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офiцiйного опонента Георгiянц BiKTopii Акопiвни на

дисертацiю Акопян Рiми Романосiвни <<Розробка технологii та
методiв аналiзу нових офтальмологiчних лiкарських засобiв на
ocHoBi \,2,4 - три€lзолу) подану на здобуття ступеня доктора

фiлософii у галузi знанъ 22 Охорона здоров'я за спецiальнiстю
226 <<Фармацiя, промислова фармацiя>

Актуальнiсть теми. Одним з напрямкiв розробки та впровадження у
виробництво та медичну практику нових ефективних лiкарських засобiв е

створення препаратiв на ocHoBi оригiнальних субстанцiй. Такий напрямок е

досить ксштовним, бо в якостi дiючоТ речовини використовуетъся оригiнальна
молекула. I цеЙ напрямок створення нових вiтчизняних лiкарських засобiв е

частиною, прийнятою для виконання ЩержавноТ цiльовоi програми <<Розвиток

iмпортозамiнних виробництв в УкраiЪi та замiщення iмпортованих лiкарських
засобiв вiтчизняними) у тому числi бiотехнологiчними препаратами та
вакцинами на 201 l -202I роки).

Лiкарськi засоби дJuI застосування в офтальмологiТ - серед тих, для яких
необхiдним та своечасним е cTBopeHHrI нових засобiв вiтчизняного
виробництва на ocHoBi оригiнальних субстанцiй, що дозволяе розширити
асортимент офтальмологiчних _пiкарських засобiв iз ранозагоювальною,
репаративною, протизапальною, та мiсцево-анестезуючою дiями, з метою
покращення лiкувального ефекту та економiчностi лiкування.

Саме це робить дисертацiйну роботу Акопян Р.Р. свосчасною та

актуzLльною. Запланована в роботi фармацевтична розробка очних крапель з

ангiолiном € сучасним способом реалiзашiТ поставленоТ мети.

Щисертачiйну роботу виконано в рамках науково-дослiдноТ роботи
Запорiзького державного медичного унiверситету <Пошук бiологiчно
активних речовин в ряду азагетероциклiв та розробка оригiнальних i
комбiнованих лiкарських препаратiв }Ib держреестрацii 0118U004257>>, TepMiH

виконанн я 20 |8 -2022 рр.
Сryпiнь обГрунтованостi наукових положень, висновкiв та

рекомендацiй.
Щисертантом в роботi сформульованi ocHoBHi положення, висновки i

рекомендацii, якi базуються на достатнiй кiлькостi дослiджень з технологiТ,

розробки методик стандартизацii, фiзико-хiмiчних (спектрофотометрiя,

високоефективна рiдинна хроматографiя),га фармакологiчних дослiджень
(вивчення ранозагоювальноi, протизапальноТ, репаративноi протимiкробноi
активностi), методiв математичноТ статистики. Розробка ycix наведених в



дисертацiТ мнтодик супроводжусться валiдацiйними дослiдженнями, що
обективно пiдтверджують коректнiстъ наведених методик.

,Щостовiрнiсть первинних матерiалiв кандидатськоТ дисертацiТ
перевiрена комiсiею, яка була створена наказом ректора Запорiзъкого

державного медичного унiверситету J\b 79 вiд 07.|0.2020 року <Про склад

KoMiciT з перевiрки первинноТ науково-дослiдноi документацiТ ЗДМУ>, у
складi: головуючий, - д.мед.н., професор Усачова О. В.; секретар - д.б.н.,

професор Павлов С. В.; л.фарм.н., професор Васюк С. О. (фармацевтичний

напрямок); головний метролог Марченко С. М. Bci документи оформленi

згiдно з нормативними вимогами, результати дослiджень обробленi сучасними

статистичними методами аналiзу на персональному комп'ютерi. Первинна

документацiя за обсягоп,т та характером дослiджень повнiстю вiдповiдас

даним, наведеним в дисертацiйнiй роботi.
Новизна дисертацiйних дослiджень. ,Щисертантом розроблено

оригiнальний офтальшлологiчний лiкарськiй засiб у виглядi очних крапелъ на

ocHoBi iновацiйного АФI ангiоriнr, - (S)-2,6-дiамiногексановоТ кислоти 3-

метил- 1,2,4-триазолiл - 5 -тiоацетатr,

Щля очних крапель <Ангiо;liн)) дисертантом обгрунтованi та розробленi
методики аналiзу, складено про€кт \,1етодик контролю якостi (N4КЯ) Та

визначено специфiчнiсть дiТ i безпеки.

Теоретичне та практичне значення результатiв дослiдження.

fiисертантом обrрунтовано перспективи застосування препаратiв,

розроблених на ocHoBi (S)-2,6-лiаьtiногексановоТ кислоти 3-п,tетtlл-1,2,4-

триазолiл-5-тiоацетату. Прове,rено ко\Iплекс дослiджень д_тrя обГрунтчвання

оптимального складу дiючих та допомilкних речовин в очних крапляХ

<Ангiолiн>. Розроблено технологiю та складено схему технологiчного процесу

виробництва очних крапель кАнгiолiн), яку було апробовано в лабораторних

умовах на заводi АТ <<Лекхiм>> (акт впровадження вiд 20.05.202rф. Розроблено

методики аналiзу для нового офтальмологi.tного лiкарського засобУ,

ilроведено валiдацiю методик кiлькiсного BMicTy АФI (ангiолiн) та допоN,{iжноТ

речовини (натрiю хлорид) в лiкарському засобi, розроблено специфiкаriiю та

проект методик контролю якостi на отриманi очнi краплi Розроблену методикУ

((S)-2,6-дiамiногексановоТ З -метил- 1,2,4 -триазолiл- 5 -стандартизац11 ((S.)-Z,о-дlамlногексаново1 кислоти J-метил- I,Z,+-трисlзолlл-)-

тiоацетату) в очних краплях <Ангiолiн> методом спектрофотометрii бУлО

апробовано в лабораторних умовах на заводi Ш <Завод хiмiчних реактивiв>>

(вiд 1З.05.2021р). Розроблену методику кiлъкiсного визначення очних крапель

<<Ангiолiн) методом ВЕРХ апробовано на заводi АТ <Лекхiм-Харкiв>> (акт

апробацiТ вiд 18.05.2021р). Здiйснено комплекснi доклiнiчнi дослiдження



репаративну, ранозагоюв€Lльну дiю очних крапель

моделюваннi катаракти та хiмiчного опiку очей.

<Ангiолiн> при

Розробленi очнi краплi Ангiолiн включенi до перспективного плану

розвитку АТ <Лекхiм-Харкiв>> на 2022-202З р.
Результати наукових дослiджень впровадженнi в науково-педагогlчн1

процеси кафедри деяких вишiв.

Повнота викладу основних результатiв дисертацii в наукових

фахових виданнях. Високий piBeHb та новизна експериментЕuIьних

дослiдженъ, наведених у дисертацiйнiй роботi, пiдтверджуеться i piBHeM

наукових публiкацiй. Опублiковано 19 наукових робiт, у тому числi 4 HayKoBi

cTaTTi, з яких 3 cTaTTi у наукових фахових виданнях Украiни (1 у виданнi

категорii А, що входить до бази Web of Science), 1 стаття у зарубiжному
виданнi. KpiM того, результати дослiджень представленi науковiй спiльнот,i на

наукових заходах, шо вiдобра/кають 15 тез доповiдей.
Зауваження lцодо змiсту i оформлення дисертацii, завершеностi в

дисертацiТ в цiлому.
fiисертацiя складасться з анотацiй, вступу, п'яти роздiлiв, списку

використаних джерел та до.fаткiв. Загальний обсяг становить 184 cTopiHoK

машинописного текст\,. обсяг основного тексту - 112 cTopiHoK, мiстить 25

таблиць та 28 рисункiв.
Перu,tuil розdiл (ог;rя,l лiтератури) дисертант присвятиха аналiзу

науковоi лiтератури шодо проблеrtи поширення опiкiв очей та катаракти серед

населення УкраТни, перспектив створе}{ня нових офтальмологiчних лiкарських

засобiв. f,исертант провела аналiз сучасного фармацевтичного ринку
офтальмологiчних лiкарських засобiв, чiтко обrрунтувала актуальнiсть та

перспективи створення нового офтальмологiчного лiкарського засобу на

ocHoBi оригiнальноI субстанцiТ ((S)-2,6-дiамiногексановоi кислоти 3-метил-

|,2,4 -триазолiл- 5 -тiоацетату.

Розdiл 2 <Характеристика платерiалiв та методiв дослiдження))
присвячено опису характеристик об'сктiв i методiв дослiдження, наведено

матерiали та обладнання, якi були використаннi при виконаннi

ексrrериi\{ентzlпьноТ частини дисертацiйноi роботи.
Розdiл 3 Акопян Р.Р. присвятила розробцi оптимаJIьного складу i

технологii очних крапелъ <<Ангiолiн: визначено осмолялънiсть розчину очних

крапель <Ангiолiн> рiзних складiв, пiдiбрано оптимыIьну концентрацiю

догtомiжних речовин для ik виготовлення, обrрунтовано оптимаJIьний склад

очних крапель <<Ангiолiн: ангiолiну 1,0 г; натрiю хлориду 0,7 г; метилцелюлози

0,5 г; води очищеноТ 100,00 мл та складено технологiчну схему Тх виробництва.

Згiдно з вимогами .ЩержавноТ ФармакопеТ УкраТни (ДФУ 2 видання)



дисертантом проведено мiкробiологiчнi дослiдження отриманих очних

краrrель кАнгiолiю) двома методами * глибинним та поверхневим.

У розdiлi 4 наводяться резуlrьтати вивчення вже iснуючих методи аналiзу

субстанцiТ Ангiолiну, а також експериментальнi данi щодо розробки та

валiдацii методик стандартизацiТ дiючоТ речовини в очних краплях методами

спектрофотометрiТ та високоефективноI рiдинноi хромато|рафii. Розроблено

та валiдовано методику кiлькiсного визначення допомiжноi речовини (натрiЮ

хлориду) в очних краплях методом аргентометрiТ.

Щисертантом за консультативноi пiдтримки завiдувача кафедри

фармакологii та медичноi рецептури ЗДМУ професора Белснiчева I.Ф,

проведено дослiдження фармакологiчноI активностi очних крапель <Ангiолiн>

при хiмiчному моделюваннi опiкiв очей тварин. Встановлено, Iцо очнi краплi

Днгiолiн в концентрацiях: |ОА, |,5Оh,2ОА,2,5О^ виявляють практично однакову

фармакологiчну активнiсть, а найбiльш ефективними виявилися 1% очНi

краплi Ангiолiн. Результати дослiджень вiдображеноу розdiлi 5.

Щисертацiя добре спланована, логiчно викJIадена грамотною науковоЮ

мовою, оформлена вiдповiдно до актуальних вимог.

не наведено методику приготування

З. В дисертацiТ автором не наводиться

ангiолiну та метилцелюлози на

визначення натрiю хлорид-у.

При аналiзi дисертацiйноТ роботи виникли деякi заyваження:

1 . Щисертантом проведено \Iаркетинговi дослiдження ринку лiкарських

препаратiв для лiкчвання опiкiв очей та катаракти, результати якИХ

наведено в оглядовiй частинi дисертацiТ (розлiл 1). На мiй погляд це

с власним дослiдя<енняNl дисертанта i мае бути наведено в основнiй

частинi роботи. HaTor.ticTb в оглядi лiтератури доцiльно було б

розглянути ocHoBHi АФI з хirлiчноТ точки зору.

При викладеннi резуrьтатiв валiдацiйних дослiджень для

спектрофотометричного та хроматографiчного шлетодiв дисертантоЬi

2.

розчинiв плацебо.

дослiдження можливого впливу

результати титриметричного

4. В роботi зустрiчаються орфографiчнi та друкарськi помилки та деякi
термiнологiчнi неточностi, наприклад - тiооцтова кислота (треба

меркаптооцтова), визначення субстанцiТ ангiолiну в очних краплях

(треба АФI ангiолiну), морфолiнiю тiоцетат (морфолiнiю тiазотат),

методика валiдацiйних досJIiджень (методика пробогriдготовки або

tIриготування розчинiв). Кiлькiстъ рисункiв можна було б зменшити

поеднанням або перенесенням ix в додатки (наприклад, табл. 4.З,рис.

4.|8-4.28), в наявностi дублювання формул (наприклад,4,2 та 4-I2).

так1.Щля обговорення в ходi науковоI дискусii виникли запитання:



1. На с. 65 дисертант пише, rцо заст()сував модифiковану методику визначення
ангiолiну. Яка методика була модцrфiкована i в чому полягас суть iT

модифiкацiТ?

2. Чи проводились додатковi дослiдження щодо можливостi iдентифiкацiТ
ангiолiну у даному складi очних крапель?
3. Чи дослiджували Ви можливiсть одночасного визначення кiлькiсного BMicTy
ангiолiну та супутнiх домiшок в очних краплях з використанням методу
вЕрх?

Наведенi зауваження та запитання с дискусiйними та не впливають на
позитивну оцiнку рецензованоТ роботи.

Висновок
За результати аныIiзу дисертацiйноi роботи Акопян Рiми Романосiвни

кРозробка технологiI та методiв аналiзу нових офтальмологiчних лiкарських
засобiв на ocнoвi 1,2,4-триазолу)), наукових публiкацiй. в яких висвiтлtенi

ocHoBHi iT положення, можна зробити висновок, що за обсягом 1lрOведених

дослiджень, актуацьнiстю, науковою новизною, практичною значимiстю,
ступенем обГрунтованостi наукових положень та висновкiв вiдповiдае
ВI{МоГаМ <Тимчасового порядку присудження ступеня доктора фiлосоФii>l,
затвердженого Постановою Кабiнету N,{iHicTpiB УкраТни вiд 06.0З.20i9 р. "Yч

i 67 (зi змiнами, внесеними Постановами KN4Y ЛЬ 979 вiд 21 . l В.2020 та ЛЪ б08
вiд 09.0б.21) щодо дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора
фiлософiТ, а iT автор Акопян PiMa Рошtаносiвна заслуговус на присуд}кеЕня
ступеня доктора фiлософiТ за спецiальнiстю 226 Фармацiя, проп4ислова

фармашiя, галузь знань 2? Охорона здоров'я.
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