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Вступ 

Лікарські засоби, отримані з рослинної сировини, широко застосовуються 

у медичній практиці і відіграють важливу роль у фармакотерапії, входять до 

складу багатьох препаратів різних фармакологічних груп і практично не мають 

рівноцінних синтетичних замісників.  

У процесі створення нових фітопрепаратів одним із основних завдань є 

аналітичне забезпечення розробки, що полягає у стандартизації рослинної 

сировини. Зокрема, уведення в дію Державної фармакопеї України (ДФУ), 

гармонізованої з Європейською фармакопеєю (ЄФ), викликало необхідність 

розробки монографій на вітчизняну рослинну сировину. Отже, стандартизація 

рослинних сировинних джерел і створення на їх основі нових вітчизняних 

субстанцій є актуальним завданням фармації. Зокрема соціально значущою є 

розробка ефективних і безпечних фітопрепаратів з комплексною активністю. 

У цьому аспекті перспективною лікарською рослинною сировиною є дуб 

звичайний, який за рахунок комплексу біологічно активних речовин (БАР) 

проявляє широкий спектр фармакологічної активності. Відсутність сучасної 

нормативної документації, що регламентує якість кори дуба, обумовило 

необхідність проведення досліджень з розробки монографії на кору дуба для 

внесення у ДФУ.  

На ринку України відсутня стандартизована субстанція кори дуба, що 

обмежує спектр її використання, тому доцільним було створення 

стандартизованої субстанції – густого екстракту кори дуба з антимікробною, 

протизапальною, кровоспинною активністю та лінійки препаратів на її основі.  



1. Дослідження щодо стандартизації сировини «Дуба кора»  

Дуб звичайний або черешчатий (Quercus robur) – однодомна рослина 

родини букових (Fagaceae). Могутнє дерево 20-50 м заввишки з шатроподібною 

або широкопірамідальною кроною і міцними гілками.  

Дуб звичайний зростає у складі змішаних лісів у лісовій та степовій зонах 

Європи, включаючи південну частину Скандинавії, Британські острови, 

північну частину Піренейського півострова, Апенінський півострів (крім 

південної частини), північну частину Балканського півострова, Крим, Кавказ, 

західний схил Уральських гір [11,20]. Дуб звичайний — основна 

лісоутворююча порода лісостепу, росте в суміші з сосною, дубом, грабом, 

ясенем, ялиною, буком. Він займає 26,3% площі державного лісового фонду 

України.  

Основні його заготівлі проводяться під час рубок догляду і головних рубок 

у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, 

Київській, Харківській, Полтавській та інших областях України. Як лікарську 

рослинну сировину заготовляють кору дуба звичайного протягом лютого – 

квітня. 

До складу кори дуба входять 10-20 % дубильних речовин, а також 

органічні кислоти, вуглеводи, слиз, пентозани (13-14 %), флавоноїд кверцетин, 

білкові речовини, мікроелементи та макроелементи. Дубильні речовини 

представляють собою комплекс рослинних поліфенолів, танідів та флобафенів. 

До складу дубильних речовин кори дуба входять, як група конденсованих, так і 

група гідролізованих дубильних речовин  [11,12,36]. 

Експериментальні та клінічні дані свідчать, що лікарські препарати із кори 

дуба звичайного за рахунок наявності в її складі саме дубильних речовин, 

мають в’яжучі, протизапальні, антимікробні та противірусні властивості 

[35,36]. 

В основі механізму місцевої дії дубильних речовин лежить їх здатність до 

денатурації білків тих тканин, з якими вони безпосередньо взаємодіють. 

Характер ефекту дубильних речовин залежить від їх концентрації. В низьких 



концентраціях дубильні речовини при взаємодії з біологічними мембранами 

реагують тільки з поверхневим шаром клітин, який стає менш проникним і 

захищає більш глибокі шари від впливу бактерій і хімічних агентів, зменшує 

подразнення слизової оболонки і сприяє загоєнню поверхневих ерозій та 

виразок. Дрібні судини звужуються, тканина збіднюється кров'ю, знижується її 

функціональна активність. На клітинному рівні низькі концентрації дубильних 

речовин проявляють ущільнюючу дію на протоплазму і міжклітинну речовину, 

стабілізують мембрану клітини, що перешкоджає проникненню ушкоджуючих 

агентів до клітини. На мікроорганізми низькі концентрації дубильних речовин 

чинять бактеріостатичну дію [36]. 

При збільшенні концентрації дубильних речовин відбувається коагуляція 

білків цитоплазми клітини, що може призвести до загибелі клітини. Так 

реалізується бактерицидний ефект високих доз дубильних речовин на 

мікроорганізми. 

Для антиоксидантної дії рослинних дубильних речовин характерна 

полікомпонентність. Так, деякими авторами у дослідженнях in vitro та in vivo 

встановлено, що наявність у складі сполуки ароматичного кільця в комплексі з 

рухливими гідроксильними групами сприяє зниженню утворення активних 

форм кисню, обриву реакцій вільнорадикального окиснення [20, 36]. Рядом 

авторів встановлено, що дубильні речовини здатні гальмувати також процеси 

ферментативного окиснення і сполучений з ними процес окисного 

фосфорилювання. 

Протизапальні властивості дубильних речовин реалізуються через декілька 

механізмів. Встановлено, що поліфенольні сполуки здатні стимулювати 

функцію кори наднирників, глюкокортикоїди якої проявляють протизапальну 

активність. Ця теорія знайшла підтвердження в експериментальних 

дослідженнях на адреналектомованих тваринах. 

В експериментальних дослідженнях на різних моделях запалення (дек-

страневого, карагенінового, формалінового, кротонового, аеросилового, као-

лінового, опікового) встановлено, що вирішальна роль у реалізації протиза-



пальної дії поліфенолів групи дубильних речовин належить антиоксидантним і, 

як наслідок цього, мембраностабілізувальним і судинозміцнювальним 

властивостям. Репаративна дія дубильних речовин обумовлена 

мембраностабілізувальним і в'яжучим впливом поліфенолів. При місцевому 

нанесенні на ранову поверхню відбувається часткова коагуляція раневого 

ексудату, що приводить до утворення плівки, яка захищає від подразнення 

чутливі нервові кінці тканин, що лежать глибше. Місцеве звуження судин та 

зниження їх проникності, обмеження секреторних виділень та зменшення 

больових відчуттів сприяють пригніченню запальної реакції, та внаслідок цього 

- прискоренню загоєння ран [32,36].  

Для дубильних речовин кори дуба звичайного також доведена 

антиканцерогенна та радіопротекторна активність, здатність до видалення із 

організму радіоактивних ізотопів цезію та стронцію. 

За способом застосування усі лікарські препарати, що містять кору дуба, 

можна розподілити на дві групи: для зовнішнього і внутрішнього застосування. 

Так, зовнішньо препарати кори дуба використовують для лікування:  

захворювання порожнини рота (гінгівіти, стоматити, амфодентози, 

кровоточивість ясен); запалення мигдалин, ангін; виразок на шкірі, екзем, 

пролежнів, опіків; для промивання гнійних і незагойних ран [11,13]. 

Внутрішньо препарати приймають для лікування: гастритів, ентеритів, 

колітів, дизентерії, холери; в комплексній терапії виразки шлунку; для зупинки 

шлункової кровотечі; в комплексному лікуванні запалення нирок та сечового 

міхура; виконує властивості антидоту при отруєнні алкалоїдами і солями 

важких металів [11,13]. 

Варто відзначити, що найчастіше в медицині та фармації 

використовуються відвари з кори дуба, недоліком яких є обмежений термін 

зберігання. З метою підвищення якості водних витягів перспективним є заміна 

лікарської рослинної сировини відповідними стандартизованими екстрактами.  

Тому, актуальним було створення стандартизованої вітчизняної субстанції 

рослинного походження – густого екстракту кори дуба (ГЕКД), що володіє 



антимікробними, протизапальними, мембраностабілізуючими властивостями та 

розробка на її основі нових лікарських препаратів. 

2 Розробка технології густого екстракту кори дуба 

У процесі створення нових фітопрепаратів одним із основних завдань є 

аналітичне забезпечення розробки, що полягає у стандартизації рослинної 

сировини. Зокрема, уведення в дію Державної фармакопеї України та 

відсутність сучасної нормативної документації, що регламентує якість кори 

дуба, обумовила необхідність проведення досліджень з розробки монографії на 

дуба кору для внесення її у ДФУ.  

Проведений порівняльний аналіз показників якості кори дуба відповідно 

до вимог ЄФ та ГФ XI показав, що у зазначених документах набір показників 

якості істотно не відрізняється [26]. Але, варто відзначити, що є відмінності в 

ідентифікації кори дуба за допомогою якісних реакцій та в підходах щодо 

оцінки кількісного вмісту дубильних речовин. Такі розбіжності враховано нами 

при розробці монографії «Дуба кора» для включення у ДФУ. 

Метою подальшої роботи було дослідження якості кори дуба, що 

використовується в Україні, на відповідність вимогам ЄФ. Дослідження 

проводили на базі Державного підприємства «Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів» під керівництвом провідного 

наукового співробітника, д. фарм. н. Котова А. Г. Макроскопічні дослідження 

показали, що за винятком такого показника, як товщина кори, всі 10 серій 

сировини за зовнішніми ознаками відповідали вимогам монографії ЄФ. Слід 

зазначити, що 60% сировини було завтовшки понад 3 мм, що було враховано 

при розробці національної частини монографії ДФУ. При проведенні 

мікроскопічних досліджень у всіх зразках були виявлені діагностичні 

анатомічні структури, характерні для кори дуба. За розділом «Сторонні 

домішки» жодна серія не відповідала вимогам ЄФ.  

Для ідентифікації дуба кори ЄФ пропонує якісну реакцію, що заснована на 

утворенні червоного забарвлення при взаємодії випробовуваного витягу кори 

дуба із розчином ваніліну у кислоті хлористоводневій. Але ця реакція не є 



специфічною для цієї сировини, тому нами були проведені дослідження з 

розробки уніфікованої методики. Для цього нами було обрано метод ТШХ із 

використанням доступних вітчизняних стандартів. Розроблена методика 

заснована на хроматографуванні випробовуваного витягу кори дуба із 

розчином порівняння фармакопейних стандартних зразків (ФСЗ) катехіну та 

галової кислоти у суміші: кислота оцтова льодяна Р – ефір Р – гексан Р – 

етилацетат Р(20 : 20 : 20 : 40). Зони виявляють обробкою хроматограми 

розчином міцного синього В, солі Р.  

При дослідженні кори дуба за цією методикою нами виявлено, що 

хроматографічний профіль випробовуваних витягів сировини досить 

специфічний – окрім катехіну (рис. 1, d) у верхній частині хроматограми 

виявляється кислота галова (рис. 1, i), що дозволяє ідентифікувати кору дуба 

серед інших рослинних об’єктів.  

 
Рис. 1. Хроматограми, отримані у процесі розробки тесту  

«Ідентифікація. Метод ТШХ»: 

1 – розчин ФСЗ катехіну; 

2 – розчин ФСЗ кислоти галової; 

3 – випробовуваний витяг кори дуба; 

4 – розчин сухого стандартизованого екстракту перстачу прямостоячого; 

5 – розчин ФСЗ сухого стандартизованого екстракту кори дуба. 

 



На підставі проведених досліджень визначено комплекс показників якості 

кори дуба, розроблено методики ідентифікації та кількісного визначення 

сировини. Ці розробки увійшли до національної частини монографії «Дуба 

кора», яку внесено у ДФУ [10]. 

При виробництві екстрактів основною технологічною операцією є 

екстракція рослинної сировини. Вдосконалення та інтенсифікація виробництва 

з метою підвищення виходу цільового продукту вимагає детального аналізу 

різних чинників, що впливають на процес екстракції [22,37]. У зв’язку з 

вищевикладеним нами була поставлена наступна задача – вивчити вплив 

способу подрібнення кори дуба на її технологічні властивості та ефективність 

екстракції. Результати дослідження представленні в табл. 1. 

Таблиця 1  

Технологічні параметри кори дуба 

Назва технологічного 

параметру, його позначення 

та одиниці виміру 

Результати визначення 

Кора дуба, подрібнена 

різанням та додатково 

подрібнена вальцюванням  

Кора дуба, 

подрібнена 

різанням 

Питома маса (dу,г/см3) 0,82±0,01 0,65±0,02 

Насипна маса (dн,г/см3) 0,60±0,02 0,29±0,01 

Об’ємна маса  (dо,г/см3) 0,54±0,05 0,67±0,08 

Середній розмір часток (d,см) 0,05±0,02 0,29±0,10 

Питома поверхня (F, см2/г) 184,60±1,60 34,40±0,30 

Порозність шару, Псл 0,34±0,01 0,17±0,01 

Пористість сировини, Пс 0,51±0,01 0,22±0,01 

Плинність, г/с 3,99±1,10 0,31±0,24 

Коефіцієнт водопоглинаня 2,30±0,18 2,00±0,16 

Кут укосу, град. 26,00±2,48 32,00±3,79 

Вологість, % 8,47±0,12 7,84±0,11 

Примітки: n = 5; P = 95 % 



Виходячи з даних, наведених у табл. 1, встановлено, що додаткове 

вальцювання кори дубу призвело до збільшення значень показників, які 

впливають на процес екстракції. При додатковому подрібнені сировини 

спостерігається інтенсифікація процесу екстракції, що характеризується 

збільшенням виходу екстрактивних речовин (від 10,23±0,20 % до 17,10±0,34 %) 

та  танінів (від  2,92±0,04 % до 4,49±0,06 %). 

В результаті проведених досліджень вивчено технологічні параметри кори 

дуба та обґрунтовано доцільність використання додаткового вальцювання на 

стадії подрібнення сировини, які були враховані при виборі методу екстракції, 

екстракційного обладнання та його технічних характеристик, а також 

додаткового устаткування. 

Для встановлення оптимальних умов екстракції кори дуба були проведені 

дослідження по вибору методу екстракції та екстрагенту. Враховуючи спосіб 

подрібнення та технологічні параметри рослинної сировини і ґрунтуючись на 

даних літературних джерел для вибору оптимального методу екстракції нами 

було обрано методи мацерації та вакуум-фільтраційної екстракції. 

Ефективність методів екстракції оцінювали за виходом танінів та 

екстрактивних речовин. 

Експериментальні дані, одержані при використанні вказаних методів, 

наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати дослідження ефективності методів екстракції 

 
Параметр, 

що досліджується 

Методи екстракції 

Метод мацерації Метод вакуум-
фільтраційної екстракції 

Кількісний вміст танінів в 
перерахунку на пірогалол, % 

2,14±0,06 4,35±0,14 

Кількісний вміст 
екстрактивних речовин, % 

9,45±0,19 16,21±0,29 

Примітки: n = 5; P = 95 % 

 



Отримані дані свідчать про підвищення кількісного виходу екстрактивних 

речовин та танінів при використанні методу вакуум-фільтраційної екстракції.  

З метою вибору оптимального екстрагента для вилучення максимальної 

кількості БАР із кори дуба нами було розглянуто ряд розчинників. Враховуючи 

гідрофільну природу діючих речовин дослідження проводили, використовуючи як 

екстрагент воду очищену та спирт етиловий різної концентрації. Екстракцію кори 

дуба різними екстрагентами проводили за однакових умов. Отримані 

експериментальні дані свідчать, що за здатністю екстрагувати таніни з кори 

дуба перевагу має вода очищена при температурі 90±5 °С, яка забезпечує 

максимальний вихід цієї групи БАР – 4,58±0,28 %.  

Відомо, що екстракція в шарі сировини є найбільш ефективним процесом 

екстракції з отриманням достатньо висококонцентрованих витягів. При 

застосуванні даного методу екстракції варто враховувати не тільки технологічні 

параметри сировини, але і технологічні параметри шару сировини [24,25,27]. 

Процес екстракції в шарі сировини залежить від ступеню і способу подрібнення 

сировини, висоти і площі перерізу шару сировини, рівномірності розподілу 

екстрагенту по об’єму сировини. Нами було вивчено технологічні параметри 

шару сировини, які лежать в основі розробки раціонального методу екстракції 

рослинної сировини. Для цього нами було отримано витяги з кори дуба при 

різній висоті шару сировини. Отримані витяги аналізували за виходом 

екстрактивних речовин та танінів (рис. 2).  

Як видно із рис. 1 при збільшенні висоти шару сировини (від 2 до 6 см) 

спостерігається пропорційне збільшення виходу екстрактивних речовин та 

танінів, максимальний вихід яких спостерігається при висоті шару сировини – 6 

см. Подальше збільшення висоти шару сировини (від 8 до 12 см) призвело до 

зниження виходу екстрактивних речовин та танінів, що пов’язано з утворенням 

гідродинамічного затвору та сповільненням швидкості екстракції. Таким чином 

обґрунтовано раціональну висотою шару сировини - 6 см, що враховано нами в 

подальших дослідженнях. 
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Рис. 2. Залежність виходу танінів та екстрактивних речовин від висоти 

шару сировини. 

З метою визначення оптимальної кількості зливів проведено вивчення 

кінетики вилучення діючих речовин з кори дуба при висоті шару 6 см. Для 

цього була проведена серія експериментів, в ході яких кінетику екстракції 

визначали в 10 послідовних зливах, отриманих методом вакуум-фільтраційної 

екстракції (екстрагент - вода очищена при температурі 90±5 °С) (рис. 3). 
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Рис. 3. Кінетична крива виходу екстрактивних речовин з кори дуба. 



Як видно з рис.3 між виходом екстрактивних речовин та кількістю зливів 

спостерігається нелінійна залежність. Встановлено, що для забезпечення 

повноти виходу екстрактивних речовин та танінів (до 93 %) необхідне 

отримання 6-кратних витягів по відношенню до маси сировини. 

При визначенні критичних параметрів технологічного процесу ГЕКД 

враховано, що метод вакуум-фільтраційної екстракції, який заснований на 

принципах розчинення і фронтального змиву речовин із поверхні подрібненого 

рослинного матеріалу, передбачає використовувати в процесі тонко подрібнену 

сировину з розміром часток 0,02-1 мм. Тому одним з важливих параметрів, що 

впливає на ефективність екстракції при застосуванні цього методу, є спосіб 

подрібнення та середній розмір часток сировини.  

При перенесенні технології ГЕКД у промислові умови встановлено низку 

недоліків тільки вальцьованої сировини: кора дуба після вальцювання мала 

вигляд неоднорідних за розміром пелюсток, що впливало на завантаження 

сировини в екстрактор, а також ступінь виснаження сировини при екстракції. 

Тому нашою метою було отримання сировини зі стандартним розміром часток, 

що досягалось додатковим подрібненням вальцьованої сировини та 

просіюванням. 

Для вивчення впливу способу подрібнення на технологічні властивості 

сировини та ефективність екстракції дуба кору, подрібнену різними методами, 

екстрагували водою очищеною при температурі 90 ± 5 ºС, отримуючи 6-

кратний об’єм витягу (по відношенню до маси сировини). Ефективність 

екстракції оцінювали за кількісним вмістом танінів та екстрактивних речовин в 

отриманих витягах (табл. 3). 

 Встановлено, що додаткове подрібнення вальцьованої сировини істотно 

зменшило середній розмір часток (від 0,48 см до 0,05 см), що вплинуло на 

отримання більш розвинутої поверхні сировини та призвело до інтенсифікації 

процесу екстракції, що супроводжувалось збільшенням виходу танінів на 21 %, 

а також екстрактивних речовин – на 23 %.  

 



Таблиця 3 

Залежність виходу БАР кори дуба від способу подрібнення сировини 

Досліджуваний параметр 
Методи подрібнення 

вальцювання комбінований метод 
(вальцювання та дроблення) 

Вміст танінів у перерахунку 
на пірогалол, % 

3,75 ± 0,07 4,56 ± 0,14  

Вміст екстрактивних 
речовин, % 

14,32 ± 0,18 17,65 ± 0,29 

Примітка. n = 5; P = 95 %. 

При масштабуванні технології ГЕКД використовували вакуум-

фільтраційний екстрактор, розроблений співробітниками ДП ДНЦЛЗ 

(проф. В. І. Литвиненком зі співавторами). Конструкційною особливістю 

екстрактора є ніж-маніпулятор, здатний здійснювати зворотно-поступальний і 

реверсивно-обертальний рух. На відміну від існуючих екстракторів 

завантажувати сировину до цього екстрактора можна вільним укладанням за 

допомогою вакууму або пошаровим укладанням за допомогою ножа-

маніпулятора. Подачу екстрагенту на сировину також можна проводити двома 

способами: крізь розпилювач або крізь отвори на валу ножа-маніпулятора та 

перфоровану поверхню ножів.  

Нами було досліджено вплив способу укладання сировини та подачі 

екстрагенту на ефективність екстракції (табл. 4). 

Таблиця 4 

Залежність ефективності екстракції БАР кори дуба від способу  

укладання сировини та подачі екстрагенту в екстрактор 

Спосіб подачі  
екстрагенту Спосіб укладання сировини Кількісний вміст 

танінів, % 
Розпилювач За допомогою вакууму 4,38±0,12  

За допомогою ножа-
маніпулятора 

5,20±0,18  

Ніж-
маніпулятор 

За допомогою вакууму 4,49±0,14  
За допомогою ножа-
маніпулятора 

6,12±0,19  

Примітка. n = 5; P = 95 %. 



Встановлено, що за рахунок руйнування застійних зон уздовж всього шару 

сировини використання ножа-маніпулятора як при укладанні сировини, так і 

при подачі екстрагенту приводить до збільшення кількісного вмісту танінів у 

витяжках та підвищення ефективності екстракції до 90-95%.  

При апробуванні технології ГЕКД у промислових умовах нами було 

проаналізовано кожну стадію технологічного процесу для встановлення 

параметрів, що підлягають моніторингу під час промислового виробництва та 

при проведенні валідації технологічного процесу (табл. 5).  

Таблиця 5 

Критичні параметри технологічного процесу виробництва ГЕКД 

Стадія технологічного 
процесу Критичний параметр 

Зважування сировини Маса сировини 
Подрібнення сировини 
на валковій дробарці 

Швидкість обертання вальців (16-20 об/хв) 
Зазор між валками (3-5 мм) 
Маса сировини 

Подрібнення сировини 
на молотковій дробарці 

Розмір отворів сита (0,5±0,05) мм 
Маса сировини 

Приготування  
екстрагенту 

Об’єм 
Температура (90 ± 5ºС) 

Завантаження сировини Маса сировини 
Режим руху ножа-маніпулятора: частота обертів 
(3-5 об/хв), швидкість вертикального руху  (2-5 
мм/об) 
Висота шару сировини 

Подача екстрагенту на 
сировину 

Об’єм екстрагенту 
Температура екстрагенту (90 ± 5ºС) 
Спосіб подачі екстрагенту (крізь отвори ножа-
маніпулятора) 

Екстрагування Режим вакуумування  
Об’єм отриманої витяжки (6-кратні витяжки по 
відношенню до маси сировини) 
Кількісний вміст танінів 

Фільтрування витяжки Режим вакуумування  
Зовнішній вигляд 

Концентрування  
витяжки 

Режим вакуумування  
Температура (60-70 °С) 
Кількість отриманого відгону  
Якість готового продукту  



Отже, на підставі проведених досліджень обґрунтовано параметри 

екстракції кори дуба методом вакуум-фільтраційної екстракції, який дозволив 

підвищити ефективність екстракції до 90-95%, що забезпечило повноту 

екстрагування дубильних речовин з кори дуба та отримати більш концентровані 

витяжки. Спосіб отримання ГЕКД захищено патентом України на корисну 

модель № 53420. 

З метою детального вивчення якісного складу ГЕКД та встановлення 

ідентичності БАР у сировині та ГЕКД, отриманому в промислових умовах, 

нами було використано метод тонкошарової хроматографії. 

Хроматографування проводили у системі розчинників: кислота оцтова льодяна 

Р-ефір Р - гексан Р - етилацетат Р (20:20:20:40). В якості стандартних зразків 

використовувалися фармакопейні стандартні зразки (ФСЗ) пірогалолу, галової 

кислоти та катехіну (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Хроматограми, отримані у процесі ідентифікації фенольних 

сполук ГЕКД: 

1 – розчин ФСЗ катехіну та пірогалолу; 

2 – випробуваний розчин ГЕКД; 

3 – випробовуваний витяг кори дуба; 

3 – розчин ФСЗ галової кислоти. 
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Як видно з рис. 4, забарвленні зони у досліджуваних розчинах кори дуба та 

ГЕКД знаходяться на одному рівні з зонами ФСЗ катехіну, пірогалолу та 

галової кислоти, що дозволяє з достатнім ступенем надійності ідентифікувати 

вказані сполуки в ГЕКД 

Кількісне визначення танінів в перерахунку на пірогалол проводили 

методом абсорбційної спектрофотометрії в УФ-області. Вимірювали максимум 

при довжині хвилі (760±2) нм (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Спектр поглинання:  

1 - розчину ГЕКД; 2 - розчину ФСЗ пірогалолу. 

 

На підставі проведених досліджень нами було розроблено проект МКЯ. 

Показники якості ГЕКД  та їх допустимі межі наведені в табл. 6.  

При розробці нових лікарських препаратів визначають термін їх 

придатності шляхом періодичної оцінки всіх закладених до проекту МКЯ 

показників якості. Ці дослідження проводять при різних умовах зберігання та 

видах упаковки. 

В якості контейнеру нами було обрано класичний варіант банки із 

скломаси з винтовою горловиною з пластмасовими кришками, що 
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нагвинчуються і прокладками із картону прокладочного. Для вивчення терміну 

придатності дослідно-промислових зразків ГЕКД зберігали у банках при різних 

умовах: при кімнатній температурі від 15 до 25 °С та у холодильнику при 

температурі від 2 до 8 °С протягом 2 років 6 місяців. 

Таблиця 6 

Показники якості ГЕКД та їх допустимі межі 

Найменування 
показника 

Характеристика та допустимі межі показника 
якості 

Опис Густа однорідна маса без сторонніх включень темно-
коричневого кольору, зі специфічним запахом. 

Розчинність Легко розчинний у воді, 40 % спирті етиловому, не 
розчинний в хлороформі і етилацетаті. 

Ідентифікація: 
Фенольні сполуки 

- Реакція з розчином ваніліну в кислоті 
хлористоводневій: з'являється червоне забарвлення. 
- ТШХ 
Мають бути плями на рівні плями катехіну, галової 
кислоти, пірогалолу. Допускається наявність інших 
плям. 

Сухий залишок, % Не менше 75 % (за п. 3, ДФУ 1.1 2.8.16) 
Важкі метали Не більше 0,01 % (за п. 4, ДФУ 1.0, 2.4.8 метод А) 
Мікробіологічна 
чистота 

Загальне число життєздатних аеробних 
мікроорганізмів: не більше 104 бактерій і не більше 
102 грибів у 1 г. Відсутність ентеробактерій і деяких 
інших грамнегативних бактерій в 1 г.  
Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1 г. 
Відсутність Staphylococcus aureus в 1 г. 

Кількісний вміст 
танінів в перерахунку 
на пірогалол та суху 
речовину, % 

Не менше 10 % (абсорбційна спектрофотометрія в 
УФ-області) 

 

Результати мікробіологічних досліджень показали, що ГЕКД володіє 

вираженою антимікробною активністю. В результаті проведених 

фармакологічних досліджень встановлено, що ГЕКД володіє вираженою 

протизапальною, мембраностабілізуючою та антимікробною активністю, 

практично нетоксичний, придатний до тривалого застосування без негативної 

побічної дії, перспективний для одержання лікарських засобів аналогічної дії у 

різних лікарських формах. 



3. Фармацевтична розробка мазей на основі ГЕКД  

Незважаючи на досягнення сучасної органічної хімії, яка забезпечує 

людство величезною кількістю синтетичних лікарських препаратів, частка ліків 

рослинного походження на фармацевтичних ринках розвинених країн досягає 

50%. За останні два десятиріччя інтерес до лікарських засобів рослинного 

походження  (ЛЗРП) значно зріс, оскільки вони мають м'якшу дію, практично 

не зумовлюють звикання та побічних реакцій порівняно із синтетичними 

препаратами [2,23,29].  

Основними причинами постійно зростаючого попиту на ЛЗРП є: 

1. Відносна безпека дії. Хімічна природа лікарських рослин дозволяє 

препаратам на їх основі легко включатися в біохімічні процеси людини, 

надаючи багатосторонню, м'яку дію навіть при тривалому застосуванні. 

2. Незначна кількість побічних ефектів. Це вигідно відрізняє ЛРС від 

синтетичних аналогів. 

3. Можливість раціонального поєднання лікарських рослин між собою і з 

синтетичними засобами. Така особливість лікарських засобів на рослинній 

основі важлива для пацієнтів похилого віку, хворих з поєднаною патологією.  

4. Цінова доступність.  

5. Менталітет українського населення. Прихильне ставлення споживачів до 

лікарських засобів з рослинної сировини сформувалося завдяки багатовіковим 

традиціям і величезному досвіду народної медицини.  

З урахуванням встановленої фармакологічної активності ГЕКД доцільним 

було створення лінійки препаратів на його основі для комплексного лікування 

ранового процесу, запальних уражень шкіри, опіків легкого та середнього 

ступенів. Розробка ЛП у формі мазей з різним спектром фармакологічної 

активності та силою терапевтичної дії буде сприяти раціональному вибору 

схеми лікування в залежності від фази ранового процесу. 

Фармацевтичну розробку мазей проводили з урахуванням як загальних 

підходів до фармацевтичної розробки ЛЗ, так і медико-біологічних вимог до 

мазей, призначених для місцевого лікування ран [5,21,30]. 



3.1 Фармацевтична розробка мазі під умовною назвою «Біотанін» для 

лікування І фази ранового процесу 

Склад лікарських засобів для місцевого лікування ран в першій фазі 

повинен містити в собі композицію АФІ, один з яких має спрямовану 

антимікробну дію, другий - протизапальну, третій - дегідратаційну. Усі ці 

компоненти повинні бути сумісні між собою в одній лікарській формі і 

зберігати фармакологічну активність при тривалих (не менше 2 років) строках 

зберігання [4,5,14]. 

Для забезпечення комплексної дії мазі «Біотанін» до її складу, крім ГЕКД, 

доцільно було введення додаткового АФІ рослинного походження – соку 

каланхое, який має виражені протизапальні властивості, низьку токсичність, 

сприяє швидкому очищенню ран і виразок від некротичних тканин, прискорює 

епітелізацію ран [17]. Сік каланхое використовується як індивідуальний ЛЗ, так і 

у складі екстемпоральних прописів при лікуванні довгонезагоювальних ран, 

трофічних виразок, пролежнів, гнійних процесів [41,42].  

Для обґрунтування способу введення соку каланхое до складу мазі 

необхідно було вивчити його здатність змішуватись з розчинниками різної 

природи. Доведено гідрофільну природу соку каланхое, який добре змішується 

з гідрофільними рідинами: водою, гліцерином, пропіленгліколем, ПЕО-400 та 

не змішується з гідрофобними рідинами. 

Враховуючи медико-біологічні вимоги, що висуваються практичною 

медициною до мазей, призначених для лікування вказаної патології, та відомі 

переваги гідрофільних основ перед гідрофобними, для створення мазі 

«Біотанін» було використано основу, яка складається із суміші ПЕО-400 та ПЕО-

1500 у співвідношенні (8 : 2). 

З урахуванням рідкої консистенції активних компонентів мазі необхідно 

було дослідити вплив уведення ГЕКД та соку каланхое на структурно-механічні 

властивості основи. З метою зміцнення структури до складу модельних зразків 

було введено ПЕО-4000, гліцерин виконує функцію розчинника діючих 



компонентів. Концентрація ГЕКД та соку каланхое у всіх досліджуваних 

зразках становила 3% та 5% відповідно.  

Досліджували реологічні властивості модельних зразків на віскозиметрі з 

коаксіальними циліндрами та будували реограми залежності напруги зсуву від 

швидкості зсуву (рис. 6).. 

 
Рис. 6. Повна реограма плину модельних зразків: 

№ 1-5 – дослідні зразки; 

№ 6 – основа ПЕО-400 + ПЕО-1500 (8 : 2); 

криві АБ і ВГ – ділянка реологічного оптимуму для гідрофільних мазей. 

 

Структурну в’язкість модельних зразків досліджували одразу після 

приготування, потім – після руйнування структури в процесі перемішування 

протягом 5 хв при швидкості зсуву 14,5 с-1, а також після зберігання зразків без 

перемішування в процесі відновлення структури (табл.. 7). 

Встановлено, що уведення ГЕКД, соку каланхое та гліцерину призвело до 

розрідження основи і зниження структурної в’язкості системи (зразки № 1, 2).  

Додавання до складу основи високомолекулярного ПЕО-4000 дозволило 

вплинути на в’язкість зразків і отримати більш структуровані системи (зразки 



№ 3–5). Лише реограма зразка № 4 знаходиться в зоні реологічного оптимуму 

для гідрофільних мазей і має задовільну структурну в’язкість. 

Таблиця 7 

Структурна в’язкість модельних зразків після руйнування  

та відновлення структури 

№
 зр

аз
ка

 Структурна в’язкість, Па∙с 

Органолептичні  
характеристики початков

а 

після  
перемішуван
ня протягом 5 

хв 

після зберігання  
(відновлення, %) 

1 год 2 год 24 год 

1 5,68 1,43 1,82 
(32,1) 

1,97 
(34,7) 

2,32 
(40,8) 

Часткове 
розрідження  

поверхневого шару 
2 2,32 0,41 0,46 

(19,4) 
0,48 

(20,6) 
0,53 

(22,8) 
Розрідження 

поверхневого шару 
3 8,67 3,73 4,16 

(48,1) 
4,54 

(52,4) 
6,43 

(74,2) 
Мазеподібна 
консистенція 

4 25,74 10,97 22,5 
(87,5) 

23,7 
(92,3) 

25,4 
(98,7) 

Мазеподібна 
консистенція 

5 32,12 13,75 27,9 
(86,9) 

29,4 
(91,5) 

31,6 
(98,4) 

Пастоподібна 
консистенція 

 

Також слід зазначити, що зразки, до складу яких входить ПЕО-4000, більш 

повно відновлюють свою структуру, що сприяє підвищенню стабільності 

системи. Задовільні консистентні властивості та гарну здатність до відновлення 

структури практично до початкового рівня має зразок № 4, який і було обрано 

нами як основу мазі «Біотанін». Суміш високо- та низькомолекулярних ПЕО 

буде забезпечувати необхідний рівень осмотичної активності мазі, ПЕО-400 – 

сприяти всмоктуванню діючих речовин, гліцерин – виконувати функцію 

розчинника ГЕКД та соку каланхое.  

Оптимальну концентрацію соку каланхое (4 %) визначали на підставі 

досліджень протизапальної активності модельних зразків мазі під умовною 

назвою «Біотанін» з різним вмістом соку каланхое на моделі термічного 

запалення лапи у щурів (рис. 7).  



 
Рис. 7. Залежність протизапальної активності зразків мазі «Біотанін» 

від концентрації соку каланхое 

Мікробіологічними дослідженнями встановлювали оптимальну 

концентрацію ГЕКД. Вивчення антимікробної активності модельних зразків 

мазей з різним вмістом ГЕКД проводили в дослідах in vitro методом дифузії в 

агар (табл. 8).  

Таблиця 8 

Вплив концентрації ГЕКД на антимікробну активність  

модельних зразків мазі «Біотанін» 

Концентра
ція ГЕКД, 

% 

Діаметри зон затримки росту, мм 
Staphyloc. 

aureus  
АТСС 6538 Р 

Еscherichia 
соli  

АТСС 25922 

Рseudomonas 
аеruginosa 
АТСС 9027 

Ваcillus 
subtilis АТСС 

6633 

Саndida 
аlbicans  
АТСС 

 1 21,31 ± 0,22 13,05 ± 0,31 22,62 ± 0,41 21,32 ± 0,63 11,82 ± 0,24 
2 22,53 ± 0,31 14,27 ± 0,30 24,23 ± 0,30 23,21 ± 0,51 12,57 ± 0,41 
3 23,97 ± 0,42 15,61 ± 0,44 25,95 ± 0,38 24,05 ± 0,32 13,81 ± 0,23 
4 23,25 ± 0,90 15,72 ± 0,50 25,45 ± 0,27 23,23 ± 0,90 13,9 ± 0,50 
 

Отримані експериментально дані свідчать про те, що найбільш високу 

активність до еталонних штамів грампозитивних культур Ваcillus subtilis 

АТСС 6633, Staphylococus aureus АТСС 6538 Р  і грамнегативної культури 

Рseudomonas аеruginosa АТСС 9027 виявив зразок із вмістом ГЕКД 3 %.  

Нами були проведені дослідження ефективності антимікробної 

консервуючої дії мазі «Біотанін», які показали, що наявність у препараті ГЕКД, 

соку каланхое та ПЕО-основи забезпечила необхідний рівень консервуючої дії, 



що дозволило не включати до складу мазі додатковий антимікробний 

консервант. 

Метою наших подальших досліджень була розробка технології мазі 

«Біотанін» в аптечних і промислових умовах. Для цього нами був 

проаналізований вплив на якість мазі таких технологічних факторів: 

послідовність уведення діючих речовин, температурний режим, час 

перемішування, частота обертання мішалки реактора та інші параметри.  

Температурний режим (60-65) °С одержання основи шляхом плавлення 

ПЕО різної молекулярної маси був обраний експериментально з урахуванням 

температури плавлення ПЕО-4000 (53-59 °С).  

Послідовність уведення діючих речовин обумовлена фізико-хімічними 

властивостями ГЕКД та соку каланхое, які вводили до гідрофільної основи  у 

вигляді гліцеринового розчину з утворенням мазі-розчину. 

Для обґрунтування температурних режимів виробництва мазі «Біотанін» 

були досліджені її структурно-механічні властивості при різних температурах 

(рис. 8).  

 
Рис. 8. Залежність структурної в’язкості мазі «Біотанін» від 

температури 

Дослідження залежності структурної в’язкості мазі від температури при 

різних швидкостях зсуву показало, що при зміні температури дослідних зразків 

від 25 °С до 35 °С значення структурної в’язкості мазі при градієнті швидкості 

зсуву 14,5 с-1 зменшується більш ніж у 19 разів. При подальшому збільшенні 



температури до 40 °С тип течії мазі змінюється, а консистенція мазі стає 

рідкою.  

За результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що 

протягом виробничого процесу при зниженні температури у реакторі-

гомогенізаторі відбувається золь-гель перехід, після якого структурна в’язкість 

різко збільшуються і з’являються тиксотропні властивості. Враховуючи 

встановлену залежність структурної в’язкості мазі «Біотанін» від температури, 

гомогенізацію мазі необхідно проводити при температурі не нижче 35 °С. 

Для встановлення режиму перемішування при виробництві мазі «Біотанін» 

нами було досліджено вплив часу перемішування на структурну в’язкість та 

тиксотропність системи. Для цього зразки мазі перемішували при 30 об/хв до 

отримання постійного значення в’язкості, який склав 20-25 хв (рис. 9).  

 
Рис. 9. Залежність структурної в’язкості мазі «Біотанін» від часу 

перемішування та відновлення структури 

Як видно з даних, наведених на рис. 9, при перемішуванні мазь втрачає 

структурну в’язкість. Перемішування протягом 15 хв призводить до зменшення 

структурної в’язкості на 74,22 %. Подальше перемішування суттєво не впливає 

на структурну в’язкість мазі.   

Потім зразки мазі залишали без перемішування на 24 год і знову 

вимірювали в’язкість. Встановлено, що після 24 годин структурна в’язкість мазі 

збільшувалась практично до початкового рівня і становила 25,36 Па∙с, що 



свідчить про відновлення коагуляційної структури мазі та відсутність 

залежності остаточної структури мазі від часу попереднього перемішування. 

Отримані дані враховані нами при встановленні допустимих відхилень 

значень варіабельних критичних параметрів технологічного процесу, а саме 

часу перемішування, особливо на стадії фасування мазі. 

Отже, на підставі проведених досліджень встановлено, що обраний склад 

мазі забезпечує відновлення структурної в’язкості після руйнування, що 

характерно для основ, до складу яких входять високомолекулярні 

поліетиленоксиди.  

На підставі результатів проведених досліджень нами були визначені 

критичні параметри кожної стадії технологічного процесу виробництва мазі 

«Біотанін», встановлені допустимі межі їх відхилень (табл. 9), розроблено 

технологічну і апаратурну схеми виробництва. 

Таблиця 9 

Критичні параметри виробництва мазі «Біотанін» 

Стадія технологічного 
процесу Критичний параметр 

Зважування сировини Маса компонентів (ваговий метод) 
Плавлення мазевої 
основи 

Температура плавлення – 60–65 °С (датчик 
температури) 
Частота обертів мішалки (25-30 об/хв) 
Повнота розплавлення (органолептично) 

Приготування 
концентрату ГЕКД і 
соку каланхое у 
гліцерині 

Повнота перенесення ГЕКД і соку каланхое у реактор 
Частота обертів  мішалки (25-30 об/хв) 
Зовнішній вигляд розчину (органолептично) 

Уведення діючих 
речовин і 
гомогенізація мазі 

Режим перемішування: температура 35-40 °С, оберти 
мішалки (25-30 об/хв), тривалість перемішування (30-
40 хв) 
Якість нефасованого продукту (опис, ідентифікація, 
рН, кількісний вміст) на відповідність вимогам МКЯ 

Фасування Режим роботи тубонаповнювального автомата 
Температура (25 °С з попереднім перемішуванням 
протягом 15 хв) 
Маса туби з маззю  
Відповідність маркування (органолептично) 
Герметичність контейнерів 



3.2 Фармацевтична розробка мазі під умовною назвою «Біофлорин» 

для лікування ІІ фази ранового процесу 

Для забезпечення комплексного лікування ранового процесу наступним 

етапом наших досліджень було створення мазі на основі ГЕКД для терапії ран у 

ІІ фазі перебігу ранового процесу, запальних уражень шкіри , опіків легкого та 

середнього ступеню [14,30,32]. 

При лікуванні інфікованих ран, найбільшу небезпеку представляє 

інтоксикація, що виникає внаслідок всмоктування поверхнею ран продуктів 

розпаду тканин і мікробних токсинів. Тому доцільним є введення до складу 

мазі компонентів, що здатних поєднуватися з продуктами розпаду тканинних 

альбумінів, що призводить до утворення нетоксичних сполук, які легко 

виводяться із організму, в тому числі ефірних олій [28]. Внаслідок місцевої 

нейтралізації ефірними оліями мікробних токсинів прискорюється процес 

регенерації тканин і загоювання ран. Подібні властивості найбільш виражені у 

ефірної олії лаванди, розмарину, шавлії, коріандру та чабрецю. Також відомо, 

що вказані ефірні олії володіють вираженими протизапальними, 

бактерицидними та антисептичними властивостями [1,28]. 

Ефірна олія коріандру володіє високою активністю по відношенню до 

антибіотикостійких штамів стафілококів та інших мікроорганізмів, стимулює 

процеси репарації та грануляції. Таким чином, ефірна олія коріандру проявляє 

широкий спектр фармакологічної активності (протизапальну, болезаспокійливу, 

антиоксидантну, антимікробну, репаративну), завдяки якому вона може 

проявляти вплив на різні ланцюги ранового процесу. Виходячи з 

вищевикладеного, для забезпечення репаративної, антимікробної дії до складу 

мазі «Біофлорин», крім ГЕКД, додатково було введено ефірну олію коріандру. 

Враховуючи медико-біологічні вимоги, які висуваються до мазей для 

лікування ран у другій фазі ранового процесу використання гідрофобних основ 

не є доцільним у зв'язку з відсутністю осмотичної активності, створенням 

«парникового ефекту». Крім того, такі носії зводять до мінімуму динамічні 

процеси дифузії, що різко погіршує вивільнення та пенетрацію лікарських 



речовин [9, 32]. 

В якості гідрофільних основ для створення мазей, призначених для 

застосування в 2-й фазі ранового процесу, а також при переході від фази 

запалення до фази регенерації, перспективні мазі на основі емульсій першого 

роду, стабілізовані емульгатором 1-го роду і містять в якості дисперсійного 

середовища змішані водно-гліколеві розчинники. Такі мазеві основи володіють 

слабкою або помірною гиперосмолярной активністю, що важливо для 

нормального росту грануляційної тканини [30].  

В якості емульгаторів використовували неіоногенний емульгатор першого 

роду - гідрогенізовану поліетоксильовану рицинову олію (Eumulgin HRE 40) та 

класичний іоногенний емульгатор №1. Для створення системи з заданою 

осмотичною активністю до складу мазі введено суміш високо і низько 

молекулярних поліетиленоксидів (ПЕО). З метою підвищення пенетрації 

діючих речовин з мазі, перешкоджання висихання емульсії, а також в якості 

розчинника ГЕКД до складу мазі введено гліцерин.  

З метою вивчення структурно-механічних властивостей було отримано 

модельні зразки основ  (табл. 10) та досліджено їх реологічні властивості. 

Таблиця 10 

Склад модельних зразків основ 

 №1 №2 №3 №4 
Олія рицинова 5 10 5 10 
Eumulgin HRE 40 4 6 - - 
Емульгатор №1 - - 2 4 
Гліцерин 10,0 10,0 10,0 10,0 
Суміш ПЕО-400,  
ПЕО-1500, ПЕО-4000 

до 100 

 

Реологічні властивості основ досліджували на ротаційному віскозиметрі 

«Реотест-2» при температурі 20 ºС. Будували реограми залежності напруги 

зсуву від швидкості зсуву (рис. 10). 



 
Рис. 10. Повна реограма плину модельних зразків основ. №№ 1-4 

дослідні зразки; криві АБ і ВГ – область реологічного оптимуму для 

гідрофільних мазей. 

 

Встановлено, що лише реограма плину основи №1 знаходиться в зоні 

реологічного оптимуму для гідрофільних мазей і має задовільну структурну 

в’язкість. Тому для подальших досліджень в якості основи для створення мазі з 

ГЕКД було обрано зразок №1 із вмістом гідрофобної фази 5 % та емульгатором 

Eumulgin HRE 40  у кількості 4%. 

Концентрацію ефірної олії коріандру обґрунтовували на підставі 

мікробіологічних досліджень. Вивчення антимікробної активності модельних 

зразків мазей з різним вмістом ефірної олії коріандру проводили в дослідах in 

vitro методом дифузії в агар (табл. 11).  

Встановлено, що найбільш раціональною концентрацією ефірної олії 

коріандру у мазі є 0,5 %. Подальше збільшення ефірної олії коріандру у складі 

мазі не призводить до істотного збільшення антимікробної активності. 
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Таблиця 11 

Вплив концентрації ефірної олії коріандру на антимікробну 

активність модельних зразків мазі 

Концентрація 
ефірної олії 

коріандру, % 
 
 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Staphyloc.a
ureus 
АТСС 
6538 Р 

Еscherichia 
соli АТСС 

25922 

Рseudomonas 
аеruginosa 
АТСС 9027 

Ваcillus 
subtilis 
АТСС 
6633 

Саndida 
аlbicans 
АТСС 

885/653 

0,5 24,5±0,3 14,2±0,3 25,2±0,3 22,9±0,5 13,5±0,4 

1,0 22,9±0,4 14,6±0,4 24,8±0,3 22,7±0,4 13,8±0,2 

1,5 23,2±0,3 15,7±0,3 25,4±0,2 23,2±0,2 13,9±0,3 
 

Оптимальну концентрацію ГЕКД у мазі визначали на підставі 

фармакологічних досліджень. Дослідження проводили на моделі термічного 

запалення лапи у щурів. За результатами досліджень (рис. 11) виявлено, що 

найбільш виражену активність проявляє зразок мазі з концентрацією ГЕКД 3 %. 
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Рис. 11. Залежність активності зразків мазі від концентрації ГЕКД 

У зв’язку з тим, що препарати, до складу яких входять субстанції 

рослинного походження є потенційними агентами підвищеної мікробної 

контамінації актуальним було вивчення ефективності антимікробної 

5 



консервуючої дії мазі. Встановлено, що наявність у препараті ГЕКД, а також 

ефірної олії коріандру забезпечило необхідний рівень антимікробної 

консервуючої дії, що дозволило не включати до складу мазі додатковий 

антимікробний консервант. 

На підставі комплексу проведених досліджень розроблено склад мазі (г) 

під умовною назвою «Біофлорин»: ГЕКД (у перерахунку на 10 % вміст 

пірогалолу та на суху речовину) – 3,0; ефірна олія коріандру – 0,5; олія 

рицинова – 5,0; Eumulgin HRE 40 – 4,0; гліцерин – 10,0; ПЕО-1500 – 20,0; ПЕО-

4000 – 4,0; ПЕО-400 – до 100,0. Склад мазі «Біфолорин» захищено патентом 

України на винахід № 99868. 

При обґрунтуванні параметрів технологічного процесу мазі «Біофлорин» 

враховували вплив температури на її реологічні властивості. Структурно-

механічні властивості модельних зразків мазі «Біофлорин» при різних 

температурах наведені на рис. 12. 

 
Рис. 12. Реограми мазі «Біофлорин» при різних  температурах 

Як видно з експериментальних даних, мазь в інтервалі температур від 

20 °С до 40 °С має пластичний тип плинності. Наявність петель гістерезису 

свідчить про те, що досліджені дисперсні системи володіють тиксотропними 

властивостями. При збільшенні температури площа петель гістерезису 



поступово зменшується, а при 40 °С система набуває н’ютонівського типу 

плинності. 

Встановлено, що при підвищенні температури від 20  °С до 40  °С значення 

структурної в’язкості при швидкості зсуву 28,09 с-1 зменшується майже у 30 

разів (табл..12). Зменшення структурної в’язкості мазі «Біофлорин» 

спостерігається і при інших значеннях швидкості зсуву. Враховуючи 

встановлену залежність структурної в’язкості мазі «Біофлорин» від 

температури, гомогенізацію мазі необхідно проводити при температурі не 

менше 35 °С. 

Таблиця 12 
Залежність структурної в’язкості мазі «Біофлорин» від температури 

Напруга 
зсуву, 
τr, c-1 

Структурна в’язкість η, Па•с 
20 оС 25 оС 30 оС 35 оС 40 оС 

14,54 25,2 12,29 6,903 3,731 0,6724 
28,09 15,64 7,955 4,706 2,58 0,5298 
41,64 11,66 6,306 3,738 2,057 0,4657 
82,27 7,142 4,008 2,489 1,396 0,3862 
150 4,967 2,917 1,782 1,033 0,3367 

Примітка: n = 5; P = 95 % 

Важливим параметром технологічного процесу, що впливає на якість 

готової мазі є швидкість та час перемішування. Для встановлення впливу 

процесу перемішування на структурну в’язкість системи та здатності мазі 

поновлювати значення структурної в’язкості нами були отримані зразки мазі, які 

перемішували при 30 об/хв (41,64 с-1) до отримання постійного значення 

в’язкості. Перемішування проводили протягом 20-25 хв при температурі 25 °С. 

(рис. 13). Отримані результати свідчать, що при перемішуванні мазь втрачає 

структурну в’язкість. Перемішування протягом 10 хв призводить до зменшення 

структурної в’язкості на 71,84 %; подальше перемішування суттєво не впливає 

на структурну в’язкість мазі. Після 24 годин зберігання мазі «Біофлорин» її 

структурна в’язкість значно збільшувалась і становила 11,40 Па∙с, що складає 



87 % від початкового значення. Практично повністю (на 98%) система 

відновлювалась після зберігання протягом 48 год. 

 
Рис. 13. Залежність структурної в’язкості мазі «Біофлорин» від часу 

перемішування та відновлення структури 

У технологічному процесі виробництва емульсійних мазей одним з 

критичних параметрів, що впливає на стабільність отриманої емульсійної 

системи, є температура процесу, яка має перевищувати температуру плавлення 

емульгаторів. Використаний нами емульгатор (гідрогенізована рицинова олія) 

при температурі 25 °С має рідку консистенцію, тому, приготування гідрофобної 

фази можна проводити без додаткового нагрівання, що дозволить скоротити час 

технологічного процесу та позитивно вплине на собівартість продукції. Також 

це дало можливість обґрунтувати спосіб уведення ефірної олії коріандру – 

безпосередньо у гідрофобну фазу. 

Температурний режим отримання гідрофільної фази, що складається з ПЕО 

різної молекулярної маси, обумовлений температурою плавлення компонентів і 

становить 60-65 °С. 

При розробці промислової технології мазі «Біофлорин» нами було 

проаналізовано кожну стадію технологічного процесу з метою встановлення 

параметрів, що підлягають моніторингу під час упровадження у промислове 

виробництво та при проведенні валідації технологічного процесу (табл. 13).           

    



Таблиця 13 

Критичні параметри виробництва мазі «Біофлорин» 

Стадія 
технологічного 

процесу 
Критичний параметр 

Зважування 
сировини 

Маса компонентів (ваговий метод) 

Приготування кон-
центрату ГЕКД 

Повнота перенесення ГЕКД у реактор 
Частота обертів  мішалки (30 об/хв) 
Повнота розчинення ГЕКД 

Приготування 
гідрофільної фази 

Температура плавлення – 55–60 °С, охолодження до 35°С 
(датчик температури) 
Частота обертів  мішалки (30 об/хв) 
Повнота розплавлення  (органолептично) 

Приготування 
гідрофобної фази 

Температура – 25-30 °С (датчик температури) 
Частота обертів  мішалки (30 об/хв) 
Зовнішній вигляд розчину (органолептично) 

Гомогенізація та 
охолодження мазі 

Режим перемішування: температура (35 °С), оберти мішалки 
турбінної (3000 об/хв) і рамної (30 об/хв), тривалість 
перемішування (не менше 40 хв) 
Якість проміжного продукту (опис, ідентифікація, рН,  
кількісний вміст) на відповідність вимогам МКЯ  

Фасування та 
пакування 

Режим роботи тубонаповнювального автомата (контроль за 
допомогою програмного управління обладнання) 
Температура (25 °С) (датчик температури) з попереднім 
перемішуванням при 30 об/хв протягом 10 хв 
Вага туби з маззю (ваговий метод) 
Відповідність маркування (органолептично) 
Герметичність контейнерів 

 

Стратегія використання лікарських препаратів при лікуванні ран повинна 

бути заснована на відповідності фармакологічних властивостей препаратів 

специфіці патофізіологічною картини кожної фази ранового процесу. Всі 

лікарські препарати, що застосовуються в І фазі ранового процесу повинні мати 

виражену антибактеріальну дію на збудників інфекції та володіти високою 

осмотичної активністю. Даний фактор є додатковим лікувальним фактором, що 

ліквідовують тканинну гіперемію і запальний набряк, усуває явища інтоксикації і 

забезпечує швидке очищення рани від ранового ексудату [4,5,6,30]. 

Однією з умов якнайшвидшого загоєння ран у другій фазі ранового 



процесу є здатність препаратів, що використовуються для місцевого лікування, 

надавати бактерицидну дію, у цілях попередження вторинної інфекції, 

захищати грануляційну тканину від механічних пошкоджень, а також мати 

помірне осмотичний дію і стимулювати зростання грануляцій [6,30]. 

Осмотичну активність мазей оцінювали по ступені адсорбції рідини через 

напівпроникну мембрану в аналізований зразок, через рівні проміжки часу, яку 

визначали по відношенню до початкової маси. Як препарат порівняння 

використовували мазь «Левосин» на ПЕО-основі, яка застосовується в 

лікуванні інфікованих ран у 1 фазі розвитку ранового процесу. 

Результати досліджень (рис. 14) показали, що загальна маса абсорбованої 

води мазями «Біотанін» і «Левосин» становить 322% і 334% відповідно, що 

забезпечує рівень осмотичної дії, необхідний для мазей, що застосовуються в 

терапії ран у першій фазі ранового процесу. 

 
Рис. 14. Кінетика абсорбції води маззю «Біотанін» і «Біофлорин» 

 

Рівень осмотичної активності мазі «Біофлорин» становить близько 150 %, 

що доводить її помірну осмотичну активність. Також необхідно зазначити, що 

абсорбція води маззю проходить рівномірно і пролонговано.  

З метою визначення показників якості мазей «Біотанін» і «Біофлорин» 

були проведені фізико-хімічні дослідження. При розробці методики кількісного 

визначення ГЕКД у мазях за основу було взято розроблену нами методику 



кількісного визначення танінів методом абсорбційної спектрофотометрії, яка 

наведена в МКЯ на ГЕКД. 

Оптичну густину випробовуваних розчинів та розчину стандарту 

вимірювали при довжині хвилі (760 ± 2 нм). Спектр поглинання розчину мазі 

«Біофлорин» та розчину ГЕКД наведений на рис. 15.  

 
Рис. 15. Спектр поглинання: 1 – розчину ГЕКД; 2 – випробовуваного 

розчину мазі «Біофлорин» 

У процесі розробки методики нами було розроблено процедуру 

пробопідготовки, яка забезпечила повне вилучення танінів з проби і дозволила 

надійно розділити активні компоненти мазей у ході кількісної оцінки їх вмісту. 

Нами була проведена валідація методики кількісного визначення танінів на 

модельних сумішах, які за складом допоміжних речовин відповідали препарату. 

У зв’язку з однаковим вмістом ГЕКД у мазях «Біотанін» і «Біофлорин», 

однотипністю гідрофільної основи та розробленою специфічною 

пробопідготовкою розроблена методика кількісного визначення танінів ГЕКД 

внесена до МКЯ обох мазей.  

Ідентифікацію соку каланхое в мазі «Біотанін»  запропоновано визначати 

методом тонкошарової хроматографії в системі розчинників: 96 % спирт Р – 

розчин аміаку концентрований Р – вода Р (50 : 15 : 2,5). Як стандартний зразок 



використовували розчин кислоти яблучної. Кількісний вміст органічних кислот 

соку каланхое в перерахунку на кислоту яблучну проводили титриметричним 

методом. Кількісний вміст ефірної олії коріандру в мазі «Біофлорин» визначали 

методом ГХ. Проведена валідація розроблених методик. 

На підставі проведених досліджень нами було розроблено проекти МКЯ на 

мазі «Біотанін» і «Біофлорин». Вивчено та доведено стабільність мазей за 

такими показниками: «Опис», «Ідентифікація», «рН», «Однорідність», «Маса 

вмісту упаковки», «Мікробіологічна чистота», «Кількісне визначення» за умови 

зберігання при температурі 8-15 °С.  

Фармакологічними дослідженнями, проведеними на базі ЦНДЛ та кафедри 

патологічної фізіології НФаУ доведено антимікробну та протизапальну 

активність мазі «Біотанін» і репаративну, антимікробну і протизапальну 

активність мазі «Біофлорин». Результати вивчення підгострої та хронічної 

токсичності мазей  показали відсутність будь-якого токсичного впливу 

препаратів на функції життєво важливих органів і систем організму дослідних 

тварин. 

Таким чином, на підставі комплексу досліджень розроблено ГЕКД та 

запропоновано стратегію застосування розроблених  препаратів на основі ГЕКД 

для комплексного лікування ранового процесу. 

Отримані результати досліджень увійшли до методичних рекомендацій 

«Фітотерапія ран, опіків, запальних захворювань шкіри», які впроваджені в 

роботу ряду аптек та медичних закладів. 

Висновки 

За результатами проведених досліджень та аналізу даних наукової 

літератури обґрунтовано доцільність застосування кори дуба як сировини при 

створенні лікарських препаратів для лікування ран різної етіології.  

На підставі теоретичних та експериментальних досліджень гармонізовано 

вимоги національної законодавчої бази на кору дуба з вимогами ЄФ. Визначено 

показники якості кори дуба та розроблено методики їх контролю. Розроблено та 

внесено у ДФУ монографію «Дуба кора».  



Проведені дослідження щодо фармацевтичної розробки субстанції 

рослинного походження – ГЕКД, що володіє протизапальними, 

мембраностабілізувальними та антимікробними властивостями. 

Експериментально обґрунтовано доцільність застосування методу вакуум-

фільтраційної екстракції при отриманні ГЕКД, що дозволило підвищити 

ефективність екстракції до 90-95%. Визначено критичні параметри 

виробництва, розроблено промислову технологію ГЕКД.  

На підставі фізико-хімічних, технологічних, фармакологічних і 

мікробіологічних досліджень теоретично та експериментально обґрунтовано 

склад мазей «Біотанін», «Біофлорин», призначених для лікування ранового 

процесу, запальних захворювань шкіри, опіків середнього ступеня 

Біофармацевтичними дослідженнями доведено, що обраний склад мазей 

забезпечує необхідний рівень осмотичної активності для препаратів, що 

застосовуються у І фазі (мазь «Біотанін») та у ІІ фазі (мазь «Біофлорин») 

ранового процесу. 

На підставі комплексу фізико-хімічних і реологічних досліджень 

теоретично та експериментально обґрунтовано промислові технології мазей.  

Фармакологічними та мікробіологічними дослідженнями встановлено 

антимікробну, протизапальну активність мазей «Біотанін» і «Біофлорин» 
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