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офіційного опонента, доктора фармацевтичних наук, професора Омельянчик 

Людмили Олександрівни на дисертаційну роботу

Акопян Ріми Романосівни на тему: «Розробка технології та методів аналізу нових 

офтальмологічних лікарських засобів на основі 1,2,4 -  триазолу», поданої до 

спеціалізованої Вченої ради ДФ 17.600.042 Запорізького державного медичного 

університету МОЗ України з правом до розгляду та проведення разового захисту на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Актуальність теми дисертації. Дисертаційна робота Акопян Ріми 

Романосівни на тему: «Розробка технології та методів аналізу нових офтальмологічних 

лікарських засобів на основі 1,2,4 -  триазолу», присвячена одній з важливих проблем 

фармації та медицини -  цілеспрямованому пошуку нових офтальмологічних лікарських 

засобів з протизапальною, ранозагоювальною та репаративною активністю на основі 1,2,4 

-  триазолу.

Проаналізувавши літературні дані щодо лікування опіків очей і катаракти, 

дисертантом встановлено, що фармацевтичний ринок України складається з незначного 

асортименту очних крапель, які переважно іноземного виробництва. Тому доцільним є 

розширення асортименту лікарських засобів вітчизняного виробництва, а саме очних 

крапель із ранозагоювальною, репаративною, протизапальною та місцево-анестезуючою 

діями, з метою покращення лікувального ефекту та економічності лікування, що 

підтверджує актуальність цієї дисертаційної роботи.

Зв'язок роботиз науковими програмами
Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідної роботи Запорізького 

державного медичного університету«Розробка технології та методів аналізу нових 

офтальмологічних лікарських засобів на основі 1,2,4-триазолу». Дисертантом особисто 

розроблено технологію та методи аналізу нових офтальмологічних лікарських засобів на 

основі 1,2,4-триазолу.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.
Достовірність одержаних автором результатів не викликає сумніву, тому що для їх 

інтерпретації дисертантом використано сучасний пакет фізико-хімічних методів аналізу,



загальноприйняті і коректні підходи до встановлення фармакологічних властивостей 

очних крапель «Ангіолін» та статистична обробка даних.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертаційній 

роботі, базуються на експериментальному матеріалі і логічно витікають з отриманих 

результатів. Висновки за окремими розділами та загальні є науково обґрунтованими, 

викладені автором чітко та коректно.

Вважаю, що поставлені в роботі завдання реалізовані повного мірою і на високому 

науковому рівні.

Дисертант при виконанні та написанні дисертаційної роботи дотримувався 
принципів академічної доброчесності.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи не 

викликає сумнівів, так як у процесі її виконання вперше обґрунтовано та створено новий 

офтальмологічний лікарський засіб з протизапльною, ранозагоювальною та репаративною 

активністю, розроблено його склад, технологію та методи стандартизації, визначені його 

фармакологічні характеристики.

Вперше в ході експериментальних досліджень розроблено склад очних крапель 

«Ангіолін» на основі діючої речовини (8)-2,6-діаміногексанової кислоти З-метил-1,2,4- 

триазоліл-5-тіоацетату, досліджено фізико-хімічні властивості діючої речовини 

«Ангіоліну», здійснено вибір раціональних допоміжних речовин, які забезпечують 

відповідність всім фармако-технологічним вимогам, вказаних в ДФУ, запропоновано 

оптимальний склад очних крапель «Ангіолін», науково обгрунтовано технологію їх 

виготовлення, розроблено технологічну схему виробництва очних крапель відповідним 

методом, яка була апробована в лабораторних умовах на заводі АТ «Лекхім».

Вперше розроблені раціональні методики стандартизації очних крапель «Ангіолін» 

та на підставі комплексу доклінічних досліджень визначені фармакологічні 

характеристики отриманого лікарського засобу.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.
Теоретичне значення отриманих дисертантом результатів полягає в тому, що у 

роботі представлено та науково обгрунтовано розробку нових офтальмологічних 

лікарських засобів на основі 1,2,4, - триазолу, які можуть бути застосовані при розробці 

технології та методів аналізу нових офтальмологічних лікарських засобів, до складу яких 

будуть входити похідні вищезазначеного гетероциклу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вперше розроблено 

та стандартизовано новий лікарський засіб «Ангіолін» у вигляді очних крапель.
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Технологічну схему отримання очних крапель було апробовано дисертантом в 

лабораторних умовах на заводі АТ «Лекхім» (акт апробації від 20.05.2021 р).

Розроблену методику стандартизації ((Б) -2,6-диаміногексанової кислоти 3-метил- 

1,2,4-триазоліл-5-тіоацетату) в очних краплях «Ангіолін» методом спектрофотометрії, 

було апробовано в лабораторних умовах на заводі ДП «Завод хімічних реактивів»(від 

13.05.2021р).

Розроблено та апробовано методику кількісного визначення очних крапель 

«Ангіолін» методом ВЕРХ на заводі АТ «Лекхім-Харків» (акт апробації від 18.05.2021р). 

Розроблені очні краплі «Ангіолін» включені до перспективного плану розвитку 

підприємтсва на 2022-2023 р.

Результати роботи впроваджено в науковий і освітній процеси ряду кафедр 

закладів вищої освіти України.

Повнота викладення матеріалів дослідження в опублікованих 

роботах і авторефераті. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць, 

зокрема 4 статті (з них 2 статті у наукових фахових виданнях України та 1. стаття у 

зарубіжному виданні, 1 стаття включена до журналу \УеЬ оґ Бсіпсе), 15 тез доповідей.

Вважаю, що публікації повністю відображають основний зміст дисертаційної 

роботи.

Аналіз дисертаційної роботи. Дисертаційна робота викладена на 184 

сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, огляду літератури, розділів 

експериментальної частини, загальних висновків, додатків і списку використаних джерел. 

Робота ілюстрована 25 таблицями та 28 рисунками. Список використаних джерел містить 

200 найменувань. Обсяг основного тексту дисертації складає 112 сторінок.

У першому розділі «Аналіз медичного застосування лікарських препаратів для 

лікування опіків очей та катаракти. Стан сучасного фармацевтичного ринку (огляд 

літератури)» (17 сторінок) проаналізовано дані наукової літератури щодо проблеми 

поширення опіків очей та катаракти серед населення України, перспективи створення 

нових офтальмологічних лікарських засобів. Проведено аналіз стану сучасного 

фармацевтичного ринку. Обґрунтовано актуальність та перспективи створення нового 

офтальмологічного лікарського засобу на основі похідного 1,2,4-триазолу, а саме: ((8)-2,6- 

діаміногексанової кислоти 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетату, з протизапальною, 

раногозагоювальною та репаративною активністю.

У другому розділі «Характеристика матеріалів та методів дослідження» (10 

сторінок) описано характеристики об’єктів і методів дослідження, наведено матеріали та



обладнання, які були використанні при виконанні експериментальної частини 

дисертаційної роботи.

У третьому розділі «Розробка технології очних крапель «Ангіолін»» (11 сторінок) 

наведено розробку оптимального складу і технології очних крапель «Ангіолін». У цьому 

розділі дисертантом були проведені дослідження з вибору допоміжних речовин з метою 

створення очних крапель «Ангіолін». Досліджено допоміжні речовин, які володіють 

різними фізичними та технологічними властивостями. Для створення очних крапель 

«Ангіолін» використовували наступні допоміжні речовини як: натрію хорид,

метилцелюлоза, та вода очищенна. В ході роботи була проведена експериментальна 

частина визначення осмолярності розчину очних крапель «Ангіолін», підібрана 

оптимальна концентрація допоміжних речовин для виготовлення очних крапель 

«Ангіолін». На підставі проведених досліджень, для коригування осмолярності 

дисертантом був обраний - натрію хлорид в концентрації 0,7%., який створює 

осмолярність препарату рівній 234,3 мосмоль / кг. Розраховане з нього значення 

осмолярності очних крапель становить 302,18 мосмоль / л, що підтверджує правильність 

обраної концентрації натрію хлориду в складі очних крапель. В результаті роботи 

розроблено склад очних крапель «Ангіолін». До складу якого входять: ангіолін 1,0 

пнатрію хлорид 0,7 г; метилцелюлози 0,5 г;води очищенної 100,00 мл.

В цьому розділі також наведені результати мікробіологічного дослідження чистоти 

очних крапель «Ангіолін», згідно вимог Державної Фармакопеї України (ДФУ другого 

видання), двома методами -  глибинним та поверхневим. За результатами дослідження 

встановлено, що зростання колоній мікроорганізмів не виявлено.

Розділ закінчується висновками.

У четвертому розділі «Розробка методик стандартизації очних крапель 

«Ангіолін»» (62 сторінки) наведені результати досліджень з розробки сучасних методів 

стандартизації діючої речовини та допоміжних речовин сучасними високоточними 

методами. Було розроблено методику стандартизації очних крапель «Ангіолін» методом 

спектрофотометрії. Для проведення кількісного визначення спектрофотометричним 

методом використовували сертифіковану субстанцію ангіоліну (виробник: Державне 

підприємство «Завод хімічних реактивів» Науково-технологічного комплексу 

«Інститутмонокристалів» НАН України, серія 2451117). За основу був взятий 

модифікований спектрофотометричний метод аналізу субстанції ангіоліну.

Для підтвердження достовірності методики спектрофотометричного дослідження 

було здійснено аналіз 6-ти дерій очних крапель «Ангіолін» ((Б)-2,6-діаміногексанова
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кислота 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат). Для кожного розчину було знято спектри 

поглинання в діапазоні 200-300 нм.

Так як до складу очних крапель «Ангіолін» входить допоміжна речовина натрію 

хлорид автором було запропоновано та проведено кількісне визначення методом 

аргентометрії, а саме методом Фольгарда (метод зворотного титрування).

Враховуючи фізико-хімічні властивості діючої речовини, для виконання 

поставленої мети автором обрано метод ВЕРХ.

Далі дисертантом була проведена валідація розроблених методик очних крапель 

«Ангіолін» за такими показниками: специфічність, лінійність, діапазон застосування, 

прецизійність, правильність, робасність та прецизійність. Тому саме за цими 

валідаційними характеристиками автор аналізував методики стандартизації, а саме: 

методом спектрофотометрії, методом Фольгарда та високоефективної рідинної 

хроматографії очних крапель «Ангіолін». Дорадно відзначити, що після проведення 

валідації розроблених методик визначення кількісного вмісту діючої та допоміжної 

речовини в очних краплях «Ангіолін», всі показники відповідали вимогам ДФУ.

В ході роботи розроблена специфікація на очні краплі «Ангіолін», а також 

методика якісного та кількісного визначення діючої та допоміжної речовин в очних 

краплях методом ВЕРХ. Розроблено проект МКЯ на очні краплі «Ангіолін». Розроблено 

методику кількісного визначення діючої речовини в очних краплях методом ВЕРХ, яку 

апробовано та впроваджено у систему якості АТ «Лекхім-Харків».

Також було проведено дослідження стабільності очних крапель «Ангіолін» для 

визначення терміну придатності та умов зберігання.

Четвертий розділ закінчується висновками.

У розділі п’ять «Дослідження фармакологічної активності очних крапель 

«Ангіолін»» (12 сторінок) наведено дослідження фармакологічної активності очних 

крапель «Ангіолін», які проводили на базі НМЛЦ (керівник, професор Абрамов А. В.), а 

також на кафедрі фармакології та медичної рецептури ЗДМУ (завідувач кафедри, 

професор Бєленічев І. Ф.). На підставі комплексу біологічних досліджень визначено 

фармакологічні характеристики очних крапель. Досліджена експериментальна оцінка 

специфічної активності нової лікарської форми ангіоліну при моделюванні катаракти. 

Було вивченно ефективність 1% очних крапель Ангіолін в умовах моделювання 

катаракти.

Було досліджено фармакологічну активність очних крапель «Ангіолін» при 

хімічному моделюванні опіків очей. Встановлено, що очні краплі Ангіолін в 

концентраціях: 1%, 1,5%, 2%, 2,5% виявляють практично однакову фармакологічну
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активність, а найбільш ефективними виявилися 1% очні краплі Ангіолін, що дає 

можливість подальшого їх вивчення. За результатами дослідження встановлено, що очні 

краплі Ангіолін проявляють високу протизапальну, ранозагоювальну, репаративну 

активність при лікуванні катаракти та опіків очей.

Розділ закінчується висновками. Далі дисертант наводить загальні висновки.

Особистий внесок здобувана.
Дисертація є самостійно виконаним дослідженням автора. Спільно з науковим 

керівником визначені тема і завдання та складена програма дисертаційного дослідження. 

Дисертантом особисто виконаний патентно-інформаційний пошук, проаналізована 

наукова література за темою дослідження, самостійно виконана експериментальна 

частина, проведені систематизація і статичний аналіз отриманих результатів, самостійно 

проаналізовано та узагальнено результати фізико-хімічних методів аналізу речовин. 

Дисертантом самостійно написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки і 

рекомендації, що захищаються.

Персональний внесок в усіх опублікованих працях зі співавторами (І. А. Мазур, Л.

І. Кучеренко, І. Ф. Бєленічев, О. О. Портна, 3. Б. Моряк, Хромильова О.В., Скорина Д.Ю., 

І.В. Павлюк, Г.І. Ткаченко,) наведено за текстом дисертації, також в авторефераті у списку 

фахових публікацій.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.
Розроблені автором раціональні методики стандартизації очних крапель «Ангіолін» 

можуть бути впроваджені у практику дослідних та контролюючих (на підприємствах) 

лабораторій, у підготовці студентів фармацевтичних закладів освіти та на етапах 

післядипломного навчання провізорів і спеціалістів фармацевтичної промисловості, а 

також у практичній фармації.

Загальна оцінка роботи є беззаперечно позитивною. Високо оцінюючи 

експериментальний рівень дисертаційної роботи, слід, проте, відмітити деякі 

зауваження, пропозиції та поставити запитання:

1. У 2 розділі в дисертації не повністю охарактеризовано діючу речовину, а саме 

шляхи попадання технологічних домішок в субстанцію ангіолін та методи 

стандартизації діючої речовини ангіоліну.

2. Навіщо було розробляти та валідувати три методики кількісного визначення очних 

крапель, якщо можна будр використати один спектрофотометричний метод.

3. В списку літературних джерел зустрічається застаріла література.
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4. Який, на вашу думку, механізм терапевтичної дії очних крапель «Ангіолін»?

5. Чому саме в якості допоміжної речовини ви обрали метилцелюлозу, якщо є багато 

поверхнево-активних речовин?

6. Чи розраховували Ви собівартість і відпускну ціну вашого лікарського засобу в 

роздрібній мережі?

7. У тексті зустрічаються орфографічні та граматичні помилки, русизми та 

неточності.

Проте, викладенні зауваження і пропозиції мають рекомендаційний характер і не 

впливають на загальну позитивну оцінку виконаних досліджень.

Висновок
За результати аналізу дисертаційної роботи Акопян Ріми Романосівни за темою 

«Розробка технології та методів аналізу нових офтальмологічних лікарських засобів на 

основі 1,2,4 - триазолу», наукових публікацій, в яких висвітлені основні її положення, 

можна зробити висновок, що за обсягом проведених досліджень, актуальністю, науковою 

новизною, практичною значимістю, ступенем обґрунтованості наукових положень та 

висновків відповідає вимогам п.10, 11 «Тимчасового порядку присудження ступеня 

доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінета Міністрів України від 06.03.2019 

р. № 167 (зі змінами, внесеними Постановами КМУ № 979 від 21.10.2020 р та № 608 від 

09.06.21 р) щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а її автор 

Акопян Ріма Романосівна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, галузь знань 22 -  Охорона здоров'я.
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