

Фарма, Німеччина 

15 Ехінацин® Мадаус 

рідина д/перор. заст. 

флак. 50 мл, 100 мл Мадаус, Німеччина 

16 Ехінацея-астрафарм, 

таб.  

100 мг бліс. № 10x2 Астрафарм, Україна 

17 Ехінацея-ратіофарм, 

таб. 

100 мг № 20 № 50 Ратіофарм-Меркле, 

Німеччина 

18 Імуноплюс, таб. 100 мг бліс. № 10x2 Київський вітамінний 

завод, Україна 

19 Іммунал®, таб. 80 мг бліс. № 10x2 Сандоз Фарма, 

Швейцарія – 

Біонорика, Німеччина 

20 Іммунал®, кр. д/перор. 

заст. 

фл. 50 мл Сандоз Фарма, 

Швейцарія 

21 Ехінацея-Лубнифарм, 
таб. в/о 

100 мг бліс. № 10x2 
№ 10x3 

Лубнифарм, Україна 

22 Імуно Тайсс, таб. 
д/смок. 

бліс. № 12x1 Др. Тайсс Натурварен, 
Німеччина 

23 Імуно-тон®, сироп бан. 100 мл; флак. 
100 мл, 200 мл 

Галичфарм, Україна 

 

Як видно з отриманих даних, на фармацевтичному ринку України 

представлено 23 позиції препаратів означеної групи. Всі лікарські засоби 

природного походження. 
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В табл. 3.5 представлені препарати з групи N07ХХ10 – Різні препарати 

(які діють на нервову систему). 

Таблиця 3.5 

Адаптогени та загальнотонізуючі засоби на фармацевтичному ринку 

України: N07ХХ10 – Різні препарати (які діють на нервову систему) 

 

№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

1 Антифронт, капс. № 30 Береш Фарма, 
Угорщина 

2 Антифронт, кр. д/перор. 
заст. 

флак.-кр. 30 мл № 1 Береш Фарма, 
Угорщина 

3 Цитофлавін, конц. 
д/приг. р-ну д/інф. 

амп. 10 мл № 5 
№ 10 

Полісан, Росія 

4 Цитофлавін, таб. в/о 

киш./розч. 

бліс. № 10x5 Полісан, Росія 

5 Гліцисед, табл. 100 мг, № 50 Артеріум, Україна 

6 Енеріон®, табл. в/о 200 мг, № 20 Servier, Франція 

 

На фармацевтичному ринку України препарати даної групи 

представлені 6 позиціями. Проте всі вони, окрім одного препарату (Гліцисед) 

закордонного виробництва. 

Група J05AX12 – Інші противірусні засоби (табл. 3.6) представлені 3 

препаратами природного походження українського виробництва (Екофарм). 

Таблиця 3.6 

Адаптогени та загальнотонізуючі засоби на фармацевтичному ринку 

України: J05AX12 – Інші противірусні засоби 

 

№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

1 Протефлазід®, кр. фл. пласт. 30 мл; 

фл. скл. 30 мл 

Екофарм, Україна 

 

http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/1684/02/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/9949/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/5449/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/5449/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/5449/02/01
http://compendium.com.ua/makers/202/118217/korporatsija-arterium
http://compendium.com.ua/makers/83/182/servier
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Продовження табл. 3.6 

№ Торгова назва Форма випуску Виробник/Країна 

2 Флавозид®, сироп фл. скл. 60 мл, 

100 мл, 200 мл з 

дозув. ємн.; 

фл. пласт. 60 мл, 

100 мл, 200 мл з 

дозув. ємн. 

Екофарм, Україна 

3 Імунофлазід®, сироп флак. пласт. 50 мл, 

125 мл; флак. скл. 

50 мл, 125 мл 

Екофарм, Україна – 

Луганська обласна 

“Фармація”, Україна 

 

Таким чином, у вищенаведених табл. представлені препарати (75 

позицій), які виявляють адаптогенні та загальнотонізуючі властивості (з 

урахуванням усіх форм випуску). 

В подальшому нами проведено дослідження співвідношення форм 

випуску препаратів із адаптогенною та загальнотонізуючою активністю на 

фармацевтичному ринку України (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Співвідношення форм випуску лікарських засобів із 

адаптогенною та загальнотонізуючою активністю. 

http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/5510/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/5510/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/5510/01/01
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Як видно з представлених даних, номенклатура рідких лікарських форм 

складає 69 % від загальної маси препаратів даної групи. В меншій кількості 

присутні тверді (28 %) та ін’єкційні (3 %) лікарські форми. Слід зазначити, 

що серед зареєстрованих лікарських засобів зустрічаються препарати у формі 

фітозборів, які також проявляють загальнотонізуючу й адаптогенну 

властивості. 

Результати аналізу співвідношення видів рідких лікарських форм у 

досліджуваній фармакологічній групі представлені на рис. 3.3. 

 

 
Рис. 3.3. Співвідношення рідких лікарських засобів із адаптогенною та 

загальнотонізуючою активністю. 

 

Як видно з отриманих даних, лідируючу позицію серед номенклатури 

рідких лікарських форм досліджуваної фармакологічної групи займають 

настоянки. Необхідно відмітити, що настоянки містять спирт, що, в свою 

чергу, зменшує кількість пацієнтів, яким потрібні лікарські засоби цієї 

терапевтичної групи. Тому цей факт ще раз доводить, що вітчизняний 

фармацевтичний ринок потребує збільшення різноманітності лікарських 

форм, які зможуть задовольнити потреби більшої кількості хворих. 
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Також нами був проведений порівняльний аналіз співвідношення форм 

твердих лікарських засобів даної групи з групи препаратів. Результати цього 

дослідження представлені на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Тверді лікарські форми препаратів із адаптогенною та 

загальнотонізуючою активністю: 

1 – капсули, 

2 – таблетки, 

3 – порошки, 

4 – супозиторії, 

5 – інші. 

 

Отримані дані свідчать про переважаючу більшість таблеток серед 

представлених твердих лікарських форм. Але слід зазначити, що серед них 

відсутні жувальні таблетки. 

Проведений нами аналіз фармацевтичного ринку України показав, що 

асортимент препаратів із адаптогенною та загальнотонізуючою активністю 

широкий і різноманітний. Здебільшого препарати фармакологічної групи, яка 
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вивчається, рослинного походження та випускаються вітчизняною 

промисловістю в рідкій формі (настоянки, екстракти тощо). Вони займають 

великий сегмент ринку і мають стабільний попит. Слід зазначити, що ці 

лікарські форми не завжди зручні в застосуванні та існує вірогідність 

помилки в дозуванні. 

Проте, вивчаючи асортимент вітчизняних препаратів, робимо висновок, 

що він у більшості випадків дублюється, чим створює сприятливі умови для 

розширення частки імпорту на ринку за рахунок нових або вже відомих 

препаратів у різних формах випуску. Так, наприклад, рідкий екстракт 

елеутерококу випускають шість вітчизняних виробників, а саме ДКП 

“Фармацевтична фабрика”, ФФ Віола, Тернофарм, Агрофірма Ян, ТОВ 

Євразія та Лубнифарм; настоянку женьшеню продукують чотири виробника: 

ДКП “Фармацевтична фабрика”, Київська ФФ, Ліки Кіровоградщини та 

Лубнифарм. Тому в подальшому нами проаналізовано розподіл препаратів за 

країною-виробником та проведено порівняльний аналіз щодо їх 

співвідношення (без урахування препаратів, які дублюються). Дані наведено 

на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Співвідношення препаратів із адаптогенною та 

загальнотонізуючою активністю за країною-виробником. 

 

Як видно з отриманих даних, вітчизняні препарати даної групи 

складають 47 % українського фармацевтичного ринку адаптогенів і 
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загальнотонізуючих засобів, тобто займають меншу частину в порівнянні з 

імпортними препаратами (53 %) досліджуваної групи. 

Нами виконано розподіл препаратів за формами випуску окремо серед 

імпортних і вітчизняних (рис. 3.6, 3.7). 

 
Рис. 3.6. Співвідношення форм випуску препаратів імпортного 

виробництва. 

 

 
Рис. 3.7. Співвідношення форм випуску препаратів вітчизняного 

виробництва. 

 

З викладених даних можна зробити висновок, що номенклатура 

імпортних препаратів, на відміну від вітчизняних, складається з більшого 
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розмаїття лікарських форм, тобто засоби для ін’єкційного застосування 

присутні тільки серед номенклатури досліджуваної фармакологічної групи 

імпортних препаратів. Слід зазначити, що серед номенклатури вітчизняних 

препаратів досліджуваної групи існує препарат у формі супозиторіїв 

(Мумійо) та плитки (Гематоген). 

Як відомо, вартість імпортних препаратів набагато перевищує ціну 

вітчизняних лікарських засобів і не всі хворі можуть дозволити собі 

придбання дорогих ліків. Враховуючи нестабільність економічної ситуації, 

особливо важливим є розширення доступності фармацевтичної допомоги 

шляхом розробки нових препаратів із адаптогенною та загальнотонізуючою 

активністю для вітчизняного фармацевтичного виробництва з метою 

розширення їх асортименту. 

Виробничі потужності фармацевтичних підприємств України 

дозволяють задовольнити потребу населення в недорогих і достатньо якісних 

ліках, але, на жаль, вітчизняні препарати істотно програють імпортним за 

низкою споживчих властивостей зручність застосування, розмаїття форм 

випуску та дозування, оформлення, упакування. Проте, зважаючи на важку 

економічну ситуацію, невисока ціна вітчизняних препаратів є визначальною 

для широких верств населення. 

Важливим аспектом фармацевтичної науки і практики є не тільки 

створення нових лікарських засобів, але й удосконалення існуючих. У цьому 

аспекті наші дослідження спрямовані на удосконалення такого відомого 

препарату як Квертин (Quertin) (ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ”) з метою 

розширення лінійки препаратів із кверцетином, представленої в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Препарати з кверцетином 

 

Торгова назва Форма випуску Виробник 

Кверцетин, гран. 40 мг/г, пак. 1 г № 1, 2 г 

№ 1 

Борщагівський 

ХФЗ, Україна 

http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/0119/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/0119/01/01
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Продовження табл. 3.7 

Торгова назва Форма випуску Виробник 

Корвітин®, ліоф. 

д/приг. р-ну д/ін. 

500 мг, флак. № 5 Борщагівський 

ХФЗ, Україна 

Квертин, таб. д/жув. 40 мг, бліс. № 10x3; конт  

№ 90 

Борщагівський 

ХФЗ, Україна 

 

Препарат Квертин був створений на основі гранул кверцетину з метою 

покращення зручності застосування. До складу препарату, крім кверцетину в 

якості АФІ, входять наступні допоміжні речовини: пектин, глюкози 

моногідрат, цукроза, ароматизатор апельсин, магнію стеарат, тальк. 

Набір допоміжних речовин обґрунтований не тільки з технологічного 

боку, але ще й доказом того, що кверцетин краще за все засвоюється у 

поєднанні з пектином і нерозчинними олігосахаридами [117]. 

Таким чином, підсумовуючи результати проведених досліджень щодо 

вивчення фармацевтичного ринку України на наявність препаратів із 

адаптогенною та загальнотонізуючою активністю, можна зробити висновок, 

що наявні доцільність та, в деякій мірі, необхідність створення препарату 

зазначеної фармакологічної дії рослинного походження в твердій лікарській 

формі (жувальні таблетки). 

Препарат природного походження з кверцетином та екстрактом вівса 

посівного може зайняти важливе місце в реалізації стратегії 

фармакопрофілактики хронічного стресу та розкрити нові можливості 

застосування препаратів кверцетину. 

Висновки до розділу 3 

Маркетинговими дослідженнями встановлено, що в максимальному 

ступені адаптогенні та загальнотонізуючі властивості виражені в лікарських 

засобах у таких класифікаційних групах: A13, А16АА, А16АХ10, L03A, 

N07ХХ10, J05AX12. 

Співвідношення форм випуску препаратів із адаптогенною та 

http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/8914/01/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/0119/02/01
http://www.rxindex.info/drlz.aspx?RegNo=UA/0119/02/01
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загальнотонізуючою активністю показало переважання означених лікарських 

засобів у формі настоянок у кількості 34 %. 

Проаналізовано розподіл препаратів за країною-виробником і 

проведено порівняльний аналіз їх відсоткового співвідношення. Встановлено, 

що імпортні препарати досліджуваної групи (53 %) переважають вітчизняні 

(47 %). 

Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України щодо 

лікарських засобів групи загальнотонізуючих та адаптогенів показали 

доцільність та, в деякій мірі, необхідність створення препарату зазначеної 

фармакологічної дії рослинного походження в твердій лікарській формі. 

За матеріалами розділу опубліковано [10, 31, 76]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА РОЗРОБКА 

ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ЖУВАЛЬНИХ 
 

4.1. Вивчення фізико-хімічних властивостей сухого екстракту вівса 

для розробки таблеток жувальних і контроль якості готового 

продукту 

 

Виробництво таблеток розпочинається з вивчення властивостей 

вихідних лікарських речовин, які багато в чому визначають раціональний 

спосіб таблетування та вибір асортименту і кількості допоміжних речовин. Як 

вихідні матеріали застосовують сипучі речовини у вигляді порошкоподібних 

(розмір часток 0,2 мм) або гранульованих (розмір часток від 0,2 до 3 мм) форм. 

Для розробки раціональних технологічних параметрів і режимів 

одержання таблеток жувальних нами були вивчені кристалографічні 

характеристики та технологічні властивості сухого екстракту вівса. 

Субстанція сухого екстракту – це жовтувато-коричневий порошок із 

характерним смаком і запахом. Кристалографічні властивості порошку 

екстракту були вивчені за допомогою методу світлооптичної мікроскопії з 

використанням системи візуального аналізу речовин. Зображення виводили 

на монітор комп’ютера з мікроскопа Zeiss, Axioscope 40. Результати 

мікрофотозйомки часток порошку екстракту представлені на рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1. Результати мікрофотозйомки часток порошку сухого 

екстракту вівса. 
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Дослідження форми та розміру часток порошку встановило, що 

субстанція має полідисперсну кристалічну систему, а самі кристали 

неправильної багатогранної форми, що відповідає анізодіаметричній 

формі. Аналіз не дозволив виділити визначальний геометричний розмір 

часток, що дозволяє віднести субстанцію до полідисперсних. Це, в свою 

чергу, може свідчити про незадовільну плинність порошку та 

прогнозувати введення допоміжних речовин із групи наповнювачів і 

лубрикантів. 

 

4.2. Дослідження фармако-технологічних властивостей сухого 

екстракту вівса 

 

Із всіх параметрів, які визначають властивості матеріалу для 

таблетування, найбільш повно його поведінку при пресуванні 

відображають насипна маса, плинність, ступінь ущільнення та 

пресованість. 

Насипна маса й об’ємна щільність кількісно характеризують 

здатність порошку до заповнення одиниці об’єму та залежать від питомої 

маси, дисперсності, форми та характеру поверхні часток порошку. 

Плинність є комплексною характеристикою порошку та залежить від 

об’ємних характеристик і разом з ними впливає на рівномірність 

заповнення матриці. Зі збільшенням насипної маси поліпшується 

плинність порошку, що чітко прослідковується при аналізі 

експериментальних даних. Велике значення для плинності та 

пресованості має вміст вологи в матеріалі. Підвищення вологи матеріалу 

різко знижує його плинність за рахунок утворення масивних 

адсорбційних шарів на частках, підвищує їх адгезивні властивості один 

до одного та до поверхонь, з якими вони контактують. Тому при виборі 

наповнювачів необхідно звернути увагу на використання речовин, які 

поліпшують плинність з нормованим вологовмістом. 
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Нами вивчались властивості сухих екстрактів вівса від двох 

виробників, а саме Naturex (Франція) та Evear (Франція). Результати 

дослідження представлені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Характеристики екстрактів вівса 

 

Параметр 

Виробник 

Naturex 

Avena Sativa PE 10:1 

Ref: ED 161656 

C361/037/A12 

Evear 

Oat dry extract 

Avena Satsva herb extract 

10:1 

Batch №K2417502 

Втрата в масі при 

висушуванні, % 
3,92 4,68 

Насипний 

об’єм 

V0, мл 104 96 

V10, мл 98 90 

V500, мл 80 72 

V1250, мл 78 70 

Насипна 

щільність 

Ρ0, г/см³ 0,480 0,520 

Ρ10, г/см³ 0,514 0,560 

Ρ500, г/см³ 0,630 0,690 

Ρ1250, г/см³ 0,630 0,710 

Плинність, г/с 3,76 (d 10) 
2,16 (d 10) 

5,08 (d 15) 

 

Обидва зразки мають досить задовільні характеристики, але нами був 

обраний найоптимальніший – від виробника Naturex. Подальші наші 

дослідження були проведені саме з цим зразком. Отже, результати аналізу 

фармако-технологічних властивостей субстанції сухого екстракту вівса 

наведені в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Показники фармако-технологічних властивостей порошку сухого 

екстракту вівса (n=5; p≤0,05) 

 

Параметри Дані дослідження 

V0, насипний об’єм до усадки, мл 104,0±0,02 

V0, насипний об’єм після усадки, 10 зіскоків, мл 98,0±0,06 

V500, насипний об’єм після усадки, 500 зіскоків, мл 80,0±0,05 

V1250, насипний об’єм після усадки, 1250 зіскоків, мл 78,0±0,04 

Насипна щільність до усадки, m/V0, г/см³ 0,480±0,02 

Насипна щільність після усадки, m/V10, г/см³ 0,514±0,06 

Насипна щільність після усадки, m/V500, г/см³ 0,630±0,04 

Насипна щільність після усадки, m/V1250, г/см³ 0,630±0,06 

Плинність, с/100 27,0±0,04 

Втрата в масі при висушуванні, % 3,92±0,04 

 

Як видно з наведених даних, сухий екстракт вівса посівного 

відноситься до слабкоплинних матеріалів. Значний вплив на плинність і 

пресованість порошків (гранулятів) має вміст вологи в матеріалі та розмір 

часток. 

Отримані дані досліджень фармако-технологічних властивостей 

порошку екстракту дозволяють прогнозувати склад і кількість допоміжних 

речовин для розробки препарату в формі жувальних таблеток. 

 

4.3. Дослідження фізико-хімічних і фармако-технологічних 

параметрів кверцетину 

 

Розробка лікарських препаратів із застосуванням природних 

біофлавоноїдів, зокрема кверцетину, є перспективним напрямом розширення 

лікарського арсеналу засобів політропної дії. Кверцетин має різнобічні 
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фармакологічні характеристики (протизапальну, антиоксидантну, 

радіопротекторну дії), виявляє елементи кардіо-, нефро-, гастро- та 

хондропротекції [74]. 

За даними фахової літератури з питань експериментальних клінічних 

досліджень прийом кверцетину значно покращує терапію ряду захворювань 

серцево-судинної, ендокринної, гастроентерологічної та урологічної систем, 

а також онкологічної патології. Результати досліджень підтверджують 

доцільність застосування кверцетину як монопрепарату або в складі 

комплексного лікарського засобу під час хронічного перебігу хвороби [128]. 

Розробка складу та технології препарату прямо залежить від 

визначення фізико-хімічних характеристик речовин, які введені до складу 

препарату, вони й визначають вид лікарських форм, допоміжні речовини, 

спосіб отримання [48]. 

Нині FDA прийнято систему біофармацевтичної класифікації ліків 

[128] для прогнозування біодоступності при пероральному вживанні. Ця 

система заснована на використанні співвідношень параметрів розчинності та 

проникності стінок шлунково-кишкового тракту. Розчинність класифікована 

на основі стандартів Фармакопеї США (USP) [71, 130]. Так, лікарську 

речовину вважають добре розчинною, коли її максимально дозволена доза 

розчиняється в <250 мл води в діапазоні рН 1,0-7,5. 

Класифікація біодоступності зі шлунково-кишкового тракту заснована 

на порівнянні з внутрішньовенною ін’єкцією. Вважають, що лікарська 

речовина має високу біодоступність, якщо ~>90 % її дози потрапляють у 

кровоток при пероральному введенні. Основні класи лікарських речовин за 

критеріями “проникність стінок шлунково-кишкового тракту – розчинність”: 

• клас I – високі проникність і розчинність. Ці сполуки добре 

всмоктуються, швидкість абсорбції, як правило, більша, ніж виведення; 

• клас II – висока проникність, низька розчинність. Біодоступність таких 

продуктів обмежена швидкістю розчинення (кінетичний бар’єр) і 

розчинністю (термодинамічний бар’єр). До цього класу належать 
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~>30 % препаратів; 

• клас III – низька проникність, висока розчинність. Низька швидкість 

абсорбції обмежує проникнення в кровоток, але препарати 

розчиняються дуже швидко; 

• клас IV – низькі проникність і розчинність. Ці сполуки мають низьку 

біодоступність. Зазвичай вони погано поглинаються слизовою 

оболонкою кишечника. До цього класу належать ~10 % ліків, які вже 

випускаються та знаходяться на етапі розробки. 

У зв’язку з цим ЛР, які належать до II і IV класів, потребують 

технологій підвищення водорозчинності. Ці класи становлять до 50 % 

лікарських речовин, які випускаються та розробляються в фармацевтичній 

промисловості [71, 130]. 

Було проведено дослідження розчинності, температури плавлення, 

щільності з використанням методик Державної фармакопеї України при 

температурі 25°С [34]. Косинус кута змочування вивчали за динамікою 

проникнення рідини в ущільнену речовину протягом 10 хв. 

Кверцетин погано розчиняється в кислих та основних середовищах, в 

етанолі та воді очищеній. За результатами дослідження належить до IV класу 

за біодоступністю, що дає можливість стверджувати про доцільність 

підвищення розчинності цієї субстанції. Вивчення змочування кверцетину 

показало, що речовина майже не змочується водою – cоs кута змочування 

наближається до 0 (0,25), незначно спиртом етиловим – cоs кута 

змочування =0,45. Розчинність кверцетину в гідрофільних розчинниках 

наведена в табл. 4.3 [48]. 

Таблиця 4.3 

Розчинність кверцетину в гідрофільних розчинниках 

 

Розчинник Показник, г/100 мл 

Етанол 0,345±0,023 

Вода очищена рН=3 3,563±2,630 
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Продовження табл. 4.3 

Розчинник Показник, г/100 мл 

Вода очищена рН=8 3,266±3,010 

Вода очищена рН=7 0,435±0,012 

 

Як результат проведених досліджень можна зазначити те, що 

кверцетин не розчинний в етанолі; мало розчинний у воді з рН 3 та 8; майже 

не розчинний у воді з рН 7. 

Визначення температури плавлення засвідчило, що кверцетин є 

термостабільним порошком (Тплав=302°С), тому зміни фізико-хімічних 

властивостей під час механічної та фізичної дій не відбуватимуться. 

Значення щільності (1,478 г/см3) дає можливість прогнозувати створення 

конгломератів частинок субстанції. 

У складі розроблюваного лікарського засобу, окрім діючої речовини у 

вигляді сухого екстракту вівса, є друга діюча речовина (кверцетин). Тому 

наступним етапом нашої роботи стало вивчення фармако-технологічних 

властивостей даної речовини для отримання якісної лікарської форми. Дані 

представлені в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Показники фармако-технологічних властивостей порошку кверцетину 

(n=5; p≤0,05) 

 

Параметри 
Результати 

дослідження 

V0, насипний об’єм до усадки, мл 191,57±0,02 

V0, насипний об’єм після усадки, 10 зіскоків, мл 143,68±0,06 

V500, насипний об’єм після усадки, 500 зіскоків, мл 125,0±0,05 

V1250, насипний об’єм після усадки, 1250 зіскоків, мл 122,54±0,04 

m/V0, насипна щільність до усадки, г/см³ 0,261±0,02 
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Продовження табл. 4.4 

Параметри 
Результати 

дослідження 

m/V10, насипна щільність після усадки, г/см³ 0,348±0,06 

m/V500, насипна щільність після усадки, г/см³ 0,400±0,04 

m/V1250, насипна щільність після усадки, г/см³ 0,408±0,03 

Плинність, с/100 18,50 ±0,04 

Втрата в масі при висушуванні, % 4,95±0,03 

 

Проведені дослідження демонструють такі властивості кверцетину, як 

достатні плинність і здатність до ущільнення. 

Ґрунтуючись на результатах проведених досліджень щодо 

властивостей діючих речовин досліджуваного лікарського засобу, можна 

прогнозувати шляхи отримання напівпродукту й якісного готового продукту 

при виробництві жувальних таблеток. 

 

4.4. Обґрунтування умов проведення процесу грануляції 

 

Відомий препарат “Квертин” (ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ”) має 

в своєму складі наступні допоміжні речовини: пектин, глюкози 

моногідрат, сахароза, ароматизатор апельсиновий, магнію стеарат, тальк 

[50]. Таким чином, при розробці складу допоміжних речовин ми 

спиралися на якісний склад препарату Квертин, бо він оптимальний для 

даної лікарської форми. Слід зазначити, що науково обґрунтований вибір 

допоміжних речовин є однією з найважливіших умов отримання 

жувальних таблеток із максимальною терапевтичною активністю та 

мінімальною побічною дією. 

Нами було створено три серії таблеткових мас із екстрактом вівса та 

кверцетином, при цьому перелік допоміжних речовин залишався ідентичним 

такому в Квертині, але їх кількісний вміст варіювався (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Склад таблеткових мас 

 

Компоненти таблеткових 

мас 

Кількісний склад 

кількість, % кількість на таблетку, г 

склад 

1 2 3 1 2 3 

Кверцетин у перерахунку 

на 100 % сухої речовини 
3,64 4,00 4,00 40,00 40,00 40,00 

Сухий екстракт вівса 9,09 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 

Пектин цитрусовий 36,36 40,00 30,00 400,00 400,00 300,00 

Глюкози моногідрат 33,05 26,35 36,35 363,50 263,50 363,50 

Цукор пресований 14,55 16,00 16,00 160,00 160,00 160,00 

Ароматизатор 

порошковий (апельсин) 
0,14 0,15 0,15 1,50 1,50 1,50 

Тальк 2,73 3,00 3,00 30,00 30,00 30,00 

Магнію стеарат 0,44 0,50 0,50 5,00 5,00 5,00 

Усього 100,0 100,0 100,0 1100,0 1000,0 1000,0 

 

Гранулювання отриманих таблеткових сумішей проводилось за 

допомогою сушарки-гранулятора псевдозрідженого шару Unilab-5-DJ фірми 

Huttlin (Німеччина) з форсунками в кількості 2 з діаметром 1,2 мм. Тип 

фільтрів – рукавний, кількість – 5. 

Гранулювання в псевдозрідженому шарі дозволяє поєднувати 

операції змішування, грануляції, сушки та обпудрювання в одному 

устаткуванні [95, 96]. Тому спосіб грануляції в псевдозрідженому 

шарі все частіше застосовується в сучасній фармацевтичній 

промисловості. 

В якості зволожуючої речовини нами використовувався цукровий 

сироп. Опис характеристик зволожувача наведений в табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6 

Характеристики зволожувача 

 

Компонент Суха частина, % Вага, г 

Цукор пресований 37,50 480,00 

Вода  800,00 

 

Процес гранулювання таблеткових сумішей здійснювався в умовах, 

згідно з якими контролюються наступні параметри: час проведення 

процесу грануляції взагалі та кожного кроку окремо; вологість та 

температура вхідного повітря; температура продукту; тиск розпилення 

зволожувача; температура та тиск мікроклімату; витрата зволожувача та 

повітря (табл. 4.7). 

Слід зазначити, що в процесі проведення грануляції сумішей задані 

параметри корегувалися. А саме варіювалася витрата зволожувача. В процесі 

розробки технологічного процесу отримання жувальних таблеток ми 

намагалися оптимізувати такий параметр, як порядок уведення речовин у 

технологічний процес. 

Тому при гранулюванні складу № 1 ми вводили екстракт вівса до маси 

на стадії змішування грануляту з ароматизатором перед стадією 

обпудрювання. Але екстракт вівса давав неоднорідність кольору; також через 

збільшену масу наважки наповнюваність матриці була на межі. 

При гранулюванні складу № 2 відмічалась збільшена витрата 

зволожувача. Також маса “підвисала”, виникала необхідність її підсушувати, 

через що було багато втрат. У результаті утворювались агломерати 

неправильної форми з гіршою плинністю. 

В процесі гранулювання складу № 3 був отриманий гранулят з гарними 

плинністю та спресованістю. 

 



  

Таблиця 4.7 

Параметри проведення процесу гранулювання 

 

Процес Крок 
Час 

Темпера 

тура 

вхідного 

повітря 

Темпера 

тура 

вихідного 

повітря 

Темпера

тура 

продук 

ту 

Період 

очищення 

фільтрів 

Тиск 

розпи 

лення 

Тиск 

мікро 

клімату 

Витрата 

зволожу 

вача 

Витра 

та 

повітря 

Вологість 

вихідного 

повітря 

хв °C °C °C 
кількість 

разів Бар Бар % г/хв м³/год % 

Прогрів 1 5 40,4 37,2 39,1 1 0,10 0,05 – – 120 12,0 

Грану-

ляція 

2 15 65,0 48,2 34,3 1 0,5 0,2 40,0 – 150 28,0 

3 20 65,0 45,0 30,1 1 0,5 0,2 50,0 – 160 32,0 

4 30 68,0 46,0 33,0 1 0,5 0,2 40,0 – 180 32,5 

Сушка 5 10 60,0 50,0 37,8 1 0,10 0,05  – 160 11,2 

Загальний час 

грануляції 
80,0 хв 

Усього використано зволожувача 1280,0 г 

Середня витрата зволожувача 43,3 % 

94 
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4.5. Вивчення фармако-технологічних властивостей грануляту з 

екстрактом вівса та кверцетином 

 

Наступні дослідження були присвячені порівнянню якості отриманих 

гранулятів. 

Порівняльне дослідження гранулятів проводилось за наступними 

показниками: насипна щільність, показник Гауснера, плинність, 

залишкова вологість, фракційний склад. Також виконувалось 

мікроскопічне дослідження отриманих гранулятів. Дані представлені в 

табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Порівняльна характеристика серій гранулятів 

 

№ 

складу 

Показники фармако-технологічних характеристик 

насипна 

щільність, г/см3 

показник 

Гауснера 

плинність, 

г/с (10 мм) 

залишкова 

вологість, % 

пресованість, 

Н 

1 0,60 1,11 4,1 4,40 165 

2 0,55 1,15 3,2 4,95 234 

3 0,50 1,13 3,6 4,65 295 

 

Для порошкоподібних сумішей з гарною плинністю значення 

показника Гауснера знаходиться в межах від 1 до 1,18 [96]. Таким чином, 

можна зробити висновок, що всі отримані напівпродукти мають відносно 

задовільну плинність. 

Нижче наведені зображення розмірів і форм гранулятів, зроблені за 

допомогою мікрофотозйомки (рис. 4.2). Аналіз представлених зображень 

показує, що всі порошкоподібні суміші мають близькі до монодисперсної 

системи, що може свідчити про відносно задовільну плинність, мінімальну 

пористість і задовільну ущільнюваність. 
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склад № 1      склад № 2 

 

 
склад № 3 

Рис. 4.2. Дані мікрофотозйомки гранулятів складів №1; №2; №3. 

 

Результати ситового аналізу серій гранулятів наведені на рис. 4.3-4.5. 

Ці результати є підтвердженням вже проведених досліджень щодо 

несуттєвих відмінностей у гранулометричному складі експериментальних 

сумішей і схожих фармако-технологічних властивостей отриманих 

гранулятів. Виділити оптимальний склад можна буде вже на стадії 

таблетування, оскільки навіть незначні відмінності у властивостях гранулятів 

можуть бути вирішальними при проведенні процесу пресування. 

Згідно з даними рис. 4.3, домінуючими є фракції з розмірами часток 

500 та 1500 мкм, інші – більш дрібні. Відсутні дуже дрібні фракції, що 

говорить про відсутність пилу. 
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Рис. 4.3. Дані ситового аналізу грануляту (склад №1). 

 

Згідно з даними рис. 4.4 видно, що домінуючими є фракції з розмірами 

часток від 700 до 1500 мкм, більш дрібні представлені в меншій кількості. 

Також помітна відсутність пилу. 
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Рис. 4.4. Дані ситового аналізу грануляту (склад №2). 

 

Згідно з даними рис. 4.5, більшими за кількістю є фракції крупних 

розмірів, а дрібні наявні в мінімальній кількості. Також присутня фракція 

дуже дрібного розміру. 
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Рис. 4.5. Дані ситового аналізу грануляту (склад №3). 

 
Як зазначалося вище, всі три склади мають досить задовільні 

гранулометричні показники та, як наслідок, можуть мати задовільні фармако-

технологічні властивості, що буде досліджено нами на наступних етапах роботи. 

Таким чином, у результаті використання методу вологої грануляції в 

псевдозрідженому шарі біли отримані три склади гранулятів зі схожими 

фармако-технологічними властивостями, які можуть піддаватися таблетуванню. 

Ґрунтуючись на результатах проведених мікроскопічного та ситового аналізів 

напівпродуктів, можна зробити висновок, що оптимальними властивостями 

володіє склад №3. Як видно з представлених даних, гранулят складу №3 має 

більш рівномірні розміри та форму часток; також можна зробити висновок про 

переважання фракцій необхідного розміру в даному складі. Тобто даний 

напівпродукт є оптимальним за складом і його можна піддавати таблетуванню з 

перспективою отримання якісного готового продукту. 

 
4.6. Вивчення процесу таблетування при отриманні таблеток 

жувальних 

 

Процес таблетування складається з наступних основних операцій: 

подача матеріалу в матрицю, стиснення його в холодному стані пуансоном, 

виштовхування таблетки з матриці та скидання таблетки в лоток. Процес 
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таблетування, здійснюваний на спеціальних таблеткових машинах, власне є 

процесом спресовування порошків, які знаходяться в формі з жорсткого 

матеріалу. Фізика процесу зводиться до того, що, внаслідок прикладеного 

тиску та здатності частинок порошку до пластичної деформації, площа 

контактів між ними збільшується та сили міжмолекулярного зчеплення 

обумовлюють достатню міцність таблетки. 

Згідно зі складом і технологією таблеток Квертин на стадії отримання 

маси для таблетування гранулят обпудрюється наступними компонентами: 

магнію стеарат і тальк. Підбір кількості лубрикантів проводився за їх 

впливом на фармако-технологічні показники маси та параметри таблеток при 

таблетуванні. 

Магнію стеарат має гарні антифрикційні властивості, але в складі 

жувальних таблеток його не повинно бути у великій кількості. За 

органолептичними відчуттями було визначено його максимальну кількість 

(0,5 %), що не перевищує ліміт, означений у ДФУ (друге доповнення) [34]. 

Кількість тальку було підібрано за функціональним призначенням цієї 

допоміжної речовини – антифрикційні та змазуючі властивості. Гранулят 

обпудрювався різною кількістю тальку, потім досліджувалась здатність 

таблеток до затирання матриці та залипання на пуансон. Результати наведені 

в табл. 4.9. 

Таблиця 4.9 

Результати вибору кількості тальку 

 

Кількість тальку, % 
Сила виштовхування 

таблетки з матриці, Н 

Сила зняття таблетки з 

нижнього пуансона, Н 

0,00 >2000 >1000 (таблетка залипає) 

0,50 1270 600-700 

1,00 540 20 

3,00 340 <10 

5,00 320 <10 
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Таким чином, оптимальною обрано кількість тальку в розмірі 3 %, 

як таку, що забезпечує необхідні технологічні характеристики маси для 

таблетування. Підвищення вмісту тальку суттєво не впливає на 

показники, що вивчаються, тому не має сенсу. Слід відмітити, що 

обрана кількість тальку також відповідає вимогам ДФУ (друге 

доповнення) [34]. 

Відомо, що на якість таблеток у процесі пресування мають вплив 

наступні параметри: величина тиску пресування, швидкість пресування, стан 

і зносостійкість прес-інструмента [122]. Тому нами було виконано 

дослідження щодо впливу умов проведення процесу пресування таблеткової 

маси на якість отриманих таблеток. Для здійснення ефективного процесу 

таблетування було досліджено оптимальний тиск верхнього пуансона для 

отримання таблеток із достатньою міцністю. Результати дослідження 

представлені на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6. Вплив сили пресування на міцність таблеток. 

 

Як видно з отриманих даних, оптимальною є сила тиску верхнього 
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пуансона 25 кН. Тому, спираючись на раніше проведені дослідження, нами 

було вирішено всі отримані серії гранулятів піддати процесу пресування для 

обґрунтування вибору оптимального складу таблеткової маси. 

Таким чином, наступним кроком наших досліджень стало вивчення 

впливу умов проведення процесу таблетування на якість отриманих таблеток. 

Для цього три серії гранулятів ми піддавали пресуванню за визначених умов. 

Дані наведені в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

Умови та результати проведення процесу таблетування (n=5; p≤0,05) 

 

Умови проведення 

таблетування 

№ складу 

1 2 3 

Вологість грануляту, % 5,87 5,54 4,75 

Зусилля верхнього пуансона, кН 25 25 25 

Зусилля нижнього пуансона, кН 23 23 23 

Зусилля виштовхування, Н 252 210 254 

Міцність таблетки, Н 160-180 230-250 290-300 

Опис готового продукту 

Таблетки овальної 

форми, жовтувато-

коричневого кольору. 

Є сколи 

Таблетки овальної 

форми, жовтувато-

коричневого 

кольору 

 

Як видно з наведених даних, таблетки, одержані з грануляту серії №3, 

мають задовільні характеристики, що підтверджує раніше отримані 

результати щодо вибору складу з оптимальними характеристиками для 

одержання якісних таблеток. У результаті отримуємо таблетки висотою 

5,9 мм з міцністю 291 Н. Також слід зазначити, що одержані таблетки мають 

задовільні органолептичні показники. Контроль якості готового продукту 

проводився за наступними показниками: міцність (результати описані вище), 

стиранність та розчинність. 
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Проведене дослідження щодо стиранності розроблюваних 

жувальних таблеток дало результати 0,1-0,15 % при межі 1 % згідно з 

ДФУ [34]. Цей результат цілком відповідає результатам здійснених 

досліджень щодо міцності, яка має досить задовільний результат і складає 

291 Н. 

 

4.7. Технологія одержання таблеток жувальних з екстрактом вівса 

та кверцетином 

 

Основними операціями, які забезпечують однорідність і точність у 

виготовленні твердих лікарських форм, є змішування та дозування. 

Принципи, які закладені в основу цих операцій, обумовлюють вимоги до 

фізико-хімічних і технологічних властивостей лікарських та допоміжних 

речовин, необхідність їх переробки для лікарської форми або 

необхідність оптимізації деяких фізико-хімічних властивостей 

лікарського препарату. 

На підставі проведеного вивчення фізико-хімічних і фармако-

технологічних властивостей сухого екстракту вівса та кверцетину, впливу 

допоміжних речовин на показники якості таблеток, дослідження 

параметрів технологічного процесу нами розроблена технологія 

одержання жувальних таблеток методом пресування з попередньою 

структурною грануляцією в псевдозрідженому шарі. При лабораторному 

завантаженні розмір серії складав 3,0 кг. Технологічний процес включає 

наступні операції. 

1. Підготовка сировини. Компоненти, задіяні в процесі, відважують на 

вагах у відповідні збірники та просіюють на віброситі. Просіювання – 

це невід’ємна частина подрібнення для отримання суміші порошків із 

визначеним гранулометричним складом. 

2. Одержання маси для таблетування. 

1.1. Приготування зволожувача. Визначену кількість цукру розчиняють 
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у необхідній кількості води очищеної. 

1.2. Грануляція. Гранулювання проводилось за допомогою сушарки-

гранулятора псевдозрідженого шару Unilab-5-DJ фірми Huttlin 

(Німеччина). Загальний час процесу грануляції складав 80 хв, із них 

5 хв тривало прогрівання повітрям завантаженої маси, 65 хв – 

безпосередньо гранулювання, 5 хв – сушіння отриманих гранул. 

Зволожувача всього використано 1280,0 г. Середня витрата 

зволожувача складала близько 30 %. 

1.3. Обпудрювання грануляту. Проводилося змішування отриманих 

гранул із ароматизатором у змішувачі Turbula та обпудрювання 

розрахованими кількостями магнію стеарату і тальку. 

2. Таблетування. Процес таблетування грануляту здійснювався на 

таблетпресі “XL-100” фірми “Korsch” (Німеччина) з подальшим 

масштабуванням на таблетпресі “XL-200” фірми “Korsch” (Німеччина). 

Одержували таблетки висотою 5,9 мм, середньою масою 1,0 г, 

міцністю близько 291 Н. 

3. Фасування таблеток. Фасування в блістери виконувалось на 

блістерному автоматі MB 421 Marchesini (Італія). Температура 

формування осередку плівки знаходиться в межах 

135-160°С. Температура склеювання плівки та фольги складає 125-

135°С. 

Нами була складена технологічна блок-схема отримання жувальних 

таблеток із екстрактом вівса та кверцетином, яка представлена 

на рис. 4.11. 

Таким чином, зменшення середньої маси таблеток без шкоди для їх 

кількісних показників, покращення технологічних процесів виробництва, 

введення до виробництва допоміжних речовин із місцевої сировини, 

удосконалення складу та технології існуючих препаратів, створення 

таблетованих препаратів із регульованим вивільненням біоактивних речовин 

та забезпечення стабільності готового продукту є актуальними завданнями 
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фармацевтичної технології [15]. 

Сировина, проміжні 
продукти та матеріали  

Виробництво таблеток 
методом структурної 
грануляції 

 Контроль у процесі 
виробництва 

     
Кверцетин, сухий 
екстракт вівса, пектин, 
глюкози моногідрат, 
цукор, ароматизатор, 
тальк, магнію стеарат 

 
Стадія 1 
Підготовка сировини 
Вібросито, ваги 

 
Розмір часток, якість, 
просіювання, маса 
сировини 

     

Цукор пресований, вода 
очищена 

 Стадія 2 
Приготування 
зволожувача 
Мірник, реактор 

 Якість приготованого 
зволожувача, об’єм 

     

  

Стадія 3 
Гранулювання суміші в 
псевдозрідженому шарі 
Гранулятор Unilab-5-DJ 

 

Порядок і час змішування 

     

Тальк, магнію стеарат 

 Стадія 4 
Обпудрювання 
грануляту 
Змішувач Turbula 

 
Тривалість змішування, 
якість змішування 

     

 

 Стадія 5 
Таблетування та 
знепилення 
Таблет-прес “XL-100”, 
знепилювач 

 Зовнішній вигляд, 
геометричні параметри, 
середня маса і однорідність 
маси таблеток, контроль 
напівпродукту 

     
  Упакування таблеток   
     

Фольга алюмінієва 
друкована, плівка 
полівінілхлоридна 

 Стадія 6 
Фасування таблеток в 
контурну чарункову 
упаковку 
Автомат для фасування 

 Якість термосклеювання, 
кількість таблеток в 
упаковці, якість 
маркування та штампу 
(номер серії, термін 
придатності) 

     

Пачки, листки-вкладки 
 Стадія 7 
Упаковка в пачки 
Пакувальний стіл 

 Комплектність, якість 
маркування 

     

Коробки, етикетки 
групові 

 Стадія 8 
Упаковка пачок у 
коробки 
Пакувальний стіл 

 
Кількість пачок у коробці, 
правильність маркування 

     
  Готова продукція  Контроль готової продукції 

Рис. 4.7. Технологічна блок-схема виробництва таблеток жувальних. 
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4.8. Вивчення стабільності таблеток жувальних у процесі зберігання 

 
Метою дослідження стабільності є отримання даних про зміни з 

плином часу якості АФІ або ЛЗ під впливом різноманітних факторів 

навколишнього середовища, таких як температура, вологість та світло, а 

також встановлення періодичності проведення повторних досліджень АФІ 

або строку зберігання ЛЗ, рекомендованих умов зберігання [64]. 

Випробування стабільності необхідно проводити відносно лікарської 

форми в упакуванні, призначеному для розміщення на ринку (за необхідності 

включаючи будь-яку вторинну упаковку та етикетки для контейнерів) [64]. 

Використання оптимальної упаковки – основний шлях запобігання 

зниженню якості таблетованих лікарських препаратів при зберіганні. Тому 

вибір виду упаковки та пакувальних матеріалів здійснюється в кожному 

конкретному випадку індивідуально залежно від фізико-хімічних 

властивостей речовин, які входять до складу таблеток. 

Однією з найважливіших вимог, які висуваються до пакувальних 

матеріалів, є захист таблеток від дії світла, атмосферної вологи, кисню повітря, 

мікробної контамінації. Для пакування таблеток сьогодні використовують 

наступні традиційні пакувальні матеріали: папір, картон, метал, скло. 

Поряд із традиційними матеріалами широко використовують плівкові 

упаковки з целофану, поліетилену, полістиролу, поліпропілену, 

полівінілхлориду та різних комбінованих плівок на їх основі. 

Найбільш перспективні плівкові контурні упаковки, які отримують на 

основі комбінованих матеріалів методом термозварювання, існують 

безкоміркова (стрічкова) та коміркова (блістерна) [102, 103]. 

Для виготовлення стрічкової упаковки широко застосовують у різних 

комбінаціях ламіновану целофанову стрічку, алюмінієву фольгу, ламінований 

папір, ламіновану полістиролом або нейлоном полімерну плівку. Упаковка 

утворюється термозварюванням двох суміщених матеріалів. Таке пакування 

виконують на спеціальних автоматах. Коміркова упаковка складається з двох 
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основних елементів плівки, з якої термоформуванням одержують комірку, та 

термозварювальної або самосклеювальної плівки для заклеювання комірок після 

заповнення таблетками. В якості термоформувальної плівки найчастіше 

застосовується жорсткий (непластифікований) або слабкопластифікований 

полівінілхлорид (ПВХ) завтовшки 0,2-0,35 мм і більше. Плівка ПВХ добре 

формується та термосклеюється з різними матеріалами (фольгою, папером, 

картоном, вкритими термолаковим шаром). Це найбільш поширений матеріал, 

який використовується для упакування негігроскопічних таблеток. Покриття 

плівки полівінілхлоридом або галогенованим етиленом зменшує газо- та 

паропроникність. Для гігроскопічних лікарських препаратів рекомендується 

використовувати поліпропілен, але він складніше піддається формуванню. Крім 

того, він жорсткіший за ПВХ. Полістирол також добре формується, але через 

високу вологопроникність використовується рідко. Для закривання комірок 

найчастіше застосовують алюмінієву фольгу. З внутрішнього боку вона покрита 

клеєм або термосклеювальною плівкою, з зовнішнього – лаком. Алюмінієва 

фольга непроникна для водяної пари та газів, добре захищає препарати від 

проникнення запахів. Упаковка, одним із шарів якої є алюмінієва фольга, 

забезпечує високу герметичність [96, 104].  

Основною функцією тари, упаковки й закупорки є ізолювання окремого 

дозування (порції) лікарського препарату не тільки від інших його дозувань, але 

й від дії так званих факторів зовнішнього середовища: світла, атмосферного 

тиску повітря, атмосферних природних газів і парів, а також від випаровувань у 

навколишню атмосферу інших препаратів, хімікатів і продуктів, які зберігаються 

в тому ж або сусідніх приміщеннях. Тобто придатність упаковки визначається 

чотирма властивостями: захистом, безпечністю, сумісністю та експлуатаційними 

якостями (функціонування та/або доставка ліків). При оцінці системи 

упаковка/закупорюючий засіб необхідно враховувати такі фактори: матеріали 

конструкції упаковка/закупорюючий засіб; обробка поверхні та/або технологічні 

добавки; активні інгредієнти та наповнювачі, які входять до складу дозованої 

форми; стерилізація та/або інші подібні процеси; умови зберігання [95]. 
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Тому правильність вибору тари, упаковки й закупорювання залежить 

від властивостей упакованого препарату, стану навколишньої атмосфери, 

захисних властивостей тароупакувальних та закупорюючих матеріалів і 

виробів, виробничих умов і терміну зберігання препарату. 

Умови зберігання мають великий вплив на стабільність лікарських 

речовин у таблетках та їх фізико-хімічні показники. 

При зберіганні в сухому повітрі таблетки втрачають вологу, що є однією з 

основних причин їх цементації та повної втрати здібності розпадатися. При 

підвищеній вологості повітря звичайно зменшується стійкість таблеток, час 

розпадання при цьому може як зростати, так і зменшуватися. 

Негативний вплив на якість таблеток також мають підвищення 

температури повітря та дія прямих сонячних променів. Тому таблетки 

зберігають при кімнатній температурі в сухому, захищеному від світла місці. 

Випробування стабільності повинні включати дослідження таких 

характеристик готового лікарського засобу, які піддаються змінам при зберіганні 

та припустимо можуть впливати на якість, безпеку та/або ефективність. 

Необхідно досліджувати (в залежності від конкретної ситуації) фізичні, хімічні, 

біологічні та мікробіологічні властивості. Таким чином, вивчення стабільності 

лікарських засобів є додатковим джерелом для розробки та покращення вимог, 

які визначають якість фармацевтичних препаратів. 

Таблетки жувальні з екстрактом вівса та кверцетином були закладені на 

зберігання при наступних умовах: температура – (25±2)°С, вологість – (60±5) %. 

Ці умови відповідають довгостроковим дослідженням стабільності. При 

довгострокових випробуваннях частота проведення досліджень повинна бути 

достатньою для встановлення параметрів стабільності лікарського засобу. Якщо 

пропонований термін зберігання лікарського засобу складає 12 місяців та більше, 

випробування при довгострокових дослідженнях, як правило, слід проводити 

кожні 3 місяці протягом першого року, кожні 6 – протягом другого року, а потім 

щорічно впродовж пропонованого терміну зберігання. На момент висвітлення 

даних (у нашому випадку – оформлення дисертаційної роботи) дослідження 
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мають бути виконані протягом як мінімум 12 місяців. Далі вони повинні 

проводитися впродовж часу, достатнього для того, щоб охопити запропонований 

період до здійснення повторних випробувань [64]. Для жувальних таблеток з 

екстрактом вівса та кверцетином було обрано контурно-чарункову упаковку на 

основі плівки ПВХ та фольги. 

Результати вивчення стабільності досліджуваного ЛЗ наведені в табл. 4.11. 

Як видно з представлених даних, протягом 18 місяців у показниках якості 

таблеток не відбувається будь-яких значних змін, які б могли вплинути на якість 

ЛЗ. Тобто можна зробити висновок про стабільність жувальних таблеток у 

процесі зберігання. Дослідження стабільності будуть продовжуватись увесь 

запланований термін придатності готового ЛЗ, а саме 4 роки. 

Висновки до розділу 4 

Вивчено фармако-технологічні, фізико-хімічні властивості сухого 

екстракту вівса та кверцетину. Встановлено, що значний вплив на плинність і 

пресованість порошків (гранулятів) має вміст вологи в матеріалі та розмір часток. 

Обґрунтовано використання методу пресування з попередньою 

структурною грануляцією при одержанні таблеток. Встановлено вплив 

лубрикантів на технологічний процес і показники якості таблеток. 

Обґрунтовано умови проведення процесу грануляції в псевдозрідженому 

шарі. Встановлено вплив умов здійснення процесу пресування на якість 

отриманих таблеток: висота 5,9 мм, середня маса 1,0 г, міцність близько 291 Н. 

На підставі проведених експериментальних досліджень розроблена 

технологія одержання таблеток жувальних із екстрактом вівса та 

кверцетином з встановленням критичних точок контролю виробництва. 

На основі комплексних досліджень встановлено умови зберігання 

((25±2)°С при вологості (60±5) %) таблеток жувальних протягом 18 місяців. 

Апробація технології отримання таблеток жувальних проведена на базі 

дослідно-впроваджувальної лабораторії ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” 

(м. Київ). 

За матеріалами розділу опубліковано [6, 11-13, 30, 47, 110].      
 



 

Таблиця 4.11 

Результати вивчення стабільності жувальних таблеток у процесі зберігання при температурі (25±2)°С, вологості 

(60±5) % (n=5; p≤0,05) 

 

Показник 
Критерії 

прийнятності 

Термін зберігання, місяць 

0 3 6 9 12 15 18 

контурно-чарункова упаковка на основі плівки ПВХ та фольги 

Органолептичні показники 
таблетки овальної форми, жовтувато-коричневого кольору, смак солодкуватий, запах 

характерний для вихідної сировини 

Середня маса, г 1,0±5 % 1,01 1,03 1,00 0,98 0,99 0,98 0,97 

Стиранність, % не більше 1 0,1 0,11 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 

Стійкість до розчавлювання, Н не більше 300 291 295 290 293 292 294 293 

TAMC КУО/г 

TYC КУО/г 

Толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій в 1 г 

Escherichia coli в 1 г 

Salmonella в 25 г 

<103 

<102 

не більше 102 

КУО 

Відсутні 

Відсутні 

<20 

<20 

<101 

 

Відсутні 

Відсутні 

<20 

<20 

<101 

 

Відсутні 

Відсутні 

<20 

<20 

<101 

 

Відсутні 

Відсутні 

<20 

<20 

<101 

 

Відсутні 

Відсутні 

<20 

<20 

<101 

 

Відсутні 

Відсутні 

<20 

<20 

<101 

 

Відсутні 

Відсутні 

<20 

<20 

<101 

 

Відсутні 

Відсутні 

 109  



 

Продовження табл. 4.11 

Показник 
Критерії 

прийнятності 

Термін зберігання, місяць 

0 3 6 9 12 15 18 

контурно-чарункова упаковка на основі плівки ПВХ та фольги 

Кількісний вміст екстракту 

вівса, мг 
90,0-110,0 105,0 104,0 100,0 101,0 102,0 99,0 98,0 

Кількісний вміст кверцетину, мг 36,0-44,0 39,0 41,0 40,0 39,0 42,0 41,0 40,0 
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РОЗДІЛ 5 

БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАБЛЕТОК ЖУВАЛЬНИХ З 

ЕКСТРАКТОМ ВІВСА ТА КВЕРЦЕТИНОМ 

 

Сучасне суспільство прагне гуманізувати наукові дослідження, 

заохочує зменшення кількості тварин, які використовуються в 

експериментах, та застосування альтернативних методів. Але 

використання традиційних експериментів на тваринах складає значну 

частину досліджень у фармакології [38]. Ці випробування проводяться з 

урахуванням етичних і морально-правових принципів, які гарантують 

захист інтересів суб’єктів дослідження, тобто забезпечення гуманного 

поводження з експериментальними тваринами та їх раціональне 

використання з науковою та навчальною метою [139]. Документи, які 

регламентують використання лабораторних тварин, діють на різних 

рівнях. До міжнародних документів відносяться Міжнародні рекомендації 

з проведення медико-біологічних досліджень з використанням тварин, 

затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я в 1984 р., 

Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, яких 

використовують з експериментальною та іншою науковою метою. 

Прикладом законодавчих актів окремих країн є US Federal Animal Welfare 

Act, який регулярно переглядається, або закон України № 3447-IV “Про 

захист тварин від жорстокого поводження” від 21.02.2006 р. [79]. У 

вересні 2010 р. Європейським парламентом була прийнята Директива 

№ 2010/63/ЄС про захист тварин, які використовуються з науковою 

метою [116]. 

Доклінічне вивчення лікарських засобів проводиться за наступними 

напрямами: 

• встановлення фармакологічної ефективності лікарського засобу; 

• вивчення фармакокінетики: абсорбція, розподіл, метаболізм, 

виведення; 
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• токсикологічні дослідження: визначення наявності потенційного 

ризику при застосуванні людиною. 

Доклінічне вивчення фармакологічних властивостей лікарського засобу 

має довести його ефективність з огляду на запропоноване використання 

людиною [78]. 

В Україні доклінічні дослідження проводяться відповідно до статті 6 

закону України “Про лікарські засоби” [80], “Порядку проведення 

доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів 

доклінічного вивчення лікарських засобів” [78] та Настанови з належної 

лабораторної практики [69]. Дослідження рекомендовано планувати таким 

чином, щоб забезпечити якомога швидкий, надійний і економічний перехід 

від доклінічного вивчення до клінічних випробувань та запровадження його в 

медичну практику. Одночасно для адекватної оцінки ризиків використання 

нового лікарського засобу щодо організму людини рекомендується 

розробити належну стратегію доклінічних досліджень, яка б, наскільки це 

можливо, враховувала необхідність дотримання принципу максимального 

обмеження ризиків від самого початку застосування у людини, стосовно 

кожної фази клінічних випробувань, а також під час терапевтичного 

використання. 

Для створення сучасних положень щодо стандартизації планування та 

проведення доклінічного вивчення в Європейському Союзі (ЄС) введено 

керівництво EMA/CPMP/ICH/286/1995 (ICH M3(R2)) [120]. Даним 

керівництвом рекомендується впровадження міжнародних стандартів 

проведення доклінічних досліджень, які не слід розглядати як послідовність 

певних окремих тестів, вони мають бути тісно пов’язані з програмою 

запланованих клінічних випробувань і вплетені в процес розробки 

лікарського засобу в цілому. 

Розробка лікарського засобу є поетапним процесом, який включає 

отримання даних щодо його безпеки та оцінку ефективності препарату на 

тваринах і людях. Завдання доклінічної оцінки безпеки зазвичай 
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включають характеристику токсичного впливу на органи-мішені, 

дозозалежність, взаємозв’язок з експозицією та, за необхідності, 

потенціал зворотності дії. Ці дані використовуються для встановлення 

безпечної стартової (початкової) дози, діапазону доз для клінічних 

випробувань, а також визначення параметрів клінічного моніторингу 

потенційних побічних ефектів. Незважаючи на те, що на початку 

клінічних випробувань доклінічні дослідження безпеки, як правило, 

обмежені, проте вони мають бути достатніми для встановлення 

потенційного негативного впливу, який може виникати при проведенні 

клінічних випробувань [89]. 

 

5.1. Фармакологічні дослідження 

 

Гостру токсичність препарату вивчали згідно з вимогами ГОСТ 

12.1.007-76 “ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности”. Дослідження проводили в мишей-самців лінії 

С57 Вlack6. Препарат вводили перорально в дозах, на порядок, два 

порядки та декілька порядків вищих за діючу кількість АФІ, що входять 

до складу ЛЗ (з урахуванням маси тварин). Після визначення показників 

LD50 (пероральне введення препарату) проводили вивчення гострої та 

хронічної токсичностей. Препарати вводили одноразово в дозі, що 

відповідає LD50 (для вивчення гострої токсичності); протягом 14 днів у 

дозі, яка складає 20 % від дози 1/10 від LD50 (для вивчення хронічної 

токсичності). 

Після закінчення дослідження подразнюючої дії оцінювали за 

показниками формулу крові та зміни вагових показників (маси тіла, печінки, 

селезінки, легень, серця, нирок). 

Під час експерименту було встановлено, що LD50 таблеток складає 

більше 5,2 г/кг маси. Для перевірки токсичної дії мишам одноразово 

перорально вводили розчин суміші, в якій концентрація препарату в 50 
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разів перевищує разову дозу АФІ в одній таблетці. Було встановлено, що 

при одноразовому надходженні ЛЗ до шлунково-кишкового тракту не 

спостерігається загибель піддослідних тварин і не виникають візуальні 

зміни в їх поведінці. Протягом усього терміну дослідження в тварин, які 

отримували ЛЗ, не відмічали будь-яких симптомів інтоксикації. 

Зовнішній вигляд, поведінка, споживання ними їжі та води не 

відрізнялися від таких у тварин контрольної групи. Одноразове та 

багаторазове застосування препарату (протягом 14 діб) у нативному стані 

не призводило до змін поведінки дослідних тварин, не викликало 

подразнення шкірних покривів і будь-яких проявів інтоксикації. Шкіра 

була звичайною на вигляд, без гіперемії, набряку та виразок. Зовнішній 

вигляд, поведінка й орієнтація в просторі дослідних тварин не 

відрізнялись від контрольних. Зміну маси внутрішніх органів мишей-

самців при одноразовому та багаторазовому пероральному введенні 

препарату представлено в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Середня маса внутрішніх органів мишей-самців при пероральному 

введенні препарату 

 

Назва органу 
Інтактні 

тварини 

Дослід (одноразове 

введення) 

Дослід (багаторазове 

введення) 

Маса тварин 25,50±2,50 23,30±2,51 25,1±0,900 

Легені 0,22±0,01 0,23±0,024 0,29±0,030 

Серце 0,17±0,01 0,18±0,003 0,135±0,005 

Печінка 1,335±0,035 1,27±0,043 1,2±0,010 

Селезінка 0,19±0,03 0,2±0,11 0,24±0,045 

Нирки 0,19±0,005 0,17±0,007 0,16±0,005 

 

Показники морфологічного стану крові мишей-самців при 

пероральному введенні препарату наведено в табл. 5.2. 
 



 115 
Таблиця 5.2 

Показники морфологічного стану крові мишей-самців при 

пероральному введенні препарату 

 

Назва 

показників 

Інтактні 

тварини 

Дослід (одноразове 

нанесення) 

Дослід (багаторазове 

введення) 

Гемоглобін, г/л 124±4,0 128±9,0 130±10,0 

Еритроцити, 

х106/мл 
9,03±0,28 9,00±0,62 9,026±0,28 

Лейкоцити, 

х103/мл 
11,1±0,6 9,4±0,2 8,9±0,1 

Тромбоцити, 

х106/мл 
558,0±40,10 575,1±37,31 618,5±31,59 

Нейтрофіли, % 64,50±4,61 64,05±3,19 65,05±2,95 

Моноцити, % 14,00±0,29 13,69±1,12 12,89±0,91 

Лімфоцити, % 21,85±3,90 22,45±2,01 22,41±2,12 

 

У результаті досліджень встановлено, що одноразове та багаторазове 

пероральне застосування таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та 

кверцетином не призводить до суттєвих змін у формулі крові та масі 

внутрішніх органів, що може бути свідченням того, що використаний склад 

не виявляє токсичної дії на організм. 

Було проведено вивчення впливу таблеток жувальних на стан параметрів 

енергетичного обміну тварин із гіпоксичним синдромом. Результати досліджень 

наведено в табл. 5.3. Аналіз експериментальних даних показав, що у щурів з 

хронічною гіпоксією під впливом таблеток жувальних зберігається 

оптимальний баланс у системі синтезу та витрат АТФ. Крім того, встановлено, 

що досліджуваний ЛЗ не поступається референтному за здатністю корегувати 

швидкість мітохондріального дихання в організмі, про що свідчить відсутність 

достовірних відмінностей у показниках ЕП в дослідній та референтній групах. 
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Таблиця 5.3 

Вплив препарату на показники енергетичного обміну (відн. од.) у щурів із 

гіпоксичним синдромом (n=5; Р=95 %) 

 

Група Показники 
ЕП ЕЗ ТДК Кпор. ІФ СФ 

Інтактна 1,27± 

0,02 

0,62± 

0,03 

1,81± 

0,04 

1,82± 

0,01 

0,81± 

0,02 

0,43± 

0,02 

Контрольна (гіпоксія) 0,37± 

0,02 

0,43± 

0,01 

0,94± 

0,06 

1,37± 

0,10 

0,38± 

0,01 

0,59± 

0,05 
Дослідна (гіпоксія + 

таблетки жувальні) 

1,19± 

0,02 

0,61± 

0,01 

1,81± 

0,04 

1,78± 

0,06 

0,76± 

0,01 

0,47± 

0,03 
Референтна 

(гіпоксія + авеол) 

1,20± 

0,02 

0,65± 

0,01 

1,86± 

0,04 

1,78± 

0,06 

0,79± 

0,01 

0,47± 

0,03 

 

Таким чином, отримані дані вказують на те, що розроблений лікарський 

засіб володіє вираженою здатністю корегувати енергетичний гомеостаз в 

умовах гострого дефіциту кисню на тлі перегріву, що свідчить про 

потенційну антигіпоксантну дію таблеток жувальних. 

На наступному етапі нами було вивчено вплив таблеток жувальних 

на стійкість до фізичних навантажень і тривожність щурів при хронічному 

імобілізаційному стресі. Для цього використовували тест “підвішування за 

хвіст”. Отримані результати наведено в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Вплив таблеток жувальних на стійкість до фізичних навантажень і 

тривожність щурів із хронічним стресом (n=7) 

 

Інтактна Контроль 

(стрес) 

Дослідна (стрес + 

досліджуваний ЛЗ) 

Референтна 

(стрес + авеол) 

4,65±0,17 3,80±0,13 8,02±0,33 8,01±0,17 
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Встановлено, що розроблений ЛЗ покращує стан тварин щодо процесів 

втомлюваності та тривожності при хронічному стресі. 

Було вивчено вплив розробленого ЛЗ на пухлинний процес. При 

дослідженні функціональної активності імунних клітин було встановлено, що 

пероральне застосування кверцетину протягом 14 днів призводило до 

збільшення цитотоксичної активності лімфоцитів і макрофагів (прямої та 

антитілозалежної). Отримані дані вказують на те, що досліджуваний 

препарат може бути потенційно активним при пухлинному процесі 

(табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Функціональна активність імунних клітин інтактних тварин і тварин, які 

отримували кверцетин протягом 14 діб 

 

Імунні клітини Кверцетин Інтакт 

Цитотоксична активність лімфоцитів 33,42±3,83 23,35±5,28 

Антитілозалежна цитотоксична активність 

лімфоцитів 
26,97±9,27 14,43±2,48 

Цитотоксична активність макрофагів 17,66±3,03 7,54±4,30 

Антитілозалежна цитотоксична активність 

макрофагів 
52,60±14,15 40,00±11,04 

 

Також були проведені дослідження з виявлення антиоксидантних 

властивостей розробленого препарату після 14-добового застосування. 

Досліджували активність двох основних ферментів антиоксидантного 

ланцюга: супероксиддисмутази (СОД) та каталази (КАТ). Вони знаходяться в 

тісному взаємозв’язку. Для антиоксидантних ферментів збільшення 

активності СОД вважається позитивним показником, оскільки основна дія 

цього ферменту полягає в зменшенні кількості вільних активних форм кисню 

(АФК). Паралельно зі збільшенням активності СОД збільшується активність 

КАТ. При правильному функціонуванні даного ферментативного ланцюга 
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швидкість утворення метаболіту (перекису водню) має відповідати його 

катаболізму каталазою. 

На кінець експерименту в контрольній групі активність СОД і КАТ в 

еритроцитах тварин становила: СОД – 0,25±0,019 мкмоль/хв/мг Hb, КАТ – 

0,2±0,05 мкмоль/хв/мг Hb. 

У гомогенатах серця: СОД – 0,14±0,011 мкмоль/хв/мг білка, КАТ – 

0,026±0,005 мкмоль/хв/мг білка. 

У гомогенатах печінки: СОД – 0,12±0,009 мкмоль/хв/мг білка, КАТ – 

0,1±0,002 мкмоль/хв/мг білка. 

При вивченні активності ферментів антиоксидантного захисту після 14-

денного введення досліджуваного лікарського засобу відзначали її 

збільшення: в печінці тварин підвищення активності СОД на 20 %, КАТ на 

17,2 % відносно контрольної групи. Показники становили: СОД – 

0,144±0,001 мкмоль/хв/мг білка, КАТ – 0,117±0,003 мкмоль/хв/мг білка. 

У серці тварин спостерігали підвищення активності СОД на 9 %, КАТ 

на 7 % відносно контрольної групи. Показники становили: СОД – 

0,15±0,004 мкмоль/хв/мг білка, КАТ – 0,028±0,004 мкмоль/хв/мг білка. 

В еритроцитах тварин відмічали підвищення активності СОД на 40 %, 

КАТ на 37 % відносно контрольної групи. Показники становили: СОД – 

0,35±0,022 мкмоль/хв/мг Hb, КАТ – 0,27±0,03 мкмоль/хв/мг Hb. 

З отриманих даних можна зробити висновок, що введення кверцетину 

інтактним тваринам протягом 14 днів сприяє активації ферментів 

антиоксидантного захисту. 

Спираючись на отримані дані, в подальшому було вирішено дослідити 

протипухлинну дію таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та 

кверцетином при самостійному використанні та при комплексному 

застосуванні з цисплатином. 

Глутатіон відіграє важливу роль в життєдіяльності клітин та організму 

в цілому й є ключовим внутрішньоклітинним антиоксидантом. Тому 

дослідження обміну глутатіону є показником стану антиоксидантної системи 
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організму. Для оцінки стану глутатіонового обміну було проведено оцінку 

GSH відновленого й активності глутатіонзалежних ферментів (ГПО, ГТ, ГР) 

після закінчення експерименту. 

Концентрацію GSH у плазмі визначали за методом M.E. Anderson за 

допомогою реактиву Ельмана. 

У проведених дослідженнях протипухлинну дію розробленого ЛЗ 

вивчали з використанням карциноми легені Льюїс (КЛЛ або LLC). Дана 

модель є метастазуючою та достатньо рефрактерною до традиційної 

цитотоксичної терапії. Високометастатичний вихідний варіант карциноми 

легені Льюїс є експериментальною пухлинною моделлю з метастатичним 

потенціалом, що регламентовано Державним Експертним центром МОЗ 

України для проведення доклінічних досліджень протипухлинних агентів. 

Звертає на себе увагу той факт, що досліджуваний лікарський засіб із 

сухим екстрактом вівса та кверцетином незалежно від характеру впливу на 

первинну пухлину не стимулював метастазування. Більш того, введення 

цього агенту призводило до антиметастатичної дії. Така особливість вказує 

на перспективність комбінованого застосування даного ЛЗ з традиційними 

протипухлинними препаратами, більшість з яких є циклоспецифічними, 

тобто більш ефективними по відношенню до активно проліферуючих 

пухлинних клітин. 

Тому основною метою було дослідити здатність таблеток жувальних із 

сухим екстрактом вівса та кверцетином до підсилення протипухлинної та 

антиметастатичної дії Цисплатину по відношенню до LLC і корегування 

нефро- та гемотоксичності протипухлинного препарату. 

В рамках доклінічних досліджень вирішували наступні завдання: 

1. Дослідити вплив таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та 

кверцетином на ефективність протипухлинної дії Цисплатину по 

відношенню до LLC. 

2. Дослідити вплив таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та 

кверцетином на антиметастатичну активність Цисплатину по 
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відношенню до експериментальних пухлин LLC. 

3. Дослідити вплив дози таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та 

кверцетином на ефективність його протипухлинної та 

антиметастатичної дії в комбінації з Цисплатином по відношенню до 

вихідного варіанту LLC. 

Дослідження проводили в мишей-самців лінії С57/BL6, віком 2-2,5 міс., 

вагою 19-23 г. Усі дослідження на тваринах було виконано згідно з 

правилами, прийнятими Етичним комітетом Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

Характеристика ліній мишей [58]: утримання мишей і робота з ними 

проводилися відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил 

виконання робіт з експериментальними тваринами [73]. 

В якості експериментальних пухлинних моделей було використано 

культуру клітин LLC. 

Пухлинні клітини культивувалися в повному поживному середовищі 

RPMI 1640 (Sigma, США), яке містило 10 % ембріональної сироватки телят 

великої рогатої худоби (Sigma, США), 2 мМ L-глутаміну (Sigma, США), 

40 мкг/мл сульфату гентаміцину, за стандартних умов при 37°С, 5 % СО2, 

100 % вологості. 

Для отримання експериментальних пухлинних моделей клітини LLC 

інокулювали мишам внутрішньом’язово в праве стегно в кількості 1,0х106 

клітин у 0,1 мл розчину Хенкса. 

У процесі дослідження здійснювали моніторинг фізіологічного стану та 

контроль ваги тварин (тричі на тиждень). 

На другий день після інокуляції пухлинних клітин тварин розподіляли 

на групи (сліпим вибірковим методом). Формували чотири групи 

експериментальних тварин. Кверцетин і Цисплатин розчиняли у 

фізіологічному розчині ex tempore. Цисплатин вводили мишам по 0,5 мл 

внутрішньочеревно, починаючи з другого дня після перещеплення пухлини. 

Кверцетин – 1 раз на день протягом 14 днів із розрахунку 0,5 мг на тварину, 
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починаючи з другої доби після перещеплення пухлин. Цисплатин – 2 рази на 

тиждень протягом 2 тижнів (усього 4 введення). Тривалість терапії в 

середньому становила 14 днів. 

Сумарна доза Цисплатину мала значення 4 мг/кг ваги мишей. Вплив 

таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та кверцетином у режимі 

монотерапії та в комбінації з Цисплатином на ріст та метастазування LLC 

досліджували в дозі 20 мг препарату на 1 кг ваги тварини. 

Протипухлинну дію таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та 

кверцетином, Цисплатину або їх комбінації оцінювали за впливом на 

кінетику росту пухлини. Для цього в процесі експерименту проводили 

вимірювання розмірів первинної пухлини (щоденно – з моменту 

перещеплення, далі – тричі на тиждень), об’єм якої розраховували за 

наступною формулою: 

 

V=(3,14×d3)/6 ,         (5.1) 

де d – діаметр пухлини. 

 

В якості показника протипухлинної дії використовували відсоток 

гальмування росту пухлини (ГРП), який розраховували за наступною 

формулою: 
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де V0 – об’єм пухлин у тварин дослідної групи; 

VК – об’єм пухлин у тварин контрольної групи. 

 

Оцінку протипухлинної дії таблеток жувальних із сухим екстрактом 

вівса та кверцетином здійснювали на 16 добу після перещеплення та через 

тиждень після закінчення терапії. Також в якості протипухлинного ефекту 

визначали кількість тварин у дослідних групах без пухлин. 
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Оцінку антиметастатичної дії проводили на 6-7 добу після закінчення 

терапії таблетками жувальними. Для цього тварин забивали декапітацією під 

ефірним наркозом, вилучали легені та здійснювали візуальний підрахунок 

кількості метастазів (загальної та за лінійними розмірами). Об’єм 

метастатичного ураження (ОМУ) легень розраховували за наступною 

формулою: 
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де ni – кількість метастазів діаметром di. 

 

Також розраховували середню кількість метастазів (у долях) в 

аваскулярній фазі їх росту. Останній показник є одним із основних для 

характеристик протипухлинних агентів із антиангіогенним механізмом дії. 

До аваскулярних відносили метастази, діаметр яких не перевищував 1,5 мм. 

Здатність таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та 

кверцетином у монотерапії та комбінації з Цисплатином впливати на систему 

гемопоезу вивчали за показниками периферичної крові та кісткового мозку. 

Дослідження проводили на другу добу після закінчення курсового введення 

препаратів. Кров отримували з шийних судин тварин. Кількість еритроцитів, 

тромбоцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну, розміри клітин визначали на 

гематологічному аналізаторі “РСЕ-210”. Кістковий мозок виділяли зі 

стегнових кісток мишей, готували мазки-відбитки. Лейкограми та мієлограми 

підраховували в мазках, фарбованих за Паппенгеймом. При оцінці 

клітинного складу кісткового мозку аналіз даних проводили сумарно за 

пулами кровотворення в залежності від рівня диференціювання клітин. 

Мієлоїдний росток: диференціюючі гранулоцитарні клітини – мієлобласти, 

нейтрофільні й еозинофільні промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити; зрілі 

гранулоцити – нейтрофіли й еозинофіли паличкоядерні, сегментоядерні. 

Еритроїдний росток: диференціюючі клітини – еритробласти, пронормоцити, 
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нормоцити базофільні; дозріваючи клітини – нормоцити поліхроматофільні, 

оксифільні. Мітотичну активність визначали за кількістю клітин, які 

знаходились у фазі мітотичного поділу, при підрахунку 1000 клітин 

мієлограми. 

Імунологічні дослідження проводили з використанням МТТ-тесту [132] 

у модифікації [60]. Клітинами-мішенями (КМ) слугували асцитні 

клітини карциноми Ерліха, клітинами-ефекторами (КЕ) – виділені 

лімфоцити та макрофаги. 

Лімфоцити отримували методом градієнтного центрифугування 

суспензії клітин [115]. Тварин декапітували, селезінку переносили в 

охолоджене живильне середовище RPMI-1640. Тканину селезінки 

відокремлювали від сполучнотканинної капсули та перетирали через 4 шари 

нейлону в співвідношенні 250-300 мг тканини на 5 мл буферу наступного 

складу (мМ): Na2HPO4 – 3, KCl – 5, NaCl – 120, CaCl2 – 1, глюкоза – 10, 

MgSO4 – 1, NaHCO3 – 4, HEPES – 10, рН 7,4. На дно пробірок, які містили 

5 мл суспензії, за допомогою шприца вносили 2,5 мл розчину фікол-

верографіну (ρ=1,077). Проби центрифугували при 1500 об/хв протягом 40 

хв. На межі розділу фаз відбирали фракцію лімфоцитів, які двічі відмивали в 

буфері наступного складу (мМ): Na2HPO4 – 3, KCl – 5, NaCl – 120, CaCl2 – 1, 

глюкоза – 10, MgSO4 – 1, NaHCO3 – 4, HEPES – 10, рН 7,4, 1000 об/хв, 5 хв. 

Кількість життєздатних лімфоцитів підраховували в камері Горяєва з 

використанням 0,4 % розчину вітального барвника трипанового синього [55]. 

Робочу суспензію лімфоцитів готували в середовищі RPMI-1640 з 

додаванням 8 мМ NaHCO3 як джерела екзогенного HCO3, 20 ММ HEPES та 

10 % ембріональної телячої сироватки (ЕТС) для збереження високої 

буферної ємності середовища та стабілізації плазматичної мембрани клітин. 

Клітини перитонеального ексудату (макрофаги) одержували з черевної 

порожнини мишей без попереднього стимулювання, враховуючи відмінність 

у біологічних властивостях стимульованих і нестимульованих макрофагів 

[14]. Черевну порожнину промивали 3,5 мл розчину, який містив 89 % 
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середовища RPMI-1640, 10 % ЕТС і 1 % гепарину (5 од/мл). Від кожної 

тварини одержували по 3,0-4,5 мл промивної рідини, яка містила 2,0-3,6х106 

клітин. Усі процедури проводили на холоді. Після осадження (1000 об/хв, 10 

хв) клітини піддавали 30-секундному гіпотонічному шоку дистильованою 

водою для лізису еритроцитів, потім відмивали середовищем RPMI-1640 

(1000 об/хв, 10 хв). Кількість життєздатних макрофагів підраховували в 

камері Горяєва з використанням 0,4 % розчину вітального барвника 

трипанового синього. 

 

5.2. Імунологічні дослідження 

 

Визначення рівня цитотоксичної активності лімфоцитів/макрофагів 

(ЦТА Лц/Мф). В 96-лункові плоскодонні планшети вносили 0,1 мл суспензії 

клітин-мішеней (КМ) у концентрації 3×104 та 0,1 мкл відповідних клітин-

ефекторів (КЕ) у концентрації 1х105. Співвідношення КМ:КЕ становило 1:3. 

В контрольні лунки вносили 100 мкл КМ або КЕ. Інкубували в термостаті 

протягом 18 год при 5 % СО2, 100 % вологості, 37°С. Після закінчення 

інкубації додавали 0,02 мл розчину МТТ в концентрації 5 мг/мл та 

інкубували 4 год в 5 % СО2, 100 % вологості, 37°С, відмивали двічі 

фізіологічним розчином хлориду натрію при 4000 об/хв 15 хв. Після 

останнього відмивання додавали 0,12 мл КОН (2 моль/л) і 0,14 мл 50 % 

розчину ДМСО. Оптичну щільність вимірювали при λ=540 нм. Усі проби 

були повторені тричі. Результати розраховували за наступною формулою: 

 

е м е+м

е м

ОГ +ОГ -ОГ •100%, 
ОГ +ОГ        (5.5)

 

де ОГе – оптична густина в пробах з лімфоцитами або макрофагами; 

ОГм – оптична густина в пробах з клітинами-мішенями; 

ОГе+м – оптична густина в дослідних серіях. 
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Визначення рівня антитілозалежної цитотоксичності 

лімфоцитів/макрофагів (АЗЦ Лц/Мф). У 96-лункові плоскодонні планшети 

вносили 0,1 мл суспензії КМ у концентрації 3×104 і додавали 0,01 мл 

сироватки крові, отриманої від тварин з тієї ж групи. Інкубували 45 хв при 

5 % СО2, 100 % вологості, 37°С. Після інкубації вносили 0,1 мл суспензії КЕ 

у концентрації 105 та інкубували в термостаті 18 год у 5 % СО2, 100 % 

вологості, 37°С. Співвідношення КМ:КЕ становило 1:3. Після закінчення 

інкубації до лунок додавали 0,02 мл розчину МТТ у концентрації 5 мг/мл та 

інкубували 4 год за тих же умов. Відмивали двічі фізіологічним розчином 

хлориду натрію при 4000 об/хв 15 хв. Після останнього відмивання додавали 

0,12 мл КОН (2 моль/л) і 0,14 мл 50 % розчину ДМСО. Після розчинення 

утвореного МТТ-формазану оптичну щільність вимірювали при λ=540 нм. 

Усі проби повторювали тричі. Результати розраховували за наступною 

формулою: 

 

е м е+м+с

е м

ОГ +ОГ -ОГ •100%, 
ОГ +ОГ        (5.6) 

де ОГе – оптична густина в лунках з лімфоцитами або макрофагами; 

ОГм – оптична густина в лунках з клітинами-мішенями; 

ОГе+м+с – оптична густина в серіях з додаванням сироватки. 

 

Потенціюючий вплив сироватки визначали за індексом, який 

вираховували за наступною формулою: 
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/
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де МфЛцЦТА /  – дані щодо цитотоксичної активності лімфоцитів або 

макрофагів; 

МфЛцАЗЦ /  – дані щодо антитілозалежної цитотоксичної активності 

лімфоцитів або макрофагів. 
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Біохімічні дослідження. Активність ферментів антиоксидантної 

системи (АОС) визначали в гемолізатах еритроцитів, а також у гомогенатах 

печінки та серця. В якості лізуючого агента для еритроцитів використовували 

0,01 % розчин сапоніну в 0,01 М Na-K-фосфатному буфері (рН 7,4). 

Гомогенати тканин готували з використанням 0,05 М Трис-НСI буфера з 

рН 7,4. 

Активність КАТ визначали за швидкістю утилізації перекису водню 

(H2O2). Кількість нерозщепленого перекису водню H2O2 встановлювали за 

допомогою FOX-реактиву [19]. За каталазну активність еритроцитів приймали 

кількість ммоль субстрату (H2O2), який розщеплюється ферментом за одиницю 

часу (хв), розраховується на мг гемоглобіну (Hb) в пробі, тобто в мкмоль/хв/мг 

Hb. Каталітичну активність тканин виражали в мкмоль/хв/мг білка. 

Визначення активності СОД проводили за методом, 

запропонованим В.А. Костюком [1], у нашій модифікації. В основі методу 

лежить здатність СОД гальмувати реакцію автоокислення адреналіну. 

Для цього до 400 мл 0,2 М натрій-карбонатного буфера рН=10,65 

(стабілізованого додаванням до 0,2 М розчину Na2CO3 сухого реактиву 

NaHCO3) додавали 0,02 мл 0,1 % (5,46 мМ) аптечного розчину адреналіну 

гідрохлориду та швидко перемішували, визначали величину екстинкції 

при довжині хвилі 347 нм. Оптичну щільність визначали 1 раз на хв 

протягом 10 хв. Далі до 400 мл буфера (рН=10,65) додавали 10 мкл 

досліджуваної проби, 0,02 мл 0,1 % (5,46 мМ) аптечного розчину 

адреналіну гідрохлориду, змішували та вимірювали оптичну щільність 

кожну хвилину протягом 10 хв при довжині хвилі 347 нм. В якості 

контролю використовували зразок, у якому до 400 мл буфера (рН=10,65) 

додавали 10 мкл досліджуваної проби без адреналіну та зразки з відомою 

концентрацією СОД. Будували калібрувальну криву, за якою визначали 

СОД активність у пробах. Активність СОД виражали в мкмоль/хв/мг Hb 

(білка тканин) [61]. Вміст гемоглобіну в еритроцитах визначали за 

уніфікованим методом з використанням стандартних наборів. 
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Концентрацію білка в гомогенатах тканин визначали за методом 

Грінберга. 

Визначення концентрації білків за методом Грінберга. Концентрацію 

білка в пробах визначали за методикою, розробленою Greenberg i Craddock 

[126]. До 10 мкл проби додавали 0,12 мл реактиву Грінберга (0,01 % 

бромфенолового синього, 8 % етанолу, 1,2 % оцтової кислоти, 2 % Triton X-

100). Концентрацію білка в пробах встановлювали за оптичною щільністю 

розчину при довжині хвилі 630 нм. Отримані дані оптичної щільності 

оцінювали за даними калібрувальної кривої, побудованої на основі розчинів 

БСА (Sigma, США). 

Дослідження протипухлинної дії таблеток жувальних із сухим 

екстрактом вівса та кверцетином проводили в монорежимі у тварин із 

перещепленою карциномою легені Льюїс. Годування таблетками з 

екстрактом вівса та кверцетином починали на 10 добу після перещеплення 

пухлинних клітин (1х106 ПК/тварину), коли пухлинний вузол добре 

візуалізувався. Досліджуваний лікарський засіб давали протягом 14 днів із 

розрахунку 13 мг препарату/тварину на одне введення. Забій тварин 

проводили на 26 добу після перещеплення пухлинних клітин (2 доба після 

закінчення терапії препаратом). 

При аналізі середньої маси пухлин на момент забою було встановлено, 

що вживання таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та кверцетином 

призвело до вірогідного зменшення маси пухлинного вузла, що вказує на 

наявність протипухлинної дії застосованого ЛЗ (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Середня маса первинного пухлинного вузла в тварин із перещепленою 

карциномою легені Льюїс 

 

Група тварин Маса пухлинного вузла, г 

1. контрольна (тварини, які отримали цисплатин) 7,36±0,54 
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Продовження табл. 5.6 

Група тварин Маса пухлинного вузла, г 

2. дослідна (тварини, які отримали цисплатин з 

досліжуваним ЛЗ) 
3,98±0,40 

 

Середня кількість метастазів була однаковою в досліджуваних 

групах і становила: 6,8±1,39 шт/тварину – в контролі пухлинного росту та 

6,4±2,16 шт/тварину – у тих, які отримували кверцетин. У тварин, які 

приймали кверцетин, об’єм метастатичного ураження був у два рази 

нижчим порівняно з контрольною групою та становив 

27,43±15,93 мм3/тварину, у контрольній групі цей показник мав значення 

57,58±16,99 мм3/тварину. Таким чином, було встановлено, що 

використання кверцетину мало значну протипухлинну дію, яка 

виявлялась у затримці розвитку первинного пухлинного вузла та 

зменшенні об’єму метастатичного враження тварин. 

При дослідженні внутрішніх органів дослідних тварин  

візуальних порушень не виявлено. Вагові показники органів наведено в 

табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Середня маса внутрішніх органів мишей-самців із перещепленою 

карциномою легені Льюїс 

 

Органи Контроль ПР Кверцетин 

Легені 0,21±0,02 0,25±0,024 

Серце 0,11±0,01 0,12±0,003 

Печінка 1,1±0,04 1,14±0,03 

Селезінка 0,21±0,01 0,26±0,023 

Нирки 0,1±0,02 0,11±0,01 
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Як видно з отриманих даних, у тварин, які отримували препарат, 

відбулося незначне збільшення маси всіх внутрішніх органів. Але при 

подальшому аналізі було встановлено, що збільшення масових показників 

відбулося за рахунок збільшення загальної маси тварин, оскільки в 

досліджуваних тварин спостерігали менш виражену інтоксикацію. Середня 

маса дослідних тварин у контролі пухлинного росту становила (23±0,58) г, у 

тих, які отримували таблетки жувальні з сухим екстрактом вівса та 

кверцетином – (24±0,58) г. 

При дослідженні окремих протипухлинних реакцій було встановлено, 

що в тварин, які отримували таблетки жувальні з екстрактом вівса та 

кверцетином, у більшій мірі стимульована функціональна активність імунних 

клітин (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Функціональна активність імунних клітин тварин із перещепленою 

карциномою легені Льюїс 

 

Імунні клітини Контроль ПР Кверцетин 

Цитотоксична активність лімфоцитів 73,73±18,88 92,11±15,91 

Антитілозалежна цитотоксична активність 

лімфоцитів 
14,81±8,20 75,28±14,20 

Цитотоксична активність макрофагів 15,15±1,47 15,84±1,35 

Антитілозалежна цитотоксична активність 

макрофагів 
42,79±5,79 75,31±6,47 

 

При аналізі отриманих даних було встановлено, що в тварин, які 

отримували таблетки жувальні, значно збільшені показники 

антитілозалежної цитотоксичної активності лімфоцитів і макрофагів. 

Активація цитотоксичної активності призвела до вираженої 

протипухлинної дії в дослідних тварин на термінальних етапах 

пухлинного росту. 
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Згідно з отриманими даними було встановлено, що в тварин на 

термінальних стадіях пухлинного процесу розвивається анемія, яка 

піддається корекції за рахунок постійного прийому препарату (табл. 5.9). 

Анемія розвивається через зменшення інтоксикації, спричиненої пухлинним 

процесом. 

Таблиця 5.9 

Показники морфологічного стану крові мишей-самців при 

пероральному введенні препарату 

 

Назва показників Контроль ПР Кверцетин Інтакт 

Гемоглобін, г/л 54±1,30 89±1,27 124±1,43 

Еритроцити, х106/мл 4,28±0,83 6,55±0,67 9,03±0,28 

Лейкоцити, х103/мл 4,35±0,55 13±0,22 11,1±0,46 

Тромбоцити, х106/мл 196±1,02 333±1,67 556±2,50 

Лімфоцити, % 51,35±1,01 59,4±1,70 64,5±1,60 

Моноцити, % 15,65±1,55 17,55±1,85 14±1,30 

Гранулоцити, % 21,9±1,01 21,8±1,52 21,85±1,21 

 

Вплив кверцетину в комбінації з Цисплатином на ріст та 

метастазування карциноми легені Льюїс (LLC). Наступним етапом було 

вивчення впливу досліджуваного лікарського засобу в комбінації з 

Цисплатином на ріст та метастазування LLC. Модель експерименту була 

максимально наближеною до клінічних умов. 

Аналіз динаміки зміни ваги тіла тварин з LLC показав відсутність 

статистичної різниці між контрольними та дослідними групами. Але було 

встановлено, що застосування Цисплатину призводило до незначного 

падіння маси тварин контрольної групи та мишей після терапії 

Цисплатином. Аналіз показав відсутність статистичної різниці між 

об’ємом первинної пухлини та показниками метастазування. Дані 

представлені в табл. 5.10. 
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Таблиця 5.10 

Динаміка зміни ваги тіла тварин з карциномою легені Льюїс у процесі 

експерименту 

 

Доба після 

перещеплення 

пухлини 

Тип терапії 

Негативний 

контроль 
Цисплатин Кверцетин 

Кверцетин + 

Цисплатин 

1 19,2±0,5 20,3±0,2 19,9±0,2 20,2±0,2 

5 19,4±0,2 19,9±0,2 20,2±0,2 19,3±0,3 

9 20,6±0,3 19,9±0,4 20,4±0,3 19,7±0,3 

12 19,7±0,3 19,8±0,4 20,0±0,3 19,5±0,2 

15 20,3±0,3 18,8±0,4 20,3±0,4 19,3±0,3 

17 20,5±0,4 19,4±0,4 20,2±0,3 19,1±0,3 

191 20,8±0,5 19,4±0,5 20,7±0,4 19,7±0,3 

22 20,6±0,5 19,7±0,6 20,2±0,3 19,3±0,4 

25 20,1±0,7 19,2±0,5 20,5±0,5 19,1±0,4 

Примітка. 1 – термін закінчення протипухлинної терапії тварин з LLC. 

 

Аналіз антиметастатичної дії комбінованої терапії показав, що 

застосування таблеток жувальних із сухим екстрактом вівса та кверцетином у 

комбінації з Цисплатином суттєво пригнічує процес метастазування 

вихідного варіанту карциноми легені Льюїс. 

Антиметастатична дія проявляється в тенденції до зниження 

кількості метастазів у легенях тварин після комбінованої терапії та в 

значному та статистично достовірному пригніченні об’єму 

метастатичного ураження. 

Уведення Цисплатину в комбінації з таблетками жувальними з 

сухим екстрактом вівса та кверцетином призводило до зменшення об’єму 

легеневих метастазів на 77,9 % (p<0,01) у порівнянні з негативним 
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контролем. Незважаючи на те, що відмічається тенденція до зменшення 

кількості метастазів у тварин після комбінованої терапії Цисплатином та 

таблетками жувальними, зменшення об’єму легеневих метастазів у них 

обумовлено статистично достовірним збільшенням долі метастазів в 

аваскулярній фазі росту на 38 % у порівнянні з негативним контролем 

(табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Характеристики метастазування вихідного варіанту карциноми легені 

Льюїс після терапії таблетками жувальними з сухим екстрактом вівса та 

кверцетином у монорежимі введення та в комбінації з Цисплатином 

 

Тип терапії 

Кількість 

тварин із 

метаста 

зами (%) 

Характеристики метастазування 

у цілому по групі по тваринам з метастазами 

кількість 

метаста 

зів 

об’єм 

метаста 

зів (мм3) 

кількість 

метаста 

зів 

об’єм 

метаста 

зів (мм3) 

відсоток 

метастазів 

у АФ1 

росту 

Негативний 

контроль 
77,0 

40,9± 

9,1 

128,4± 

37,3 

44,3± 

9,1 

167,0± 

43,9 

65,7± 

5,3 

Цисплатин 77,0 
32,8± 

8,6 

56,2*± 

19,0 

42,6± 

9,1 

73,1*± 

22,2 

87,5± 

3,5* 

Кверцетин 61,5 
26,4± 

6,7 

76,4± 

17,0 

42,9± 

5,1 

90,3± 

16,9 

82,4± 

2,9 

Кверцетин+

Цисплатин 
69,0 

21,1± 

6,1 

20,3± 

6,5* 

30,4± 

6,7 

29,4± 

7,6* 

95,3± 

1,6* 

Примітки: 

1. 1 – до аваскулярних відносили метастази, діаметр яких не перевищував 

1,5 мм; 

2. * – різниця в порівнянні з негативним контролем статистично 

достовірна (p<0,05). 
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Таким чином, отримані дані вказують на те, що включення таблеток 

жувальних із сухим екстрактом вівса та кверцетином до терапії Цисплатином 

суттєво підсилює протипухлинну дію цитостатика. Така комбінована терапія 

обумовлює значне інгібування росту як первинної пухлини, так і метастазів. 

Останнє виявляється в значному зменшенні об’єму метастатичного ураження 

легенів тварин із вихідним варіантом карциноми легені Льюїс. 

Досліджений препарат проявляє виражену протипухлинну дію, що 

виявляється в гальмуванні розвитку первинного пухлинного вузла та 

затримці розвитку метастазів. Вказані ефекти відбуваються за рахунок 

стимуляції антитілозалежної цитотоксичності лімфоцитів і макрофагів. 

 

5.3. Мікробіологічні дослідження 

 

Випробування мікробіологічної чистоти проводять відповідно до вимог 

ДФУ 1.4 (2.6.12, 2.6.31, 5.1.8). 

Зразок 1. 10 г випробовуваного зразка, ретельно розтертого, 

поміщають в мірну ємність об’ємом 250 мл та доводять до 200 мл 

буферним розчином із натрію хлоридом і пептоном рН 7,0, інтенсивно 

перемішують. Зразок розміщують на водяну баню, підігрівають до 

температури не вище 40°С, періодично перемішують до отримання 

гомогенної проби. 

Зразок 2. 2 г випробовуваного зразка, ретельно розтертого, поміщають 

в мірну ємність об’ємом 100 мл та доводять до 40 мл соєво-казеїновим 

середовищем, інтенсивно перемішують. Зразок розміщують на водяну баню, 

підігрівають до температури не вище 40°С, періодично перемішують до 

отримання гомогенної проби, охолоджують та інкубують при температурі від 

20°С до 25°С від 2 до 3 год. 

Зразок 3. 20 мл зразка 2 поміщають у стерильну мірну ємність, 

доводять об’єм до 100 мл соєво-казеїновим середовищем (розведення 

1:100). 
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Зразок 4. 10 мл зразка 3 поміщають у стерильну мірну ємність, 

доводять об’єм до 100 мл соєво-казеїновим середовищем (розведення 

1:1000). 

Зразок 5. 25 г випробовуваного зразка, ретельно розтертого, поміщають 

в мірну ємність, додають 450 мл буферно-пептонного середовища, 

інтенсивно перемішують. Зразок розміщують на водяну баню, підігрівають 

до температури не вище 40°С, періодично перемішують до отримання 

гомогенної проби. 

Визначення загального числа аеробних мікроорганізмів (TAMC). 

По 1 мл зразка 1 висівають у кожну з двох чашок Петрі та вносять від 

15 до 20 мл розплавленого й охолодженого до температури не більше 45°С 

стерильного соєво-казеїнового агару, дають агару застигнути. Чашки 

інкубують при температурі від 30°С до 35°С протягом 5 діб. 

Визначення загального числа дріжджових і пліснявих грибів 

(TYMC). 

По 1 мл зразка 1 висівають у кожну з двох чашок Петрі та вносять 

від 15 до 20 мл розплавленого й охолодженого до температури 

не більше 45°С стерильного сабуро-декстрозного агару, дають агару 

застигнути. Чашки інкубують при температурі від 20°С до 25°С протягом 

7 діб. 

Випробування щодо толерантних до жовчі грамнегативних бактерій 

(кількісна оцінка). 

Проба 1 (містить 0,1 г лікарського засобу). 2 мл зразка 2 вносять у 

20 мл нагромаджувального бульйону Мозеля. 

Проба 2 (містить 0,01 г лікарського засобу). 1 мл зразка 3 вносять у 

10 мл нагромаджувального бульйону Мозеля. 

Проба 3 (містить 0,001 г лікарського засобу). 1 мл зразка 4 вносять у 

10 мл нагромаджувального бульйону Мозеля. 

Проба 4 (містить 0,0001 г лікарського засобу). 0,1 мл зразка 4 вносять у 

10 мл нагромаджувального бульйону Мозеля. 
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Проби 1-4 готують у двох паралелях, перемішують та інкубують 

при температурі від 30°С до 35°С від 24 до 48 год. Проводять пересівання 

на поверхню агару з жовчю, глюкозою, кристалічним фіолетовим і 

нейтральним червоним. Інкубують при температурі від 30°С до 35°С від 

18 до 24 год. 

Випробування щодо Escherichia coli. 

20 мл зразка 1 вносять у 200 мл соєво-казеїнового бульйону. Зразки 

перемішують та інкубують при температурі від 30°С до 35°С від 18 до 24 год. 

Струшують контейнер, переносять 1 мл його вмісту в 100 мл бульйону Мак-

Конки. Інкубують при температурі від 42°С до 44°С від 24 до 48 год. 

Проводять пересівання на поверхню агару Мак-Конки та інкубують при 

температурі від 30°С до 35°С від 18 до 72 год. 

Випробування щодо Salmonella. 

Зразок 5 інкубують при температурі від 30°С до 35°С від 18 до 24 год. 

Переносять 0,1 мл його вмісту в 10 мл нагромаджувального бульйону 

Раппапорта Василіадіса для Salmonella. Інкубують при температурі від 30°С 

до 35°С від 18 до 24 год. Проводять пересівання на поверхню 

дезоксихолатного агару з ксилозою та лізином. Інкубують при температурі 

від 30°С до 35°С від 18 до 48 год. 

Критерії прийнятності мікробіологічної чистоти ДФУ 1.4 (5.1.8): 

• загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC): не більше 104 КУО/г 

(ДФУ 1.4, 2.6.12) [32]; 

• загальне число дріжджових та пліснявих грибів (TYMC): не більше 

102 КУО/г (ДФУ 1.4, 2.6.12) [32]; 

• не більше 102 КУО толерантних до жовчі грамнегативних бактерій у 1 г 

(ДФУ 1.4, 2.6.31) [32]; 

• відсутність Escherichia coli в 1 г (ДФУ 1.4, 2.6.31) [32]; 

• відсутність Salmonella в 25 г (ДФУ 1.4, 2.6.31) [32]. 

Результати проведених досліджень щодо мікробіологічної чистоти 

жувальних таблеток наведені в табл. 5.12. 
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Таблиця 5.12 

Результати апробації методики випробування препарату 

 

Показник Результат 

TAMC КУО/г <20 

TYMC КУО/г <20 

Не більше 102 КУО толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій у 1 г 
<101 

Відсутність Escherichia coli в 1 г Відсутні 

Відсутність Salmonella в 25 г Відсутні 

 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про відповідність 

якості розроблених таблеток вимогам ДФУ за мікробіологічними 

показниками. 

Висновки до розділу 5 

Вивчення гострої токсичності розробленого лікарського засобу 

встановило, що LD50 складає 5,2 г/кг. Дослідження хронічної токсичності 

препарату показало, що одноразове та багаторазове пероральне застосування 

таблеток не призводить до суттєвих змін у формулі крові та масі внутрішніх 

органів. 

Дослідження впливу таблеток жувальних на процеси втомлюваності та 

тривожності у щурів з хронічним стресом показало, що опрацьований 

лікарський засіб покращує стан тварин відносно стійкості до фізичних 

навантажень та тривожності в умовах хронічного стресу. 

Встановлено, що таблетки жувальні володіють вираженою здатністю 

коригувати енергетичний гомеостаз в умовах гострого дефіциту кисню на тлі 

перегріву, що свідчить про потенційну антигіпоксантну дію таблеток 

жувальних із сухим екстрактом вівса та квертцетином. 

Мікробіологічні випробування встановили відповідність розробленого 

ЛЗ до вимог ДФУ, а саме: кількість ТАМС КУО/г – менше 20, TYMC 
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КУО/г – менше 20, не більше 102 КУО толерантних до жовчі грамнегативних 

бактерій у 1 г – менше 101, відсутність Escherichia coli в 1 г, відсутність 

Salmonella в 25 г. 

За матеріалами розділу опубліковано [8, 25]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретично узагальнені та експериментально обґрунтовані наукові 

підходи щодо розробки складу та технології таблеток жувальних на основі 

сухого екстракту вівса та кверцетину з адаптогенною та загальнотонізуючою 

активністю. 

1. На основі бібліосемантичного аналізу літературних даних доведено 

перспективність створення лікарського засобу в формі таблеток 

жувальних на основі сухого екстракту вівса та кверцетину для 

профілактики психоемоційного навантаження. 

2. Проведеними маркетинговими дослідженнями фармацевтичного ринку 

України щодо лікарських засобів групи загальнотонізуючих та 

адаптогенів встановлено, що переважна більшість препаратів із 

означеною фармакологічною активністю представлена в формі рідких 

лікарських засобів – 76 %. Кількість імпортних препаратів переважає 

кількість вітчизняних. 

3. Обґрунтовано методологію створення таблеток жувальних на основі 

сухого екстракту вівса та кверцетину, що включає такі основні етапи 

дослідження як маркетингові, фармако-технологічні, фізико-хімічні та 

фармакологічні. 

4. Вивчено фізико-хімічні, технологічні властивості сухого екстракту 

вівса, що дало змогу віднести його до слабко плинних матеріалів та 

розробити підходи до створення раціональної таблеткової форми на 

його основі. 

5. Обґрунтовано умови проведення процесу грануляції в 

псевдозрідженому шарі. Встановлено основні параметри процесу 

гранулювання: час проведення процесу грануляції; вологість та 

температуру вхідного повітря; температуру продукту; тиск розпилення 

зволожувача; температуру та тиск мікроклімату; витрати зволожувача 

та повітря. 
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‒ встановлено умови процесу таблетування ‒ висота таблеток 5,9 мм з 

міцністю 291 Н, сила тиску верхнього пуансона ‒ 25 кН; 

‒ встановлено, що показник стиранності таблеток жувальних на основі 

сухого екстракту вівса та кверцетину складає 0,1-0,15 % при міцності 291 Н. 

6. Запропонована промислова технологія одержання таблеток жувальних 

методом структурного гранулювання, яка впроваджена у виробництво 

на Приватному акціонерному товаристві Науково-виробничий центр 

“Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” (м. Київ). 

7. Експериментальними дослідженнями встановлені стабільність та 

термін зберігання розроблених таблеток жувальних на основі сухого 

екстракту вівса та кверцетину ‒ 18 місяців при температурі (25±2)°С та 

вологості (60±5) %. 

8. Доклінічними дослідженнями встановлено, що таблетки жувальні з 

сухим екстрактом вівса та кверцетином покращують стан тварин 

відносно стійкості до фізичних навантажень та тривожності в умовах 

хронічного стресу. 

9. Мікробіологічні випробування встановили відповідність розробленого 

лікарського засобу до вимог Державної фармакопеї України: кількість 

ТАМС КУО/г – менше 20, TYMC КУО/г – менше 20, не більше 102 

КУО толерантних до жовчі грамнегативних бактерій у 1 г – менше 101, 

відсутність Escherichia coli в 1 г, відсутність Salmonella в 25 г. 
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