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Дисертаційну роботу присвячено комплексному фармако-технологічному 

вивченню з розробки складу, технології та дослідження таблеток з сухим 

порошком біомаси (СПБ) Flammulina (F.) velutipes. 

Пошук нових джерел біологічно активних речовин (БАР), їх дослідження, 

розробка ефективних та безпечних препаратів природного походження 

залишаються актуальними завданнями сучасної медицини і фармації. Такі 

засоби, на відміну від синтетичних, значно рідше викликають небажані 

алергічні реакції та токсичні ефекти. Базидіальні лікарські гриби (ЛГ) є 

потужним, але майже не вживаним у практиці вітчизняної традиційної 

медицини, джерелом цінних корисних фізіологічно активних сполук. В останні 

роки в Україні ведеться робота по вивченню потенціалу їх застосування як 

об’єктів з широким спектром терапевтичної дії. Особливу увагу привертають їх 

імуномодулюючі властивості, що дозволяє розглядати ЛГ як ефективні та 

нетоксичні засоби з високою лікувальною здатністю. 

Впроваджена вченими Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного 

Національної академії наук (НАН) України та Державної Установи (ДУ) 

«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» технологія 

мікробіологічного культивування міцелію дозволяє одержати активну 

субстанцію у контрольованих умовах росту та з високим виходом біомаси. 
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Використання відходів олійно-екстракційної промисловості (зокрема СО2-

шроту амаранту) як поживних середовищ для культивування грибів показало, 

що рівень накопичення БАР є вищим порівняно з синтетичними середовищами 

росту. Білок рослини Amaranthus caudatus L. за своїм амінокислотним складом 

наближується до ідеального, та, як наслідок, поживне середовище дозволяє 

збільшити вихід біомаси і покращати амінокислотний склад міцелію. 

Амінокислоти широко застосовуються у медицині для підвищення імунітету, 

лікування нервово-психічних розладів, ряду захворювань шлунково-кишкового 

тракту, печінки, для профілактики атеросклерозу, пригнічення розвитку 

злоякісних пухлин тощо. 

F. velutipes (опеньок зимній) є одним із перспективних представників 

базидіоміцетів, що широко використовують у медицині та фармації країн 

Сходу. F. velutipes входить у п’ятірку найкультивованіших грибів у світі із 

обсягом виробництва 2,7 млн т на рік. 

Наведені в літературі результати досліджень з вивчення 

імуномодулюючої дії плодових тіл та біомаси гриба свідчать про його здатність 

нормалізувати функціональну активність імунної системи піддослідних тварин, 

пригнічувати формування алергії, стимулювати продукування цитокінів IFN-γ і 

IL-2 лімфоцитами периферійної крові людини in vitro, проявляти протизапальну 

дію на індуковані клітини запалення дихальних шляхів. 

Проаналізовано зареєстровані в Україні лікарські засоби (ЛЗ), харчові 

продукти спеціального дієтичного споживання (ХПСДС), функціональні 

харчові продукти (ФХП) та дієтичні добавки (ДД) на основі ЛГ. За даними 

Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України 

станом на 01.11.2018 року було зареєстровано 3 комплексні гомеопатичні 

препарати (у формі таблеток, розчину для ін’єкцій та крапель оральних), до 

складу яких входять ЛГ Amanita muscaria та Agaricus. Відповідно до Переліку 

висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи за період 

01.01.2016-01.11.2018 рр. на ринку України були представлені 57 торгівельних 

назв (ТН) ХПСДС, ФХП та ДД на основі ЛГ вітчизняного виробництва. 
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Кількість найменувань продукції на основі F. velutipes – 1 ТН (1,75 %), що 

підтверджує актуальність проведення вивчення з розробки складу, технології та 

контролю якості твердої лікарської форми (ЛФ) – таблеток на основі даного 

виду базидіоміцету. 

Встановлено умови біотехнологічного культивування штаму гриба F. 

velutipes з використанням перспективного альтернативного поживного 

середовища – суспензії СО2-шроту амаранту у воді очищеній, 60 г/л: 

температура (26±2) ºС; рН середовища 6,0; тривалість культивування 14 діб 

(поверхнева культура) та 10 діб (глибинна культура). 

Проведено порівняльне визначення вмісту БАР у біомасі F. velutipes, 

отриманого під час культивування на рослинному поживному середовищі. У 

якості методики культивування запропоновано використання методу 

поверхневого вирощування, при якому спостерігається вихід біомаси на рівні 

20,0 ± 0,8 г/л (у 2,27 разів більше порівняно з глибинним культивуванням), що 

містить у 1,41 разів більше амінокислот (незамінних у 1,27 разів більше, 

замінних – у 1,46 разів) порівняно із міцелієм, який отримано у глибинній 

культурі. 

Досліджено показники гострої токсичності біомаси F. velutipes за умов 

внутрішньошлункового введення мишам та встановлено, що субстанція 

належить до IV класу токсичності – малотоксичні речовини. Патологічних змін 

у внутрішніх органах та головному мозку тварин макроскопічно не виявлено. 

Вивчено показники периферійної крові піддослідних тварин за умов 

внутрішньошлункового введення суспензії порошку біомаси F. velutipes. 

Визначено фізичні та фармако-технологічні властивості СПБ F. velutipes: 

втрата в масі при висушуванні, кристалографічна характеристика, фракційний 

склад, насипний об’єм, насипний об’єм після усадки, насипна густина, насипна 

густина після усадки, показник стисливості, коефіцієнт Гауснера, кут 

природного укосу, сипкість. Встановлено, що СПБ F. velutipes отриманий під 

час подрібнення протягом 30 с (фракція середньо-дрібного порошку складає 

67,53 % після просіювання через систему сит) має задовільне значення 
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плинності та володіє фармако-технологічними параметрами, які потребують 

введення допоміжних речовин (ДР) для їх коректування при пресуванні. 

За допомогою математико-статистичного методу планування 

експерименту встановлено вплив 4 груп ДР (наповнювачі, розпушуючі, 

змащувальні та ковзні, зв’язуючі) на фармако-технологічні характеристики 

таблеток з СПБ F. velutipes (зовнішній вигляд, однорідність маси, стійкість до 

роздавлювання та розпадання). Відібрано оптимальні представники 

досліджуваних груп ДР (цукор білий (крупка цукрова), глина біла (каолін), 

кислота стеаринова, 2 % крохмальний клейстер) для отримання таблеток з СПБ 

F. velutipes методом пресування із попереднім вологим гранулюванням. 

Розроблено та опрацьовано склад таблеткової маси, що містить 800 мг 

СПБ F. velutipes, 150 мг речовини із групи наповнювачів, 10 мг речовини із 

групи розпушувачів, 10 мг змащувальної та ковзної речовини, 30 мг зв’язуючої 

речовини на одну таблетку масою 1,0 г. 

Досліджено фармако-технологічні властивості таблеткової маси – 

грануляту (ситовий аналіз, насипна густина, насипна густина після усадки, 

показник стисливості, коефіцієнт Гауснера, сипкість) та таблеток з СПБ F. 

velutipes (однорідність маси, стійкість до роздавлювання, стираність і 

розпадання). Визначені фармако-технологічні властивості таблеткової маси 

свідчать про хороші та стабільні значення показників. 

Встановлено, що додавання ДР і використання процесу вологого 

гранулювання дозволяють одержати проміжний продукт (таблеткову масу), що 

піддається процесу таблеткування з одержанням якісного готового продукту 

задовільного зовнішнього вигляду (таблетки плоскоциліндричної форми 

жовтувато-білого кольору з нанесеною фаскою з одного боку та логотипом з 

другого, запах слабкий, специфічний, грибний, таблетки висотою 4 мм, 

діаметром 10 мм) та сталої середньої маси. 

Розроблено та запропоновано технологічну блок-схему виробництва 

таблеток з СПБ F. velutipes. Розроблено апаратурну схему виготовлення 

таблеток з СПБ F. velutipes у промислових умовах. 
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Проведено перевірку придатності використання методики випробування 

на мікробіологічну чистоту (загального числа життєздатних аеробних 

мікроорганізмів (TAMC), дріжджових і плісеневих грибів (TYMC), на окремі 

види мікроорганізмів – Salmonella (S.) typhimurium, Escherichia (E.) сoli, 

толерантних до жовчі грамнегативних бактерій). Результати показали, що 

таблетки з СПБ F. velutipes не володіють антимікробною дією. Для визначення 

мікробіологічної чистоти засобу можуть бути використані загальноприйняті 

методики Державної фармакопеї України (ДФУ) 2.0. 

Встановлено відповідність показників мікробіологічної чистоти таблеток 

з СПБ F. velutipes відповідно до критеріїв прийнятності ДФУ 2.0, 5.1.8 категорія 

С. 

Запропоновано методики ідентифікації та кількісного дослідження БАР 

(амінокислот) у таблетках з СПБ F. velutipes, а саме застосування методу 

іонообмінної рідинно-колонкової хроматографії з використанням 

автоматичного аналізатора амінокислот. На основі проведених досліджень 

критерієм якості розроблених таблеток обрано сумарний вміст амінокислот, що 

лежить у межах 130,0 ± 10 % мг на одну таблетку масою 1,0 г. 

Складено специфікацію для контролю якості таблеток з СПБ F. velutipes. 

Досліджено та доведено стабільність таблеток з СПБ F. velutipes при 

зберіганні протягом 15 місяців (час спостереження) у полімерних контейнерах. 

Розроблено проекти технічних умов (ТУ), методів контролю якості 

(МКЯ) та технологічної інструкції (ТІ) на виробництво таблеток з СПБ F. 

velutipes. 

Технологію одержання препарату розроблено та апробовано в 

промислових умовах Науково-виробничого товариства з обмеженою 

відповідальністю (НВТОВ) «ЕКОМЕД», м. Київ. 

На підставі проведених комплексних фізико-хімічних, фармакологічних, 

мікробіологічних, фармако-технологічних досліджень теоретично 

обґрунтовано, розроблено та опрацьовано склад і технологію таблеток з СПБ F. 

velutipes. 
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Результати досліджень впроваджено в науково-дослідну роботу та 

навчальний процес споріднених закладів вищої освіти України. 

Ключові слова: лікарські гриби, Flammulina velutipes, біотехнологічне 

культивування, сухий порошок біомаси, таблетки, технологія. 
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ANNOTATION 

Butkevych T. А. Development of composition, technology and study of 

tablets with Flammulina velutipes biomass dry powder. – Qualifying scientific 

work with the manuscript copyright. 

The thesis for a candidate of pharmaceutical science degree in specialty 

15.00.01 «Drugs technology, organization of pharmacy and judicial pharmacy». – 

Bogomolets National Medical University, Shupyk National Medical Academy of 

Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 

Thesis is devoted to the complex pharmaco-technological research to the 

development of the composition, technology and study of  tablets with Flammulina 

velutipes biomass dry powder. 

The search for new sources of biologically active substances, their research, 

development of effective and safe preparations of natural origin remain the actual 

tasks of modern medicine and pharmacy. These products, unlike synthetic ones, are 

much less likely to cause unwanted allergic reactions and toxic effects. Medicinal 

mushrooms (basidiomycetes) are a powerful source of useful physiologically active 

compounds, but they are almost unused in the practice of domestic traditional 

medicine. A work on studying the potential of their application as objects with a wide 

range of therapeutic actions is carried out in recent years in Ukraine. Special attention 

is paid to immunomodulatory properties, that makes it possible to consider medicinal 

mushrooms as effective and non-toxic medications with high therapeutic potential. 

Scientists of M.G. Kholodny Botany Institute and lnstitute of Food 

Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of Ukraine 

implement the technology of mycelia growth. It allows to obtain an active substance 

under controlled growth conditions and with a high yield of biomass. The usage of 

oil-extraction industry wastes (in particular, amaranth flour – waste of CO2-extraction 

from the Amaranthus hybridus L. grains) as culture media for mushroom’s 

cultivating has shown that the level of biologically active substances accumulation is 

higher compared to synthetic culture media. Amaranth protein in its amino acid 
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composition is close to the ideal and may increase the yield of biomass and improve 

the amino acid composition of mycelia. Amino acids are widely used in medicine as 

immune-stimulatory medications, in treatment of neuropsychiatric disorders, a 

number of the gastrointestinal tract diseases, liver diseases, for the prevention of 

atherosclerosis, anti-tumor medications, etc. 

Flammulina velutipes is one of the promising representatives of 

basidiomycetes. It is widely used in the East countries medicine and pharmacy. It is 

one of the five most cultivated mushrooms in the world with a production of 2.7 

billion kg per year. 

Given in the literature results of Flammulina velutipes fruit bodies and biomass 

immunomodulatory effects studies testify to their ability to normalize the functional 

activity of the experimental animals immune system, to inhibit the formation of 

allergies, to stimulate the production of IFN-γ and IL-2 cytokines by human 

peripheral blood lymphocytes in vitro, to exhibit anti-inflammatory effects on the 

respiratory tract’s induced cells of inflammation. 

The analysis of the registered in Ukraine drugs, special dietary food products, 

functional food products and dietary supplements based on medicinal mushrooms has 

been carried out. According to the State Expert Center’s of the Ministry of Health of 

Ukraine data 3 complex homeopathic medications (in the form of tablets, injectable 

solution and oral drops) have been registered on the date of 01.11.2018. They contain 

Amanita muscaria and Agaricus mushrooms. According to the List of Conclusions of 

the State Sanitary and Epidemiological Expertise for the period of 01.01.2016-

01.11.2018 57 trade names of special dietary food products, functional food products 

and dietary supplements have been presented on Ukrainian market. The number of 

product names based on Flammulina velutipes reaches 1 name (1.75 %). It confirms 

the relevance of the study on the development of the composition, technology and 

quality control of the solid dosage form – tablets on its basis. 

The optimum conditions of the Flammulina velutipes biotechnological 

cultivation using a promising alternative liquid culture medium have been 

established: 60 g of amaranth flour, 1L of distilled water; (26 ± 2) °С temperature; 
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6,0 pH value; 14 days (cultivation in static conditions) and 10 days (submerged 

culture). 

Comparative determination of the Flammulina velutipes biomass biologically 

active substances content has been carried out. The method of cultivation in static 

conditions has been proposed to use. The yield of biomass has been observed at the 

level of 20.0 ± 0.8 g/l (2.27 times more compared to submerged culture), it contains 

in 1.41 times more amino acids (essential in 1.27 times, replaceable in 1.46 times) 

compared to the biomass obtained in submerged culture. 

The study of the Flammulina velutipes biomass acute toxicity in the condition 

of intragastric administration to mice has been carried out. It has been established that 

the substance belongs to the fourth toxicity class – low-toxic substances. Pathological 

changes in the internal organs and the brain of animals have not been 

macroscopically detected. Peripheral blood parameters under conditions of 

intragastric administration of Flammulina velutipes biomass powder’s suspension 

have been investigated.  

The physical and pharmaco-technological properties of Flammulina velutipes 

biomass dry powder: loss on drying, crystallographic characteristic, fractional 

composition, bulk density, tapped density, compressibility index, Hausner ratio, angle 

of repose, flowability have been identified. It has been established that Flammulina 

velutipes biomass dry powder obtained during crushing for 30 seconds (the medium 

particles fraction is 67.53 % after sieving through a sieve system) has a satisfactory 

values of flowability. It has been identified, that the substance has pharmaco-

technological properties that require the introduction of excipients for their correction 

during pressing. 

The influence of four groups of excipients (fillers, disintegrants, lubricants and 

glidants, binders) on pharmaco-technological properties of tablets with Flammulina 

velutipes biomass dry powder (surface quality, uniformity of weight, resistance to 

crushing, friability and disintegration) has been found. The method of mathematical 

experiment planning has been used. Optimal representatives of the studied groups of 

excipients (sugar, kaolin, stearic acid, 2 % starch paste) have been selected for the 
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production of tablets with Flammulina velutipes biomass dry powder by the method 

of compression with the previous wet granulation. 

The composition of tablets containing 800 mg of Flammulina velutipes 

biomass dry powder, 150 mg of fillers, 10 mg of disintegrants, 10 mg of lubricants 

and glidants, 30 mg of binders per 1,0 g tablet has been developed and processed. 

The pharmaco-technological properties of tablet mass – granulate (sieve 

analysis, bulk density, tapped density, compressibility index, Hausner ratio, 

flowability) and tablets with Flammulina velutipes biomass dry powder (average 

weight, resistance to crushing, friability and disintegration) have been studied. The 

determined pharmaco-technological properties of the tablet mass indicate good and 

stable values of parameters. 

It has been established that the addition of excipients and wet granulation 

method usage allow to obtain an intermediate product (tablet mass) that undergoes a 

tabletting process to produce a qualitative finished product of satisfactory appearance 

(tablets of a flat-cylindrical form, yellowish-white color, with a facet on one side and 

a logo on the other, with a weak specific mushroom smell, height of 4 mm, diameter 

of 10 mm) and a constant average mass. 

The technological block diagram for the tablets with Flammulina velutipes 

biomass dry powder production has been developed and proposed. An apparatus 

scheme for the manufacture of tablets with Flammulina velutipes biomass dry powder 

in the industrial conditions has been developed. 

The examination of the suitability of microbiological purity test method (total 

aerobic microbial count, total combined yeasts / molds count, total enterobacteria and 

certain other gram-negative bacteria count, absence of Salmonella typhimurium and 

Escherichia coli) has been carried out. The results showed that tablets with 

Flammulina velutipes biomass dry powder does not provide antimicrobial activity. 

Commonly accepted methods of State Pharmacopoeia of Ukraine 2.0 can be used to 

determine the microbiological purity of the product. 
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The correspondence of the tablets with Flammulina velutipes biomass dry 

powder microbiological purity according to the criteria of acceptability of State 

Pharmacopoeia of Ukraine 2.0., 5.1.8 category C has been established. 

The methods of identification and quantitative determination (ion-exchange 

liquid chromatography method with automatic analyzer of amino acids) of 

biologically active substances (amino acids) in tablets with Flammulina velutipes 

biomass dry powder have been proposed. The total content of amino acids, which lies 

in the range 130,0 ± 10 % mg per one tablet weighing 1.0 g, has been chosen as a 

criterion for the quality control of the developed tablets. 

A specification for the quality control of the tablets with Flammulina velutipes 

biomass dry powder has been composed. 

The stability of  tablets with Flammulina velutipes biomass dry powder during 

storage for 15 monthsn(time of watching) in polymeric container has been 

demonstrated. 

The projects of technical conditions, quality control methods and technological 

instruction for the production of tablets with Flammulina velutipes biomass dry 

powder have been developed. 

The technology for the production of tablets with Flammulina velutipes 

biomass dry powder in industrial conditions has been developed and tested on the 

basis of Scientific and Production Limited Liability Company «ECOMED» (Kyiv). 

Based on complex physical, chemical, pharmacological, microbiological, 

pharmaco-technological researches the composition and technology of tablets with 

Flammulina velutipes biomass dry powder have been theoretically substantiated and 

developed. 

The results of researches have been introduced into the research work and 

educational process of related higher educational institutions of Ukraine. 

Key words: medicinal mushrooms, Flammulina velutipes, biotechnological 

cultivation, biomass dry powder, tablets, technology. 
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МБ – Мозеля бульйон 

МКА – Мак-Конкі агар 

МКБ – Мак-Конкі бульйон 

МКЦ – мікрокристалічна целюлоза 

МКЯ – методи контролю якості 

НАН – Національна академія наук 

НВТОВ – Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю 

НМУ – Національний медичний університет 

ПВП – полівінілпіролідон 

ПЕГ – поліетиленгліколь 

РбЗБ – рибофлавінзв’язуючий апобілок 

СА – сабуро-декстрозний агар без антибіотиків 
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СДА – сабуро-декстрозний агар 

СКА – соєво-казеїновий агар 

СКБ – соєво-казеїновий бульйон 

СПБ – сухий порошок біомаси 

США – Сполучені штати Америки 

ТІ – технологічна інструкція 

ТН – торгівельні назви 

ТУ – технічні умови 

ФХП – функціональний харчовий продукт 

ХПСД – харчовий продукт спеціального дієтичного споживання 

ЦАС – цитратний агар Сіммонса 

FIP – Fungal immunomodulatory protein (грибний імуномодулюючий 

білок) 

LD50 – Lethal dose 50 % (летальна доза) 

Ph Eur – European Pharmacopoeia (Європейська Фармакопея) 

TAMC – Total Aerobic Microbial Count (випробування на загальне число 

аеробних мікроорганізмів) 

TYMC – Total Combined Yeasts/Molds Count (випробування на загальне 

число дріжджових та плісневих грибів) 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Однією із сучасних 

тенденцій розвитку фармацевтичної галузі є розширення використання 

біотехнологічних розробок при створенні нових лікарських засобів. 

Застосування технології мікробіологічного культивування дозволяє одержати 

активну субстанцію у контрольованих умовах росту, з високим виходом 

біомаси та рівнем накопичення біологічно активних речовин у одержаному 

продукті (Н. А. Бісько та співавт., 2006-2017). 

З огляду на високий інтерес до використання природної сировини, що 

значно рідше викликає небажані алергічні реакції та токсичні ефекти, 

використання лікарських грибів як об’єктів дослідження набуває актуального 

значення. В останні роки в Україні ведуться роботи з вивчення потенціалу їх 

застосування (О. В. Федотов, 2004-2006, 2013-2014, В. Т. Підченко, 2016, В. Ю. 

Барштейн та співавт., 2017, Б. О. Варинський та співавт., 2018). У країнах 

Південно-Східної Азії лікарські засоби на основі лікарських грибів 

застосовують як препарати супроводу для корекції станів, що супроводжуються 

зниженням функціонування імунної системи: LE та LEM із Lentinus edodes, 

PSK та PSP із Trametes versicolor (В. Т. Підченко, 2016). 

На сьогоднішній день на вітчизняному фармацевтичному ринку відсутні 

лікарські препарати на основі лікарських грибів. Проте, українськими 

науковцями ведуться такі фармако-технологічні розробки: Н. В. Кучеренко 

(2008) – розробка сиропу на основі водорозчинного білково-полісахаридного 

комплексу отриманого із плодових тіл плевроту черепичастого (Pleurotus 

ostreatus), Н. О. Федоритенко (2011) – розробка капсул на основі біомаси 

шиїтаке (Lentinus edodes), Н. Є. Бурда (2018) – розробка густих екстрактів із 

плодових тіл шиїтаке (Lentinus edodes) та мейтаке (Grifola frondosa), сухих 

екстрактів із плодових тіл рейши (Ganoderma lucidum) та трутовика березового 

(Piptoporus betulinus). 
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Враховуючи вищезазначене, науковий пошук з розробки складу, 

технології та дослідження лікарського засобу із сухого порошку біомаси 

лікарського гриба Flammulina velutipes у формі таблеток є актуальним. 

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

Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 

аптечної та промислової технології ліків Національного медичного 

університету (НМУ) імені О. О. Богомольця на тему «Організаційно-

технологічні дослідження лікарських та косметичних засобів» (№ державної 

реєстрації 0114U001826). Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні 

вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О. О. Богомольця 

(протокол № 7 від 24.02.2015), коригування теми затверджено на засіданні 

вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О. О. Богомольця 

(протокол № 14 від 10.05.2019). 

Мета і завдання дослідження. Метою pоботи є обґрунтування складу, 

розробка технології та дослідження таблеток з СПБ F. velutipes. 

Для досягнeння поставленої мети було визначено задачі: 

- узагальнити дані літератури та електронних наукових публікацій 

щодо ботанічної характеристики, хімічного складу та перспективності 

використання ЛГ F. velutipes як джерела БАР, провести аналіз зареєстрованих 

на ринку України засобів на основі ЛГ; 

- здійснити процес мікробіологічного культивування біомаси міцелію 

F. velutipes на низці поживних середовищ та отримати із неї сухий порошок; 

- провести комплекс фізико-хімічних та фармако-технологічних 

досліджень СПБ F. velutipes як активного фармацевтичного інгредієнту (АФІ) з 

метою вибору складу ЛЗ; 

- вивчити вплив ДР на фармако-технологічні властивості таблеток з 

СПБ F. velutipes, обґрунтувати склад та розробити технологію ЛЗ з СПБ F. 

velutipes; 

- дослідити показники якості таблеток, вивчити стабільність та 

обґрунтувати термін і умови їх зберігання; 
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- розробити проекти технологічної та нормативної документації, 

провести апробацію одержання розроблених таблеток в умовах промислового 

виробництва. 

Об’єкти дослідження – інформаційні матеріали (дані Державного реєстру 

ЛЗ України, дані реєстру висновків держсанепідекспертизи України), штам ЛГ 

Flammulina velutipes (Curtis) Singer 1878, СПБ F. velutipes, ДР, таблетки з СПБ 

F. velutipes.  

Предмет дослідження – розробка складу та технології таблеток з СПБ F. 

velutipes. 

Методи дослідження. Для вирішення визначених задач застосовано методи 

дослідження: узагальнення, групування та систематизація даних джерел літератури 

та результатів власних експериментальних досліджень; біотехнологічне 

культивування; фізико-хімічні методи ідентифікації та кількісного визначення 

вмісту БАР у СПБ F. velutipes (іонообмінна рідинно-колонкова хроматографія, 

спектрофотометрія, газова хроматографія та флуорометрія); фармакологічні; 

математико-статистичний (дисперсійний аналіз); органолептичний (зовнішній 

вигляд), фізико-хімічні (втрата в масі при висушуванні, здрібненість, 

кристалографічна характеристика та ступінь ізометричності) та фармако-

технологічні (насипна густина, насипна густина після усадки, плинність, 

показник стисливості, коефіцієнт Гауснера, сипкість, кут природного укосу, 

однорідність маси, стійкість до роздавлювання, стираність та розпадання) 

методи дослідження АФІ, таблеткової маси та таблеток; мікробіологічний 

(метод висівання). Статистична обробка експериментальних даних проводилась 

згідно вимог ДФУ 2.0. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі результатів 

експериментальних досліджень обґрунтовано склад та розроблено технологію 

одержання нового ЛЗ у формі таблеток з СПБ F. velutipes. 

Уперше проведено порівняльне дослідження біомаси F. velutipes, 

отриманої різними методами культивування, за вмістом БАР, встановлено її 

біологічну нешкідливість. Вивчено залежність фармако-технологічних 
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властивостей таблеток з СПБ F. velutipes від вмісту ряду ДР, оптимізовано їх 

склад. Проведено валідацію методики випробування на мікробіологічну 

чистоту таблеток з СПБ F. velutipes відповідно до вимог ДФУ 2.0. Вивчено 

показники якості таблеток під час зберігання, встановлено їх термін 

придатності. Розроблено проекти ТУ, МКЯ і ТІ на таблетки з СПБ F. velutipes. 

Набуло подальшого розвитку вивчення процесів біотехнологічного 

культивування міцеліальної біомаси ЛГ на перспективних альтернативних 

поживних середовищах. 

Новизна досліджень підтверджена патентом України на корисну модель 

«Біологічно активна субстанція з імуномодулюючою активністю» UA № 

117165 від 26.06.2017. 

Практичне значення отриманих результатів. При виконанні 

дисертаційної роботи розроблено склад та технологію ЛЗ з використанням СПБ 

F. velutipes як АФІ. Створено та запропоновано новий оригінальний ЛЗ у формі 

таблеток. Розроблено проекти ТУ, МКЯ та ТІ на виробництво таблеток з СПБ 

F. velutipes, їх технологію апробовано в промислових умовах НВТОВ 

«ЕКОМЕД», м. Київ (акт апробації від 05.02.2019). 

Фрагменти дисертаційної роботи впроваджено у науково-педагогічний 

процес кафедр: технології біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» (акт від 

21.02.2019), заводської технології ліків Національного фармацевтичного 

університету (акт від 28.02.2019), технології ліків Запорізького державного 

медичного університету (акт від 12.03.2019), фармації Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» (акт від 14.03.2019), фармацевтичної технології і біофармації 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (акт 

від 29.03.2019), управління та економіки фармації з технологією ліків 

Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського» (акт від 02.04.2019), аптечної 
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та промислової технології ліків НМУ імені О. О. Богомольця (акт від 

10.04.2019). 

Особистий внесок здобувача. Особисто дисертантом було проведено 

огляд вітчизняних та зарубіжних джерел інформації; здійснено інформаційно-

патентний пошук; експериментально проведено біотехнологію культивування 

гриба F. velutipes; досліджено фізичні та фармако-технологічні властивості СПБ 

F. velutipes; методом математичного планування експерименту встановлено 

залежність фармако-технологічних параметрів таблеток з СПБ F. velutipes від 

вмісту ДР; обґрунтовано склад таблеток, вивчено їх фармако-технологічні 

властивості; статистично оброблено та проаналізовано одержані результати 

усіх експериментальних досліджень; розроблено проекти ТУ, МКЯ та ТІ для 

таблеток з СПБ F. velutipes; проведено апробацію технологічного процесу в 

умовах промислового виробництва. 

Визначення мeти дослідження, шляхи її peалізації, планування та 

проведення експерименту, обговорення основних положень та формування 

висновків здійснено під керівництвом наукового керівника та за 

консультативної допомоги співавторів публікацій. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві з В. П. Поповичем, М. 

Л. Сятинею, Н. О. Козіко, Н. А. Бісько, Т. А. Круподьоровою, В. О. Тарасенко, 

Р. І. Козаком, особистий внeсок здобувача відобpажено за текстом дисертації та 

у авторефераті в списку публікацій. Автор висловлює щиру подяку усім 

співавторам за підтримку та співпрацю. 

Співавторами наукових праць дисертанта захищено такі дисертації: 

Попович В. П. «Організаційно-економічні та технологічні аспекти 

фармацевтичного забезпечення лікарськими препаратами рослинного 

походження з гепатопротекторною дією», Запоріжжя, 2013; Сятиня М. Л. 

«Теоретичні та організаційно-технологічні основи лікарського забезпечення 

населення за умов реформування фармацевтичної галузі», Київ, 2004; Козіко 

(Федоритенко) Н. О. «Розробка складу та технології лікувально-

профілактичного засобу у формі капсул на основі грибів Шиїтаке», Харків, 
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2011; Бісько Н. А. «Шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus (J. Yge) 

Jmbach) и вешенка обыкновенная (Pleurotis ostreatus Jacg.: Fr) в искусственных 

экосистемах», Київ, 1992; Круподьорова Т. А. «Біологічні особливості 

Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat. та G. lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. в 

культурі», Київ, 2009; Тарасенко В. О. «Розробка складу та технології 

стоматологічних м’яких лікарських форм з німесулідом та цефтриаксоном», 

Київ, 2010. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи викладено та обговорено на: ІV науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і 

біотехнології» (Харків, 2014), Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій Всесвітньому Дню здоров’я (Київ, 2015), VII Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием студентов и 

молодых ученых «Проблемы и перспективы развития современной медицины» 

(Гомель, 2015), XIX Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих 

вчених присвяченому пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, 

професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 2015), II International 

Scientific Conference «Pharmacology, Pharmaceutical Technology and 

Pharmacotherapy in Active Longevity» (Vilnius, 2015), І науково-практичній 

інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та 

практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» (Харків, 2016), LXX 

Международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2016» 

(Минск, 2016), VIII Національному з’їзді фармацевтів України «Фармація XXI 

століття: тенденції та перспективи» (Харків, 2016), VІ науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної 

технології і біотехнології» (Харків, 2017), ІІІ міжнародній науково-практичній 

дистанційній конференції «Сучасні аспекти створення екстемпоральних 

алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських засобів» (Харків, 

2019). 
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Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 24 

наукові праці, зокрема 11 статей у вітчизняних наукових фахових виданнях, 2 у 

іноземних виданнях, 10 тез доповідей, отримано 1 патент України на корисну 

модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертацію викладено на 189 сторінках 

друкованого тексту (обсяг основного тексту складає 128 сторінок). Робота 

складається із анотацій, вступу, 5 розділів та висновків до них, загальних 

висновків, списку використаних джерел та 14 додатків. Дисертацію 

проілюстровано 32 таблицями та 25 рисунками. Список використаних джерел 

налічує 185 найменувань, з яких 89 латиною. 
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РОЗДІЛ 1 

АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ГРИБІВ ТА СТВОРЕННЯ 

ЗАСОБІВ НА ЇХ ОСНОВІ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Історичний досвід та сучасні аспекти використання грибів у 

медичній практиці 

 

На сьогоднішній день в Україні інтерес до застосування лікарських 

рослин та медичних грибів, а також засобів, отриманих на їхній основі, є досить 

високим. Він обумовлений тим, що при правильному дозуванні вони практично 

нетоксичні, нешкідливі, відносно доступні, ефективні та у деяких випадках 

завдяки комплексній дії не мають конкурентів [93]. Досить значні ресурси, 

доступність сировини, та можливість культивування роблять сировину 

природного походження перспективним об’єктом дослідження з метою 

розробки нових засобів [26]. Серед таких препаратів засоби на основі їстівних 

та ЛГ займають незначну питому частку на українському фармацевтичному 

ринку. У сучасній вітчизняній фармації переважає розробка та виробництво 

препаратів з рослинної сировини [91]. Однак, як свідчить досвід багатьох країн 

(особливо Східної Азії), лікарські макроміцети заслуговують особливої уваги, 

адже є продуцентами численної групи БАР. Одним із актуальних завдань 

сучасної фармацевтичної технології залишаються питання реалізації 

вітчизняного наукового потенціалу у сфері виробництва лікарських та 

лікувально-профілактичних засобів на основі ЛГ. 

Лікарські макроміцети є унікальним джерелом низки незамінних БАР, 

важливими продуктами харчування та об’єктами мікробіологічної, харчової та 

фармацевтичної промисловостей [52]. Значний прогрес в області 

експериментальної мікології, накопичення знань щодо хімічного складу клітин 

грибів і їх субклітинних фракцій на різних стадіях онтогенезу дозволили 

створити новий напрямок досліджень потенціалу застосування грибних засобів 
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з терапевтичною метою [52]. Різноманітні грибні метаболіти (амінокислоти, 

полісахариди, ферменти тощо) досить давно застосовуються в якості ДД, так 

званих «грибних ЛЗ», біопрепаратів та космецевтиків [52, 114, 132, 178, 179]. У 

якості сировинних джерел для отримання фунгозасобів використовують 

найпоширеніші та найперспективніші види базидіоміцетів. Спектр їх 

біологічної дії досить широкий, включає імуномодулюючі, протипухлинні, 

гепатопротекторні, противірусні, антиоксидантні та інші види фармакологічних 

активностей [113, 125, 134]. Помітним є зростання уваги вчених до розробки на 

основі вищих грибів і продуктів їх метаболізму ЛЗ та ХПСДС, ФХП та ДД [48, 

52]. Проте, у сучасній біотехнології використовуються не більше 5% відомих 

грибних таксонів [52]. 

Історичні аспекти розробки фунгозасобів різнилися у східних і західних 

вчених. Так, історія вивчення ЛГ у Китаї налічує більше 2 тис. років [52]. 

Перша книга про лікарські рослини, в якій приведені описи 900 найменувань 

видів, датована 2500 р. до н.е. У 695 р. китайський учений Лі-Ді у співавторстві 

написав працю «Сінь-Сю-Бен-Цао» з описом 844 видів природних ліків, у тому 

числі грибів. Ця книга фактично є першою у світі державною фармакопеєю, 

складеною колективом фахівців. Вже у танську епоху – 618-909 рр., у Китаї 

запровадили штучне культивування грибів (Lentinula (L.) edodes (шиїтаке) та 

Auricularia (A.) auricula-judae («вухо Іуди») у зв’язку з тим, що збір дикорослих 

не міг задовільнити збільшеного попиту. Тоді ж була складена праця «Образи 

ЛГ з Китаю», автори якої описують 272 види грибів, що володіють 

лікувальними властивостями. У довіднику лікарських речовин Китаю, 

укладеному ще за часів правління династії Мінг (1368-1644 рр.), було 

зареєстровано більше 120 біологічно різноманітних зразків гриба роду 

Trametes. Вважалося, що даний макроміцет є корисним при боротьбі з 

інфекційними захворюваннями, запаленням верхніх дихальних шляхів, сечової 

системи та шлунково-кишкового тракту. Більше 2 тис. найменувань ЛЗ 

приведено у праці «Цзінь Сінь-чжун» (Китайська народна медицина), зокрема 

рослинного походження (включаючи гриби) більше 1,5 тис. [52, 149, 178, 179]. 
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За даними літератури відомо, що античні греки широко використовували 

ЛГ у своїй медичній практиці. У працях великих лікарів Гіппократа, Плінія, 

Діоскоріда і Галена наводиться близько 20 найменувань базидіоміцетів та 

рецептів їх застосування, які використовували багато століть [29, 96]. У XVII 

ст. деякі їстівні гриби почали культивувати в штучних умовах у Франції. 

Першим видом, отриманим таким чином був Agaricus (A.) bisporus (Lange) Sing. 

(агарик). До XVIII ст. особливе місце в медичній практиці займали гриби 

трутовики. З них найбільш відомими є Inonotus obliquus (чага) і Fomitopsis 

officinalis (модриновий трутовик), які вважалися традиційними ліками проти 

туберкульозу і слугували для Російської імперії прибутковим товаром – тільки 

у 1870 р. було експортовано у Європу близько 8 т сушеного трутовика [52, 149]. 

Відродження інтересу до терапевтичних властивостей ЛГ у Європі розпочалося 

в 50-ті роки минулого століття [29]. Експериментальні дослідження в різних 

країнах світу показали, що таксони базидіальних грибів є хорошими 

адаптогенами, підвищують стійкість організму до різноманітних стресів, 

обумовлених хімічними забрудненнями середовища, шумом, нервовими і 

фізичними перевантаженнями, інфекційними станами тощо [29]. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я 80 % американців та японців, 50 % 

європейців регулярно вживають грибні засоби. У Японії, де продукти 

спеціального призначення на основі ЛГ застосовуються близько 50 років, 

найвища тривалість життя (в середньому до 80 р.). Також, близько 30 % всіх ЛЗ 

для лікування онкологічних захворювань – це препарати на основі ЛГ [29].  

Загальна кількість їстівних і ЛГ складає більше 2300 видів [147]. 

Найбільш популярними об’єктами досліджень є види L. edodes, Pleurotus spp., 

Auricularia spp., Agaricus spp., Flammulina spp., Ganoderma (G.) lucidum, 

Hericium erinaceus, Grifola (G.) frondosa, Volvariella (V.) volvacea, Tremella spp., 

Pholiota spp. і Coprinus spp. [150, 171]. У загальному світовий ринок 

виробництва грибів складав у 2013 році 63 млрд доларів, з них частка ЛГ сягала 

38 % або 24 млрд доларів. Лідером у виробництві грибів був Китай (87 % ринку 

або 30 млн т грибів), решта країн Азії виробляли 1,3 млн т грибів, країни 
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Європи, Сполучені штати Америки (США) та ін. – 3,1 млн т грибів сумарно. 85 

% від усього виробництва займали 5 видів базидіоміцетів: Lentinula (22 %), 

Pleurotus (19 %), Auricularia (17 %), Agaricus (15 %) та Flammulina (11 %) [159]. 

Питаннями вивчення хімічного складу і харчової цінності, визначення 

природи біологічно активних і лікарських речовин, ізольованих з вищих 

базидіоміцетів, присвячена велика кількість експериментальних робіт, 

результати яких узагальнювались і обговорювалися в цілому ряді оглядів [106, 

110, 112, 144, 145, 151, 152, 167, 168, 178, 179]. Зокрема, вони здатні проявляти 

імуностимулюючі властивості завдяки наявності специфічних полісахаридних 

та білкових комплексів, терпенів, стеролів та ін. [135, 146, 182]. Особлива увага 

вченими приділяється білкам та полісахаридам [183]. Поміж імуномодулюючих 

білкових комплексів виокремлюють групу протеїнів, так званих Fungal 

Immunomodulatory Protein (FIP), що були виділені із 7 найбільш поширених та 

перспективних представників базидіоміцетів: F. velutipes, V. volvacea, G. 

lucidum, G. japoncium, G. microsporum, G. sinense, G. tsugae [129]. Їх 

імуномодулюючий вплив показано в аспекті стимулювання процесів мітозу та 

диференціювання гемопоетичних стовбурових клітин, активації імунного 

ефектора клітин (мононуклеарних клітин периферійної крові) [136]. 

В Україні аспектами вивчення потенціалу використання ЛГ з 

терапевтичною метою займаються дослідники Інституту ботаніки імені М. Г. 

Холодного НАН України, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки 

НАН України», Національного університету харчових технологій, кафедри 

промислової біотехнології Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут», кафедри біотехнології біологічно-

активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету 

«Львівська політехніка», Донецького Національного університету, Навчально-

наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка, НМУ імені О. О. Богомольця, 

Національного фармацевтичного університету та ін. [6, 27, 42, 49, 53, 56, 64, 65, 

67, 81-83, 85, 88-90, 94, 95, 177]. 
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У аспекті фармако-технологічної розробки препаратів із ЛГ відомими є 

наукові роботи Н. В. Кучеренко (2008) – розробка сиропу на основі 

водорозчинного білково-полісахаридного комплексу отриманого із плодових 

тіл плевроту черепичастого (Pleurotus ostreatus), Н. О. Федоритенко (2011) – 

розробка капсул на основі біомаси шиїтаке (L. edodes), Н. Є. Бурди (2018) – 

розробка густих екстрактів із плодових тіл шиїтаке (L. edodes) та мейтаке (G. 

frondosa), сухих екстрактів із плодових тіл рейши (G. lucidum) та трутовика 

березового (Piptoporus betulinus) [6, 49, 88]. 

 

1.2 Коротка характеристика, хімічний склад та застосування 

лікарського гриба Flammulina velutipes 

 

Базидіальний ЛГ F. velutipes є другим після Auricularia auricula, 

вирощування котрого було розпочато у 800 р. [113, 184]. Цей вид базидіоміцету 

займає 4-те місце серед їстівних грибів, які культивують для харчового 

споживання та використання з терапевтичною метою [118, 142, 154, 170]. F. 

velutipes входив у 6-ку найбільш культивованих грибів з обсягом вирощування 

понад 300 тис т на рік у 2005 р., у 2011 та 2013 рр. – у 5-ку [48, 112, 125, 155, 

159]. Обсяг світового виробництва F. velutipes зріс із 120 тис т у 1995 р. до 2,7 

млн т у 2013 р. [157] 

Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing. (українська назва – зимовий 

опеньок, зимовий гриб, оксамитовий гриб) за таксономічним положенням 

належить до відділу Fungi, класу Basidiomycetes, підкласу Agaricomycetes, 

порядку Agaricales, родини Tricholomotaceae, роду Flammulina, виду velutipes 

[52]. 

Родова назва «Flammulina» походить від латинського «flammeus» – 

«кольору полум’я» (забарвлення капелюшку варіюює від жовтого до 

помаранчево-червоного). Видова назва «velutipes» є поєднанням латинських 

«velutinus» (покритий м’якими волосками) та «pes» (нога), оскільки ніжка ЛГ є 

оксамитовою на дотик [48]. 
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Морфологічні особливості плодових тіл ЛГ. F. velutipes росте пучками, 

які містять 30-40 плодових тіл, зрідка поодиноко. Капелюшок опуклий, 

гладкий, блискучий, вкритий слизовою оболонкою, може бути слабко 

смугастим по краю, при висиханні залишається гнучким та не ламається, у 

діаметрі від 1,5 до 10 см. Пластинки слабко прирослі до ніжки гриба та широкі. 

Трама пластинок є правильною, її гіфи гіалінові, у діаметрі від 5 до 10 мкм. 

Ніжка F. velutipes центральна, іноді ексцентрична, циліндрична, може бути 

звуженою до основи, слабко хрящувата та щільна, у основі має кореневидне 

подовження. М’якуш ЛГ товстий та м’який, водянистий на дотик, без 

особливого запаху [3, 52]. 

Екологія і поширення плодових тіл ЛГ. F. velutipes у природних умовах 

зустрічається на узліссях та у чагарниках. Росте на сухих стовбурах і пеньках, 

на засохлих частинах живих дерев, у тріщинах, в місцях відшарування кори 

(рис. 1.1) [52]. 

 

    

1 2 3 4 

Рис. 1.1 Плодові тіла F. velutipes у природних (1-2) та штучних (3-4) 

умовах росту  

 

F. velutipes у таких країнах, як Японія, Китай, США та ін. є невід’ємною 

частиною раціону харчування населення (їстівний гриб 4-тої категорії) [52]. 
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Його хімічний склад здатен забезпечити фізіологічні функції організму людини 

необхідними БАР та енергією. Висушену масу плодових тіл складають 

протеїни та вуглеводи, клітковина, жири і мінеральні речовини [2]. Узагальнені 

дані низки публікацій дозволяють розглядати загальний хімічний склад 

плодових тіл ЛГ. Вміст визначених компонентів варіює у значних межах: білків 

від 17,60 до 25,32, вуглеводів від 44,88 г до 75,61 г, ліпідів від 1,29 г до 7,33 г, 

клітковини від 3,7 г до 11,9 г, золи від 7,4 г до 10,4 г на 100,0 г сухої маси 

плодових тіл [2, 99, 113, 130, 138, 155, 164, 167, 172]. 

Біомаса F. velutipes містить від 17,50 г до 18,65 г білків, від 56,0 г до 75,6 

г вуглеводів та від 1,40 г до 3,97 г золи на 100,0 г сухої маси міцелію [3, 155]. Її 

складовими є внутрішньо- і позаклітинні протеїни міцелію (α- та β-альбуміни і 

глобуліни, спирто- та лугорозчинні протеїни), що складаються із 

легкорозчинних фракцій. Вивчення амінокислотного складу показало, що 

поміж незамінних амінокислот домінують цистин та метіонін [2]. Загально у 

складі протеїну переважають глутамінова та аспарагінова кислоти [2, 96]. Вміст 

жирів у біомасі F. velutipes коливається у межах від 2,0 до 5,3 % [99]. У складі 

міцелію F. velutipes наявні вітаміни групи В, вітаміни D, PP, С та Е, ергостерин 

та ін., елементний склад представлений йонами К, Zn, Сu тощо [66, 130, 138, 

141, 161, 185]. 

Дослідження фармакологічної активності БАР ЛГ F. velutipes: білків, 

протеїн-глюканових комплексів, полісахаридів, амінокислот та ін., показало 

здатність чинити імуномодулюючу, антиоксидантну, тромболітичну, 

гіпотензивну, протигрибкову, противірусну, протипухлинну активності [129, 

135, 146, 182, 183]. 

FIP-fve (білковий комплекс ЛГ F. velutipes, рис. 1.2) здатний стимулювати 

імунну систему та пригнічувати процес формування алергії [120, 153], 

активізувати продукування цитокінів IFN-γ та IL-2 лімфоцитами периферійної 

крові людини in vitro [123, 126, 175]. 

При пероральному прийомі FIP-fve має здатність проявляти 

протизапальний вплив на індуковані клітини запалення дихальних шляхів, та 
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відповідно може бути альтернативною терапією при алергічних станах і 

захворюваннях, що супроводжуються аутоімунними порушеннями [97, 119, 

129, 143, 158]. 

 

Рис. 1.2 Просторова структура FIP-fve (Paaventhan, 2003) 

 

Полісахариди та низькомолекулярні білково-полісахаридні комплексні 

сполуки, що володіють імуномодулюючими властивостями, були ізольовані з F. 

velutipes [134]. 

Білок Flammulin може інгібувати ріст пухлинних клітин Саркоми 180 та 

пухлини Ерліха [124, 165]. Його молекула містить велику кількість 

аспарагінової кислоти, має високе значення залишків амінокислот аргініну, 

лізину, не містить метіоніну [164]. 

Окремо виділені сесквітерпенові енокіподіни А, В, С, D, E-J, та 

стерпуроли A, B (рис. 1.3) проявляють антимікробну та протигрибкову дії 

проти Cladosporium herbarum, Bacillus subtilis та Staphylococcus aureus [100, 

163]. 

Полісахариди F. velutipes володіють противірусними властивостями 

проти Gaeumonnomyces graminis var. tritici, Bipolaris sorokiniana, Fusarium 

culmurum, Rhizoctonia cerealis та Cochliobolus sativus [104, 105, 128, 137, 148]. 
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Рис. 1.3 Структурні формули сесквітерпенів F. velutipes (Ishikawa, 2001-

2005) 

 

Водорозчинний полісахарид біомаси F. velutipes FVP I-A здатний 

підвищувати впорядкованість первинної культури гепатоцитів у мишей [166] та 

чинити імуномодулюючий вплив за рахунок значного збільшення утворення 

клітинного оксиду азоту, IL-1, секреції α-фактору некрозу пухлини у 

перитонеальних макрофагах мишей [101]. 

F. velutipes є перспективним продуцентом антиоксидантних 

оксидоредуктаз, а саме пероксидази та каталази [81, 82, 95].  

Фенольні сполуки F. velutipes, а саме пірогалол, галова та 5-

сульфосаліцилова, протокатехова та хлорогенова, кавова та ферулова кислоти і 

кверцетин чинять антиоксидантний вплив [102, 115, 160, 173]. Виявленою є 
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висока протеолітична активність F. velutipes. Її протеази можуть представляти 

інтерес як фібринолітичні і тромболітичні агенти [180, 181]. 

Біомаса та водні витяжки плодових тіл F. velutipes містять інгібітор 

ангіотензин перетворюючого ферменту, що чинить гіпотензивну дію [140, 157]. 

Дані джерел літератури містять численні описи результатів досліджень по 

встановленню фармакологічної активності ЛГ F. velutipes, що дозволяє 

розглядати цей базидіоміцет як перспективний об’єкт вивчення для 

фармацевтичної розробки ЛЗ на його основі. 

 

1.3 Аналіз зареєстрованих в Україні лікарських засобів і харчових 

продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових 

продуктів та дієтичних добавок на основі лікарських грибів 

 

Однією з складових соціальної політики України у напрямку збереження 

та поліпшення здоров’я населення є профілактика захворювань за допомогою 

макро- та мікронутрієнтів: комплексів рослинного, тваринного та мінерального 

походження. Саме тому на сьогоднішній день увагу вчених привертають 

фармацевтичні аспекти розробки та стандартизації препаратів, отриманих з 

натуральних продуктів, у тому числі ЛГ, у вигляді, зручному для застосування 

та зберігання: капсулах, таблетках, сухих і рідких екстрактах, фіто чаях та ін. 

[79, 80]. 

Відповідно до даних Державного експертного центру Міністерства 

охорони здоров’я України станом на 01.04.2014 р. під кодом анатомо-

терапевтично-хімічної класифікації L03 – Імуностимулятори, було 

зареєстровано 1 ЛЗ «Лінчі» у формі капсул виробництва Мекофар Акціонерна 

хіміко-фармацевтична фірма, В’єтнам (основна складова препарату – густий 

екстракт ЛГ G. lucidum Karst) [37, 68]. На українському фармацевтичному 

ринку станом на 01.11.2018 р. були відсутні ЛЗ на основі ЛГ. Зареєстрованими 

були 3 комплексні гомеопатичні препарати – «Спаскупрель» (форма випуску – 

таблетки та розчин для ін’єкцій) виробництва Біологіше Хайльміттель Хеель 
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ГмбХ (Німеччина) та «Псі-стабіл спаг. пєка» (форма випуску – краплі оральні) 

виробництва Пекана Натурхайльміттель ГмбХ, (Німеччина), до складу яких 

входять ЛГ Amanita muscaria та Agaricus [37, 71-73]. 

Відповідно до інформації Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів за період 01.01.2016-01.11.2018 рр. 

[32] на вітчизняному ринку були представлені 57 ТН ХПСДС, ФХП та ДД 

українського виробництва на основі ЛГ. Як видно з таблиці 1.1, такі засоби 

випускаються 10 підприємствами-виробниками. Лідерами серед них є ТОВ 

«Гармонія Україна» (м. Київ) та НВО «ФітоБіоТехнології» (серія «Грибна 

аптечка», м. Київ) – по 13 ТН або по 22,81 %. 3 підприємства одержали 

висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 1 найменування 

продукції – ТОВ «Ключі здоров’я» (м. Харків), ПП «Чага» (Харківська обл., м. 

Куп’янськ-Вузловий) та ТОВ «Ботаніка» (м. Київ). Їх часта на ринку України 

складає по 1,75 %. 

 

Таблиця 1.1 

Українські виробники ХПСДС, ФХП та ДД на основі ЛГ 

№ 

з/п 
Підприємства виробники 

Місця 

розташування 

виробництв 

Кількість 

найменувань 

продукції на 

основі ЛГ 

1.  НВО «ФітоБіоТехнології» (серія 

«Грибна аптечка») 

м. Київ 13 

2.  ТОВ «Гармонія Україна» м. Київ 13 

3.  ПП «Компанія «Дана, Я» м. Київ 8 

4.  ФОП Юращук Л.М. ТМ «Метод 

«ДАО ЦИ®» 

Закарпатська обл., 

с. Кваси 

7 

5.  ТОВ «Клубна система «Нове 

Життя» 

м. Дніпро 6 

 



39 
 

Продовж. табл. 1.1 

6.  ТОВ «Еліт-фарм» м. Кривий Ріг 5 

7.  ФОП Карпов М.Ю. ТМ «Naturalis» Житомирська обл., 

м. Троянів 

2 

8.  ТОВ «Ключі здоров’я» м. Харків 1 

9.  ПП «Чага» Харківська обл., м. 

Куп’янськ-

Вузловий 

1 

10.  ТОВ «Ботаніка» м. Київ 1 

Всього: 57 

 

Сировинними джерелами для виробництва цих ХПСДС, ФХП та ДД є 

плодові тіла та біомаса міцелію найпоширеніших представників базидіальних 

ЛГ (табл. 1.2). 

Найбільша частка за походженням припадає на засоби на основі G. 

lucidum – 14 ТН або 24,58 %, Inonotus obliquus Pil. – 10 ТН або 17,54 %, L. 

edodes та G. frondoza – по 6 ТН або 10,53 %. 

 

Таблиця 1.2 

ЛГ, що використовують для вітчизняні виробництва ХПСДС, ФХП та ДД 

№ з/п Лікарські гриби 
Кількість торгівельних 

назв  

1.  Рейши (Ganoderma lucidum) 14 

2.  Чага (Inonotus obliquus Pil.) 10 

3.  Шиїтаке (Lentinus edodes) 6 

4.  Мейтаке (Grifola frondoza) 6 

5.  Кордицепс (Cordyceps sinensis) 4 

6.  Веселка (Phallus impudicus) 3 
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Продовж. табл. 1.2 

7.  Трамета (Trametes versicolor) 3 

8.  Герицій (Hericium erinaceus) 2 

9.  Агарик (Agaricus blazei) 2 

10.  Лисички (Cantharellus cibarius) 2 

11.  Копринус (Coprinus comatus) 1 

12.  Фламмуліна (Flammulina velutipes) 1 

13.  Трутовик (Fomitopsis officinalis) 1 

14.  Опеньок японський (Pholiota nameko) 1 

15.  Плеврот (Pleurotus osteatus) 1 

Всього: 57 

 

Продукцію на основі ЛГ на ринку України пропонують ще 2 

вітчизняних підприємства-виробники – Київський центр Фунготерапії, 

Біорегуляції і Аюрведи (серія «Fungodoctor»), м. Київ та Компанія «MFT», м. 

Харків – відповідно 42 та 37 ТН. Даних, щодо видачі висновків державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи на офіційному веб-сайті Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на засоби вказаних підприємств не виявлено. 

Аналіз ХПСДС, ФХП та ДД залежно від форми випуску показав, що на 

ринку України вітчизняні засоби аналізованої групи представлені твердими, 

рідкими та м’якими формами. На частку твердих форм (капсули, таблетки, 

порошки, фіто чаї, сухий екстракт) припадає переважна більшість позицій – 36 

ТН або 63,15 %, на рідкі форми випуску (краплі, рідкі екстракти) – третина 

найменувань, а саме 19 ТН або 33,35 %, м’які (супозиторії) – 2 ТН або 3,5 % 

(табл. 1.3). Як зазначалося вище, сировиною для виробництва грибних засобів є 

плодові тіла та біомаса базидіоміцетів, вони містять природні біологічно 

активні комплекси, а не окремі БАР, виділені з міцелію грибів або 

культуральної рідини. 
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Таблиця 1.3  

Структура асортименту ХПСДС, ФХП та ДД на основі ЛГ залежно від 

виду форми випуску 

Найменування форм випуску 
Кількість 

ТН 

Відсоток 

(%) 

Тверді ЛФ 

Капсули (містять сухий екстракт плодових тіл / 

біомаси міцелію, подрібнені плодові тіла / біомаса 

міцелію) 

17 29,83 

Порошки у саше пакетах (містять подрібнені 

плодові тіла / біомаса міцелію) 
7 12,28 

Фіто чай (містять подрібнені плодові тіла) у фільтр 

пакетах та у вигляді розсипу 
3 / 3 5,26 / 5,26 

Таблетки (містять сухий екстракт плодових тіл / 

біомаси міцелію, подрібнені плодові тіла / біомаса 

міцелію) 

5 8,77 

Сухий екстракт (із плодових тіл) 1 1,75 

Рідкі ЛФ 

Краплі (містять водно-спиртовий екстракт 

подрібнених плодових тіл / біомаси міцелію) 
14 24,58 

Екстракт рідкий  5 8,77 

М’які ЛФ 

Супозиторії (містять сухий екстракт плодових тіл / 

біомаси міцелію, подрібнені плодові тіла / біомаса 

міцелію) 

2 3,5 

Всього: 57 100 

 

На підставі проведеного аналізу встановлено, що на ринку України 

відсутні зареєстровані ЛЗ на основі ЛГ, засоби групи ХПСДС, ФХП та ДД 
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займають досить низьку частку зі всіх препаратів цієї групи. З огляду на 

підвищення популярності препаратів природного походження вважаємо 

перспективним напрямок фармако-технологічних досліджень з використанням 

біомаси грибів у якості АФІ. Кількість найменувань продукції на основі F. 

velutipes сягає 1 ТН – 1,75 % (подрібнені плодові тіла у саше пакетах, виробник 

– ПП «Компанія «Дана, Я»), що підтверджує актуальність проведення вивчення 

технологічних властивостей порошку біомаси F. velutipes, розробки та 

опрацювання складу, технології та контролю якості твердої ЛФ – таблеток на 

його основі. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Узагальнено вітчизняні та зарубіжні джерела літератури щодо 

історичного досвіду застосування засобів на основі ЛГ при фармакотерапії 

різних станів країнами Сходу та Європи. 

2. Проаналізовано дані джерел інформації, щодо морфологічних 

особливостей, хімічного складу та фармакологічних властивостей F. velutipes. 

Показано здатність різноманітних БАР ЛГ чинити імуномодулюючу, 

антиоксидантну, гіпотензивну, протигрибкову, противірусну та ін. активності. 

3. Розглянуто сучасний стан ринку зареєстрованих в Україні ЛЗ і ХПСДС, 

ФХП та ДД на основі ЛГ. Встановлено, що вітчизняний фармацевтичний ринок 

містить досить низьку частку таких засобів. Обґрунтовано доцільність 

наукового напрямку фармако-технологічних досліджень з використанням 

біомаси гриба F. velutipes у якості АФІ для розробки засобу у формі таблеток. 

 

Результати досліджень цього розділу наведено в таких публікаціях [16, 

69]: 

1. Попович В. П., Козіко Н. О., Буткевич Т. А. Перспективи 

використання лікарського гриба Flammulina velutipes у медичній та 

фармацевтичній практиці. Фармацевтичний журнал. 2015. №1. С. 70–75. 

(Особистий внесок дисертанта – аналіз літератури, обробка та узагальнення 

відомостей, участь у підготовці публікації до друку). 

2. Буткевич Т. А., Сятиня М. Л., Попович В. П. Біомаса лікарського 

гриба Flammulina velutipes як біологічно-активна субстанція. Pharmacology, 

Pharmaceutical Technology and Pharmacotherapy in Active Longevity: book of 

abstracts of the II International Scientific Conference. Vilnius: OIHN, 2015. Р. 25–

26. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ 

 

Для вирішення поставлених перед нами завдань було розроблено 

наступний алгоритм проведення наукового дослідження, що передбачає етапи: 

- вивчення умов культивування біомаси F. velutipes та її дослідження; 

- вивчення фізико-хімічних та фармако-технологічних властивостей АФІ – 

СПБ F. velutipes; 

- підбір ДР, опрацювання складу та розробка технології ЛЗ у формі 

таблеток; 

- контроль якості запропонованих таблеток з СПБ F. velutipes відповідно до 

вимог ДФУ 2.0; 

- дослідження стабільності розроблюваних таблеток з СПБ F. velutipes та 

визначення терміну придатності ЛЗ. 

 

2.1 Об’єкти дослідження 

 

Штам досліджуваного гриба отримано з Інституту ботаніки ім. М. Г. 

Холодного НАН України як складової Колекції культур шапинкових грибів (м. 

Київ) [45]. 

Міцеліальна біомаса гриба – біла з жовтуватим відтінком гелеподібна маса 

(при поверхневому культивуванні) та сірувато-білі гелеподібні кульки (при 

глибинному культивуванні) із специфічним запахом (рис. 2.1 та рис. 2.2). 

СПБ F. velutipes – порошок жовтувато-бурого (при поверхневому 

культивуванні) та буро-жовтого (при глибинному культивуванні) кольору із 

слабким специфічним грибним запахом. 

 



45 
 

 

Рис. 2.1 Міцеліальна біомаса гриба F. velutipes отримана при 

поверхневому культивуванні 

 

  

1 2 («Olimpus CX41») 

Рис. 2.2 Міцеліальна біомаса гриба F. velutipes отримана при глибинному 

культивуванні (1) та її оптична мікрофотографія (2) 

 

Таблетки СПБ F. velutipes – таблетки плоскоциліндричної форми 

жовтувато-білого кольору з нанесеною фаскою з одного боку та логотипом з 

другого. На поверхні таблеток допускаються коричневі вкраплення і наліт 

порошку кислоти стеаринової. Смак солодкий, запах слабкий, специфічний, 

грибний. Висота 4 мм, діаметр 10 мм (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Таблетки з СПБ F. velutipes, отримані методом пресування із 

попереднім вологим гранулюванням 

 

Під час експериментального обґрунтування якісного складу таблеток 

використовували наступні ДР: 

- Магнію карбонат, Magnesium Carbonate, Magnesii subcarbonas 

(European Pharmacopoeia (Ph Eur) 07/2008:0043, p. 2670, ДФУ 2.0, Т. 2, c. 417, 

SCORA S.A., Франція) [34, 122, 169]. 

- Цукор білий (Крупка цукрова), Sucrose, Saccharum (Ph Eur 

01/2009:0204, p. 2996, ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна) [121]. 

- Мікрокристалічна целюлоза (МКЦ) 102, Microcel® MC 102, 

Cellulose microcrystalline, Cellulosum microcristallinum, (Ph Eur 01/2009:0316, p. 

1824, «Mingtai Chemical», Тайвань) [122, 169]. 

- Кальцію карбонат, Calcium carbonate, Calcii carbonas (Ph Eur 

07/2008:0014, p. 1549, ДФУ 2.0, Т. 2, c. 338, SCORA S.A., Франція) [122, 169]. 

- Крохмаль картопляний, Potato starch, Solani amylum (Ph Eur 

01/2014:0355, p. 3078, «Roquette Freres», Франція) [34, 122]. 

- Глина біла, Kaolin, Kaolinum ponderosum (Ph Eur 07/2010:0503, p. 

2314, ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат», 

Україна) [121, 169]. 

- Аеросил 200, Silica colloidal anhydrous, Silica colloidalis anhydrica (Ph 

Eur 01/2011:0434, p. 3218, Evonik Indastries AG, Німеччина) [122]. 

- Тальк, Talc, Talcum (Ph Eur 04/2012:0438, p. 3361, ДФУ 2.0, Т. 2, c. 

603, Liaoning Aihai Co. Ltd., Китай) [34, 122, 169]. 
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- Кислота стеаринова, Stearic acid, Acidum stearicum (Ph Eur 

07/2010:1474, p. 2989, ТОВ НВП «Електрогазохім», Україна) [121, 169]. 

- Магнію стеарат, Magnesium stearate, Magnesii stearas (Ph Eur 

07/2010:0229, p. 2680, ТОВ НВП «Електрогазохім», Україна) [122, 169]. 

- Поліетиленгліколь (ПЕГ) 4000, Polyethylene Glycol, Macrogol 4000 

(Ph Eur 04/2013:1444, p. 2665, «Merck», Німеччина) [122, 169]. 

- Полівінілпіролідон (ПВП), Povidone, Povidonum (Ph Eur 

07/2011:0685, p. 2776, BASF SE, Німеччина) [107, 122, 169]. 

- Вода очищена, Water purified, Aqua purificata (Ph Eur 01/2009:0008, 

p. 3561, ДФУ 2.0, Т. 2, c. 129) [34, 122]. 

 

Поживними середовищами для проведення дослідження на початковому 

етапі роботи при поверхневому культивуванні F. velutipes слугували відходи 

харчової (макаронного та мукомольного виробництва): какаовела, крихта, 

висівки, дерть ячмінна, дерть пшенична, та олійно-екстракційної 

промисловостей (СО2-шроти та шроти холодного віджиму): шрот насіння 

гірчиці, шрот насіння гарбуза, шрот насіння вівса, шрот насіння льону, шрот 

насіння розторопші, шрот зародків пшениці, СО2-шрот амаранту, СО2-шрот 

хмелю, СО2-шрот ехінацеї (отримані від дослідного виробництва ДУ «Iнститут 

харчової біотехнології та геноміки НАН України»). 

У подальшому використовували обране на підставі результатів 

експериментальних досліджень поживне середовище – СО2-шрот амаранту. 

СО2-шрот амаранту – побічний продукт екстракції рідким вуглекислим 

газом насіння Amaranthus caudatus L. сорту «Геліос» (дослідне виробництво ДУ 

«Iнститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» (м. Київ) та ПВКФ 

«Ганоль» (м. Кропивницький)), технологію захищено патентом України на 

корисну модель № 54524 «Субстрат для вирощування грибів» [85]. 

Завдяки особливостям вуглекислотної екстракції СО2-шрот зберігає 

майже весь водорозчинний вітамінний, мікроелементний, і головне, білковий 
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комплекс, що дозволяє розглядати його як потенційне поживне середовище для 

вирощування ЛГ [1, 78, 139]. 

Дослідженими є показники загального хімічного складу СО2-шроту 

амаранту (білок – 15,4±0,2, ліпіди – 1,5±0,0, цукри – 2,1±0,2, клітковина – 

4,0±0,1, зола – 3,0±0,3 та вологість – 3,7±0,2 г/100 г у перерахунку на 

абсолютно суху вагу (а.с.в.)) [139]. 

СО2-шрот амаранту містить велику кількість незамінних амінокислот, 

таких як лізин (5,9 %) та лейцин (5,7 %), дещо меншим є вміст фенілаланіну 

(4,3 %) та треоніну (4 %). У найменшій кількості виявлено валін (2,3 %), 

ізолейцин (2,1%) та метіонін (1,4 %). Найвищий вміст серед замінних 

амінокислот належить глутаміновій кислоті (22,4 %), аспарагіновій кислоті (9,5 

%), гліцину (9,6 %) та аргініну (8,7 %) [139]. Аналіз джерел літератури показав, 

що додавання різноманітних амінокислот до поживного середовища сприяє 

росту вищих грибів [139]. 

СО2-шрот амаранту містить 4 макроелементи та 14 мікроелементів [139]. 

Визначено, що у його складі відсутні йони Cd, Hg, Pb, As, Ni, Be. Калій, кальцій 

і фосфор є необхідними компонентами для біосинтетичної активності міцелію. 

У даних літератури зустрічаються відомості щодо позитивного впливу йонів 

кальцію, магнію та калію для росту деяких видів базидіоміцетів (Pleurotus (P.) 

ostreatus, P. eryngii, Р. tubber-regium, P. florida, Schizophyllum сommune, 

Psathyerella atroumbonata) [139]. 

Вміст вітамінів у СО2-шроті амаранту складає – тіамін B1 (0,48±0,1 мг/г), 

ціанокоболамін В12 (0,12±0,0 мг/г) та аскорбінова кислота С (0,5±0,2 мг/г) [139]. 

За даними літератури, вітаміни мають здатність підвищувати ріст міцелію 

[139]. 

 

2.2 Методи дослідження 

 

Дослідження були проведені на базі НМУ імені О. О. Богомольця, 

Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, НВТОВ «ЕКОМЕД», 
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ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва Національної 

академії медичних наук України» (м. Київ). 

 

Вивчення умов культивування гриба F.velutipes 

Поживні середовища використовували у кількості 60,0 г на 1,0 л води 

очищеної, стерилізували в автоклаві у колбах об’ємом 250 мл 20 хв при 1 атм 

(121 °C), колбах чи мікробіологічних матрацах об’ємом 500 мл 40 хв при 1 атм 

(121 °C). 

У якості контролю росту ЛГ використовували глюкозо-пептонно-

дріжджеве середовище (ГПД) наступного складу: глюкози 25 г/л, пептону 3 г/л, 

дріжджевого екстракту 2 г/л, дигідроортофосфату калію 1 г/л, 

гідроортофосфату калію 1 г/л, магнію сульфату семиводного 0,25 г/л. 

Критерієм відбору та оцінки перспективності культивування F. velutipes 

на різних рідких поживних середовищах на початковому етапі роботи було 

обрано кількість синтезованої ЛГ біомаси. Ріст оцінювали за а.с.в. міцелію, 

який відфільтровували і висушували при 105 °С з подальшим зважуванням на 

аналітичних терезах. Ефективність біоконверсії середовищ розраховували за 

формулою:  

 
Eб =

Ммс

Мвс
× 100 %   , (2.1) 

де: 

Еб – ефективність біоконверсії, %; 

Mмс – а.с.в. міцелію, г; 

Мвс – а.с.в. відходів, г. 

 

Вивчення якісного та кількісного вмісту біологічно активних речовин 

Визначення амінокислотного складу  

Метод аналізу заснований на поділі амінокислот за допомогою 

іонообмінної рідинної хроматографії з подальшим фотоколориметричним 

визначенням продуктів реакції з нінгідрином за допомогою автоматичного 
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аналізатора амінокислот. Зразок, після попереднього очищення від 

високомолекулярних баластних речовин, подають за допомогою буферного 

розчину на колонку заповнену іонообмінником. При цьому амінокислоти, 

внаслідок різної спорідненості по відношенню до іоніту, мають різний час 

утримування на колонці. Послідовність виходу окремих компонентів з колонки 

визначається як властивостями, так і температурою колонки та складом 

буферного розчину, що є елюентом. Після поділу суміші амінокислот на окремі 

компоненти проводять їх детекцію нінгідрином (продукт реакції має фіолетове 

або жовте забарвлення). До елюату, що виходить з колонки додається 

нінгідриновий реактив (на 1,0 л розчину: 20,0 нінгідрину, 375 мл 

диметилсульфоксиду, 375 мл води очищеної, 250 мл ацетатного буферного 

розчину рН 5,5, олова хлористого 1,0 г) у співвідношенні 1:2 з елюатом. 

Реакцію проводять у реакторі, де суміш нагрівається до температури 95-98 °С 

протягом 4 хв. Інтенсивність фарбування, що утворює нінгідрин при взаємодії з 

амінокислотою по аміногрупі в області 560 нм (амінокислоти з первинною 

аміногрупою –NH2) та 440 нм (амінокислоти з вторинною аміногрупою >NH) 

вимірюється фотоколориметрично за допомогою фотоелементу, сигнали якого 

підсилюються та реєструються самописним потенціометром у формі піків 

абсорбції світла елюату з колонки у вигляді хроматограми [40, 51, 70]. 

Гідроліз. Точну наважку подібнених таблеток з СПБ F. velutipes (0,1 г) або 

біомаси F. velutipes поміщали у пробірку із вогнетривкого скла (пірекс) зі 

шліфом місткістю 20 мл. У пробірку додавали 3 мл води очищеної та 3 мл 

концентрованої хлористоводневої кислоти (або 6 мл 6 Н хлористоводневої 

кислоти). На водяній бані пробірки кип’ятили протягом 30 хв для витіснення 

об’єму кисню із пробірки парами хлористоводневої кислоти. У гарячому 

вигляді закривали пробірки шліфами та поміщали на 24 год у термостат 

(температура 106 °С). Після закінчення гідролізу пробірки охолоджували, 

розкривали та кількісно переносили вміст у скляний бюкс. Зразок промивали 

додаючи 3-4 мл води очищеної (для видалення залишків хлористоводневої 

кислоти) і випарювали на водяній бані під витяжкою. Одержаний сухий 
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залишок розчиняли у 20 мл літій цитратного буферного розчину (розчинник, 

що витісняє амінокислоти із хроматографічної колонки) з рН 2,2 і наносили на 

іонообмінну колонку аналізатора амінокислот Т 339 («Mikrotechna», Чехія). 

Елюцію амінокислот із іонообмінної колонки проводили по черзі літій 

цитратними буферними розчинами із рН від 2,2 до 5,0 (табл. 2.1, вказані 

кількості компонентів для приготування буферних розчинів об’ємом 1,0 л). 

Температура термостатування колонки 38,5 °С та 65 °С. 

 

Таблиця 2.1 

Склад літій цитратних буферних розчинів для розділення та аналізу 

амінокислот 

№ 

з/п 

Найменування 

компонентів 

рН 

2,2 

рН 

2,75 

рН 

2,95 

рН 

3,2 

рН  

3,8 

рН 

5,0 

1.  Літію гідроксид, г - 4,8 6,0 9,6 8,4 28,8 

2.  Літію хлорид, г - 3,4 5,0 6,5 8,0 43,2 

3.  Кислота 

хлористоводнева, 

мл 

28,4 10,6 4,25 16,8 14,2 6,0 

4.  Лимонна кислота, г 42,0 11,13 10,5 21 16,17 44,1 

5.  Тіодигліколь, мл 10 2,5 1,25 2,5 2,5 2,5 

6.  Бридж-35, мл - 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

7.  Фенол, г 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 

8.  Натрію гідроксид, г 16,8 - - - - - 

 

Кількість мікромолей кожної окремої амінокислоти (Х1) у досліджуваних 

розчинах обчислювали за формулою: 

 
Х1 =

S1

S0
 , (2.2) 

де: 
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S1 – висота піку певної амінокислоти в досліджуваному зразку біомаси F. 

velutipes, або таблеток з СПБ F. velutipes; 

S0 – висота піку тієї ж амінокислоти в розчині стандартної суміші 

амінокислот (відповідає 1 мікромолю кількості окремої амінокислоти). 

Визначення сумарного вмісту полісахаридів 

Для визначення сумарного кількісного вмісту полісахаридів у біомасі F. 

velutipes був використаний модифікований метод, що полягає у попередньому 

гідролізі полісахаридів та спектрофотометричному визначенні оптичної 

густини продуктів реакції взаємодії з антроном у присутності концентрованої 

сульфатної кислоти. Реакція відбувається завдяки здатності концентрованої 

сульфатної кислоти  гідролізувати полісахариди до моносахаридів з утворенням 

5-оксиметилфурфуролу, який при взаємодії з антроном дає характерне синьо-

зелене забарвлення [65, 88]. 

Оптичну густину досліджуваного розчину та розчину порівняння 

вимірювали на спектрофотометрі Agilent 8453 (США) за довжини хвилі 625 нм 

в кюветі з товщиною шару 10 мм відносно компенсаційного розчину. 

Значння вмісту суми полісахаридів, у перерахунку на глюкозу (Х), у 

відсотках розраховували за формулою: 

 
X =

A1 × m0 × 100 × P

A0 × 25 × m1
 , (2.3) 

де: 

А1 – оптична густина досліджуваного розчину з біомасою F. velutipes; 

А0 – оптична густина розчину порівняння; 

m1 – наважка досліджуваної субстанції біомаси F. velutipes, г; 

m0 – наважка стандартного зразку глюкози, г; 

Р – чистота стандартного зразку глюкози у %. 

Визначення жирнокислотного складу 

Визначення жирнокислотного складу біомаси F. velutipes було проведене 

за допомогою методу, що заснований на перетворенні тригліцеридів ЖК у їх 

метилові естери, котрі в подальшому підлягали газово-рідинному 
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хроматографічному визначенню [55] на хроматографі HRGC 5300 Mega (Carlo 

Erba, Італія) на скляній набивній колонці 3,5 м, що була заповнена Chromosorb 

W\HP з нанесеною 10 % рідкою фазою Silar 5CP при програмованій 

температурі 140-250 °С з нарощуванням 2 °С/хв. Ідентифікацію індивідуальних 

ЖК проводили за допомогою стандартів фірми Sigma, Serva, їх вміст виражали 

у відсотках від загальної суми. 

Визначення вітамінного складу 

Визначення вмісту вітаміну В2 

Визначення вмісту рибофлавіну було проведене за допомогою 

рибофлавінзв’язуючого апобілка (РбЗБ ) з білка курячих яєць [43]. 

Концентрації досліджуваних розчинів рибофлавіну та РбЗБ визначали 

флуорометрично на флуорометрі Luminescence Spectrometer PERKIN ELMER 

LS-50 (коефіцієнт молярної екстинції рибофлавіну при 455 нм – 1,25×10
4
 М

-1 

см
-1

, для РбЗБ при 282 нм – 4,9×10
4 

М
-1 

см
-1

). Флуорисценцію вимірювали при 

довжині хвилі збуджуючого світла 465 нм, випускаючого – 525 нм. 

Концентрацію рибофлавіну у пробах розраховували за формулою: 

 
X =

(A − В) × 0,1 × V

(C − A) × 0,2 × m
 , (2.4) 

де: 

Х – кількість рибофлавіну в 1 мл проби досліджуваного зразку біомаси F. 

velutipes, мкг/гр;  

А – дані флуорисценції для досліджуваної проби; 

В – сталі дані флуорисценції; 

С – дані флуорисценції після додавання рибофлавіну; 

m – наважка досліджуваного зразку біомаси F. velutipes, г; 

0,2 – об’єм гідролізату, взятий на аналіз, мл; 

0,1 – кількість доданого стандарту рибофлавіну; 

V – загальний об’єм гідролізату, мл; 
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Визначення вмісту вітаміну В9 

В основі методу визначення фолієвої кислоти лежить окислення 

птероілглютамінової кислоти з утворенням сполуки 2-аміно-4-

гідроксиптеридин-6-карбонової кислоти, що має максимум флуоресценції при 

довжині хвилі 365 мкм. Інтенсивність флуорисценції утворюваного при 

окисленні продукту реакції прямо пропорційна вмісту фолатів [31]. 

Інтенсивність флуорисценції розчинів (до та після окислення) 

вимірювали на флуорометрі Luminescence Spectrometer PERKIN ELMER LS-50 

з світлофільтром фолієвої кислоти. Одночасно визначали інтенсивність 

флуорисценції стандартного розчину фолієвої кислоти (0,5 мкг/мл). 

Вміст загальної фолієвої кислоти розраховували за формулою: 

 
X =

[(A1 − A2) − (B1 − B2)] × n × V × 100

(F1 − F2) × m × 100
 , (2.5) 

де: 

Х – кількість загальної фолієвої кислоти, мкг/г; 

А1 – показники флуорометра для досліджуваного розчину після 

окислення; 

А2 – показники флуорометра для досліджуваного розчину до окислення; 

F1 – показники флуорометра для стандартного розчину фолієвої кислоти 

після окислення; 

F2 – показники флуорометра для стандартного розчину фолієвої кислоти 

до окислення; 

В1 – показники флуорометра для ферменту після окислення; 

В2 – показники флуорометра для ферменту до окислення; 

n – вміст фолієвої кислоти в 1 мл стандартного розчину, мкг; 

m – наважка досліджуваного зразку біомаси F. velutipes, г; 

V – фактор розведення, мл; 

Визначення вмісту вітаміну РР 

Метод полягає у звільненні зв’язаних форм нуклеїнових кислот 

гідролізом, очищенні отриманого гідролізату, кількісному отриманні 
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забарвленного похідного глутаконового альдегіду та колориметричному 

визначенні його маси у порівнянні зі стандартним розчином [84]. 

Оптичну густину досліджуваного розчину вимірювали по відношенню до 

води очищеної на спектрофотометрі СФ-26 при довжині хвилі 425 нм. 

Вміст ніацину розраховували за формулою: 

 X =
(A − A1) × n × V0 × V2 × 100

(B − B1) × g × V1 × V3 × 1000
 , (2.6) 

де: 

Х – кількість ніацину, мкг/г; 

А – показники оптичної густини досліджуваного розчину (середнє 

значення двух паралельних); 

А1 – показники оптичної густини для сліпих поправок на забарвлення, 

інертні та амінореагуючі речовини (середнє значення двух паралельних); 

В – показники оптичної густини стандартного розчину; 

В1 – показники оптичної густини для сліпої поправки на реагент; 

V0 – об’єм гідролізату, мл; 

V1 – кількість гідролізату, взятого для очищення цинку сульфатом, мл; 

V2 – об’єм гідролізату після очищення цинку сульфатом, мл; 

V3 – об’єм розчину, взяторо для проведення кольорової реакції, мл; 

n – вміст нуклеїнових кислот у 5 мл стандартного розчину, мкг/г; 

g – наважка досліджуваного зразку біомаси F. velutipes, г. 

 

Фармакологічні дослідження 

Вивчення гострої токсичності біомаси F. velutipes було проведене на 

білих мишах-самицях, оскільки самиці даного виду гризунів, в основному, є 

більш чутливими до токсичної дії речовин, ніж самці та визнані міжнародними 

рекомендаціями тест-системами адекватними для таких досліджень [162]. Було 

використано 5 мишей-самиць масою 22,0-26,0 г та віком 7-8 тижнів [76]. 
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Ідентифікацію гризунів проводили за допомогою системи індивідуальних 

кольорових міток на тілі тварин. Мишей утримували у стандартних умовах 

віварію (температура 22-24 °C, відносна вологість 30-70 %) з вільним доступом 

до води та корму (виробництва фірми «Phoenix», Україна) [38, 59]. 

Тварин утримували групою у клітці з полікарбонату розмірами 

210х140х150 мм, яка була забезпечена скляною поїлкою. Підстилкою слугувала 

тирса з деревини листових порід. 

Дослідження проводилися відповідно до положень «Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для 

експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV (Київ, 

2006) [39, 116]. Дотримання біоетичних норм засвідчено експертним висновком 

Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень НМУ 

імені О. О. Богомольця (протокол № 91 від 25.11.2015, протокол № 123 від 

26.06.2019). 

Гостру токсичність біомаси F. velutipes, показник Lethal dose 50 % (LD50), 

оцінювали у відповідності до OESD Guideline 425 «Acute Oral Toxicity – Up-

and-Down Procedure» (Limit Test). Стартовою дозою для введення тваринам 

було обрано 2000 мг/кг, яка є однією із лімітуючих при визначенні гострої 

токсичності речовин при внутрішньошлунковому шляху введення [156]. 

Для введення тваринам було приготовано водну суспензію біомаси F. 

velutipes у необхідній концентрації, яка дозволила забезпечити потрібний 

режим дозування. Індивідуальні дози розраховували у мг/кг та мл/кг відповідно 

до значення маси тіла кожної з тварин у день введення водної суспензії біомаси 

F. velutipes. Досліджуваний розчин субстанції уводили натще після 2 годинного 

необхідного періоду голодування для мишей [162]. Спостереження за 

тваринами після введення біомаси F. velutipes здійснювали протягом 2 тижнів. 

За проявами ознак токсичності, а також загибелі тварин у першу добу після 

введення біомаси F. velutipes спостерігали протягом 1 години, надалі тричі 

через годину та наприкінці дня (через 8 год після введення). В наступні дні 
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спостереження за тваринами проводили двічі на день – вранці та ввечері. 

Індивідуальну масу тіла тварин реєстрували до 11
 
год в день введення біомаси 

F. velutipes, через 3 дні, тиждень та 2 тижні. Зміни маси тіла розраховували 

порівняно з масою в день введення. 

Тварини, які вижили через 2 тижні після введення біомаси F. velutipes, 

були піддані евтаназії методом цервікальної дислокації, їхні внутрішні органи 

підлягали макроскопічному дослідженню. Розраховували абсолютну та 

відносну масу органів на 100,0 г маси тіла мишей. 

Для вивчення впливу біомаси F. velutipes на гематологічні показники та 

лейкоцитарну формулу периферійної крові мишей-самців в експеримент було 

відібрано тварин масою 20,0-22,0 г, яких розподілили на окремі групи по 6 

мишей у кожній. 1-а група – контроль (інтактні тварини), тваринам 2-6 груп 

протягом 2 тижнів внутрішньошлунково вводили водну суспензію біомаси F. 

velutipes у 5 дозуваннях – 300, 400, 500, 600 та 800 мг/кг маси тіла людини, з 

урахуванням коефіцієнту видової чутливості для мишей [162] становить – 52, 

70, 88, 106 та 140 мг/кг маси тіла, 7 група – мишам даної групи також 

внутрішньошлунково уводили препарат порівняння (таблетки «Ехінацея», 

виробник – Астра-Фарм, Україна) у дозі 106 мг/кг (600 мг/кг маси тіла людини) 

відповідно до рекомендацій згідно даних інструкції для застосування 

препарату. 

Індивідуальні дози для введення розраховували в мл та мг з урахуванням 

щотижневих змін маси тіла тварин. Через 1 добу після останнього введення 

мишам суспензій біомаси F. velutipes та препарату порівняння отримували 

зразки крові для гематологічних досліджень, після чого здійснювали евтаназію 

методом цервікальної  дислокації. Диференційний підрахунок типів лейкоцитів 

в мазках периферійної крові піддослідних тварин проводили за методом 

Романовського-Гімза після фарбування [41, 50]. Зразки периферійної крові для 

гематологічних досліджень аналізували на автоматичному гематологічному 

аналізаторі Mythic 18, Швейцарія. 
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Мікробіологічні дослідження 

Мікробіологічну чистоту таблеток з СПБ F. velutipes визначали 

відповідно до вимог загальних статей ДФУ 2.0 [33, 35]. 

При проведенні випробувань використовували наступні поживні 

середовища: соєво-казеїновий бульйон (СКБ) – для підготовки бактерій 

цільового використання, приготування випробовуваного зразка при 

випробуванні на наявність E. сoli, S. typhimurium, Pseudomonas (P.) aeruginosa; 

соєво-казеїновий агар (СКА) – для визначення TAMC; сабуро-декстрозний агар 

(СА) без антибіотиків – для підготовки тест-штамів грибів цільового 

використання; сабуро-декстрозний агар (СДА) – для визначення TYMC; Мак-

Конкі бульйон (МКБ) – для вирощування E. сoli; Мак-Конкі агар (МКА) – як 

диференційно-діагностичне середовище для виділення грамнегативних 

бактерій; Мозеля бульйон (МБ) – для вирощування толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій; агар з жовчю, глюкозою, кристалічним фіолетовим та 

нейтральним червоним – як диференційно-діагностичне середовище для 

виділення толерантних до жовчі грамнегативних бактерій; буферно-пептонне 

середовище (БПС) – для виявлення мікроорганізму S. typhimurium; бульйон 

Раппапорта-Василіадіса (БРВ) – для ідентифікації S. typhimurium; 

дезоксихолатний агар з ксилозою та лізином – для ідентифікації S. typhimurium; 

цитратний агар Сіммонса (ЦАС) – для виявлення ферментації цитрату; бульйон 

Хоттингера (БХ) – для визначення утворення індолу. Поживні середовища 

відповідали вимогам ДФУ 2.0 [35]. 

При проведенні випробувань були використані такі тест-мікроорганізми: 

Bacillus (B.) subtilis (ATCC 6633) – для визначення придатності використання 

методики випробування ТАМС; Staphylococcus (S.) aureus (ATCC 6538) – для 

визначення придатності використання методики випробування ТАМС; P. 

aeruginosa (ATCC 9027) – для визначення придатності використання методики 

випробування ТАМС та випробування на окремі види мікроорганізмів 

(випробування на наявність P. аeruginosa); Candida (C.) albicans (ATCC 10231) 

– для визначення придатності використання методики випробування ТАМС і 
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TYMC; Aspergillus (A.) brasiliensis (ATCC 16404) – для визначення придатності 

використання методики випробування ТАМС і TYMC; Е. сoli (АТСС 8739) – 

для визначення придатності використання методики випробування на окремі 

види мікроорганізмів (випробування на наявність Е. coli); S. typhimurium (NCTC 

6070) – для визначення придатності використання методики випробування на 

окремі види мікроорганізмів (випробування на наявність S. typhimurium). 

Зберігання тест-мікроорганізмів здійснювали відповідно до «Порядку 

одержання, обліку, зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів для 

проведення контролю якості ЛЗ за мікробіологічними показниками» [74]. 

Кількісне визначення проводили глибинним методом висівання по 1 мл 

суспензії (з вмістом не більше 100 колонієутворюючих одиниць (КУО)/мл) у 

чашки Петрі з відповідними поживними середовищами. Для верифікації умов 

випробування проводили негативний контрольний дослід (стерильний 

розчинник висівали у поживне середовище). Інкубували посіви відповідно до 

вимог ДФУ 2.0 (2.6.12, с. 251, 2.6.13, с. 258, 2.6.31, с. 309), проводили 

підрахунок числа колоній на кожній чашці Петрі, розраховували середнє 

арифметичне значення [35]. 

При визначення придатності використання методики випробування на 

окремі види мікроорганізмів після закінчення необхідного періоду інкубації 

проводили ідентифікацію мікроорганізмів, що виросли у присутності та у 

відсутності випробовуваних зразків таблеток з СПБ F. velutipes (2.6.13, с. 258) 

[35]. 

Під час вивчення мікробіологічної чистоти ЛЗ використовували критерії 

прийнятності ДФУ 2.0, 5.1.8 категорія С (с. 794): ТАМС: не більше10
5
 КУО/г, 

TYMC: не більше 10
4
 КУО/г, толерантні до жовчі грамнегативні бактерії: не 

більше 10
4
 КУО/г, відсутність E. coli в 1,0 г, відсутність S. typhimurium в 25,0 г 

[35]. 
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Фізичні та фармако-технологічні дослідження 

Оцінку фізичних та фармако-технологічних параметрів СПБ F. velutipes, 

таблеткових мас (грануляту) та таблеток з СПБ F. velutipes проводили загально 

прийнятими методами відповідно до вимог ДФУ 2.0 [35]. 

Досліджувану біомасу подрібнювали на лабораторному зерновому млині 

ЛЗМ-1 (швидкість обертання валу електродвигуна 16500 об/хв) протягом 5-35 

с (з інтервалом 5 с) до одержання візуально однорідної маси. Здрібненість 

визначали просіюванням 100,0 г СПБ F. velutipes крізь металотканні сита 

СЛМ-200 № 1400 та 355, 180 та 125, зважували кожну фракцію (точність до 

0,01 г) (ДФУ 2.9.38, с. 483). Кристалографічну характеристику та лінійний 

розмір порошку вивчали з використанням оптичного мікроскопа XSM-20, 

обладнаного окуляром-мікрометром та камерою Canon (збільшення в 400 разів) 

(ДФУ 2.9.35, с. 476, ДФУ 2.9.37, с. 481) [35]. 

Визначення втрати в масі при висушуванні СПБ F. velutipes проводили за 

методикою ДФУ 2.0 (ДФУ 2.2.32, с. 96) [35]. 

Для характеристики ступеня ізометричності порошків розраховували 

формфактор (К) за формулою: 

 
K =

Ш

Д
 , (2.7) 

де: 

Ш – середня ширина часток СПБ F. velutipes, мкм; 

Д – середня довжина часток СПБ F. velutipes, мкм. 

Визначення насипної густини проводили методом вимірювання об’єму 

100,00 г СПБ F. velutipes (просіяного крізь сита № 355 та № 180) в сухий 

градуйований скляний циліндр місткістю 250 мл, який закріплений на приладі 

ПНВП «Промприлад» Інтервал-НО (ДФУ 2.9.34, с. 422) [35]. 

Насипну густину порошку (Р) розраховували за формулою: 

 P =
m

V0
 , (2.8) 

де: 
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m – маса СПБ F. velutipes, г; 

V0 – насипний об’єм СПБ F. velutipes до усадки, мл. 

Насипну густину після усадки визначали механічним струшуванням 

градуйованого циліндру до отримання стійкого об’єму (ДФУ 2.9.34, с. 422) [35]. 

Насипну густину після усадки (Рtapped) розраховували за формулою: 

 Ptapped =
m

Vf
 , (2.9) 

де: 

m – маса СПБ F. velutipes, г; 

Vf – кінцевий об’єм СПБ F. velutipes після усадки, мл. 

Для характеристики плинності СПБ F. velutipes проводили визначення 4 

характеристик: показник стисливості, коефіцієнт Гауснера, кут природного 

укосу та швидкість течії через насадку (сипкість) (ДФУ 2.9.36, с. 477) [35]. 

Показник стисливості (П
ст

) розраховували за формулою: 

 
Пст = 100 

V0 − Vf

V0
 , (2.10) 

де: 

V0– насипний об’єм СПБ F. velutipes до усадки, мл; 

Vf – насипний об’єм СПБ F. velutipes після усадки, мл. 

Коефіцієнт Гауснера (Кг) розраховували за формулою: 

 
КГ =

V0

Vf
 , (2.11) 

де: 

V0– насипний об’єм СПБ F. velutipes до усадки, мл; 

Vf – насипний об’єм СПБ F. velutipes після усадки, мл. 

Визначення швидкості течії через насадку (сипкості) порошку проводили 

на вібропристрої для визначення плинності ТК-1 ТРЦ 02-М Універсал з 

діаметром вихідного отвору лійки 15 мм [35]. 

Сипкість (V
п
) розраховували за формулою: 
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 Vп =
m

t − 20
 , (2.12) 

де: 

m – маса наважки СПБ F. velutipes, г; 

t – повний час висипання, с; 

20 – час утряски СПБ F. velutipes на вібропристрої, с. 

Вимірювання кута природного укосу проводили за допомогою візирної 

лінійки і шкали. 

Плинність порошку визначали за шкалою ДФУ 2.0 [35]. 

Пресування таблеток з СПБ F. velutipes здійснювали на однопуансонній 

таблетковій машині Single Punch Tablet Press TDP-5 (MINHUA Pharmaceutical 

Machinery CO, Ltd., Chinа). 

Гранулювання проводили з використанням набору сит та Гранулятора 

конічного № 1 (ТОВ «ХімМікс», Україна). 

Зовнішній вигляд таблеток з СПБ F. velutipes вивчали візуально, 

використовували пробу з 20 зразків. Контролювали колір, форму та 

рівномірність поверхні таблеток [35]. 

Для визначення однорідності маси таблеток з СПБ F. velutipes зважували 

20 зразків окремо та розраховували середню масу. Припустиме відхилення 

індивідуальної маси таблеток від середньої складає ± 5 % (для таблеток масою 

понад 250 мг) (ДФУ 2.9.5, с. 409) [35]. 

Стійкість до роздавлювання таблеток з СПБ F. velutipes визначали за 

допомогою YPJ-200A Tablet hardness tester (ДФУ 2.9.8, с. 411). Показник 

повинен бути не менше 50 N (діаметр таблеток 10 мм) [35]. 

Для визначення стираності таблеток з СПБ F. velutipes використовували 

пристрій барабанного типу Tablet friability tester CS-2 (MINHUA Pharmaceutical 

Machinery CO, Ltd., Chinа). Показник не повинен перевищувати 1 % (ДФУ 2.9.7, 

с. 410) [35]. 

Втрату в масі таблеток розраховували за формулою: 
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П =

Рпоч − Ркін

Рпоч
 × 100 , (2.13) 

де: 

П – стиранність таблеток з СПБ F. velutipes, %; 

Рпоч – маса таблеток з СПБ F. velutipes до стирання, г; 

Ркін – маса таблеток з СПБ F. velutipes після стирання, г. 

Визначення розпадання таблеток з СПБ F. velutipes проводили на приладі 

Disintegration tester BJ-2 (MINHUA Pharmaceutical Machinery CO, Ltd., Chinа). 

Показник не повинен перевищувати 15 хв (ДФУ 2.9.1, с. 395) [35]. 

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень було 

проведено за допомогою методів математичної статистики відповідно до вимог 

ДФУ 2.0 за допомогою програм «Statistica
®
 for Windows 6.0» та «Microsoft 

Office Excel 2010» за критерієм Ст’юдента (tst) з рівнем статистичної 

значущості p≤0,05. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Розроблено алгоритм проведення дослідження. 

2. Наведено опис АФІ та ДР, поживних середовищ, лікарської форми – 

таблеток, які використовувалися при розробці та дослідженні ЛЗ з СПБ F. 

velutipes. 

3. Наведено методики фізико-хімічних, фармакологічних, 

мікробіологічних та фармако-технологічних досліджень, що були використані в 

роботі під час розробки та опрацювання складу, технології та дослідження 

таблеток з СПБ F. velutipes. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

МІКРОБІОЛОГІЧНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ МІЦЕЛІАЛЬНОЇ 

БІОМАСИ FLAMMULINA VELUTIPES ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1 Культивування гриба Flammulina velutipes на різних поживних 

середовищах 

Відомо, що всі методи культивування ЛГ спрямовані на одержання 

достатньої кількості БАР. Проте, хімічний склад та фізіологічна активність 

сполук напряму залежить від географії зростання плодових тіл одного і того ж 

виду базидіоміцетів [99]. Оскільки якісний склад БАР у плодових тілах грибів 

суттєво не відрізняється від міцелію (при значно менших витратах ресурсів) 

[48], на сьогоднішній день великий практичний інтерес представляє саме 

біотехнологічне вирощування – інтеграція наукової та технологічної діяльності 

направленої на модифікацію, управління та реконструкцію біологічних систем 

(мікроорганізмів-продуцентів, зокрема міцеліальних грибів) з метою отримання 

цінних речовин природного походження корисних для людини [5]. 

Технологія вирощування біооб’єктів поверхневим способом полягає у 

тому, що мікроорганізми культивують на поверхні твердих або рідких 

поживних середовищ [75]. Клітини продуцентів осідають на щільній поверхні 

середовища, стають пласкими та діляться, утворюючи моношар на поверхні 

[62]. Культивування проводять у термостатичних умовах до отримання 

кінцевого продукту за визначений період часу. Такий процес є періодичним та 

відбувається при одночасному завантаженні компонентів поживного 

середовища і посівного матеріалу у апарат на початку технологічного процесу. 

Для нього характерними є безперервна зміна фізіологічного стану клітин і 

складу культурального середовища, пов’язаних із життєдіяльністю 

мікроорганізмів [75]. 
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Вирощування ж мікроорганізмів глибинним методом проходить у всьому 

об’ємі рідкого поживного середовища, та може бути як періодичним, 

напівперіодичним, так і безперервним (проточним) процесом. Періодичне 

культивування відбувається аналогічно поверхневому методу. При 

напівперіодичному процесі речовини, необхідні для росту та розвитку 

мікроорганізмів додають у аппарат у процесі культивування, без відбору 

культурального середовища до моменту закінчення процесу ферментації. 

Безперервний процес характеризується постійною подачею поживного 

середовища у аппарат, паралельно проходить відбір такого ж об’єму 

культуральної рідини. При цьому контролюють швидкість притоку 

культурального середовища та постійний об’єм культури у біореакторі [62, 75]. 

Нами було проведено поверхневе культивування однакового штаму ЛГ F. 

velutipes на перспективних поживних середовищах – відходах харчової та 

олійно-екстракційної промисловостей, з метою визначення на якому з них 

можна очікувати найвищих показників продуктивності біомаси [47, 63, 139]. 

Поживні середовища автоклавували протягом 20 хв за 1 атм, надалі 

інокулювали трьома дисками 7-добової культури F. velutipes, попередньо 

вирощеної на ГПД при 26 ± 2 °С (рис. 3.1). Поживні середовища інкубували у 

термостаті за тієї ж температури. 

 

 

Рис. 3.1 Міцелій колоній штама F. velutipes 1878 
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Критерієм відбору перспективного поживного середовища була кількість 

синтезованої ЛГ біомаси на 14 добу поверхневого росту у порівнянні з 

біомасою, отриманою при вирощувані на контрольному середовищі ГПД. 

Одержані результати наведені у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Кількість накопиченої біомаси F. velutipes на досліджуваних 

поживних середовищах 

№ 

з/п 

Поживні 

середовища 

Вихід 

біомаси, 

г/л 

№ 

з/п 

Поживні 

середовища 

Вихід 

біомаси, 

г/л 

1. ГПД (контроль) 8,9 ± 0,3 9. 
шрот насіння 

гарбуза 
5,8 ± 0,3

 a
 

2. СО2-шрот ехінацеї 13,8 ± 0,2 
a
 10. 

шрот насіння 

гірчиці 
8,4 ± 0,5 

3. СО2-шрот хмелю 5,0 ±0,3
 a
 11. висівки 7,5 ± 0,1

 a
 

4. СО2-шрот амаранту 19,8 ± 0,3
 a
 12. дерть пшенична 13,8 ± 0,2

 a
 

5. 
шрот насіння 

розторопші 
10,6 ± 0,3

 a
 13. дерть ячмінна 11,0 ± 0,3

 a
 

6. шрот насіння льону 6,3 ± 0,3
 a
 14. крихта 20,0 ± 0,5

 a
 

7. 
шрот зародків 

пшениці 
9,1 ± 0,6 15. какаовела 6,8 ± 0,2

 a
 

8. шрот насіння вівса 10,5 ± 0,5
 a
    

Примітка. 
a
 – р0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД. 

 

За результатами проведених досліджень, встановлено, що ЛГ F. velutipes 

ріс з різною інтенсивністю на всіх обраних поживних середовищах. 

Максимальну кількість (20,0 ± 0,5 г/л та 19,8 ± 0,3 г/л) біомаси було отримано 
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на різних субстратах – відході макаронної промисловості – «Крихті» та олійно-

екстракційної промисловості – СО2-шроті амаранту, мінімальну (5,0 ± 0,3 г/л) – 

при культивування на СО2-шроті хмелю. 8 з 14 обраних середовищ сприяли 

кращому синтезу біомаси F. velutipes у порівнянні з контролем. Ріст ЛГ на 

шротах гірчиці та зародків пшениці був тотожнім з показниками контрольного 

середовища. Меншу рівну кількість біомаси (13,8 г/л) синтезував ЛГ при рості 

на СО2-шроті ехінацеї та пшеничній дерті. Високе значення біоконверсії 

поживних середовищ F. velutipes встановлено на «Крихті» і на СО2-шроті 

амаранту на рівні 33,3 %. 

Таким чином, за рівнем утворення біомаси та ефективності біоконверсії 

«Крихта» та СО2-шрот амаранту можуть слугувати альтернативними 

середовищами для культивування базидіального ЛГ F. velutipes і були обрані 

для подальшого дослідження. 

Для вивчення можливостей накопичення біомаси в умовах глибинної 

культури колби (загальним об’ємом 250 мл з об’ємом поживного середовища 

50 мл) після стерилізації в автоклаві (протягом 30 хв) інокулювали рідкою 

гомогенізованою суспензією біомаси (отриманої у гомогенізаторі протягом 1 хв 

при 6000 об/хв) F. velutipes у воді очищеній, що була попередньо вирощена у 

чашці Петрі на агаризованому ГПД. Культивування ЛГ на суспензійних 

середовищах проводили у термостатичному приміщенні на лабораторній 

качалці (120 об/хв.) за температури 26 ± 2 °С, рН середовища – 6,0. Облік 

результатів проводили на 4, 7, 10 та 13 добу росту (до виявлення чіткого 

візуального зменшення синтезу міцелію). 

Отримані нами динаміки росту біомаси гриба на обраних поживних 

середовищах підпорядковувались загальним закономірностям розвитку 

організмів в умовах періодичної культури (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Динаміка накопичення біомаси F. velutipes при глибинному 

культивуванні на рідких поживних середовищах 

Примітки: 

1. 
a
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 4-ту добу росту; 

2. 
b
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 7-ту добу росту; 

3. 
c
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 10-ту добу 

росту; 

4. 
d
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 13-ту добу 

росту; 

5. 
e
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем «Крихта» відповідно на 

4, 7, 10 та 13 добу росту. 

 

Було виявлено подібність показників росту F. velutipes на ГПД та 

«Крихті», пік накопичення біомаси спостерігали на 7 добу культивування (6,3 ± 

0,3 та 7,2 ± 0,2 г/л, відповідно). Максимальну ж кількість міцеліальної біомаси 

(8,8 ± 0,10 г/л) синтезовано на середовищі  СО2-шроту амаранту. Варто 

відзначити, що літературні дані показника росту гриба F. velutipes дуже 

відрізняються (від 5,5 ± 0,2 до 10,9 ± 0,1 г/л). Кількість синтезованої біомаси на 
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обраних поживних середовищах була вищою за результати багатьох досліджень 

[44, 117, 128, 157], проте поступалась результатам Shuktueva et al. [66]. 

Отримані показники глибинного культивування спонукали нас до 

проведення більш детального вивчення можливостей росту ЛГ F. velutipes 

також у поверхневій культурі на суспензії СО2-шроту амаранту та «Крихті». 

Вирощування проводили у термостатичних умовах за температури 26 ± 2 

ºС протягом 20 діб (до виявлення чіткого візуального зменшення синтезу 

біомаси). По 50 мл поживного середовища стерилізували в автоклаві у колбах 

об’ємом 250 мл 30 хв. Після стерилізації поживне середовище інокулювали 

гомогенізованим міцелієм, що був попередньо вирощений на чашках Петрі з 

ГПД. 

Облік результатів проводили на 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16 та 18 добу росту (рис. 

3.3). 

Максимальну кількість біомаси F. velutipes було отримано на 14 добу 

культивування – 20,0 ± 0,8 г/л на середовищі СО2-шроту амаранту, що більш 

ніж удвічі перевищувало контроль (8,9 г/л). 

 

 

Рис. 3.3 Динаміка накопичення біомаси F. velutipes при поверхневому 

культивуванні на рідких поживних середовищах 
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1. 
a
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 3 добу росту; 

2. 
b
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 5 добу росту; 

3. 
c
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 7 добу росту; 

4. 
d
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 9 добу росту; 

5. 
e
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 12 добу росту; 

6. 
f
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 14 добу росту; 

7. 
g
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 16 добу росту; 

8. 
h
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем ГПД на 18 добу росту; 

9. 
i
 – р<0,05 порівняно з поживним середовищем «Крихта» відповідно на 

3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 добу росту; 

 

Для проведення подальших досліджень біомасу вирощували глибинним 

методом у колбах об’ємом 500 мл та поверхневим методом у мікробіологічних 

матрацах об’ємом 500 мл за визначених оптимальних характеристик: поживне 

середовище – суспензія СО2-шроту амаранту у воді очищеній, 60 г/л; 

температура – 26 ± 2 ºС; рН середовища – 6,0; тривалість культивування – 14 

діб (поверхнева культура) та 10 діб (глибинна культура). 

 

3.2 Дослідження вмісту біологічно активних речовин у порошках 

біомаси Flammulina velutipes, які отримані різними методами 

культивування 

 

Для визначення оптимальної технології біотехнологічного вирощування 

міцелію гриба F. velutipes з показниками максимальної кількості біомаси та 

високим вмістом діючих речовин було проведено комплекс досліджень щодо 

вивчення якісного та кількісного вмісту БАР у біомасі F. velutipes, отриманій у 

поверхневій та глибинній культурах. Оскільки до його складу входять 

амінокислоти, складові білкових та протеїн-полісахаридних комплексів, які 

проявляють імуномодулюючі властивості, що мають здатність руйнуватися під 

впливом високої температури, її сушіння проводили у вакуумній ліофільній 
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сушарці Cryodos-500 (Terrasa, Іспанія), а в подальшому у сушильній шафі при 

температурі не вище 40 °С (рис. 3.4). 

 

  

1 2 

Рис. 3.4 Біомаса міцелію гриба F. velutipes до (1) та після (2) сушіння 

 

Встановлення вмісту амінокислот  

У подрібненій біомасі F. velutipes було ідентифіковано 17 амінокислот: 7 

незамінних (валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, фенілаланін), 2 

умовно незамінних (аргінін, гістидин), 8 замінних (аланін, аспарагінова 

кислота, гліцин, глутамінова кислота, пролін, серин, тирозин, цистин). 

Порошки біомаси F. velutipes, які отримані різними методами культивування не 

відрізнялися за якісним складом досліджуваної групи БАР (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Амінокислотний склад біомаси F. velutipes 

Найменування 

амінокислот 

Біомаса, отримана у 

глибинній культурі 

Біомаса, отримана у 

поверхневій культурі 

Кількість 

мг/100 мг 
% 

Кількість 

мг/100 мг 
% 

Незамінні амінокислоти 

Валін  0,825 4,45 0,969 3,72 
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Продовж. табл. 3.2 

Ізолейцин  0,636 3,43 0,756 2,90 

Лейцин  1,408 7,59 1,618 6,21 

Лізин  0,673 3,63 1,278 4,90 

Метіонін  0,387 2,09 0,481 1,85 

Треонін  0,841 4,54 1,058 4,06 

Фенілаланін  0,833 4,49 0,959 3,68 

Ʃ1  5,603 30,22 7,119 27,32 

Замінні амінокислоти 

Аланін  1,246 6,72 1,591 6,10 

Аргінін 0,950 5,12 2,108 8,09 

Аспарагінова 

кислота 
1,561 8,41 2,039 7,82 

Гістидин 0,400 2,15 0,601 2,31 

Гліцин  1,362 7,34 1,729 6,63 

Глутамінова кислота  3,026 16,31 4,655 17,86 

Пролін 1,113 6,00 1,725 6,62 

Серин  1,248 6,73 1,781 6,83 

Тирозин  0,728 3,92 0,944 3,62 

Цистин  1,313 7,08 1,773 6,80 

Ʃ2  12,947 69,78 18,946 72,68 

Ʃ заг 18,550 100,00 26,065 100,00 

 

Незамінні амінокислоти у досліджуваних порошках біомаси F. velutipes 

мали різні показники їх кількісного вмісту та співвідношень. У біомасі F. 

velutipes, яка отримана у глибинній культурі, переважав вміст лейцину (1,408 

мг/100мг), треоніну (0,841 мг/100мг) та фенілаланіну (0,833 мг/100мг). Лейцину 

також найбільше виявлено у біомасі F. velutipes, яка отримана при 
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поверхневому культивуванні (1,618 мг/100мг). Кількісний вміст треоніну (1,058 

мг/100 мг) поступався вмісту лізину (1,278 мг/100 мг). 

Як видно з даних, що наведені у таблиці 3.2, порошок біомаси F. velutipes, 

який отримано у поверхневій культурі, містив у 1,41 разів більше амінокислот, 

зокрема у 1,27 разів більше незамінних та у 1,46 разів більше замінних, у 

порівнянні із біомасою, отриманою при глибинному культивуванні. 

 

Встановлення сумарного полісахаридного вмісту 

Результати визначення сумарного вмісту полісахаридів у досліджуваних 

об’єктах – подрібненій біомасі F. velutipes, що отримана різними методами 

культивування представлені у таблиці 3.3. 

Різниця одержаних значень у досліджуваних порошках не є статичтично 

значущою, отже методика культивування об’єктів істотно не впливає на 

накопичення полісахаридної фракції. 

 

Таблиця 3.3 

Сумарний вміст полісахаридів у біомасі F. velutipes 

№ з/п Сумарний полісахаридний вміст, % 

Біомаса F. velutipes, отримана у глибинній культурі 

1 30,99 

2 31,01 

3 30,92 

Середнє значення: 30,97±0,04 

Біомаса F. velutipes, отримана у поверхневй культурі 

1 32,38 

2 32,45 

3 32,52 

Середнє значення: 32,45±0,07 
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Встановлення вмісту жирних кислот 

У порошку біомаси F. velutipes, що отриманий при глибинному 

культивуванні, виявлено 44 ЖК, 7 з яких не було ідентифіковано. Серед 

насичених кислот переважала пальмітинова (64,01 % від їх сумарного 

значення), серед ненасичених ЖК – лінолева та олеїнова кислоти (відповідно 

46,32 % та 38,45 % від сумарного значення) (табл. 3.4). Біомаса F. velutipes, 

отримана при поверхневому культивуванні, містила 30 ЖК. Було встановлено, 

що 14 з них є насиченими ЖК, 13 ненасиченими ЖК, 3 неідентифікованими 

ЖК. Найвищий вміст мали лінолева (57,61 % від сумарного значення 

ненасичених ЖК) і пальмітинова (72,02 % від сумарного значення насичених 

ЖК) кислоти. У обох досліджуваних порошках сумарна кількість ненасичених 

ЖК майже вдвічі перевищувала суму насичених (62,18 % до 36,96 % при 

глибинному культивуванні; 64,43 % до 35,13 % при поверхневому 

культивуванні). У загальному, глибинне культивування дозволяло одержати 

біомасу із вищим якісним складом ЖК. 

 

Таблиця 3.4 

Кількісний вміст ЖК у біомасі F. velutipes 

 

Найменування 

метилових ефірів 

ЖК 

Вміст метилових ефірів ЖК, % від суми 

Біомаса F. velutipes, 

отримана у глибинній 

культурі 

Біомаса F. velutipes, 

отримана у поверхневій 

культурі 

Насичені ЖК 

Арахінова 1,53137 1,25315 

Бегенова 0,75463 0,28991 

Генеікозанова 0,58303 0,07529 

Ізолауринова 0,14989 не виявлено 

Ізоміристинова 0,05421 не виявлено 

Ізопальмітинова 0,20066 0,09090 
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Продовж. табл. 3.4 

Ізостеаринова 0,10636 0,08953 

Каприлова 0,05322 не виявлено 

Капринова 0,12055 0,13013 

Лауринова 1,57682 1,28827 

Лігноцеринова 0,22632 0,11928 

Маргаринова 0,20579 0,17794 

Міристинова 0,41472 0,73813 

Пальмітинова 23,51428 25,30238 

Пентадеканова 0,98760 0,86265 

Стеаринова 5,99928 4,51383 

Тридеканова 0,04852 не виявлено 

Трикозанова 0,30104 0,19986 

Ундецилова 0,13431 не виявлено 

Ненасичені ЖК 

Арахідонова 0,74729 0,99890 

Гексадекадієнова 0,94268 0,41668 

Гептадеценова 1,35254 0,83905 

Гондова 0,59444 0,39100 

Докозагексаєнова 0,06361 не виявлено 

Докозапентаєнова 0,07862 не виявлено 

Ейкозадієнова 0,47166 0,08242 

Ейкозапентаєнова 1,27705 0,55042 

Ерукова 0,07683 не виявлено 

Лауролеїнова 0,08121 0,07086 

Лінолева 28,91230 37,11663 

Ліноленова 1,17219 1,11773 

Міристолеїнова 0,27455 1,24163 

Нервонова 1,19788 0,61641 
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Продовж. табл. 3.4 

 

Встановлення вмісту вітамінів 

Результати визначення кількісного вмісту вітамінів показали, що 

подрібнена біомаса F. velutipes, одержана у глибинній культурі містить 

1,13±0,03 мг/100 г рибофлавіну, 37,94±2,0 мг/100 г фолієвої кислоти, 16,7±1,2 

мг/100 г ніацину. Біомаса F. velutipes, отримана у поверхневій культурі містить 

1,08±0,03 мг/100 г рибофлавіну, 31,67±1,67 мг/100 г фолієвої кислоти, 14,9±1,3 

мг/100 г ніацину. 

Виявлено, що кількісний вміст досліджуваних вітамінів у біомасі F. 

velutipes залежно від методу культивування коливався незначно, статистично 

значущої різниці між групами не встановлено. Одержані показники біомаси, що 

отримана при глибинному культивуванні, були дещо вищими у порівнянні з 

поверхневою культурою. Так, глибинне вирощування дозволяло одержати 

Олеїнова 23,99814 20,43923 

Пальмітолеїнова 0,59339 0,55045 

Пентадеценова 0,08567 не виявлено 

Тетрадекадієнова 0,26256 не виявлено 

Неідентифіковані ЖК 

Неідентифікована 0,37168 0,05423 

Неідентифікована 0,17772 0,28985 

Неідентифікована 0,06555 0,09327 

Неідентифікована 0,06444 не виявлено 

Неідентифікована 0,00001 не виявлено 

Неідентифікована 0,07016 не виявлено 

Неідентифікована 0,10524 не виявлено 

Ʃ заг ЖК 100 100 

Ʃ насичених ЖК 36,9626 35,13125 

Ʃ ненасичених ЖК 62,18261 64,43141 
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біомасу із у 1,04 рази вищим вмістом рибофлавіну, у 1,2 рази фолієвої кислоти 

та у 1,12 разів ніацину. 

На основі результатів експериментальних досліджень встановлено, що 

показники якісного та кількісного вмісту досліджуваних БАР (полісахаридів, 

ЖК, вітамінів В2, В9, РР) коливалися незначно у порошках біомаси F. velutipes, 

одержаної різними методами біотехнологічного культивування. Статистично 

значущими були відмінності у визначених показниках вмісту амінокислот. 

Оскільки, поверхневе культивування дозволяє отримати більш ніж удвічі 

вищий вихід біомаси і високі показники вмісту амінокислот (у 1,41 разів вищий 

сумарний вміст) та інших БАР (у 1,05 разів вищий сумарний вміст 

полісахаридів, порівнювані значення вмісту вітамінів В2, В9, РР), цей метод 

було обрано як оптимальний. 

 

3.3. Вивчення гострої токсичності порошку біомаси Flammulina 

velutipes  

 

Визначення можливості появи небажаної шкідливої дії ЛЗ на організм 

піддослідних тварин шляхом вивчення показника гострої токсичності за умов 

приймання високих доз досліджуваної субстанції є одним із основних етапів 

фармацевтичної розробки. Відомо, що плодові тіла F. velutipes використовують 

у якості складової раціону харчування деяких країн [52]. У літературі наявні 

дані щодо вивчення токсичності водних витяжок з плодових тіл, виділених з 

плодових тіл полісахаридних комплексів, та окремих сполук (білків) [103, 176]. 

Результати досліджень показують відсутність токсичної дії або її низький 

рівень (Flammutoxin при внутрішньошлунковому введенні) [103]. Даних щодо 

вивчення токсичності біомаси гриба у науковій літературі не було виявлено. 

У результаті проведених експериментальних досліджень з вивчення 

гострої токсичності встановлено, що подрібнена біомаса F. velutipes при 

внутрішньошлунковому введенні досліджуваним тваринам у дозі 2000 мг/кг, не 

викликала загибелі мишей (табл. 3.5). Отже, показник LD50 для біомаси F. 
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velutipes є більшим ніж 2000 мг/кг, що дозволяє віднести її до IV класу 

токсичності – малотоксичні речовини [77, 98, 131]. 

 

Таблиця 3.5 

Показники токсичності біомаси F. velutipes при одноразовому 

внутрішньошлунковому введенні мишам-самицям 

Умови проведення 

досліду 

Загибель / всього тварин у 

групі 
Клас токсичності 

Уведення 

біомаси F. velutipes 

у дозі 2000 мг/кг 

0 / 5 
Клас 4 

LD50 >2000 

 

Протягом усього часу спостережень тварини не мали симптомів 

патологічних змін у вигляді порушення поведінкової реакції та реакції на 

тактильні, больові, звукові і світлові подразники, рухової активності та 

координації рухів, зміни тонусу скелетної мускулатури, зовнішнього вигляду 

шерсті та шкіри.  

Результати вивчення зміни маси мишей за умов введення біомаси F. 

velutipes свідчать про відсутність негативної динаміки, через 14 днів 

зафіксовано збільшення досліджуваного показника на 9 % порівняно з 

попереднім терміном спостереження (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Маса тіла (г) мишей-самиць після однократного внутрішньошлункового 

введення біомаси F. velutipes у дозі 2000 мг/кг 

Номер піддослідної 

тварини 

Терміни спостереження, дні 

0 3 7 14 

1 24,9 25,1 23,4 25,7 

2 24,3 24,7 22,9 29,2 

 



80 
 

Продовж. табл. 3.6 

3 23,4 23,9 22,9 25,0 

4 22,4 22,5 21,7 22,4 

5 26,0 27,5 26,9 29,4 

M ± m 24,2 ± 0,6 24,7 ± 0,8 23,6 ± 0,9 25,8 ± 1,1 

Зміни маси тіла 

порівняно з попереднім 

терміном 

спостереження 

в г / % 

- +0,5 / +2 -1,1 / - 4 +2,2 / +9 

 

Через 2 тижні після введення біомаси F. velutipes були проведені 

макроскопічні дослідження піддослідних тварин, визначено абсолютну та 

відносну маси їхніх внутрішніх органів (табл. 3.7), встановлено значення 

відповідності показників у межах фізіологічної норми для даного виду тварин 

[133]. 

 

Таблиця 3.7 

Абсолютна та відносна маси внутрішніх органів (г) мишей-самиць після 

однократного внутрішньошлункового введення біомаси F. velutipes у дозі 

2000 мг/кг (M ± m, n = 5) 

Показники Серце Легені Печінка Селезінка Нирки 

Абсолютна 

маса, г 

0,13 ± 

0,004 
0,24 ± 0,02 1,18 ±0,004 

0,12 ± 

0,004 
0,31 ± 0,03 

Відносна 

маса, г/100 

г маси тіла 

0,49 ± 0,01 0,97 ± 0,04 4,59 ±0,11 0,45 ± 0,01 
1,19 ± 

0,099 

Примітка: n – загальна кількість тварин. 
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При зовнішньому огляді мишей ознак ушкоджень, запальних та 

гіперпластичних процесів не спостерігалось. Слизові оболонки не мали 

патологічних змін. Шерстний та шкірний покриви були чистими та не мали 

ознак ушкоджень. 

Очі та ніс, губи, зовнішні статеві органи та анальний отвір були 

нормальної будови, без ознак запальних уражень на слизових оболонках. При 

розтині спостерігали гладкі, блискучі серозні оболонки черевної, плевральних і 

навколосерцевої порожнин без проявів ушкодження та запалення. Головний 

мозок, органи грудної та черевної порожнини і малого тазу були розташовані 

нормально, їх колір та консистенція не мали змін. Серце було звичайної форми 

та розмірів, стінки шлуночків і міжшлуночкова перетинка не були 

потовщеними. Розріз міокарду мав однорідну пружно-еластичну консистенцію 

та темно-червоне забарвлення. Ендокард передсердь та шлуночків був 

гладеньким і блискучим. Клапани серця були тоненькими, як і стінка аорти, що 

мала блискучу інтиму білуватого кольору. Тканина легень була однорідною, 

пухкої консистенції, та на розрізі мала блідо-рожеве забарвлення. Осередків 

ущільнення тканини легень, та нерівномірного кровонаповнення у піддослідних 

тварин не було виявлено. Поверхня слизової оболонки гортані, трахеї та 

великих бронхів була без змін, мала рожеве забарвлення та була вкрита 

невеликою кількістю слизу. Слизові оболонки ротової порожнини, глотки, 

стравоходу були чистими, блідо-рожевого кольору. Шлунково-кишковий тракт 

тварин не мав зовнішніх проявів змін будови, ознак виразкового процесу та 

запальної реакції. Печінка була представлена долями звичайних розмірів, мала 

однорідний еластичний вигляд, коричнувато-червонувате забарвлення. 

Підшлункова залоза була витягнутою, мала часточкову будову, без змін 

структури та ознак виразкового процесу, запальної реакції. Нирки були 

звичайної форми та розмірів, із вкритою тонкою гладкою капсулою поверхнею. 

Тканина нирок мала еластичну консистенцію та не містила ознак змін будови, 

запальної реакції. Миски не були розширеними, їх слизові оболонки були 

тонкими та гладкими, блискучими, мали блідо-рожеве забарвлення. Стінка 
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сечового міхура була щільною та еластичною. Будова та зовнішній вигляд 

щитоподібної залози та наднирників відповідав нормальним значенням за 

розміром, формою та структурою. На розрізі щитоподібна залоза мала темно-

червоне забарвлення, надниркові залози – жовтувате. Структура тимусу та 

селезінки була нормальних розмірів, будови та консистенції, притаманна 

інтактним тваринам. Тимус мав сірувато-рожеве забарвлення тканини, 

селезінка на розрізі була червонувато-вишневого кольору. 

При розтині черепної коробки не було виявлено альтернативних змін 

будови та ознак застійних явищ твердої мозкової оболонки. Кровоносні судини 

м’якої мозкової оболонки були повнокровними, тканина мозку вологою та мала 

нормальну консистенцію, мозкові шлуночки не були розширеними, в їх 

порожнинах виявлялися сліди мозкової рідини. 

Таким чином, у всіх мишей, яким одноразово внутрішньошлунково 

вводили біомасу F. velutipes у дозі 2000 мг/кг, на 14 добу від початку 

експерименту під час макроскопічного дослідження внутрішні органи і 

головний мозок не мали ознак патологічних змін, гемоциркуляторних 

порушень та запальної реакції. 

 

3.4 Дослідження показників периферійної крові мишей при 

пероральному введенні порошку біомаси Flammulina velutipes 

 

Для визначення наявності токсичної дії на організм та підтвердження 

наявності імуномодулюючої активності досліджуваної субстанції – біомаси F. 

velutipes, як перспективного АФІ, визначали зміну показників периферійної 

крові піддослідних тварин за умов внутрішньошлункового введення суспензії 

подрібненої біомаси F. velutipes у 5 дозуваннях та препарату порівняння 

протягом 14 діб (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Показники периферійної крові мишей за умов внутрішньошлункового 

введення біомаси F. velutipes та препарату порівняння 

Експери-

ментальні 

групи 

Гематологічні показники 

Лейкоцити, 

10
3
/мкл 

Еритроци-

ти, 10
6
/мкл 

Гемоглобін, 

г/дл 

Гемато-

крит, % 

Тромбо-

цити, 

10
3
/мкл 

Інтактна 

(контроль) 
1,85 ± 0,10 8,49 ± 0,13 12,54 ± 0,35 

34,54 ± 

0,99 

687,6 ± 

65,63 

Уводилася 

біомаса F. 

velutipes, 

52 мг/кг 

2,33 ± 0,17
a
 9,63 ± 0,03

 a
 

14,90 ±  

0,17 
a
 

40,72 ± 

0,38
 a
 

755,5 ± 

63,22 

Уводилася 

біомаса F. 

velutipes, 

70 мг/кг  

2,53 ± 0,07
 a
 9,18 ± 0,27

 a
 

13,87 ±  

0,39 
a
 

38,31 ± 

1,23
 a
 

717,0 ± 

38,23 

Уводилася 

біомаса F. 

velutipes, 

88 мг/кг 

2,36 ± 0,06
 a
 8,85 ± 0,20 13,10 ± 0,49 

36,16 ± 

1,12 

592,0 ± 

39,58 

Уводилася 

біомаса F. 

velutipes, 

106 мг/кг 

2,7 ± 0,09
 a
 8,59 ± 0,25 13,22 ± 0,24 

36,35 ± 

0,78 

742,16 ± 

64,32 

Уводилася 

біомаса F. 

velutipes, 

140 мг/кг 

3,22 ± 0,33
 a
 9,15 ± 0,20

 a
 

15,32 ± 

1,13
a
 

37,18 ± 

1,45 

641,0 ± 

62,54 
b
 

Ехінацея 

(референт-

ний 

препарат) 

106 мг/кг 

3,23 ± 0,38
 a
 8,78 ± 0,20 13,18 ± 0,34 

36,77 ± 

1,32 

882,66 ± 

47,71
 a
 

Примітки: 
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1. 
a
 – р0,05 порівняно з контролем; 

2. 
b
 – р0,05 порівняно з групою, що отримувала референтний препарат. 

 

Введення біомаси F. velutipes не призводило до негативних змін 

досліджуваних показників крові мишей. Результати можуть свідчити про 

відсутність токсичної дії субстанції на організм тварин. 

Кількість лейкоцитів периферійної крові у мишей, яким вводили біомасу 

F. velutipes у дозах 52 мг/кг, 70 мг/кг, 88 мг/кг, 106 мг/кг та 140 мг/кг 

збільшувалась порівняно з контролем на 25 %, 36 %, 27 %, 46 % та 74 % 

відповідно. У мишей, яким вводили препарат порівняння кількість лейкоцитів 

крові зростала на 74 %. У периферійній крові тварин, яким вводили біомасу F. 

velutipes у дозах 52 мг/кг, 70 мг/кг, 106 мг/кг та 140 мг/кг виявлено підвищення 

кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, гематокриту. 

При дослідженні лейкоцитарної формули крові піддослідних тварин 

показано зменшення кількості лімфоцитів у тварин, які отримували біомасу F. 

velutipes у 5 досліджуваних дозах та референтний препарат порівняно з 

показниками контрольної групи. Дія біомаси ЛГ була порівнюваною з дією 

препарату порівняння за умов введення його у дозах 52 мг/кг, 70 мг/кг, 88 мг/кг, 

106 мг/кг та перевершувала її за введення у дозуванні 140 мг/кг. Виявлено 

дозозалежне збільшення кількості нейтрофілів відносно контролю на 40-86 % 

за введення біомаси F. velutipes і на 74 % при застосуванні препарату 

порівняння (табл. 3.9). Підвищення кількості нейтрофілів при введені біомаси 

F. velutipes і референтного препарату може свідчити про наявність 

імуномодулюючої дії досліджуваних зразків. Причому, за введення біомаси F. 

velutipes у дозі 140 мг/кг її ефект був більш вираженим у порівнянні з 

референтним препаратом. У периферійній крові піддослідних тварин, які 

отримували біомасу F. velutipes у дозі 140 мг/кг кількість нейтрофілів була на 

63 % вищою у порінянні з мишами, що отримували препарат порівняння. 
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Таблиця 3.9 

Лейкоцитарна формула крові мишей за умов внутрішньошлункового введення біомаси F. velutipes у порівнянні з 

референтним препаратом 

Експериментальні 

групи 

Показники 

Лімфоцити, % Моноцити, % Нейтрофіли, % Еозинофіли, % Базофіли, % 

Інтактна/контроль 85,80  13,00 0,50 0,0 

Уводилася біомаса 

F. velutipes, 

52 мг/кг 

78,20
 a
 0,33 20,80

 a
 0,50 0,0 

Уводилася біомаса 

F. velutipes, 

70 мг/кг  

80,70
 a
 0,33 18,30

 a
 0,33 0,0 

Уводилася біомаса 

F. velutipes, 

88 мг/кг 

77,80 0,83 20,70
 a
 0,67 0,0 

Уводилася біомаса 

F. velutipes, 

106 мг/кг 


 a,b

 0,83 33,5
 a,b

 0,21 0,0 

 



86 
 

Продовж. табл. 3.9 

Уводилася біомаса 

F. velutipes, 

140 мг/кг 


 a,b

 0,83 
 a,b

 0,50 0,0 

Ехінацея 

(референтний 

препарат) 

106 мг/кг 

74,70
 a
 0,33 24,30

 a
 0,67 0,0 

Примітки: 

1. 
a
 – р0,05 порівняно з контролем; 

2. 
b
 – р0,05 порівняно з групою, що отримувала референтний препарат. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Експериментальними дослідженнями виявлено оптимальні умови 

культивування біомаси F. velutipes: поживне середовище – суспензія СО2-

шроту амаранту у воді очищеній, 60 г/л; температура – 26 ± 2 ºС; рН 

середовища – 6,0; тривалість культивування – 14 діб (поверхнева культура) та 

10 діб (глибинна культура). 

2. У біомасі F. velutipes, отриманої при вирощуванні на суспензії СО2-

шроту амаранту в умовах поверхневої та глибинної культури, проведено 

порівняльне вивчення вмісту БАР. Ідентифіковано 17 амінокислот, серед яких 7 

незамінних, 2 умовно незамінних та 8 замінних. Домінуючими з незамінних 

амінокислот у обох досліджуваних зразках були лейцин, із замінних – 

глутамінова та аспарагінова кислоти. Визначено сумарний вміст полісахаридів 

– 30,97±0,04 % (глибинна культура) та 32,45±0,07 % (поверхнева культура). 

Вивчено якісний жирнокислотний склад та ідентифіковано 37 ЖК (глибинна 

культура) та 27 ЖК (поверхнева культура). У обох досліджуваних зразках 

переважали ненасичені ЖК, а саме лінолева та олеїнова. Встановлено, що у 

обох досліджуваних субстанціях домінувала фолієва кислота (37,94 ± 2,0 мг/100 

г – біомаса, отримана в глибинній культурі; 31,67 ± 1,67 мг/100 г – біомаса, 

отримана у поверхневій культурі), найнижчий вміст мав рибофлавін (1,13 ± 

0,03 мг/100 г – біомаса, отримана в глибинній культурі; 1,08 ± 0,03 мг/100 г – 

біомаса, отримана у поверхневій культурі). 

3. За результатами досліджень з вивчення якісного та кількісного вмісту 

БАР у біомасі F. velutipes, отриманої під час культивування на поживному 

середовищі суспензії СО2-шроту амаранту, було обрано метод поверхневого 

вирощування як оптимальну технологію одержання міцелію із високим вмістом 

діючих речовин. 

4. Встановлено, що за параметрами гострої токсичності біомаса F. 

velutipes належить до ІV класу токсичності (малотоксичні речовини). При 

однократному внутрішньошлунковому введенні у дозі 2000 мг/кг патологічних 
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змін у внутрішніх органах та головному мозку піддослідних тварин 

макроскопічно не виявлено. 

5. Дослідження периферійної крові мишей за умов введення біомаси F. 

velutipes у 5 дозуваннях не призводить до негативних змін показників та може 

свідчити про відсутність токсичної дії на організм тварин. 

 

Результати експериментальних досліджень цього розділу наведено в 

таких публікаціях [4, 9-11, 13, 14, 25, 30, 61, 86, 108]: 

1. Буткевич Т. А., Попович В. П. Порівняльне вивчення 

амінокислотного складу сухих порошків біомаси Flammulina velutipes, які 

отримані методами поверхневого та глибинного культивування. 

Фармацевтичний часопис. 2015. № 1 (33). С. 15–17. (Особистий внесок 

дисертанта – аналіз літератури, обробка та інтерпретація результатів, участь у 

підготовці публікації до друку). 

2. Вивчення вітамінного складу сухих порошків біомаси Flammulina 

velutipes / Т. А. Буткевич, М. Л. Сятиня, В. П. Попович, Р. І. Козак. 

Фармацевтичний журнал. 2015. № 6. С. 70–75. (Особистий внесок дисертанта – 

аналіз літератури, обробка та інтерпретація результатів, участь у підготовці 

публікації до друку). 

3. Определение суммарного содержания полисахаридов в сухих 

порошках биомассы лекарственного гриба Flammulina velutipes / Т. А. 

Буткевич, М. Л. Сятыня, В. П. Попович, Н. А. Козико. Рецепт. 2015. № 6 (104). 

С. 54–58. (Особистий внесок дисертанта – аналіз літератури, участь у 

проведенні експериментальних досліджень, обробка та інтерпретація 

результатів, участь у підготовці публікації до друку). 

4. Сятиня М. Л., Попович В. П., Буткевич Т. А. Жирнокислотний 

склад сухих порошків Flammulina velutipes, отриманих методами 

біотехнологічного синтезу. Ліки України плюс. 2015. № 2 (23). С. 83–86. 

(Особистий внесок дисертанта – аналіз літератури, обробка та інтерпретація 

результатів, участь у підготовці публікації до друку). 
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5. Буткевич Т. А., Попович В. П. Дослідження показників 

периферичної крові мишей при пероральному введенні біомаси Flammulina 

velutipes. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 

2015. Вип. 24, Книга 5. С. 53–57. (Особистий внесок дисертанта – аналіз 

літератури, участь у проведенні експериментальних досліджень, інтерпретація 

результатів, статистична обробка даних, участь у підготовці публікації до 

друку). 

6. Гостра токсичність сухого порошку біомаси Flammulina velutipes / 

Т. А. Буткевич, М. Л. Сятиня, В. П. Попович, Н. О. Козіко, В. О. Тарасенко. 

Збірник наукових праць Української військово-медичної академії Проблеми 

військової охорони здоров’я. 2015. Вип. 44, Том 1. С. 188–193. (Особистий 

внесок дисертанта – аналіз літератури, участь у проведенні експериментальних 

досліджень, інтерпретація результатів, статистична обробка даних, участь у 

підготовці публікації до друку). 

7. Біологічно активна субстанція з імуномодулюючою активністю : 

пат. 117165 Україна, МПК (2006): A61K 31/00, A61K 36/00, A01G 1/04 
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РОЗДІЛ 4 

ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ 

ТАБЛЕТОК З СУХИМ ПОРОШКОМ БІОМАСИ FLAMMULINA 

VELUTIPES 

 

4.1 Вивчення фізичних та фармако-технологічних властивостей 

сухого порошку біомаси Flammulina velutipes 

 

Оцінка фізичних та фармако-технологічних властивостей АФІ зазвичай є 

першим кроком при розробці твердої ЛФ, адже дані показники дозволяють 

прогнозувати ймовірність винекнення проблем на етапах фармацевтичної 

розробки, дослідження та промислового виробництва ЛЗ. Однією із 

найважливіших показників є плинність субстанції, що впливає на перебіг 

процесів змішування, пресування та зберігання продукту. Плинність залежить 

насамперед від форми та розміру частинок порошку, його фракційного складу, 

насипної густини до- та після усадки, кута природного укосу і т.і. [87]. 

Оскільки вибір найменувань ДР, їх кількісний вміст у розроблюваній ЛФ, 

умови проведення технологічного процесу тощо залежать від фармако-

технологічних параметрів основного АФІ, наступним етапом роботи було 

вивчення цих характеристик СПБ F. velutipes. 

Висушену біомасу подрібнювали до одержання візуально однорідної 

маси жовтувато-бурого кольору (рис. 4.1). 

Результати визначення фракційного складу одержаного порошку наведені 

у таблиці 4.1. Відповідно до ДФУ 2.0 біомасу F. velutipes, яку подрібнювали 

протягом 30 с за ступенем здрібненості можна віднести до середньо-дрібного 

порошку, 35 с – дрібного порошку [34]. 
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Неподрібнена 

біомаса F.velutipes 

Подрібнена біомаса 

F.velutipes 

(тривалість  

подрібнення – 5 с) 

Подрібнена біомаса 

F.velutipes 

(тривалість  

подрібнення – 10 с) 

Подрібнена біомаса 

F.velutipes 

(тривалість 

подрібнення – 15 с) 

    

Подрібнена біомаса 

F.velutipes 

(тривалість 

подрібнення – 20 с) 

Подрібнена біомаса 

F.velutipes 

(тривалість 

подрібнення – 25 с) 

Подрібнена біомаса 

F.velutipes 

(тривалість 

подрібнення – 30 с) 

Подрібнена біомаса 

F.velutipes 

(тривалість 

подрібнення – 35 с) 

Рис. 4.1 Зовнішний вигляд сухої біомаси залежно від часу її подрібнення 

 

Таблиця 4.1 

Показники здрібненості СПБ F. velutipes 

Маса 

наважки, 

г 

Результати просіювання 

Відсотки, % 

(тривалість 

подрібнення – 

30 с) 

Відсотки, % 

(тривалість 

подрібнення – 

35 с) 

100,00 

Не пройшло крізь сито № 1400 0,52 0,31 

Не пройшло крізь сито № 355 3,34 2,86 

Не пройшло крізь сито № 180 67,53 48,32 

Не пройшло крізь сито № 125 26,24 43,30 

Приймач 2,37 5,21 
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За допомогою мікроскопічного методу дослідження вивчали форму, 

поверхню та розмір частинок СПБ ЛГ при збільшенні у 400 разів (рис. 4.2) [26]. 

 

 

Рис. 4.2 Кристалографія подрібненої субстанції СПБ F. velutipes при 

збільшенні у 400 разів 

 

Основна фракція СПБ F. velutipes представляла собою порошок, що мав 

вигляд невеликих конгломератів напівпрозорих кристалів неправильної форми, 

їх уламків. Середній розмір часточок складав від 108 до 350 мкм (до 

просіювання) та від 126 до 223 мкм (після просіювання крізь сита № 355 та 

180). Кристали мали анізодіаметричну форму безформних брилок, 

багатогранників із загостреними краями та складною поверхнею, що можуть 

грудкуватися під час зберігання та утворювати конгломерати. За даними 

результатами дослідження, можна зробити припущення, що великі значення 

міжчасточкового тертя та сили зчеплення частинок порошку будуть знижувати 

показники сипкості СПБ F. velutipes. 

Значення втрати в масі при висушування складали 4,7 % у СПБ F. 

velutipes, який подрібнювали протягом 30 с та 5,2 % у СПБ F. velutipes, який 

подрібнювали протягом 35 с. 

Результати визначень основних фармако-технологічних характеристик 

досліджуваних порошкоподібних субстанцій наведені у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Фармако-технологічні показники СПБ F. velutipes (n = 5) 

№ 

з/п 

Показники, що 

вивчались 

Резуль-

тати  

№ 

з/п 

Показники, що 

вивчались 

Резуль-

тати  

СПБ F. velutipes (тривалість подрібнення – 30 с) 

1 Насипний об’єм (V0), 

мл 

215,0 ± 

5,0 

2 Насипний об’єм після 

усадки (V10), мл 

204,0 ± 

6,0 

3 Насипний об’єм після 

усадки  (V500), мл 

173,0 ± 

3,0 

4 Насипний об’єм після 

усадки (V1250), мл 

173,0 ± 

3,0 

5 Насипна густина (Р), 

г/мл 

0,463 ± 

0,01 

6 Насипна густина після 

усадки (Ptapped 1250), г/мл 

0,576 ± 

0,01 

7 Показник стисливості 

(ПСТ), % 

19,8 ± 

0,7 

8 Коефіцієнт Гауснера (КГ) 1,25 ± 

0,01 

9 Кут природного 

укосу, ° (град.) 

39,0 ± 

1,0 

10 Сипкість (Vп), г/с 2,9 ± 0,1 

СПБ F. velutipes (тривалість подрібнення – 35 с) 

1 Насипний об’єм (V0), 

мл 

200,4 ± 

1,3 

2 Насипний об’єм після 

усадки (V10), мл 

182,4 ± 

1,3 

3 Насипний об’єм після 

усадки  (V500), мл 

150,0 ± 

0,8 

4 Насипний об’єм після 

усадки (V1250), мл 

149,6 ± 

0,9 

5 Насипна густина (Р), 

г/мл 

0,499 ± 

0,003 

6 Насипна густина після 

усадки (Ptapped 1250), г/мл 

0,669 ± 

0,004 

7 Показник стисливості 

(ПСТ), % 

25,4 ± 

0,4 

8 Коефіцієнт Гауснера (КГ) 1,34 ± 

0,01 

9 Кут природного 

укосу, ° (град.) 

43,4 ± 

1,3 

10 Сипкість (Vп), г/с 3,6 ± 0,1 

Примітки: 

1. р<0,05; 

2. n – загальна кількість дослідів. 
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СПБ F. velutipes, отриманий під час подрібнення протягом 30 с, мав 

задовільне значення плинності відповідно до класифікації Карра [111]. СПБ F. 

velutipes, отриманий під час здрібнення протягом 35 с володів допустимим 

значенням плинності [111], порошок мав здатність до зависання, що ускладнює 

технологічні процеси та може вимагати використання допоміжного 

технологічного обладнання. Отже, відповідно до результатів проведених 

досліджень, встановлено оптимальний час подрібнення сухої біомаси ЛГ – 30 с. 

Технологічну блок-схему виробництва АФІ СПБ F. velutipes розробляли у 

відповідності до умов промислового виробництва біологічних об’єктів (рис. 

4.3). Після підготовки виробництва основними технологічними стадіями 

процесу мікробіологічного синтезу є: - отримання посівного матеріалу; - 

приготування та стерилізація поживного середовища; - інокуляція поживного 

середовища посівним міцелієм; - культивування мікроорганізмів (власне 

ферментація); - виділення, концентрування та очищення біопродукту; - 

отримання готової продукції (сушіння, подрібнення, фасування, пакування та 

маркування); - контроль якості готової продукції [60]. 

Стадія 1 – посівний матеріал розмножують у стерильних умовах на 

поживному середовищі ГПД за температури 26 ± 2 °С. Вирощену культуру 

переносять у колби та гомогенізують із водою очищеною. Готову культуру 

переносять у інокулятор. Посівний матеріал піддають мікробіологічному та 

біохімічному контролю.  

Стадія 2 – приготування поживного середовища суспензії СО2-шроту 

амаранту та наповнення ферментера. На даному етапі використовують 

циклічний метод стерилізації (підтримують температуру 121 °С протягом 30 

хв). Перед подачею посівного міцелію температуру та кислотність поживного 

середовища доводять до необхідних значень (26 ± 2 °С та рН 6,0).  

Стадія 3 – введення інокуляту (гомогенізованого у воді очищеній 

посівного міцелію у кількості 10 % від об’єму поживного середовища) по лінії 

посівного матеріалу у ферментер. 
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Стадія 4 – власне ферментація. Ферментери обладнані паровою сорочкою, 

мішалками, стерилізуючими повітряними фільтрами та відбійниками, які 

необхідні для забезпечення температурного, газового режимів, 

гідродинамічного стану у біореакторі (процесів масо- та теплообміну). Робочий 

об’єм ферментера не повинен перевищувати 70 % загального об’єму. Вільний 

простір над поверхнею розчину використовується як буферний, де 

накопичується піна, і таким чином попереджується втрата культуральної 

рідини. Ферментацію зупитяють, коли у поживному середовищі накопичується 

максимальна кількість біомаси. Вміст ферментера охолоджують (температура 

10-15 °С), перекачують у резервуари, подають на подальшу обробку.  

Стадія 5 – високошвидкісне центрифугування за допомогою відповідних 

центрифуг напівбезперервної дії для відділення біомаси міцелію від 

культуральної рідини та поживного середовища.  

Стадія 6 – висушування біомаси.  

Стадія 7 – подрібнення сировини.  

Стадія 8 – надходження подрібненої біомаси на технологічні лінії, що 

включають машини для наповнення та первинного упакування 

порошкоподібних продуктів, для контролю на герметичність, для нанесення 

етикетки, коду маркування тощо. В подальшому отриманий продукт потрапляє 

до карантинної зони та проходить перевірку показників якості.
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Вихідна сировина 

Проміжна продукція та 

матеріали 

 

 

 

Контроль при виробництві 

 

Гриб-продуцент 

Flammulina velutipes (Curt.: 

Fr.) Sing. 1878 

 
Стадія 1 

Отримання посівного матеріалу 

 
Температурний режим, 

стерильність 

 

Середовище для 

культивування 

СО2-шрот амаранту, 

вода очищена 

 Стадія 2 

Приготування поживного 

середовища 

Зважування, ваги тарирні 

Відмірювання, мірний посуд 

 
Маса, об’єм, 

температурний режим, 

рН середовища, 

стерильність 

 

Посівний міцелій F.velutipes зі 

стадії 1, 

суспензія СО2-шроту 

амаранту зі стадії 2 

 
Стадія 3 

Інокуляція посівним міцелієм 

поживного середовища 

 Об’єм, 

температурний режим, 

рН середовища, 

стерильність 

 

 

  

 

Стадія 4 

Процес ферментації 

Ферментер 

 Температурний 

режим,рН середовища, 

інтенсивність аерації, 

інтенсивність 

перемішування 

середовища, 

викидання піни 

 

 

  

 
Стадія 5 

Отримання біомаси 

Осаджувальна центрифуга 

 Процес фільтрації, 

режим роботи 

центрифуги, маса 

біомаси 

 

 
Стадія 6 

Сушіння біомаси 

 

  

Температурний режим, 

тиск у системі 

 

 

Висушена біомаса зі стадії 6 

 Стадія 7 

Подрібнення біомаси 

Подрібнювач 

 
Розмір часточок 

порошку 

 

  
Стадія 8 

Фасування та пакування біомаси  

Машини для наповнення та 

пакування порошкоподібних 

матеріалів 

  

Цілісність упаковки, 

герметичність,  

вага фасованих 

продуктів 

 

 

Фасований та упакований 

продукт зі стадії 8 

 Стадія 9 

Маркування  

Етикетувальні машини, 

машини для нанесення коду 

 Якість маркування 

(правильність друку, 

комплектність, термін 

придатності) 

 

  
Готова продукція 

 Контроль якості 

готової продукції 

Рис. 4.3 Технологічна блок-схема виробництва СПБ F. velutipes 

 



98 
 

4.2 Дослідження впливу допоміжних речовин на фармако-

технологічні властивості таблеток з сухим порошком біомаси Flammulina 

velutipes 

 

З метою покращення деяких фармако-технологічних показників для 

одержання таблеток з СПБ F. velutipes до складу таблеткової маси вводили різні 

ДР. Так, для перевірки припущення можливості використання методу прямого 

пресування таблеток готували декількакомпонентні композиції із залученням 3 

груп ДР – наповнювачі, розпушуючі, змащувальні та ковзні. Одержані таблетки 

мали неоднорідну поверхню та розпадалися під час проведення вивчення їх 

фармако-технологічних властивостей. Тому, у експеримент було включено 4 

фактор – зв’язуючі речовини (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Допоміжні речовини, що вивчали при розробці таблеток з СПБ F. velutipes 

Фактори Рівні факторів 

А – наповнювачі  а1 – магнію карбонат 

а2 – цукор білий (крупка цукрова) 

а3 – МКЦ 102 

а4 – кальцію карбонат 

В – розпушуючі речовини b1 – крохмаль картопляний висушений 

b2 – глина біла (каолін) 

b3 – ПВП 

b4 – крохмаль картопляний висушений:аеросил 

(1:1) 

С – змащувальні та ковзні 

речовини 

c1 – тальк 

c2 – кислота стеаринова 

c3 – магнію стеарат 

c4 – ПЕГ 4000 подрібнений 

 



99 
 

Продовж. табл. 4.3 

D – зв’язуючі речовини d1 – без зв’язуючих речовин 

d2 – 20 % розчин ПВП 

d3 – 5 % крохмальний клейстер 

d4 – 2 % крохмальний клейстер 

 

Проводили вивчення впливу ДР на показники зовнішнього вигляду, 

однорідністі маси, стійкості до роздавлювання, стираності та розпадання. Для 

проведення експерименту використано метод математичного планування – 

дослідження рівнів якісних факторів на основі 4х4 греко-латинського квадрату 

[54]. Досліди реалізовано у двох повтореннях (табл. 4.4). 

При приготування суміші компонентів без додавання зв’язуючих речовин 

спочатку відважували СПБ F. velutipes, потім ДР у кількості 20 % від загальної 

таблеткової маси – наповнювачі, розпушувачі, змащувальні та ковзні, суміш 

підлягала ретельному перемішуванні на кожній стадії. Для отримання 

грануляту дотримувалися наступного порядку дій: попередньо відважений СПБ 

F. velutipes змішували із наповнювачем та розпушуючою речовиною, надалі 

додавали розчин зв’язуючих речовин. Вологу масу протирали через сито 

(діаметр отворів 3 мм) та висушували при температурі не вище 40 °С. Суху 

масу повторно протирали через сито (розмір отворів 1 мм), надалі опудрювали 

змащувальними та ковзними речовинами [24]. 
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Таблиця 4.4 

Матриця плану експерименту з використанням 4х4 греко-латинського квадрату і результати вивчення 

таблеток з СПБ F. velutipes 

№ A B C D y1 y1' y2 y2' y3 y3' y4 y4' y5 y5' 

1 a1 b1 c1 d1 3 4 2,64 2,91 12,5 11 0,67 0,68 12,83 12,5 

2 a1 b2 c2 d3 3 2 2,23 2,2 56,5 55,5 1,14 1,07 13,5 13,67 

3 a1 b3 c4 d4 2 2 1,88 1,89 63,5 64,5 0,93 0,94 15,83 15,67 

4 a1 b4 c3 d2 3 3 1,69 1,69 40,5 39,5 0,82 0,84 20 19,83 

5 a2 b1 c2 d2 3 4 1,55 1,74 61,5 62,5 0,23 0,25 13,17 13 

6 a2 b2 c1 d4 5 5 1,15 1,13 92,5 93 0,17 0,18 11,5 11,33 

7 a2 b3 c3 d3 4 4 4,02 3,96 68 67,5 0,43 0,41 13,5 13,33 

8 a2 b4 c4 d1 4 3 2,09 2,13 40 38,5 0,58 0,61 17,5 17,67 

9 a3 b1 c3 d3 2 2 3,04 3,01 51 50 0,97 0,99 17,17 17 

10 a3 b2 c4 d1 1 1 3,95 4,09 10 10 10,28 10,46 0,5 0,33 

11 a3 b3 c1 d2 1 1 4,21 4,24 10 10 9,12 9,26 0,33 0,17 

12 a3 b4 c2 d4 2 1 3,38 3,37 77 78 0,99 0,97 15,77 15,83 

13 a4 b1 c4 d4 3 3 1,97 2,07 60,7 59,5 0,41 0,43 14,83 15 

14 a4 b2 c3 d2 5 5 2,48 2,51 78,5 78,5 0,46 0,47 13 13,17 
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Продовж. табл. 4.4 

15 a4 b3 c2 d1 3 4 2,24 2,19 39 38,5 0,58 0,6 13,5 13 

16 a4 b4 c1 d3 4 4 3,99 3,94 10,5 12,5 0,65 0,62 16,33 16 

Примітки: 

1. y1 та y1' – зовнішній вигляд таблеток з СПБ F. velutipes 1 і 2 серії, бали; 

2. y2 та y2' – однорідність маси таблеток з СПБ F. velutipes 1 і 2 серії, ± %; 

3. y3 та y3' – стійкість таблеток з СПБ F. velutipes до роздавлювання 1 і 2 серії, N; 

4. y4 та y4' – стиранність таблеток з СПБ F. velutipes 1 і 2 серії, %; 

5. y5 та y5' – розпадання таблеток з СПБ F. velutipes 1 і 2 серії, хв. 
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Одержані результати експерименту були піддані дисперсійному аналізу 

відповідно до схеми, що наведена у таблиці 4.5 [54]. 

 

Таблиця 4.5 

Дисперсійний аналіз результатів експерименту з вивчення фармако-

технологічних властивостей таблеток з СПБ F. velutipes 

Джерело 

дисперсії 

Кількість 

ступенів 

свободи 

Сума 

квадратів 

Середні 

квадрати 

Fексп. F0,05 Гіпоте-за 

H0 

у1 – зовнішній вигляд таблеток 

Фактор А 3 35,75 11,92 62,74 4,76 αі≠0 

Фактор В 3 2,25 0,75 3,95 4,76 βj≠0 

Фактор С 3 6,75 2,25 11,84 4,76 γk≠0 

Фактор D 3 0,50 0,17 0,90 4,76 δl=0 

Залишок 6 1,75 0,29 1,53  ρr=0 

Похибка 16 3,00 0,19   res=0 

Загальна 

сума 

31 50,00     

у2 – однорідність маси таблеток 

Фактор А 3 11,71 3,90 812,50 4,76 αі≠0 

Фактор В 3 2,51 0,84 175,00 4,76 βj≠0 

Фактор С 3 2,11 0,70 145,83 4,76 γk≠0 

Фактор D 3 6,01 2,00 416,67 4,76 δl≠0 

Залишок 6 6,54 1,09 227,08  ρr≠0 

Похибка 16 0,077 0,0048   res≠0 

Загальна 

сума 

31 28,96     

у3 – стійкість таблеток до роздавлювання 

Фактор А 3 3610,00 1203,33 2313,46 4,76 αі≠0 
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Продовж. табл. 4.5 

Фактор В 3 1401,00 467,00 898,08 4,76 βj≠0 

Фактор С 3 4245,00 1415,00 2721,15 4,76 γk≠0 

Фактор D 3 9512,00 3170,67 6098,08 4,76 δl≠0 

Залишок 6 2476,00 412,67 793,65  ρr≠0 

Похибка 16 8,30 0,52   res≠0 

Загальна 

сума 

31 2896,00     

у4 – стираність таблеток 

Фактор А 3 138,80 46,27 24368,42 4,76 αі≠0 

Фактор В 3 40,40 13,47 7089,47 4,76 βj≠0 

Фактор С 3 38,50 12,83 6752,63 4,76 γk≠0 

Фактор D 3 38,10 12,70 6684,21 4,76 δl≠0 

Залишок 6 39,80 6,63 3489,47  ρr≠0 

Похибка 16 0,031 0,0019   res≠0 

Загальна 

сума 

31 295,6     

у5 – розпадання таблеток 

Фактор А 3 240,10 80,03 3150,79 4,76 αі≠0 

Фактор В 3 303,70 101,23 3985,43 4,76 βj≠0 

Фактор С 3 144,80 48,27 1900,39 4,76 γk≠0 

Фактор D 3 100,00 33,33 1312,20 4,76 δl≠0 

Залишок 6 88,90 14,82 583,46  ρr≠0 

Похибка 16 0,406 0,0254   res≠0 

Загальна 

сума 

31 877,90     

 

На підставі результатів множинних порівнянь рівнів досліджуваних 

факторів з використанням критерію Дункана зроблено висновки щодо впливу 
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досліджуваних представників груп ДР на показники якості таблеток з СПБ F. 

velutipes, що вивчалися. 

Визначено, що ДР з групи наповнювачів відповідно до впливу на 

показник зовнішнього вигляду таблеток (у1) можна проранжувати таким чином: 

а2 = а4 ˃ а1 ˃а3 (рис. 4.4). 

 

 

Рис. 4.4 Вплив наповнювачів на зовнішній вигляд таблеток з СПБ F. 

velutipes 

 

Розглянувши рис. 4.5 бачимо, що ранжований ряд переваг для 

представників ДР із групи змащувальних та ковзних речовин має наступний 

вигляд: с3=с1=с2˃с4. Для факторів В та D емпіричне значення F критерію є 

меншим за критичне, а отже розпушуючі та зв’язуючі речовини в однаковій 

мірі впливають на процес пресування таблеток і між рівнями вказаних факторів 

різниці немає. 
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Рис. 4.5 Вплив змащувальних та ковзних речовин на зовнішній вигляд 

таблеток з СПБ F. velutipes 

 

При використанні будь якого із представників групи наповнювачів 

одержували близькі результати впливу на однорідність маси таблеток. Кращі 

показники отримували при залученні у експеримент магнію карбонату та цукру 

білого (рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.6 Вплив наповнювачів на однорідність маси таблеток з СПБ F. 

velutipes 
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Найвищими є показники впливу на однорідність маси таблеток таких ДР 

із групи розпушуючих речовин як крохмаль картопляний висушений (± 2,37 %) 

та глина біла (± 2,47 %). 

Проаналізувавши рис. 4.7 бачимо, що кислота стеаринова та ПЕГ 4000 

подрібнений дають найкращі результати серед досліджуваних речовин із групи 

фактору С (змащувальні та ковзні речовини). 

 

 

Рис. 4.7 Вплив змащувальних та ковзних речовин на однорідність маси 

таблеток з СПБ F. velutipes 

 

Ранжовані середні показники представників групи фактору D (зв’язуючі 

речовини) для відгуку y2 (однорідність маси таблеток) мають наступний вигляд: 

2 % крохмальний клейстер – ± 2,11 %, 20 % розчин ПВП – ± 2,51 %, відсутність 

зв’язуючих речовин – ± 2,78 %, 5 % крохмальний клейстер – ± 3,30 %. 

Одержані після пресування таблетки з СПБ F. velutipes мали різні 

показники міцності, у 9 серіях проведених дослідів результат був вищим 50 N. 

Частина зразків руйнувалася при проведенні випробування. Найміцнішими 

були таблетки, до складу яких входили цукор білий (65,44 N), глина біла (59,31 

N), магнію стеарат та кислота стеаринова (59,19 N та 58,56 N відповідно). 
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Ранжований ряд переваг групи зв’язуючих речовин фактору D, що мали 

найбільший вплив на показник стійкості таблеток до роздавлювання, виглядав 

наступним чином: d4 ˃ d1 = d3 = d2. Аналіз рис. 4.8 показав, що використання 2 % 

крохмального клейстеру (рівень фактору d4) дозволяє одержати таблетки із 

середнім показником міцності 73,59 N. 

 

 

Рис. 4.8 Вплив зв’язуючих речовин на стійкість таблеток з СПБ F. 

velutipes до роздавлювання 

 

У 13 серіях дослідів із 16 було отримано задовільні результати стираності 

таблеток. 5 серій мали середній показник менше 0,5 %. Найкращі показники 

серед наповнювачів одержано при залученні в експеримент цукру білого (0,36 

%). За умов додавання до складу таблеток крохмалю картопляного (рівень 

фактору b1) отримували найкращі результати стиранності – 0,58 %. Також 

задовільні результати впливу мали рівні фактора С (змащувальні та ковзні 

речовини) – магнію стеарат та кислота стеаринова – 0,67 та 0,73 % відповідно. 

Лише рівні фактору d3, а саме 5 % крохмальний клейстер та d4 – 2 % 

крохмальний клейстер серед представників зв’язуючих речовин забезпечували 

одержання задовільних результатів (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9 Вплив зв’язуючих речовин на показник стираності таблеток з 

СПБ F. velutipes 

 

7 незадовільних серій таблеток з СПБ F. velutipes було виявлено при 

опрацюванні результатів вивчення впливу ДР на показник розпадання. Найвищі 

результати мали зразки, до складу яких входила МКЦ 102 як представник 

фактору А (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10 Вплив наповнювачів на розпадання таблеток з СПБ F. velutipes 
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Аналіз рис. 4.11 показав, що ранжовані середні значень результатів 

експериментальних досліджень при вивченні впливу розпушуючих речовин на 

розпадання таблеток можна розмістити у наступній послідовності: глина біла ˃ 

ПВП ˃ крохмаль картопляний висушений ˃ крохмаль картопляний 

висушений:аеросил 1:1. 

 

 

Рис. 4.11 Вплив розпушуючих речовин на розпадання таблеток з СПБ F. 

velutipes  

 

Відповідно до рівню впливу на процес розпадання зразків досліджуваних 

таблеток з СПБ F. velutipes речовини з групи фактору С (змащувальні та ковзні) 

можна розмістити у такій послідовності: с1 ˃ с4 ˃ с2 ˃ с3 (рис. 4.12). 
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Рис. 4.12 Вплив змащувальних та ковзних речовин на розпадання 

таблеток з СПБ F. velutipes 

 

При вивченні показників впливу представників ДР із групи фактору D 

(зв’язуючі речовини) було виявлено, що зразки, до складу яких входив 5 % 

крохмальний клейстер давали незадовільні показники розпадання (рис. 4.13). 

 

 

Рис. 4.13 Вплив зв’язуючих речовин на розпадання таблеток з СПБ F. 
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Відповідно до отриманих результатів проведених досліджень було 

підібрано представники груп ДР для створення таблеток з СПБ F. velutipes та 

запропоновано наступні склади проміжного продукту – таблеткової маси (табл. 

4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Склад таблеткової маси для створення ЛЗ з СПБ F. velutipes 

№ 

з/п 

Речовини Вміст на 1 таблетку, мг 

Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 

1. СПБ F. velutipes 800 800 800 

2. Цукор білий (крупка цукрова) 175 150 125 

3. Глина біла (каолін) 5 10 15 

4. Кислота стеаринова 10 10 10 

5. 2 % крохмальний клейстер 10 30 50 

Всього: 1000 1000 1000 

 

Порівняльне дослідження зразків таблеткових мас (грануляту) проводили 

після пресування за показниками фармако-технологічних параметрів 

одержаних таблеток: середня маса, стійкість до роздавлювання, розпадання 

(табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Порівняльні значення фармако-технологічних параметрів таблеток з 

СПБ F. velutipes (n = 5) 

№ 

з/п 

Показники, що 

вивчались 

Результати досліджень 

Зразок складу 

таблеткової маси 

№ 1 

Зразок складу 

таблеткової маси 

№ 2 

Зразок складу 

таблеткової маси 

№ 3 

1. Середня маса, г 1,010 ± 0,008 1,009 ± 0,009 1,006 ± 0,011 
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Продовж. табл. 4.7 

2. Стійкість до 

роздавлювання, 

N 

50,0 ± 3,5 67,0 ± 2,7 
a
 79,0 ± 4,2 

a,b
 

3. Розпадання, хв 11,4 ± 0,4 12,9 ± 0,7 
a
 14,1 ± 1,1 

a
 

Примітки: 

1. 
a
 – р<0,05 порівняно зі зразком складу таблеткової маси № 1; 

2. 
b
 – р<0,05 порівняно зі зразком складу таблеткової маси № 2; 

3. n – загальна кількість дослідів. 

 

Відповідно до одержаних результатів зразок складу таблеткової маси № 2 

був обраний нами для подальшої роботи, адже визначені фармако-технологічні 

параметри відповідали задовільним критеріям та мали статистично значущу 

різницю показників у порівнянні із зразками складів таблеткової маси № 1 та № 

3. 

Зазначені сухі компоненти відважували на технічних вагах, просіювали 

на ситі та поміщали у проміжні ємності зберігання – полімерні контейнери 

відповідного об’єму. Зволожувач готували наступним чином – 2,0 крохмалю 

картопляного розтирали з 6-10 мл води очищеної та додавали до 100 мл 

киплячої води очищеної, перемішували до утворення гомогенної рідини. СПБ 

F. velutipes, цукор білий (крупку цукрову) та глину білу (каолін) завантажували 

у гранулятор конічний (сито з розміром отворів d = 3 мм) та додавали розчин 

зв’язуючої речовини. Одержану масу висушували та повторно гранулювали 

(сито з розміром отворів d = 1 мм) у ємнісне обладнання, обпудрювали 

кислотою стеариновою та піддавали вивченню після просіювання через 

систему сит (табл. 4.8). 

Фракційний склад грануляту був неоднорідним, проте переважав вміст 

середньої фракції часток розміром від 0,5 до 1,0 мм (76,26 %), вміст відсіву 

(найменша фракція часток розміром менше 0,25 мм) – 4,03 %. Отримані 

результати свідчать про можливість одержання таблеток з постійним значенням 
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показника середньої маси на основі запропонованого складу проміжного 

продукту – таблеткової маси (грануляту). 

 

Таблиця 4.8 

Результати ситового аналізу таблеткової маси (грануляту) для 

створення ЛЗ з СПБ F. velutipes  

Маса 

наважки, 

г 

Результати просіювання Відсотки, % 

100,00 

Не пройшло крізь сито № 1400 1,31 

Не пройшло крізь сито № 355 8,55 

Не пройшло крізь сито № 180 76,26 

Не пройшло крізь сито № 125 9,85 

Приймач 4,03 

 

Встановлені фармако-технологічні параметри таблеткової маси 

(грануляту) дозволяють зробити висновок про хороші значення насипної 

густини, насипної густини після усадки, показника стисливості, коефіцієнту 

Гауснера та сипкості [111] (табл. 4.9). Визначення проводили відразу після 

отримання та через 7 днів зберігання у герметично закупорених полімерних 

контейнерах (промаркованих відповідними етикетками). 

 

Таблиця 4.9 

Фармако-технологічні параметри таблеткової маси (грануляту) для 

створення ЛЗ з СПБ F. velutipes (n = 5) 

№ 

з/п 
Показники, що вивчались Результати досліджень 

Таблеткова маса – гранулят (після одержання) 

1 Насипна густина, Р (г/мл) 0,437 ± 0,003 
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Продовж. табл. 4.9 

2 Насипна густина після усадки, Ptapped (V1250) (г/мл) 0,491 ± 0,009 

3 Показник стисливості, ПСТ (%) 11,01 ± 1,50 

4 Коефіцієнт Гауснера, КГ 1,13 ± 0,02 

5 Сипкість, Vп (г/с) 3,60 ± 0,24 

Таблеткова маса – гранулят (через 7 днів) 

1 Насипна густина, Р (г/мл) 0,436 ± 0,001 

2 Насипна густина після усадки, Ptapped (V1250) (г/мл) 0,494 ± 0,003 

3 Показник стисливості, ПСТ (%) 11,85 ± 0,43 

4 Коефіцієнт Гауснера, КГ 1,14 ± 0,01 

5 Сипкість, Vп (г/с) 3,70 ± 0,16 

Примітка. n – загальна кількість дослідів. 

 

Результати дослідження свідчать, що даний проміжний продукт володіє 

фармако-технологічними параметрами, які суттєво не змінюються під час 

зберігання, відповідно його можна піддавати процесу таблеткування з метою 

одержання якісного готового продукту – таблеток з СПБ F. velutipes. Визначені 

фармако-технологічні параметри розроблюваної ЛФ наведено у таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 

Фармако-технологічні параметри таблеток з СПБ F. velutipes (n = 5) 

№ з/п Показники, що вивчались Таблетки з СПБ F. velutipes 

1. Середня маса, г 1,011 ± 0,010 

2. Стійкість до роздавлювання, N 67,60 ± 3,36 

3. Стираність, % 0,36 ± 0,17 

4. Розпадання, хв 12,78 ± 0,43 

Примітка. n – загальна кількість дослідів. 
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Технологічний процес одержання таблеток з СПБ F. velutipes складався із 

7 основних стадій: підготовка виробництва, підготовка сировини та 

компонентів, отримання таблеткової маси, таблеткування, фасування, 

маркування, пакування. 

Стадія 1. Підготовка виробництва. Здійснювали відповідно до вимог 

Good Manufacturing Practice. 

Стадія 2. Підготовка сировини та компонентів (зважування та 

відмірювання компонентів, просіювання компонентів). 

Всі компоненти складу таблеток (СПБ F. velutipes, цукор білий (крупка 

цукрова), глина біла (каолін), кислота стеаринова, крохмаль картопляний, вода 

очищена) зважували на технічних вагах та просіювали сипкі речовини через 

сито з діаметром отворів d = 0,5 мм. Повторно зважували отриманий просів 

кожного із компонентів та упаковували у окремі поліетиленові пакети або 

полімерні контейнери, маркували відповідною етикеткою. 

Стадія 3. Отримання таблеткової маси (змішування сухих компонентів, 

приготування зволожувача, гранулювання). 

Відповідні наважки сировини: субстанцію (СПБ F. velutipes), цукор білий 

(крупка цукрова), глину білу (каолін) завантажували у змішувач та 

перемішували протягом 5 хв. Відбирали пробу маси та передавали для 

проведення визначення однорідності вмісту (контролю якості на проміжну 

продукцію). Отриману суміш завантажували у гранулятор конічний (сито з 

розміром отворів d = 3 мм), додавали розчин зв’язуючої речовини (2 % 

крохмальний клейстер). Вологий гранулят висушували теплим повітрям в 

сушарці поличній при температурі не вище 40 °С. Суху масу піддавали 

повторному гранулюванню у грануляторі конічному (сито з розміром отворів d 

= 1 мм) та переносили у ємнісне обладнання. Надалі таблеткову масу у 

змішувачі обпудрювали кислотою стеариновою. Розподіл змащувальної 

речовини оцінювали візуально, у разі потреби (наявності грудочок) 

застосовували додаткове перемішування. Відбирали пробу таблеткової маси 
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(грануляту) та передавали для проведення контролю якості проміжної 

продукції. Одержану масу зважували на технічних вагах. 

Стадія 4. Таблеткування (таблеткування, знепилення таблеток). 

Таблеткування проводили на таблетковій машині згідно з інструкцією до 

експлуатації, задаючи параметри по масі, висоті та діаметру за вимогами 

проекту ТУ. Таблеткову масу (гранулят) завантажували у бункер таблеткового 

пресу, проводили налаштування роботи з контролем параметру «середня маса» 

таблетки за допомогою ваг. Періодично відбирали пробу для проведення 

контролю якості таблеток. Одержували таблетки висотою 4 мм, діаметром 10 

мм, середньою масою 1,0 г. 

Стадії 5-7. Фасування таблеток. Маркування. Пакування банок у пачки та 

коробки. 

Таблетки розфасовували по 60 штук у первинну упаковку – банка для 

упаковки ЛЗ з контролем першого відкриття з поліетилентерефталату згідно з 

ТУ У 26.1-19046619-007:2007 (виробник – ПрАТ «ФІРМА ЕЛІПС», Україна). 

Групова і транспортна тара відповідала вимогам ГОСТ 17768-90 Е. 

Маркування таблеток з СПБ F. velutipes здійснювали згідно з ГОСТ 

17768. На кожен контейнер наклеювали етикетку з паперу друкарського згідно 

з ГОСТ 18510 або етикеточного згідно з ГОСТ 7625. Текст етикетки містив 

наступну інформацію: - товарний знак, найменування підприємства-виробника 

його повну адресу, телефон; - адресу потужностей виробництва; - 

найменування продукції, її склад; - номер партії / серії /, яка є датою 

виробництва; - термін придатності; - умови зберігання; - позначення ТУ; - 

кількість таблеток в упаковці; - штриховий код згідно з ДСТУ 3145. 

На кожну пакувальну одиницю транспортної тари з таблетками з СПБ F. 

velutipes наклеювали етикетку з вказівкою: - найменування підприємства-

виробника, адреси; - найменування продукції; - кількість пакувальних одиниць; 

- вміст одного контейнера; - номер партії / серії /, яка являється датою 

виробництва; - термін придатності; - позначення ТУ. 

Текст маркування виконувався державною мовою України.  
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За результатами цього етапу досліджень розроблено технологічну блок-

схему виробництва (рис. 4.16) та апаратурну схему виробництва таблеток з 

СПБ F. velutipes (рис. 4.17). Технологію промислового виробництва апробовано 

в умовах НВТОВ «ЕКОМЕД» (м. Київ). 

Таким чином, додавання ДР і використання процесу вологого 

гранулювання дозволяють одержати проміжний продукт (таблеткову масу), що 

володіє гарними показниками фармако-технологічних параметрів, не змінює їх 

під час зберігання (протягом 7 діб) та піддається процесу таблеткування з 

одержанням якісного готового продукту задовільного зовнішнього вигляду 

(таблетки плоскоциліндричної форми жовтувато-білого кольору з нанесеною 

фаскою з одного боку та логотипом з другого, на поверхні таблеток 

допускаються коричневі вкраплення і наліт порошку кислоти стеаринової, 

запах слабкий, специфічний, грибний, таблетки висотою 4 мм, діаметром 10 

мм) та сталої середньої маси. 
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Вихідна сировина, проміжна 

продукція та матеріали 

 
 

 
Контроль при виробництві 

Засоби для дезобробки 

приміщень та обладнання, 

персоналу 

 Стадія 1. Підготовка 

виробництва 

 Мікробіологічна чистота 

повітря, приміщень, 

обладнання, персоналу 

 

 
Стадія 2. Підготовка сировини та компонентів 

 
 

СПБ F.velutipes, цукор білий, 

глина біла, кислота 

стеаринова, крохмаль 

картопляний, вода очищена 

 

Стадія 2.1. Зважування та 

відмірювання компонентів 

Ваги, мірник, збірники 

 

Маса та об’єм 

компонентів 

 

СПБ F.velutipes, цукор білий,  

глина біла, кислота 

стеаринова, крохмаль 

картопляний 

 

Стадія 2.2. Просіювання 

компонентів 

Сито, збірники 

 

Діаметр отворів сита, 

якість просіву 

 

 
Стадія 3. Отримання таблеткової маси 

 
 

СПБ F.velutipes, цукор білий, 

глина біла 

 

Стадія 3.1. Змішування сухих 

компонентів 

Змішувач, збірники  

 Параметри рецептури, 

порядок введення 

компонентів у змішувач, 

час та швидкість 

перемішування, вигляд 

 

Крохмаль картопляний, вода 

очищена 

 

Стадія 3.2. Приготування 

зволожувача 

Мірник, реактор  

 
Кількість завантажених 

компонентів, якість, об’єм 

 

Суміш зі стадій 3.1. та 3.2. 

Кислота стеаринова 

 

Стадія 3.3. Гранулювання, 

обпудрювання грануляту 

Гранулятор  

 Порядок і час змішування 

компонентів, діаметр 

отворів сита 

 

 
Стадія 4. Таблеткування 

 
 

Гранулят зі стадії 3.3. 

 

Стадія 4.1. Таблеткування 

Таблеткова машина, збірники 

 Параметри рецептури, 

зовнішній вигляд, середня 

маса і однорідність маси 

таблеток, контроль 

напівпродукту  

 

Таблетки зі стадії 4.1. 
 Стадія 4.2. Знепилення 

Знепилювач, збірники, ваги 

 Режим знепилення, 

контроль напівпродукту 

 

Таблетки зі стадії 4.2., банки 

полімерні  

 Стадія 5. Фасування таблеток 

Автомат для фасування 

 Кількість таблеток в 

упаковці, герметичність 

 

Фасований та упакований 

продукт зі стадії 5 

 

Стадія 6. Маркування  

Етикетувальні машини, 

машини для нанесення коду 

 Якість маркування 

(правильність друку, 

комплектність, номер  

серії, термін придатності) 

 

Банки з таблетками, пачки, 

листки вкладиші, коробки 

 Стадія 7. Пакування банок у 

пачки та коробки 

Пакувальний стіл 

 
Кількість пачок у коробці, 

правильність маркування 

 

  Готова продукція  Контроль якості  

Рис. 4.16 Технологічна блок-схема виробництва таблеток з СПБ F. velutipes 
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Рис. 4.17 Апаратурна схема виробництва таблеток з СПБ F. velutipes 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Визначено фармако-технологічні властивості СПБ F. velutipes: 

кристалографічна характеристика, фракційний склад, втрата в масі при 

висушуванні, насипний об’єм, насипний об’єм після усадки, насипна густина, 

насипна густина після усадки, показник стисливості, коефіцієнт Гауснера, кут 

природного укосу, сипкість. Встановлено, що АФІ СПБ F. velutipes отриманий 

під час подрібнення протягом 30 с має задовільне значення плинності та 

володіє фармако-технологічними параметрами, які можуть потребувати 

введення ДР для їх коректування під час процесу пресування. 

2. За допомогою методу математико-статистичного планування 

експерименту встановлено вплив 4 груп ДР (наповнювачі, розпушуючі, 

змащувальні та ковзні, зв’язуючі) на такі фармако-технологічні характеристики 

таблеток з СПБ F. velutipes, як зовнішній вигляд, однорідність маси, стійкість 

до роздавлювання та розпадання. Відібрано оптимальні представники 

досліджуваних груп ДР (цукор білий (крупка цукрова), глина біла (каолін), 

кислота стеаринова, 2 % крохмальний клейстер) для отримання таблеток з СПБ 

F. velutipes методом пресування із попереднім вологим гранулюванням. 

3. Досліджено фармако-технологічні параметри таблеткової маси 

(грануляту) та таблеток з СПБ F. velutipes (ситовий аналіз, насипна густина, 

насипна густина після усадки, показник стисливості, коефіцієнт Гауснера, 

сипкість, однорідність маси, стійкість до роздавлювання, стираність та 

розпадання). Опрацьовано склад та розроблено технологію таблеток з СПБ F. 

velutipes, вивчено фармако-технологічні показники їх якості, розроблено 

технологічну блок-схему та апаратурну схему виробництва, технологію 

апробовано в умовах промислового виробництва. 

 

Результати експериментальних досліджень цього розділу наведено в 

таких публікаціях [7, 15, 17, 18, 20, 21, 109]: 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТАБЛЕТОК З СУХИМ 

ПОРОШКОМ БІОМАСИ FLAMMULINA VELUTIPES 

 

5.1 Валідація методики випробування на мікробіологічну чистоту 

таблеток з сухим порошком біомаси Flammulina velutipes 

 

Одним із ключових завдань під час розробки нових ЛЗ є мікробіологічний 

контроль як складова перевірки та контролю їх якості. Це пояснюється 

насамперед необхідністю зниження ризику виникнення небажаних побічних 

реакцій та забезпечення ефективності й безпеки при використанні 

розроблюваних препаратів. Нормування щодо стерильності та показника 

мікробіологічної чистоти ЛЗ, регламентоване вимогами ДФУ 2.0, призначене 

для захисту споживачів від можливих наслідків їх контамінації різними 

мікроорганізмами. 

Оскільки, за даними літератури ЛГ може проявляти антимікробну 

активність [127], при оцінці досліджуваного параметру необхідною є перевірка 

придатності наведених у ДФУ 2.0 методик визначення, а саме попереднє 

встановлення наявності можливої антимікробної дії таблеток з СПБ F. velutipes. 

В основі принципу визначення можливості використання методики є 

проведення кількісного та якісного порівняння інтенсивностей росту 

визначених ДФУ 2.0 тест-мікроорганізмів у присутності та у відсутності 

випробовуваної субстанції в умовах зазначених в нормативних документах [92]. 

Результати перевірки визначення придатності використання методики 

випробування на TAMC та TYMC зразків таблеток з СПБ F. velutipes наведено 

у таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Результати перевірки визначення придатності використання методики 

випробування TAMC та TYMC для зразків таблеток з СПБ F. velutipes 

Схема 

випро-

бування 

Середнє число КУО в 1 мл зразка 

В. subtilis  S. aureus P. aeruginosa C. albicans A. brasiliensis  

СКА СКА СКА СКА CДА СКА CДA 

Таблетки з СПБ F. velutipes, м/о 

Зразок № 1 56/54 38/40 40/42 64/60 52/50 42/46 42/44 

Зразок № 2 44/46 42/40 40/38 48/52 63/64 48/51 42/45 

Зразок № 3 36/38 38/40 54/56 56/60 50/51 43/46 42/46 

Зразок № 4 42/46 40/42 44/48 47/50 52/55 42/40 40/42 

Зразок № 5 38/40 38/40 44/40 48/52 60/58 44/46 44/46 

Контроль позитивний, м/о 

Зразок № 1 58/60 42/40 44/46 68/70 59/55 48/50 48/52 

Зразок № 2 44/48 46/40 42/42 62/58 59/65 47/50 58/58 

Зразок № 3 38/38 40/44 58/60 68/70 69/65 48/50 48/52 

Зразок № 4 36/38 42/46 44/48 64/68 62/64 52/54 48/52 

Зразок № 5 42/44 38/42 52/55 56/60 60/64 44/46 52/54 

Негативний контрольний дослід, м/о 

Зразок № 1 

Ріст відсутній 

Зразок № 2 

Зразок № 3 

Зразок № 4 

Зразок № 5 

Примітка. м/о – мікроорганізми. 

 

Дані таблиці 5.1 свідчать, що таблетки з СПБ F. velutipes не виявляють 

антимікробної активності до використовуваних тест-штамів бактерій та грибів 

В. subtilis, S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans та A. brasiliensis. При проведенні 
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випробування на ТАМС та ТYМС зазначена методика може бути застосована. 

Результати визначення придатності використання методики 

випробування на окремі види мікроорганізмів (випробування на наявність E. 

coli) наведено у таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Результати визначення придатності використання методики 

випробування на наявність E. coli для таблеток з СПБ F. velutipes 

П
о
ж

и
в
н

і 

се
р

ед
о

в
и

щ
а 

Наявність росту на середовищах 

Контроль 

середо-

вищ 

Контроль 

культури 

E. coli, 

КУО/мл 

Зразок 

таблеток  
Контроль 

Негативний 

контрольний 

дослід 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №1 

78 КУО 
СКБ +++ +++ н.р н.р. 

МКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКА +++ +++ н.р. н.р. 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №2 

72 КУО 
СКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКА +++ +++ н.р. н.р. 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №3 

67 КУО 
СКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКА +++ +++ н.р. н.р. 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №4 

70 КУО 
СКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКА +++ +++ н.р. н.р. 

 



126 
 

Продовж. табл. 5.2 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №5 

74 КУО 
СКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКБ +++ +++ н.р. н.р. 

МКА +++ +++ н.р. н.р. 

Примітки: 

1. +++ – наявність росту; 

2. н.р. – відсутність росту. 

 

Ідентифікацію тест-мікроорганізму E. сoli проводили на селективному 

поживному середовищі (МКА) – були виявлені червоні колонії ферментативно 

активних грамнегативних паличок, що проявляють позитивні результати під 

час проведення реакцій ферментації глюкози і лактози до кислоти та газу (за 

температури 43 °С), утилізації цитрату, продукції індолу. E. сoli не виробляють 

цитохромоксидазу та дають негативні результати окзидазного тесту. Отже, 

результати визначення придатності використання методики випробування на 

наявність Е. соli свідчать, що таблетки з СПБ F. velutipes не проявляють 

антимікробну дію по відношенню до використовуваного тест-мікроорганізму Е. 

соlі, відповідно підтверджують придатність застосування цієї методики. 

При визначенні придатності використання методики випробування 

наявності толерантних до жовчі грамнегативних бактерій встановлено, що у 

присутності та у відсутності випробовуваного зразка досліджуваних таблеток з 

СПБ F. velutipes наявний ріст червоних грамнегативних паличок із зоною 

преципітації та прозорих грамнегативних паличок на середовищах СКБ, МБ, 

агар із жовчю, глюкозою, кристалічним фіолетовим та нейтральним червоним. 

Результати свідчать, що таблетки з СПБ F. velutipes не виявляють антимікробну 

дію по відношенню до використовуваних тест-мікроорганізмів Е. coli та P. 

aeruginosa, выдповыдно така методика може бути застосована. Контроль 

кількісного визначення в робочій суспензії тест-мікроорганізму E. coli: – 62, P. 

aeruginosa: – 85. 
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Результати визначення придатності використання методики 

випробування на наявність S. typhimurium підтвердили відсутність 

антимікробної дії таблеток з СПБ F. velutipes по відношенню до 

використовуваного тест-штаму мікроорганізму. У присутності та у 

відсутності зразків розроблених таблеток наявний ріст на поживних 

середовищах БПС, БРВ, дезоксихолатний агар з ксилозою та лізином (табл. 

5.3). Ідентифікацію S. typhimurium проведено на середовищі 

дезоксихолатного агару з ксилозою та лізином (встановлено ріст червоних 

колоній грамнегативних паличок з чорними центрами). Відповідно, методика 

випробування на наявність S. typhimurium є придатною для використання під 

час контролю якості мікробіологічної чистоти таблеток з СПБ F. velutipes. 

 

Таблиця 5.3 

Результати визначення придатності використання методики 

випробування на наявність S. typhimurium для таблеток з СПБ F. velutipes 

Поживні 

середовища 

Наявність росту на середовищах 
Конт-

роль 

середо-

вищ 

Контроль 

культури S. 

typhimurium, 

КУО/мл 

Зразок 

таблеток  

Контро-

льний 

дослід 

Негативний 

контрольний 

дослід 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №1 

68 КУО/мл БПС +++ +++ н.р н.р. 

БРВ +++ +++ н.р. н.р. 

ДА з 

ксилозою та 

лізином 

+++ +++ н.р. н.р. 

 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №2 

62 КУО/мл БПС +++ +++ н.р. н.р. 

БРВ +++ +++ н.р. н.р. 

 



128 
 

Продовж. табл. 5.3 

ДА з 

ксилозою та 

лізином 

+++ +++ н.р. н.р. 

 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №3 

70 КУО/мл 

БПС +++ +++ н.р. н.р. 

БРВ +++ +++ н.р. н.р. 

ДА з 

ксилозою та 

лізином 

+++ +++ н.р. н.р. 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №4 

70 КУО/мл 

БПС +++ +++ н.р. н.р. 

БРВ +++ +++ н.р. н.р. 

ДА з 

ксилозою та 

лізином 

+++ +++ н.р. н.р. 

Зразок таблеток з СПБ F. velutipes №5 

68 КУО/мл 

БПС +++ +++ н.р. н.р. 

БРВ +++ +++ н.р. н.р. 

ДА з 

ксилозою та 

лізином 

+++ +++ н.р. н.р. 

Примітки: 

1. +++ – наявність росту; 

2. н.р. – відсутність росту; 

3. ДА – дезоксихолатний агар. 

 

Результати визначення придатності використання методики 

випробування на TAMC i TYMC та на види мікроорганізмів S. typhimurium, E. 
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coli і толерантних до жовчі грамнегативних бактерій підтвердили, що 

розроблені таблетки не проявляють антимікробну активність та при визначенні 

показника мікробіологічної чистоти таблеток з СПБ F. velutipes можуть бути 

використані методики, що наведені у ДФУ 2.0. 

Результати вивчення показнику «мікробіологічна чистота» для таблеток з 

СПБ F. velutipes серії 10113 наведено у таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 

Результати досліджень мікробіологічної чистоти таблеток з СПБ F. 

velutipes 

№ 

з/п 
Показники Вимоги 

Фактичне 

значення 
Оцінка 

Метод 

контролю  

1. 
ТАМС 

Не більше 

10
5 
КУО/г 

< 10 

КУО/г 
Відповідає 

ДФУ 2.0, 

п. 2.6.12 

2. 
TYMC 

Не більше 

10
4 
КУО/г 

< 10 

КУО/г 
Відповідає 

ДФУ 2.0, 

п. 2.6.12 

3. Загальне число 

толерантних до 

жовчі 

грамнегативних 

бактерій 

Не більше 

10
4 
КУО/г 

< 10 

КУО/г 
Відповідає 

ДФУ 2.0, 

п. 2.6.13 

4. Escherichia coli в 

1,0 г 
Відсутні 

Не 

виявлено 
Відповідає 

ДФУ 2.0, 

п. 2.6.13 

5. Salmonella 

typhimurium в 25,0 

г. 

Відсутні 
Не 

виявлено 
Відповідає 

ДФУ 2.0, 

п. 2.6.13 

 

Отже, таблетки з СПБ F. velutipes відповідають вимогам ДФУ 2.0, 5.1.8, 

категорія С щодо показника мікробіологічної чистоти [33, 35]. 
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5.2 Дослідження біологічно активних речовин в таблетках з сухим 

порошком біомаси Flammulina velutipes 

 

За даними літературних джерел, одними із основних груп БАР 

досліджуваного ЛГ, що проявляють імуномодулюючі властивості є білкові 

комплекси (FIP-fve), амінокислоти як їх складові компоненти були обрані для 

контролю якісного та кількісного вмісту діючих речовин розроблених таблеток 

з СПБ F. velutipes. 

Для проведення вивчення застосовували метод іонообмінної рідинно-

колонкової хроматографії з використанням автоматичного аналізатора 

амінокислот. Даний метод був обраним зважаючи на експресність ідентифікації 

/ кількісного визначення БАР, що обумовлено високою точністю визначення, 

продуктивністю, а також можливістю отримання даних про кількісну оцінку, як 

сумарного вмісту амінокислот, так і окремого. Застосування амінокислотних 

аналізаторів дозволяє розділити досліджуваний зразок на окремі компоненти і 

визначити їх кількість швидко і з високою точністю [40]. 

Результати якісного та кількісного визначення амінокислот у таблетках з 

СПБ F. velutipes наведено у таблиці 5.5. 

 

Таблиця 5.5 

Результати досліджень амінокислотного вмісту таблеток з 

СПБ F. velutipes (n = 5) 

№ 

з/п 

Найменування 

амінокислот 

Вміст, мг/100 мг 

Серія 

08113 

Серія 

09113 

Серія 

10113 

Серія 

20113 

Серія 

30113 

1.  Лізин 0,932 ± 

0,029 

1,144 ± 

0,033 

1,056 ± 

0,124 

1,005 ± 

0,092 

1,025 ± 

0,087 

2.  Гістидин 0,371 ± 

0,010 

0,424 ± 

0,014 

0,398 ± 

0,028 

0,390 ± 

0,030 

0,397 ± 

0,024 
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3.  Аргінін 1,717 ± 

0,039 

1,938 ± 

0,041 

1,863 ± 

0,106 

1,802 ± 

0,094 

1,791 ± 

0,101 

4.  Аспарагінова 

кислота 

0,980 ± 

0,024 

0,981 ± 

0,023 

0,989 ± 

0,017 

0,972 ± 

0,013 

0,981 ± 

0,037 

5.  Треонін 0,536 ± 

0,018 

0,542 ± 

0,006 

0,532 ± 

0,010 

0,537 ± 

0,014 

0,543 ± 

0,013 

6.  Серин 0,619 ± 

0,017 

0,639 ± 

0,020 

0,642 ± 

0,012 

0,619 ± 

0,024 

0,630 ± 

0,023 

7.  Глутамінова 

кислота 

2,210 ± 

0,059 

2,323 ± 

0,022 

2,286 ± 

0,047 

2,256 ± 

0,054 

2,243 ± 

0,077 

8.  Пролін 0,444 ± 

0,009 

0,460 ± 

0,021 

0,450 ± 

0,024 

0,450 ± 

0,014 

0,444 ± 

0,019 

9.  Гліцин 0,699 ± 

0,014 

0,728 ± 

0,0030 

0,707 ± 

0,024 

0,710 ± 

0,030 

0,710 ± 

0,009 

10.  Аланін 0,798 ± 

0,031 

0,760 ± 

0,021 

0,784 ± 

0,036 

0,795 ± 

0,030 

0,774 ± 

0,017 

11.  Цистеїн 0,109 ± 

0,004 

0,135 ± 

0,002 

0,125 ± 

0,012 

0,120 ± 

0,013 

0,119 ± 

0,012 

12.  Валін 0,428 ± 

0,022 

0,465 ± 

0,025 

0,462 ± 

0,027 

0,426 ± 

0,019 

0,444 

0,035 

13.  Метіонін 0,814 ± 

0,019 

0,974 ± 

0,028 

0,901 ± 

0,069 

0,890 ± 

0,085 

0,872 ± 

0,071 

14.  Ізолейцин 0,521 ± 

0,015 

0,471 ± 

0,010 

0,493 ± 

0,019 

0,497 ± 

0,029 

0,505 ± 

0,027 

15.  Лейцин 0,817 ± 

0,029 

0,707 ± 

0,027 

0,761 ± 

0,073 

0,785 ± 

0,054 

0,759 ± 

0,040 

16.  Тирозин 0,313 ± 

0,018 

0,330 ± 

0,020 

0,317 ± 

0,014 

0,323 ± 

0,025 

0,317 ± 

0,019 
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17.  Фенілаланін 0,355 ± 

0,017 

0,365 ± 

0,013 

0,367 ± 

0,011 

0,358 ± 

0,021 

0,354 ± 

0,017 

Статистична 

обробка даних 

1. Х̅  = 12,662;  = 0,331; ∆ х = 0,148; 

Х ̅± ∆ х = 12,662 ± 0,148 

2. Х̅  = 13,386;  = 0,143; ∆ х = 0,064; 

Х ̅± ∆ х = 13,386 ± 0,064 

3. Х̅  = 13,133;  = 0,461; ∆ х = 0,206; 

Х ̅± ∆ х = 13,133 ± 0,206 

4. Х̅  = 12,935;  = 0,467; ∆ х = 0,209; 

Х ̅± ∆ х = 12,935 ± 0,209 

5. 
Х̅  = 12,907;  = 0,468; ∆ х = 0,209; 

Х ̅± ∆ х = 12,907 ± 0,209 

Примітка. n – загальна кількість дослідів. 

 

Відповідно до отриманих результатів дослідження, можна зазначити, що 

таблетки з СПБ F. velutipes за своїм якісним складом амінокислот не 

відрізняються від СПБ F. velutipes.  

Найвищий вміст у досліджуваних таблетках виявлено для глутамінової 

кислоти (2,264 ± 0,061 мг/100 мг), аргініну (1,822 ± 0,108 мг/100 мг), лізину 

(1,032 ± 0,105 мг/100 мг), аспарагінової кислоти (0,981 ± 0,023 мг/100 мг) та 

лейцину (0,766 ± 0,0562 мг/100 мг). 

Важливість цих амінокислот для організму можна пояснити 

імуномодулюючим впливом на окремі ланки імунітету, а саме аспарагінова та 

глутамінова кислоти чинять виражену імуностимулюючу дію, аргінін, лейцин 

та лізин мають здатність стимулювати фагоцитарну активність нейтрофільних 

лейкоцитів [28, 46]. 

З метою визначення відповідності вмісту БАР у таблетках з СПБ F. 

velutipes вимогам ДФУ 2.3 2.9.40 вивчали показники однорідності дозованих 
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одиниць з використанням методу прямого визначення однорідності вмісту для 

таблеток без оболонки (табл. 5.6) [36]. 

Таблиця 5.6 

Визначення однорідності дозованих одиниць таблеток з СПБ F. velutipes 

№ 

з/п 

Сумарний 

вміст 

амінокислот у 

таблетці, % 

Відносне стандартне 

відхилення, % 

Приймальне число, % 

 

1. 12,937 

0,91 0,28 

2. 13,117 

3. 12,893 

4. 12,881 

5. 13,066 

6. 13,092 

7. 13,161 

8. 13,160 

9. 12,922 

10. 12,884 

 

Отже, отримані результати свідчать про стабільність вмісту діючих 

речовин – амінокислот, у 5 різних серіях таблеток з СПБ F. velutipes та 

запропонувати як критерій якості їх кількісного складу сумарний вміст 

амінокислот у межах 130,0 ± 10 % мг на одну таблетку масою 1,0 г (ДФУ 2.0, 

2.9.6, с. 410) [35]. 
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5.3 Дослідження стабільності таблеток з сухим порошком біомаси 

Flammulina velutipes при зберіганні 

 

З метою вивчення даних про зміну якісних властивостей ЛЗ з часом 

проводили вивчення стабільності таблеток з СПБ F. velutipes відповідно до 

рекомендацій Настанови з якості СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 та СТ-Н МОЗУ 42-

8.2:2013 [57, 58]. Одержані таблетки були закладені на довгострокове 

зберігання протягом 15 місяців (час спостереження), за температури (2-8) ºС та 

(15-25) ºС у первинній упаковці (банці для упаковки ЛЗ з контролем першого 

відкриття з поліетилентерефталату відповідно до вимог ТУ У 26.1-19046619-

007:2007). За результатами експериментальних досліджень складена 

специфікація таблеток з СПБ F. velutipes (табл. 5.7). 

 

Таблиця 5.7 

Специфікація на таблетки з СПБ F. velutipes 

Найменування 

показників 
Допустимі норми 

Методи 

контролю 

Опис Таблетки плоскоциліндричної форми 

жовтувато-білого кольору з нанесеною фаскою 

з одного боку та логотипом з другого.  

Візуаль-

ний 

Ідентифікація: 

Амінокислоти 

1. Реакція з нінгідрином – загальна реакція 

ідентифікації амінокислот – утворення синьо-

фіолетового забарвлення. 

 

2. У гідролізаті – інтенсивність забарвлення 

продукту реакції визначають 

фотоколориметрично при двох довжинах 

хвиль: 560 нм та 440 нм. 

ДФУ 2.0, 

2.2.29, c. 

86 
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Середня маса Від 0,950 до 1,050. ДФУ 2.0, 

Загальна 

стаття 

«Таблет-

ки», c. 

1121 

Однорідність 

маси  

Відхилення у масі окремих таблеток 

допускається, якщо не більше двох 

індивідуальних мас відхиляються від середньої 

маси на 5 %. Жодна індивідуальна маса не має 

відхилятися від середньої маси на більше, ніж 

на 10 %. 

ДФУ 2.0, 

2.9.5, c. 

409 

 

Стійкість до 

роздавлювання 

Не менше 50 N. ДФУ 2.0, 

2.9.8., c. 

411 

Розпадання Не більше 15 хв. ДФУ 2.0, 

2.9.1., 

c.395 

Мікробіоло-

гічна чистота 

Критерій прийнятності, Категорія С: 

ТАМС: не більше 10
5
 КУО/г; 

TYMC: не більше 10
4
 КУО/г; 

загальне число толерантних до жовчі 

грамнегативних бактерій: не більше 10
4
 КУО/г; 

відсутність Escherichia coli в 1,0 г; 

відсутність Salmonella в 25,0 г. 

ДФУ 2.0, 

2.6.12, 

2.6.13, 

5.1.8., c. 

251, c. 258, 

c. 794 
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Кількісне 

визначення 

Амінокислоти 

Іонообмінна рідинна хроматографія за 

допомогою автоматичного аналізатора 

амінокислот. 

117-143 мг сумарного вмісту амінокислот в 

одній таблетці. 

ДФУ 2.0, 

2.2.29, с. 

86 

ДФУ 2.0, 

2.9.6, с. 

410 

Упакування Банка для упаковки ЛЗ з контролем першого відкриття з 

поліетилентерефталату, листки-вкладиші по 1 шт у 

картонних пачках. Згідно ТУ. 

Маркування Згідно ТУ. 

Зберігання В оригінальній упаковці при температурі від 2 до 25 °С. 

Термін 

придатності 

1 рік (час спостерження). 

 

Результати вивчення стабільності таблеток з СПБ F. velutipes наведені в 

таблицях 5.8 та 5.9. 

Таблетки з СПБ F. velutipes, закладені на зберігання за температури (2-8) 

ºС та (15-25) °С, мають задовільні значення показників за фармако-

технологічними параметрами, що вивчалися, ідентифікційними тестами, 

кількісним визначенням вмісту діючих речовин, мікробіологічної чистоти. 

Спостереження показують відсутність таких явищ, як зміна кольору 

поверхні таблеток та сколу їх країв. Жодне із індивідуальних значень 

визначеного сумарного вмісту амінокислот у ЛЗ не виходило за допустимі межі 

відхилення. 

Результати вивчення досліджуваних зразків відповідають допустимим 

нормам показників та можуть свідчити про їх сталість під час зберігання. 

Статистично значущої різниці між одержаними показниками не виявлено. 
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Таким чином, проведені дослідження дозволяють рекомендувати термін 

та умови зберігання таблеток з СПБ F. velutipes – 1 рік (час спостереження) у 

герметично закупореній тарі за температури від 2 до 25 ºС, у сухому місці.
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Таблиця 5.8 

Результати вивчення стабільності таблеток з СПБ F. velutipes при зберіганні за температури (2-8) С (n = 5) 

Показники, що вивчалися 

Термін 

збері-

гання 

Опис Ідентифікація Середня маса 

та однорідність 

маси таблеток 

Розпадання Кількісне 

визначення 

Мікробіологічна 

чистота 

Висновок 

про 

придатність Амінокислоти Амінокислоти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вимоги 

проекту 

МКЯ 

Таблетки 

плоскоциліндричної форми 

жовтувато-білого кольору з 

нанесеною фаскою з одного 

боку та логотипом з 

другого. На поверхні 

таблеток допускаються 

коричневі вкраплення і 

наліт порошку кислоти 

стеаринової. Запах слабкий, 

специфічний, грибний. 

Висота 4 мм, діаметр 10 мм. 

Після проведення 

гідролізу – детекція 

нінгідрином. 

Інтенсивність забарвлення 

продукту реакції 

визначають 

фотоколориметрично при 

двох довжинах хвиль: 560 

нм та 440 нм. 

Від 0,950 до 

1,050 г (1,000 ± 

5%) 

Не більше 

15 хв 

130,0 ± 10 % мг 

сумарного 

вмісту 

амінокислот в 

одній таблетці 

ТАМС: не більше 10
5
 

КУО/г; 

TYMC: не більше 10
4
 

КУО/г;  

З/ч толерантних до 

жовчі 

грамнегативних 

бактерій: не більше 

10
4
 КУО/г;  

Відсутність E. coli в 

1,0 г 

Відсутність 

Salmonella в 25,0 г. 

- 

Серія 10113 

Початк. Відповідає Відповідає 1,010±0,010 12,90±0,40 127,053±2,829 Відповідає Придатний 

1 міс. Відповідає Відповідає 1,006±0,009 12,91±0,43 128,774±3,271 Відповідає Придатний 

2 міс. Відповідає Відповідає 1,004±0,009 12,74±0,31 130,452±2,539 Відповідає Придатний 

3 міс. Відповідає Відповідає 1,009±0,010 12,85±0,41 132,108±1,483 Відповідає Придатний 

6 міс. Відповідає Відповідає 1,012±0,011 12,66±0,34 130,854±3,449 Відповідає Придатний 

9 міс. Відповідає Відповідає 1,017±0,012 13,10±0,48 131,291±2,675 Відповідає Придатний 

12 міс. Відповідає Відповідає 1,006±0,008 13,14±0,48 129,246±2,433 Відповідає Придатний 

15 міс. Відповідає Відповідає 1,008±0,008 13,17±0,38 130,975±2,997 Відповідає Придатний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Серія 20113 

Початк. Відповідає Відповідає 1,014±0,012 12,84±0,63 132,730±2,285 Відповідає Придатний 

1 міс. Відповідає Відповідає 1,014±0,015 12,65±0,64 130,274±3,620 Відповідає Придатний 

2 міс. Відповідає Відповідає 1,011±0,012 12,81±0,52 129,767±3,426 Відповідає Придатний 

3 міс. Відповідає Відповідає 1,005±0,011 12,66±0,43 128,389±2,546 Відповідає Придатний 

6 міс. Відповідає Відповідає 1,011±0,012 12,73±0,48 129,332±3,216 Відповідає Придатний 

9 міс. Відповідає Відповідає 1,017±0,012 13,02±0,57 130,611±2,131 Відповідає Придатний 

12 міс. Відповідає Відповідає 1,008±0,010 13,09±0,66 129,716±3,183 Відповідає Придатний 

15 міс. Відповідає Відповідає 1,004±0,012 13,06±0,66 129,156±3,705 Відповідає Придатний 

Серія 30113 

Початк. Відповідає Відповідає 1,014±0,011 12,81±0,65 129,074±3,057 Відповідає Придатний 

1 міс. Відповідає Відповідає 1,015±0,013 12,72±0,50 130,397±2,240 Відповідає Придатний 

2 міс. Відповідає Відповідає 1,012±0,014 13,02±0,61 130,373±2,561 Відповідає Придатний 

3 міс. Відповідає Відповідає 1,008±0,013 12,76±0,59 131,384±3,203 Відповідає Придатний 

6 міс. Відповідає Відповідає 1,015±0,013 12,85±0,38 130,533±2,250 Відповідає Придатний 

9 міс. Відповідає Відповідає 1,017±0,014 13,02±0,54 129,424±3,684 Відповідає Придатний 

12 міс. Відповідає Відповідає 1,009±0,011 13,02±0,61 128,769±3,246 Відповідає Придатний 

15 міс. Відповідає Відповідає 1,007±0,009 13,26±0,54 129,040±3,742 Відповідає Придатний 

Примітки: 

1. З / ч – загальне число; 

2. n – загальна кількість дослідів. 
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Таблиця 5.9 

Результати вивчення стабільності таблеток з СПБ F. velutipes при зберіганні за температури (15-25) С (n = 5) 

Показники, що вивчалися 

Термін 

збері-

гання 

Опис Ідентифікація Середня маса 

та однорідність 

маси таблеток 

Розпадання Кількісне 

визначення 

Мікробіологічна 

чистота 

Висновок 

про 

придатність Амінокислоти Амінокислоти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вимоги 

проекту 

МКЯ 

Таблетки 

плоскоциліндричної форми 

жовтувато-білого кольору з 

нанесеною фаскою з 

одного боку та логотипом з 

другого. На поверхні 

таблеток допускаються 

коричневі вкраплення і 

наліт порошку кислоти 

стеаринової. Запах 

слабкий, специфічний, 

грибний. Висота 4 мм, 

діаметр 10 мм. 

Після проведення гідролізу 

– детекція нінгідрином. 

Інтенсивність забарвлення 

продукту реакції 

визначають 

фотоколориметрично при 

двох довжинах хвиль: 560 

нм та 440 нм. 

Від 0,950 до 

1,050 г (1,000 ± 

5%) 

Не більше 

15 хв 

130,0 ± 10 % мг 

сумарного 

вмісту 

амінокислот в 

одній таблетці 

ТАМС: не більше 10
5
 

КУО/г; 

TYMC: не більше 10
4
 

КУО/г;  

З/ч толерантних до 

жовчі 

грамнегативних 

бактерій: не більше 

10
4
 КУО/г;  

Відсутність E. coli в 

1,0 г 

Відсутність 

Salmonella в 25,0 г. 

- 

Серія 10113 

Початк. Відповідає Відповідає 1,011±0,010 12,78±0,43 134,256±0,665 Відповідає Придатний 

1 міс. Відповідає Відповідає 1,012±0,008 12,68±0,37 130,271±1,738 Відповідає Придатний 

2 міс. Відповідає Відповідає 1,012±0,009 12,95±0,41 128,526 ± 2,371 Відповідає Придатний 

3 міс. Відповідає Відповідає 1,008±0,010 12,98±0,38 130,046±3,698 Відповідає Придатний 

6 міс. Відповідає Відповідає 1,009±0,011 12,87±0,56 129,682±2,994 Відповідає Придатний 

9 міс. Відповідає Відповідає 1,010±0,010 13,02±0,41 132,062±2,991 Відповідає Придатний 

12 міс. Відповідає Відповідає 1,005±0,011 13,29±0,49 128,947±3,451 Відповідає Придатний 

15 міс. Відповідає Відповідає 1,004±0,005 13,33±0,37 129,710±3,648 Відповідає Придатний 

 



141 
 

Продовж. табл. 5.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Серія 20113 

Початк. Відповідає Відповідає 1,011±0,010 12,60 ±0,56 131,538 ±2,098 Відповідає Придатний 

1 міс. Відповідає Відповідає 1,010±0,010 12,77 ±0,62 131,154 ±2,350 Відповідає Придатний 

2 міс. Відповідає Відповідає 1,009±0,013 12,83 ±0,53 130,127 ±3,141 Відповідає Придатний 

3 міс. Відповідає Відповідає 1,010±0,011 12,93 ±0,49 130,814 ±1,892 Відповідає Придатний 

6 міс. Відповідає Відповідає 1,005±0,013 13,07 ±0,54 130,247 ±2,485 Відповідає Придатний 

9 міс. Відповідає Відповідає 1,007±0,012 13,08 ±0,72 129,766 ±1,893 Відповідає Придатний 

12 міс. Відповідає Відповідає 1,004±0,008 13,13 ±0,44 128,036 ±2,213 Відповідає Придатний 

15 міс. Відповідає Відповідає 1,003±0,008 13,23 ±0,49 128,239 ±2,686 Відповідає Придатний 

Серія 30113 

Початк. Відповідає Відповідає 1,011±0,012 12,77 ±0,54 130,175 ±2,951 Відповідає Придатний 

1 міс. Відповідає Відповідає 1,008±0,011 12,88 ±0,50 129,109 ±3,453 Відповідає Придатний 

2 міс. Відповідає Відповідає 1,009±0,011 12,86 ±0,50 129,629 ±3,664 Відповідає Придатний 

3 міс. Відповідає Відповідає 1,007±0,013 12,91 ±0,54 129,501 ±3,908 Відповідає Придатний 

6 міс. Відповідає Відповідає 1,010±0,008 13,16 ±0,77 130,210 ±1,890 Відповідає Придатний 

9 міс. Відповідає Відповідає 1,005±0,008 13,08 ±0,60 129,620 ±2,457 Відповідає Придатний 

12 міс. Відповідає Відповідає 1,004±0,014 13,27 ±0,49 127,329 ±2,949 Відповідає Придатний 

15 міс. Відповідає Відповідає 1,002±0,020 13,20 ±0,57 129,871 ±2,380 Відповідає Придатний 

Примітки: 

1. З / ч – загальне число; 

2. n – загальна кількість дослідів. 

 



 
 

Висновки до розділу 5 

 

1. Проведено перевірку придатності методики випробування на TAMC i 

TYMC та на окремі види мікроорганізмів (S. typhimurium, E. coli, толерантних 

до жовчі грамнегативних бактерій). Результати показали, що ЛЗ не володіє 

антимікробною дією. Для визначення мікробіологічної чистоти таблеток з СПБ 

F. velutipes можуть бути використані загальноприйняті методики ДФУ 2.0. 

2. Встановлено відповідність показників мікробіологічної чистоти 

таблеток з СПБ F. velutipes відповідно до критеріїв прийнятності ДФУ 2.0, 5.1.8 

категорія С. 

3. За допомогою методу іонообмінної рідинно-колоночної хроматографії 

з використанням автоматичного аналізатора амінокислот ідентифіковано та 

визначено кількісний вміст 17 амінокислот. Критерієм якості при визначені 

БАР у таблетках з СПБ F. velutipes обрано сумарний вміст амінокислот у межах 

130,0 ± 10 % мг на одну таблетку масою 1,0 г. 

4. Досліджено стабільність таблеток з СПБ F. velutipes при зберіганні за 

температури (2-8) °С та (15-25) С протягом 15 місяців (час спостереження). 

Отримані результати дають можливість рекомендувати термін придатності ЛЗ – 

1 рік (час спостереження) у герметично закупореному первинному упакуванні 

за температури від 2 до 25 ºС, у сухому місці. 

 

Результати експериментальних досліджень цього розділу наведено в 

таких публікаціях [12, 19, 22, 23]: 

1. Буткевич Т. А., Сятыня М. Л., Попович В. П. Исследование 

микробиологической чистоты таблеток сухого порошка биомассы Flammulina 

velutipes. Рецепт. 2019. Т. 22, № 1. С.64-70. (Особистий внесок дисертанта – 

аналіз літератури, обробка та інтерпретація результатів, участь у підготовці 

публікації до друку). 

2. Буткевич Т. А., Сятиня М. Л., Попович В. П. Дослідження вмісту 

амінокислот у таблетках на основі сухого порошку біомаси гриба Flammulina 
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velutipes. Фітотерапія. Часопис. 2019. № 1. С. 60–63. (Особистий внесок 

дисертанта – аналіз літератури, обробка та інтерпретація результатів, участь у 

підготовці публікації до друку). 

3. Буткевич Т. А., Попович В. П. Перевірка придатності методики 

визначення загального числа життєздатних аеробних мікроорганізмів та 

дріжджових і плісеневих грибів для дослідження мікробіологічної чистоти 

таблеток сухого порошку біомаси Flammulina velutipes. Сучасні досягнення 

фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІ науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 13 жовтня 2017 р. X.: НФаУ, 2017. С. 48-50. 

4. Буткевич Т. А., Сятиня М. Л., Попович В. П. Вивчення фармако-

технологічних властивостей засобу на основі сухого порошку біомаси 

Flammulina velutipes у процесі зберігання. Сучасні аспекти створення 

екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських 

засобів : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної дистанційної 

конференції 1 березня 2019 р. X.: НФаУ, 2019. С. 40-42. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Розроблено алгоритм створення ЛЗ на основі медичних грибів, 

запропоновано біотехнологічне культивування гриба F. velutipes та отримання 

сухого порошку його біомаси, теоретично обґрунтовано та експериментально 

опрацьовано склад, розроблено технологію промислового виробництва 

таблеток з СПБ F. velutipes та проекти нормативно-технічної документації. 

1. Проаналізовано та узагальнено дані джерел літератури, щодо 

аспектів створення лікарських та лікувально-профілактичних засобів на основі 

ЛГ. Вивчено ботанічну характеристику, хімічний склад та фармакологічну 

активність F. velutipes. Досліджено зареєстровані в Україні засоби на основі ЛГ. 

Обґрунтовано перспективність та доцільність створення ЛЗ з F. velutipes. 

2. Розроблено та запропоновано умови промислового 

біотехнологічного культивування F. velutipes, а саме використання методу 

поверхневого культивування на поживному середовищі із СО2-шротом 

амаранту як оптимальної технології, що дозволяє одержати вихід біомаси на 

рівні 20,0 ± 0,8 г/л з високим вмістом діючих речовин. 

Вивчено показники гострої токсичності СПБ F. velutipes за умов 

внутрішньошлункового введення піддослідним тваринам та встановлено, що 

біомаса ЛГ належить до IV класу токсичності (малотоксичні речовини). 

Досліджено показники периферійної крові тварин за умов введення 5 дозувань 

суспензії СПБ F. velutipes у воді очищеній та підтверджено відсутність 

токсичної дії на організм. 

3. Визначено фізичні та фармако-технологічні характеристики СПБ F. 

velutipes. Встановлено, що порошок має задовільне значення плинності та 

володіє фармако-технологічними параметрами, які потребують введення ДР 

для їх коректування при пресуванні з метою одержання таблеток. 

4. Досліджено вплив 4 груп ДР (наповнювачі, розпушуючі, 

змащувальні та ковзні, зв’язуючі) на фармако-технологічні параметри таблеток 

з використанням методу математичного планування експерименту 
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(дисперсійний аналіз). На підставі результатів експериментальних досліджень 

розроблено та опрацьовано склад таблеток з СПБ F. velutipes, запропоновано 

технологію їх виробництва, яка апробована в промислових умовах. 

5. Досліджено показники якості таблеток з СПБ F. velutipes. 

Проведено валідацію методики випробування на мікробіологічну чистоту 

таблеток з СПБ F. velutipes та встановлено відповідність критеріям 

прийнятності ДФУ 2.0. Запропоновано методики ідентифікації та кількісного 

визначення БАР (амінокислот) у розроблюваних таблетках з використанням 

методу іонообмінної рідинно-колоночної хроматографії за допомогою 

автоматичного аналізатора амінокислот. 

Вивчено фармако-технологічні, ідентифікаційні та кількісні, 

мікробіологічні показники стабільності таблеток з СПБ F. velutipes та 

запропоновано термін і умови їх зберігання – 1 рік (час спостереження) у 

сухому місці, за температури від 2 до 25ºС. 

6. Розроблено проекти ТУ, МКЯ та ТІ на таблетки з СПБ F. velutipes. 

Технологію виробництва препарату апробовано в промислових умовах НВТОВ 

«ЕКОМЕД», м. Київ. 
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международным участием студентов и молодых ученых «Проблемы и 

перспективы развития современной медицины» (г. Гомель, 23-24 апреля 2015 

г., форма участі – публікація тез). 

4. XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 

присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора 

Леоніда Якимовича Ковальчука (м. Тернопіль, 27-29 квітня 2015 р., форма 

участі – публікація тез). 

5. II International Scientific Conference «Pharmacology, Pharmaceutical 

Technology and Pharmacotherapy in Active Longevity» (Vilnius, November 12, 

2015, форма участі – публікація тез). 

6. І науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 

«Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи 

розвитку» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р., форма участі – публікація тез). 

7. LXX Международная научно-практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 

2016» (г. Минск, 20-22 апреля 2016 г., форма участі – публікація тез). 

8. VIII Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація XXI 

століття: тенденції та перспективи» (м. Харків, 13-16 вересня 2016 р., форма 

участі – публікація тез). 
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9.  VІ науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» (м. Харків, 13 

жовтня 2017 р., форма участі – публікація тез). 

10. ІІІ міжнародна науково-практична дистанційна конференція 

«Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та 

косметичних лікарських засобів» (м. Харків, 1 березня 2019 р., форма участі – 

публікація тез). 



176 
 

Додаток Б 

 

 



177 
 

Продовж. дод. Б 

 

 

 



178 
 

Додаток В 

 

 

 



179 
 

Додаток Г 

 

 

 

 



180 
 

Додаток Д 

 

 

 



181 
 

Додаток Е 

 

 

 



182 
 

Додаток Ж 

 

 

 



183 
 

Додаток И 

 

 

 



184 
 

Додаток К 

 

 

 

 



185 
 

Додаток Л 

 

 

 



186 
 

Додаток М 

 

 

 



187 
 

Додаток Н 

 

 

 



188 
 

Додаток П 

 

 

 



189 
 

Додаток Р 

 

 

 


