
О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних

АПТЕЧНА
ТЕХНОЛОГІЯ

ЛІКІВ

А
ПТЕЧНА

 ТЕХНО
Л
О
ГІЯ Л

ІКІВ



Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів 

Аптечна
технологія

ліків

О. і. тихонов,   т. г. ярних

Видання п’яте 

�� ��������� �������� �������� ����� 
����	 
� ������ ����	 � ������	, ��������� 
��,  

��������� �. �. �	������

Вінниця
Нова Книга

2019

міністерство охорони здоров’я
Національний фармацевтичний університет





Загальні питання 
технології ліків

Частина перша



Сучасне лікознавство в той же час поділяється на 
два самостійних розділи: фарма кологію, яка вивчає 
дію лікарських речовин на організм, та фармацію .

Слово “фармація” походить від давньоєгипет-
ського слова “фармакі”, що означає “той, що дарує 
видужання і безпеку”, чи від грецького слова “фар-
макон” – ліки .

Фармація  – це комплекс наук (технологія ліків, 
фармацевтична хімія, фармакогно зія, організація 
й  економіка фармації, менеджмент і  маркетинг), 
які вивчають питання, що стосуються лікознавства, 
а саме:

1. Синтез і аналіз лікарських засобів.
2. Розробка нових теорій і  методів виготовлення 

лікарських форм.
3. Вивчення природних ресурсів рослинного, тва-

ринного, мінерального походження і переробка 
їх у лікарські препарати.

4. Розробка нових машин і  апаратів, засобів малої 
механізації і модернізація вже існуючих для про-
мислового й аптечного виробництва ліків.

5. Контроль якості, зберігання і відпуск лікарських 
препаратів.

6. Вивчення питань планування, організації та  уп-
равління фармацевтичною справою, менедж-
менту, маркетингу.

7. Удосконалення навчально-методичної роботи 
фармацевтичних навчальних за кладів і підготов-
ка висококваліфікованих кадрів.

Сучасна фармацевтична наука повинна виперед-
жати практику, відкриваючи нові шляхи удоскона-
лення лікарського забезпечення населення України .

РОЗДіЛ 1

тЕХНОЛОгія ЛіКіВ  
яК НАУКОВА ДИсцИПЛіНА

Галузь охорони здоров’я, яка займається всебічним вивченням лікарських засобів, називається лікознав-
ством, тобто наукою про ліки . Вона охоплює ряд наукових галу зей і дисциплін .

Значення фармації для охорони здоров’я насе-
лення визначається тією роллю ліків, яку вони віді-
грають у сучасній системі лікувально-профілактич-
них заходів .

І . П . Павлов ще в 1895 р . відзначав, що ліки є “уні-
версальною зброєю лікаря”, і надавав величезного 
значення їх вивченню1 .

Стає очевидним, що широке застосування ліку-
вально-профілактичних заходів (фізіо терапія, рент-
генотерапія, гідротерапія і  т . п .) жодною мірою не 
знижує значення цінності ліків, тому що поперед-
ження багатьох захворювань і  лікування їх без за-
стосування ліків немислиме . Справді, важко уявити 
собі сучасну хірургію без застосування наркозу, зне-
болюючих або знезаражуючих лікарських засобів . 
Немислима і  серйозна боротьба з  інфекціями без 
застосування сульфаніламідів, антибіотиків та де-
зінфікуючих засобів .

З появою нових ефективних лікарських засобів 
підвищилася необхідність у  сучасному науковому 
обґрунтуванні способів виготовлення й  удоскона-
лення технології лікарських форм з метою одержан-
ня стабільних лікарських препаратів з оптимальним 
терапевтичним ефектом .

Слово “технологія” походить від грецьких techne – 
майстерність, уміння і logos – наука, навчання . У до-
слівному перекладі “технологія ліків” означає “на-
вчання про вміння готувати ліки” .

За визначенням енциклопедичного тлумачного 
словника фармацевтичних термінів (2014), техно-

1 Павлов И. П. Полное собр. трудов. Т. 2, 1951, с. 264.



17Розділ 1 . Технологія ліків як наукова дисципліна 

Технологія ліків – це наука про теоретичні осно-
ви і виробничі процеси переробки лікарських 
засобів у лікарські препарати (ліки) шляхом на-
дання їм визначеної лікарської форми на підставі 
встановлених фізичних, хімічних, механічних та 
інших закономірностей.

логія – це сукупність прийомів і методів одержан-
ня, обробки чи переробки сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів або виробів, що здійснюються 
в  різних галузях виробництва, або наукова дис-
ципліна, яка розробляє та вдосконалює такі при-
йоми і способи . Завдання технології як науки – ви-
явлення фізичних, хімічних, механічних та інших 
закономірностей з  метою визначення і  викорис-
тання на практиці найбільш ефективних і  еконо-
мічних виробничих процесів . Головна мета техно-
логії ліків як наукової дисципліни – пошук науково 
обґрунтованих, технічно досконалих методів пе-
ретворення лікарських засобів у лікарські форми 
і препарати .

Технологія ліків широко використовує дані за-
гальноосвітніх (хімії, фізики, математики), медико-
біологічних (фізіології, фармакології, мікробіології) 
і  фармацевтичних дисциплін (фармакогнозії, фар-
мацевтичної хімії, організації й економіки фармації, 
менеджменту і маркетингу) .

Найтісніше технологія ліків пов’язана з фармацев-
тичними дисциплінами (схема 1) . За визначенням 
професора А . А . Іовського, вона є вершиною фарма-
ції . Технологія ліків як окрема наукова фармацевтич-
на дисципліна в  ході свого становлення пережила 
кілька різних стадій . На початковому етапі розвитку 
вона займалася більше питаннями техні ки виготов-
лення лікарських форм і  називалася “курсом прак-
тичних робіт”, “рецептурною практикою”, “аптечною 
практикою”, “фармацевтичною рецептурою”, “фарма-
цевтичною пропедевтикою” . Застарілу беззмістовну 
назву “фармацевтична пропедевтика” у 1920 р . було 
запропоновано замінити точним терміном “техно-
логія лікарських форм”, і  в 1924  р . рішенням Пер-
шого з’їзду фармацевтів ця назва була остаточно 
закріплена . З 1955 р . її почали називати “технологія 
ліків” . За цей період вона виросла в самостійну про-
відну фармацевтичну дисципліну, що визначає зміст 
практичної діяльності провізора . У США наша наука 
раніше називалася “Теоретична і практична фарма-
ція”, а зараз – “Технологія лікарських форм”; в Англії, 
Франції, Голландії – “Галенова фармація” і “Рецептур-
не мистецтво”, а зараз – “Фармацевтична технологія . 
Галеніка”; в Германії – “Фармацевтична технологія” та 
в Японії – “Технологія ліків” .

Сформовано сучасні умови: принципово нова 
система фармацевтичної освіти, значні досягнення 
фармацевтичної науки (розроблено нові способи 

Схема 1

МІСЦЕ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ

Лікознавство

Фармація

Фармацевтична хіміяТехнологія ліків

аптечного  
виробництва

заводського  
виробництва

Організація і економіка фармації.
Маркетинг і менеджмент у фармації

Фармакогнозія

Фармакологія
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виробництва ліків, нові види лікарських форм), роз-
виток промислової фармації прискорили процес 
диференціації технології ліків на технологію ліків 
аптечного і заводського виробництва .

Заводське (промислове) виробництво є  крупно-
серійним і здійснюється механізо ваними фармацев-
тичними підприємствами (заводами, фабриками) .

Аптечне виробництво займається виготовлен-
ням ліків за індивідуальними прописами, приготу-
ванням внутрішньоаптечних заготовок, фасовки 
і  здійснюється в  умовах аптеки . Воно вирізняється 
великим асортиментом дрібносерійної продукції . 
В умовах аптек готують лікарські препарати, нестій-
кі при зберіганні, і складні, що мають індивідуальне 
дозування .

Аптечне і  заводське виробництво доповнюють 
одне одного, розвиваються й  удосконалюються 
паралельно . Послідовне вивчення курсу технології 
ліків, спочатку аптечної, а потім заводської, показує 
їх тісний взаємозв’язок, послідовність і визначає за-
вдання промислової фармації .

Одним із перших навчальних посібників з техно-
логії лікарських форм були підручники А . І . Обергар-
да (1929) і  С . Г . Ковальова (1930, 1934), С . Ф . Шубіна 
(1942, 1948), І . О . Муравйова (1961), Ю . К . Сандера 
(1967) .

Ряд підручників були написані національними 
мовами: азербайджанською  – Р . К . Алієв (1951), ес-
тонською – Н . Я . Вейдерпас (1964) .

У 1962  р . було видано підручник Г . П . Півненка 
“Аптечна технологiя лiкiв” (україн ською мовою), 
який найповніше відображав курс аптечної техно-
логії ліків з урахуванням досягнень вітчизняної і за-
рубіжної наук .

Нові технологічні методи виготовлення лікар-
ських форм в аптеках були представлені в “Практи-
кумі з аптечної технології ліків” Г . П . Півненка (1964, 
1972) (українською мовою), а  потім у “Керівництві 
до практичних занять з аптечної технології ліків” за 
редакцією Ю . А . Благовидової і В . М . Іванової (1968), 
що кілька разів перевидавалося; у “Керівництві до 
лабораторних занять з  аптечної технології ліків” 
І . М . Перцева, Р . К . Чаговець (1987, 1999) .

Розвиток технології виробництва ліків в  аптеч-
них і  заводських умовах, можливі шляхи подаль-
шого удосконалення й  еволюції окремих лікар-
ських форм і перспективних галенових препаратів 
було представлено в  підручнику І . О . Муравйова 

“Технологія ліків” (1971, 1980), у підручнику за ре-
дакцією Т . С . Кондратьєвої “Технологія лікарських 
форм” (1991) .

У 1995 р . був було видано підручник “Аптечна тех-
нологія ліків” (укр . мовою) за редакцією О . І . Тихонова, 
в якому представлено сучасні дані про теорію і прак-
тику виготовлення ліків в  умовах аптеки, докладно 
освітлено питання біофармації як теоретичної осно-
ви технології ліків . Перевидання цього підручника 
здійснено у  2002 р ., 2004 р ., 2006 р ., 2007 р . україн-
ською і  російською мовами . У  1999  р . за редакцією 
В . І . Чуєшова вийшов підручник “Промислова техно-
логія ліків”, який подає теоретичні основи промисло-
вих процесів, що використовуються при виробництві 
лікарських засобів в  умовах хіміко-фармацевтичних 
заводів, фабрик і  малих підприємств . Перевидання 
цього підручника здійснено у 2012–2013 рр . 

Сучасна наука поставила перед технологією лі-
карських форм ряд зовсім нових до слідницьких 
і практичних завдань, рішення яких дозволить якіс-
но змінити підхід як до питань створення лікарських 
форм, так і до самого лікарського препарату .

Основні з них:
•	 проведення фундаментальних комплексних до-

сліджень в області технології, біофармації і фар-
макокінетики лікарських засобів;

•	 розробка нових видів лікарських форм і удоско-
налення існуючих;

•	 створення пролонгованих лікарських препа-
ратів, а  також лікарських форм, застосовуваних 
у педіатричній і геріатричній практиці;

•	 пошук нових допоміжних речовин, розширення 
асортименту консервантів і  стабі лізаторів для 
ін’єкційних лікарських форм;

•	 використання сучасного пакувального матеріалу;
•	 розширення досліджень з  питань механізації 

й  автоматизації технологічних процесів вироб-
ництва в аптеках.

Завданням технології лікарських форм як на-
вчальної дисципліни є:
•	 навчання студентів діяльності провізора-техно-

лога;
•	 вивчення теоретичних основ, набуття профе-

сійних умінь і навичок виготовлення лікарських 
форм, а  також визначення впливу умов збері-
гання і виду упаковки на стабільність лікарських 
препаратів.
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Завдання, поставлені перед технологією лікар-
ських форм як галуззю фармації, можуть бути виріше-
ні тільки на рівні наукових досліджень, високої квалі-
фікації кадрів і при інтеграції науки з виробництвом .

Основні терміни і поняття  
технології ліків

Термін (terminus – лат . межа, границя) – це слово чи 
словосполучення, що є  точною, однозначною на-
звою певного поняття якої-небудь спеціальної об-
ласті науки, техніки і т . п .

Термінологія має пряме відношення до сутності 
даної науки, з  розвитком якої відбувається пере-
гляд, упорядкування термінів, а  також обмеження 
або повне усунення синонімів . З’являються нові 
терміни для нових понять, у  старі терміни вклада-
ється новий зміст, тобто термінологія піддається сві-
домому втручанню, регулюванню, впорядкуванню, 
уніфікації і стандартизації . Довільне тлумачення на-
укових термінів недопустиме .

Єдиний “Термінологічний словник” було введено 
у дію в 1980 і в 1982 р . У ньому містилися визначення 
основних понять в області лікарських засобів і клініч-

ної фармакології . Сучасна термінологія, у тому числі 
й основні терміни технології лікарських форм, наве-
дені в  Законі України “Про лікарські засоби” (1996), 
ДФУ, чинних нормативних документах МОЗ України, 
а також у галузевій фармацевтичній енциклопедії та 
енциклопедичному словнику фармацевтичних термі-
нів, які були підготовлені до видання науковцями На-
ціонального фармацевтичного університету (НФаУ) 
та фармацевтичною спільнотою України .

Терміни і  їх поняття мають не тільки інформа-
ційне і  юридичне, але й  методологічне значення, 
оскільки чітке визначення дозволяє правильно пла-
нувати і проводити наукові дослідження .

Термінологія технології ліків складається з  назв 
лікарських форм (таблетки, порошки, екстракти 
тощо), визначення технологічних процесів і опера-
цій, машин і  апаратів . У  технологічній термінології 
найчастіше, порівняно з іншими фармацевтичними 
науками, зустрічаються фармакологічні, фармако-
гностичні і фармакохімічні терміни .

Термінами, що позначають базові, основні понят-
тя технології ліків, є: фармакологіч ний засіб, лікар-
ський засіб, лікарська речовина, лікарська форма 
і  лікарський препарат (ліки), взаємозв’язок яких 
представлено на схемі 2 .

Схема 2

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ  
І ТЕРМІНІВ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

Біологічно активна речовина

Лікарська речовина (засіб) Лікарська рослинна сировина

Допоміжна речовинаЛікарська форма

Лікарський препарат

Фасування,
пакування,
маркування

формоутворюча 
стабілізуюча
пролонгуюча
коригуюча 
згущуюча
емульгуюча

Мазі 
Супозиторії 
Таблетки 
Розчин для ін’єкцій
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Фармакологічний засіб – це речовина або суміш 
речовин з установленою фармакологічною ак-
тивністю.

Після одержання позитивних результатів клініч-
них випробувань і  дозволу уповноваженого на те 
органу на медичне застосування вона одержує на-
зву лікарського засобу .

Лікарський засіб – це фармакологічний засіб, до-
зволений уповноваженим на те органом відпо-
відної країни для застосування з метою лікуван-
ня, попередження і діагностики захворювання 
людини чи тварини.

Лікарські засоби представляють значну групу 
найрізноманітніших речовин, що відрізняються за 
своїм зовнішнім виглядом, походженням і складом . 
Вони можуть бути рослинного і  тваринного похо-
дження, органічної і  неорганічної природи, речо-
винами індивідуальними і  складними, мати різний 
агрегатний стан і т . п .

З метою систематизації лікарські засоби, виходя-
чи з їх складу, можна поділити на дві групи:

1. Лікарські речовини.
2. Лікарська рослинна і тваринна сировина (і засо-

би мікробного походження).

Лікарська речовина – це лікарський засіб, який 
являє собою інди відуальну хімічну сполуку чи 
біологічну речовину. 

Вона може бути використана для приготування 
лікарських форм без попередньої обробки . Залеж-
но від специфіки одержання і  методу очищення 
в  умовах виробництва лікарські речовини поділя-
ють на кілька груп .

Хімічні речовини – це індивідуальні хімічні сполуки, а за сво-
їм походженням – продукти синтезу або очищення природних 
речовин. Їх виробляє хімічна промисловість. У  своїй основній 
масі вони призначені для забезпечення потреб різних галу-
зей народного господарства, але багато які з  них одночасно 
є  лікарськими речовинами, наприклад, натрію хлорид, натрію 
сульфат, срібла нітрат, кислота хлористоводнева, натрію гідро-
карбонат, калію перманганат і т. п.

Хіміко-фармацевтичні речовини за своєю природою та-
кож є  індивідуальними хімічними продуктами. Вони виробля-
ються підприємствами хіміко-фармацевтичної промисловості 
і є однією з основних і важливих груп лікарських засобів, у якій 
переважають продукти органічного синтезу, наприклад, суль-

фаніламідні препарати (стрептоцид, норсульфазол та ін.). Хімі-
ко-фармацевтичні речовини  – біологічно активні речовини, 
виділені в чистому вигляді з сировинних матеріалів рослинно-
го і тваринного походження (наприклад, алкалоїди, глікозиди 
тощо).

Вітаміни – можуть існувати у вигляді індивідуальних хі-
мічних сполук (аскорбінова кислота – вітамін С, нікотинова 
кислота – вітамін РР, рибофлавін – вітамін B2), а  також у ви-
гляді екстрактів і  концентратів. Виробляються в основному 
підприємствами спеціалізованої промисловості.

Антибіотики – є продуктами життєдіяльності різних мікро-
організмів. Добувають їх шляхом біологічного синтезу при ви-
рощуванні мікробів у  різних середовищах. Широко відомі ан-
тибіотики пеніцилін, біоміцин, стрептоміцин, граміцидин та ін. 
У  більшості випадків це  –  індивідуальні хімічні сполуки. Деякі 
з них одержують синтетичним (левоміцетин) чи напівсинтетич-
ним способами (метицилін, оксацилін та ін.).

Органотерапевтичні речовини – це складні комплекси біо-
логічно активних гормональних речовин (адреналін). Одержу-
ють їх з  органів і  тканин тваринних організмів. Ряд гормонів 
одержують синтетично (статеві гормони). До цієї групи нале-
жать ферменти (пепсин та ін.). 

Речовини з  рослинної і  тваринної сировини. У  цю групу 
входять ефірні і жирні олії, жири, які одержують з частин рослин 
і тварин. Сюди ж належать численні продукти, що являють со-
бою подрібнені частини рослин і тварин (наприклад, порошок 
бульб салепа, листя наперстянки, корінь алтеї тощо), а також по-
рошки камедів, смол та інші.

Галенові препарати – названі на честь древнього римсько-
го вченого Клавдія Галена. Характеризуються хімічною склад-
ністю. До них відносяться настойки, екстракти, олії, сиропи, 
ароматні води і т.п. У них поряд з діючими речовинами містяться 
і супутні. Особливу підгрупу в галенових препаратах складають 
так звані новогаленові препарати, які також є витяжками (подіб-
но екстрактам і настойкам), але більше звільнені від баластних 
речовин. Є й інші різновиди галенових препаратів (витяжки зі 
свіжих рослин, соки консервовані, згущені тощо).

Імунологічні речовини – це вакцини і сироватки чи неживі 
мікроорганізми, різні антигени й антитіла. Виробляються інсти-
тутами вакцин і сироваток, інститутами епідеміології, мікробіо-
логії та гігієни, а також рядом обласних санітарно-епідеміологіч-
них станцій. Це специфічна група лікарських речовин, стосовно 
яких роль аптечного працівника зводиться тільки до правиль-
ного зберігання і своєчасного відпуску.

Речовини радіоактивних ізотопів  – представляють дуже 
активну групу хіміко-фармацевтичних речовин, що увійшли в лі-
карський каталог. Завдяки ізотопам радіоактивних елементів 
можна використовувати внутрішньоядерну енергію у  вигляді 
променевої енергії для зовнішнього і  внутріпорожнинного 
опромінення. Радіоактивні речовини в  мінімальних дозах за-
стосовуються для ректального і  парентерального введення. 
За допомогою ядерних реакторів отримано препарати радіо-
активного натрію, срібла, йоду, кобальту та інших елементів, які 
випускають у  вигляді різних сполук, наприклад, срібла нітрат 
з радіоактивним сріблом і т. п.

Лікарські речовини за фізичними властивостями 
поділяються на тверді, рідкі, м’які і газоподібні . 

Асортимент лікарських речовин постійно змі-
нюється . Менш ефективні заміняються засобами, 
більш цінними в  терапевтичному чи профілактич-
ному відношенні .
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Лікарська сировина – це природні речовини 
в необробленому вигляді або піддані простій, 
вихідній обробці, що потребують для застосуван-
ня тієї чи іншої переробки або очищення.

Лікарська рослинна сировина  – це рослинна си-
ровина, дозволена уповноваженим на те органом 
у  встановленому порядку для медичного застосу-
вання . До цієї групи належать висушені трави, лис-
тя, квіти, корені, кора та інші органи лікарських рос-
лин . Лікарську рослинну сировину використовують 
в аптеках (для приготування зборів, настоїв і відва-
рів), а також для одержання галенових і новогале-
нових препаратів в умовах серійного виробництва .

До лікарської сировини природного походження 
відносять продукти бджільництва: прополіс, квітко-
вий пилок, бджолина отрута, мед . Вони застосову-
ються для одержання лікарських препаратів в умо-
вах як аптеки, так і хіміко-фармацевтичних підпри-
ємств .

Прополіс (Propoliso – бджолиний клей, замазка, бджолиний 
бальзам, “фундамент”, бджолина чи воскова смола) – темно-сіра 
з зеленуватим відтінком маса, неоднорідна на зламі, зі специфіч-
ним запахом. Практично нерозчинний у воді, ефірі, хлороформі, 
ацетоні. Прополіс містить не менше 25 % суми фенольних спо-
лук (флавоноїди, флавоноли, оксикоричні кислоти, кумарини 
та ін.), не більше 20 % воску і не більше 15 % механічних домішок.

Квітковий пилок (Flower Pollen – обніжжя бджолині) – це чо-
ловічі статеві клітини квіткових рослин, що утворюються в осно-
ві розширеної частини тичинок (у  пиляках), зібрані бджолами 
і сформовані ними в кошичках третьою парою ніг. За зовнішнім 
виглядом – грудочки неправильної форми масою від 5 до 20 мг, 
від ясно-жовтого до темно-коричневого кольору, зі специфічним 
приємним характерним для бджолиних обніж запахом. За бота-
нічним походженням поділяється на однорідну (монофлорну), 
отриману з  одного виду рослин, і  неоднорідну (поліфлорну)  – 
з декількох видів рослин. У складі пилку виявлено близько 250 
найрізноманітніших сполук і речовин (протеїни, вода, амінокис-
лоти, мінеральні речовини, вітаміни та ін.).

Бджолина отрута (Venenum Apisum – секрет, що виробля-
ється в отруйних залозах медоносних бджіл) – сірий з жовтува-
тим чи буруватим відтінком порошок, практично нерозчинний 
у воді. Активність ферментів фосфоліпази А – не менше 100 МО 
(міжнародних одиниць), гіалуронідази – не менш 70 МО.

Мед (Mel – цукристе виділення, що відкладається в стільни-
ках бджолами Apis Mellifica)  – густа сироповидна, майже про-
зора рідина, що згодом перетворюється в  зернисту, непрозо-
ру масу жовтувато-білого, жовтого чи світло-бурого кольору, 
солодкого смаку, приємного медяного запаху. Головною скла-
довою частиною меду є вуглеводи (95 %), білки, амінокислоти, 
мінеральні речовини, вітаміни та ін.

Необхідно мати на увазі, що самі лікарські засо-
би хворим не видаються, вони є лише вихідним ма-
теріалом для виготовлення лікарських препаратів 

шляхом надання їм відповідної лікарської форми . 
характеристика лікарського засобу і  класифікація 
наведені на схемі 3 .

Допоміжні речовини – це додаткові речовини, не-
обхідні для приготування лікарського препарату.

У технології ліків дозволяється використовувати 
тільки допоміжні речовини, дозволені до медично-
го застосування відповідною нормативною доку-
ментацією: Державною фармакопеєю, фармакопей-
ними статтями (ФС) чи спеціальними державними 
стандартами . У державному реєстрі є розділ “Допо-
міжні речовини” .

Донедавна (добіофармацевтичний період ліко-
знавства) допоміжні речовини розглядалися тільки 
як індиферентні наповнювачі, формоутворювачі, 
причому вибір тих чи інших допоміжних речовин 
диктувався чисто технологічними, а нерідко – просто 
економічними міркуваннями . Для їх застосування по-
трібно було тільки довести, що вони фармакологічно 
індиферентні, надають лікарській формі відповідних 
технологічних властивостей і економічно доступні .

Наприклад, починалися пошуки “універсальної 
основи для мазей чи супозиторіїв”, “універсального 
розчинника для ін’єкцій”, “універсального екстра-
гента” для витяжок з рослинної і тваринної сирови-
ни, “універсального розріджувача” для виготовлен-
ня тритурацій, таблеток і т . п .

Сучасна фармація відмовилася від колишнього ро-
зуміння допоміжних речовин як індиферентних фор-
моутворювачів . Допоміжні речовини мають певні фізи-
ко-хімічні властивості . Залежно від природи лікарської 
речовини, умов отримання і  зберігання лікарської 
форми вони здатні вступати в більш-менш складні вза-
ємодії як з лікарськими речовинами, так і з факторами 
зовнішнього середовища (наприклад, міжтканинною 
рідиною, вмістом шлунково-кишкового тракту і  т .п .) . 
Доведено, що допоміжні речовини можуть значною 
мірою впливати на фармакологічну активність лікар-
ських речовин: підсилювати або знижувати її, чи вза-
галі змінювати характер терапевтичної дії .

У деяких лікарських формах (наприклад, мазях, 
супозиторіях, аерозолях та ін .) допоміжні речовини 
складають понад 90 % об’єму і регулюють всі основні 
властивості, у тому числі повноту і швидкість всмок-
тування діючих речовин (див . Відділ 3) . Тому вивчен-
ня фармакологічної дії будь-якої лікарської речови-
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ни не має сенсу, якщо воно не проводиться в при-
сутності тих допоміжних речовин, які надалі скла-
датимуть композицію конкретної лікарської форми 
даного препарату . Кожен випадок застосування до-
поміжних речовин вимагає спеціального досліджен-
ня, завданням якого є  вибір допоміжних речовин, 
що забезпечують достатню стабільність препарату, 
максимальну біологічну доступність і  властивий 
йому спектр фармакологічної дії . Використовуючи 
різні допоміжні речовини, можна створити лікарські 
форми з поліпшеним смаком і пролонгуючою дією .

Таким чином, пошук, вивчення і  застосування 
нових допоміжних речовин – досить складна і дуже 
актуальна проблема сучасної фармацевтичної тех-
нології .

До допоміжних речовин висуваються такі вимоги:
•	 вони не повинні впливати на зміну біологічної 

доступності лікарської речовини;
•	 повинні відповідати медичному призначенню лі-

карського препарату, тобто забезпечувати прояв 

належної фармакологічної дії лікарського засобу 
з урахуванням його фармакокінетики;

•	 не повинні взаємодіяти з  лікарськими речови-
нами, пакувальними й  закупорювальними засо-
бами, а також з матеріалом технологічного устат-
кування як у  процесі приготування лікарських 
препаратів, так і при їх зберіганні;

•	 не повинні впливати на органолептичні властивос-
ті лікарських препаратів (смак, запах, колір тощо);

•	 повинні надавати лікарській формі необхідні тех-
нологічні (формотворні) властивості: структур-
но-механічні та фізико-хімічні;

•	 повинні бути нешкідливі у  використовуваних 
кількостях, біосумісні з тканинами організму;

•	 не повинні чинити алергізуючої та інших видів 
токсичної дії;

•	 повинні відповідати вимогам граничнодопусти-
мої мікробної контамінації (обсіменіння), по мож-
ливості піддаватися стерилізації;

•	 повинні бути економічно доступні.

Схема 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Лікарський засіб

за складом

лікарська речовиналікарська рослинна сировина

за природою

природні синтетичні

за фізичними властивостями

за силою фармакологічної активності

отруйні 
(сп . А)

сильнодіючі 
(сп . Б)

несильнодіючі
(загального списку)

газоподібнітверді рідкі м’які

(переробка: 
очищення від 
домішок, кон-
центрування)

9 груп:
• хімічні;
• хіміко-фармацевтичні;
• антибіотики;
• вітаміни та ін .
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З метою систематизації, полегшення подальшого 
вивчення і  правильного підбору допоміжних ре-
човин їх класифікують за впливом на технологічні 
характеристики лікарських форм (як формоутво-
рюючі речовини), а також за природою та хімічною 
структурою сполук.

Виходячи з  функцій допоміжних речовин як 
формоутворювачів і з урахуванням впливу на фар-
макокінетику ліків, їх поділяють на такі групи: роз-
чинники; основи для мазей; речовини для покрить; 
речовини, що збільшують в’язкість; стабілізатори; 
консерванти; коригенти; пролонгатори; солюбілі-
затори; барвники.

Класифікація допоміжних речовин за природою 
та хімічною структурою (див . схему 4) запропоно-
вана кафедрою технології лікарських форм i-го ММІ 
ім . Сєченова (Т . С . Кондратьєва, Л . О . Іванова та ін .), 
відповідно до якої їх поділяють на природні, синте-
тичні і напівсинтетичні .

Знання фізичних, фізико-хімічних і  фізико-меха-
нічних властивостей допоміжних речовин необхід-
не при використанні даних сполук у технологічному 
процесі з  метою правильного вибору залежно від 
специфіки лікарських форм .

Природні допоміжні речовини мають велику пе-
ревагу перед синтетичними завдяки високій біоло-
гічній безпеці . Зараз із використовуваних допоміж-
них речовин приблизно 1/3 припадає на природні, 
і  пошук їх триває . Рослинні біополімери викорис-
товують як емульгатори, стабілізатори, пролонга-
тори . Недоліком природних допоміжних речовин 
(особливо полісахаридів і білків) є нестійкість щодо 
мікроорганізмів . У складі мікрофлори неорганічних 
сполук можуть виявлятися не тільки умовно-па-
тогенні, але й  патогенні мікроорганізми . Через це 
допоміжні речовини можуть бути основним дже-
релом мікробного забруднення лікарських пре-
паратів . Для зниження мікробного обсіменіння до 
граничнодопустимих норм зазвичай їх піддають 
стерилізації або додають антимікробні речовини 
(консерванти) .

Синтетичні і  напівсинтетичні допоміжні речови-
ни також знаходять досить широке застосування 
в  технології лікарських форм . Цьому сприяє їх до-
ступність, можливість синтезу речовин із заданими 
властивостями . Необхідно також враховувати, що 
синтетичні і  напівсинтетичні допоміжні речовини 
можуть замінити ряд харчових продуктів . 

характеристика природних, синтетичних і напів-
синтетичних допоміжних речовин докладно висвіт-
лена в технології кожної лікарської форми .

Поняття про лікарську форму  
і лікарський препарат

В аптеках з  лікарських засобів готують найрізно-
манітніші лікарські форми у вигляді порошків, мік-
стур, мазей і  т .  п . Залежно від призначення і  шля-
хів уведення в організм (через рот, у пряму кишку, 
внутрішньом’язово і т . п .), а також з огляду на фізи-
ко-хімічні властивості, лікарським засобам надають 
визначений агрегатний стан (твердий, рідкий, мазе-
подібний) і  визначену зовнішню форму (конусопо-
дібну, кулясту, у вигляді паличок тощо) . При цьому 
геометрична форма підбирається таким чином, щоб 
забезпечити максимальну терапевтичну дію лікар-
ського засобу і зручність застосування .

Лікарська форма – це стан лікарського засобу 
чи лікарської рослинної сировини, зручний для 
застосування, при якому досягається необхідний 
лікувальний ефект.

Іноді буває важко провести чітку межу між лі-
карською формою і лікарським засобом, особливо 
в тих випадках, коли технологічні операції, яким під-
давалися лікарські засоби при виготовленні лікар-
ських форм, були простими . Для наочного уявлення 
наведемо окремі приклади:

Rp.: Sulfadimesini 0,5
 Da tales doses № 10 
 Signa. По 1 порошку через 4 години.

Сульфадимезин, що знаходиться в одній великій 
упаковці (штанглас, пакет), являє собою лікарський 
засіб . Стан, у  якому він приготовлений для відпус-
ку,  – порошок, це лікарська форма, а  все разом 
узяте, тобто порошок сульфадимезин у  прописа-
ній дозі з визначеним призначенням, – лікарський 
препарат, у той час як сульфадимезин зі штан гласа 
може бути використаний для виготовлення й інших 
форм (мазей, супозиторіїв тощо) .
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Лікарський препарат (ліки) – це лікарський засіб 
у вигляді визначеної лікарської форми. Це гото-
вий продукт, розфасований, упакований та мар-
кований, що має визначене медичне призначен-
ня і встановлений термін придатності.

Лікарські препарати готують з  лікарських засо-
бів, надаючи їм зручний для медичного застосу-
вання стан (лікарську форму), у  якому досягається 
необхідний лікувальний ефект . Наприклад:

Rp.: Extracti Belladonnae 0,015
 Papaverini hydrochloridi 0,03 
 Anaestesini 0,3 
 Butyri Cacao q.s.
 ut fiat suppositorium
 Da tales doses № 12
 Signa.  По 1 свічці 1–2 рази на день  

при болях.

У даному випадку прописані супозиторії, які міс-
тять екстракт беладони, папаверину гідрохлорид 
і  анестезин, що являють собою лікарські засоби, 
тобто речовини з ви значеною терапевтичною дією . 

Якщо ж  розглядати цей пропис стосовно не його 
змісту, а  виду лікарської форми, то можна відзна-
чити, що супозиторії мають правильну конусопо-
дібну форму, однаковий розмір і  масу, плавляться 
при температурі тіла і при збері ганні не деформу-
ються . Ця характеристика стосується виключно  
лікарської форми  – супозиторію . Все разом узяте 
(супозиторії з  зазначеними лікарськими засобами 
і певним призначенням) являють собою лікарський 
препарат .

Від того, що сульфадимезин був розважений 
у  капсули на окремі дози, а  з екстракту беладони, 
папаверину гідрохлориду, анестезину виготовле-
ні супозиторії, сутність їх не змінилася . Тому іноді 
виникають труднощі, що слід вважати лікарською 
формою, а що – лікарським засобом .

Лікарська форма і  лікарський засіб являють со-
бою дві форми того самого змісту  – лікарської ре-
човини . Лікарські форми – це ті самі лікарські речо-
вини, але які набули відповідного агрегатного стану, 
зовнішньої форми і мають певне призначення хво-
рому .

Наприклад, анальгін (“зміст”) може бути в  таких 
лікарських формах, як порошки, таблетки, розчин 

Схема 4

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН

Допоміжні речовини

за природою

високомоле- 
кулярні сполуки

поверхнево- 
активні речовиниприродні

Полісахариди:
• крохмаль;
• камеді;
• альгінати;
• мікробні;
• полісахариди

Синтетичні і напівсинтетичні: метилцелюло-
за та її похідні, поліетиленоксиди, поліакри-
ламід, амінобентоніти, полі вінілпіролідон, 
есилон (4 і 5), спени, твіни, емульгатори Т-2, 
№ 1 та ін .

Білки:
• желатин;
• желатоза;
• колаген

Білки:
• желатин;
• желатоза;
• колаген

за хімічною структурою
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та ін . Одна лікарська форма може включати різні 
лікарські речовини, наприклад: таблетки анальгіну, 
фталазолу, стрептоциду та ін .

Правильно підібрана і  виготовлена лікарська 
форма забезпечує швидшу і сильнішу дію лікарської 
речовини, а невдала – може зменшити її, звести на-
нівець, а іноді й викликати погіршення стану хворо-
го . В результаті цінні лікарські речовини будуть за-
стосовані без будь-якої користі для хворого .

Таким чином, стає очевидним, що не тільки зміст, 
але й форма, яка надається лікарським засобам, ма-
ють велике значення і впливають на їх фармаколо-
гічні властивості .

Лікарські засоби потрібно розглядати як пред-
мет, що застосовується для приготування різ-
них лікарських препаратів, а  лікарські препарати 
(ліки), у свою чергу, – як форму вживання лікарських 
засобів, тобто лікарські препарати в цьому випад-
ку є вже предметом застосування хворими. Потріб-
но також мати на увазі, що як лікарські засоби, так 
і лікарські форми не є чимось постійним, раз і наза-
вжди даним, вони увесь час змінюються, набувають 
нової форми і  нових властивостей . Зникнення за-
старілих лікарських форм і  виникнення нових ви-
значається прогресом медицини і фармацевтичної 
науки .

Зараз існує досить велика кількість лікарських 
форм (див . таблицю 1), які застосовуються в Україні 
і країнах зарубіжжя . У додатку 2 наведено класифіка-
тор лікарських форм, який затверджено МОЗ Украї-
ни . Вони відрізняються одна від одної за консистен-
цією, зовнішнім виглядом, способом виготовлення, 
метою і шляхами введення в організм і т . п . Але ра-
зом з тим, до лікарських форм пред’являються ви
значені загальні вимоги:
•	 вони повинні забезпечувати максимальний тера-

певтичний ефект і  мати мінімальну побічну (не-
гативну) дію;

•	 повинні забезпечувати задану тривалість дії;
•	 повинні бути зручні в застосуванні;
•	 повинні бути стійкі при зберіганні і транспорту-

ванні.

До ліків принципово нового типу відносяться 
терапевтичні лікарські системи (ліки нового по-
коління), для яких властиве контрольоване вивіль-
нення діючих речовин та їх цільовий транспорт до 
мішені .

Терапевтична лікарська система  – це пристрій, 
що містить лікарську речовину, елемент, який 
контролює вивільнення лікарської речовини, плат-
форму, на якій розміщена система, і  терапевтичну 
програму .

Можливість створення таких ліків з’явилася 
з розвитком біотехнології .

У зв’язку з  цим у  технології ліків виділяють чо-
тири етапи розвитку, що характеризуються ство-
ренням лікарських форм різних поколінь . Перше 
покоління  – традиційні лікарські форми; друге  – 
традиційні лікарські форми з контрольованим ви-
вільненням; третє – системи доставки лікарського 
засобу; четверте  – системи спрямованого транс-
порту лікарських речовин у мішені (тканини, орга-
ни, клітини) .

При створенні лікарських форм третього і четвер-
того поколінь широко використовується взаємодія 
компонентів на міжмолекулярному рівні, покриття 
частинок лікарської речовини оболонкою, взаємо-
дія між частками і різні поєднання цих підходів .

У таких системах не тільки регулюється вивіль-
нення лікарської речовини, але й може здійснюва-
тися програмований її розподіл відповідно до рівня 
вмісту лікарської речовини в плазмі .

З огляду на сучасний стан науки, можна чекати 
значного прогресу в  розвитку фармацевтичних 
систем доставки лікарських речовин в організм, які 
враховують точність дозування, безпеку, широкий 
спектр дії і зручність для пацієнта .

Зупиняючись на лікарському препараті як формі 
споживання лікарських речовин, необхідно зазна-
чити, що лікарські препарати, як і лікарські засоби, 
не можуть оцінюватися споживачем в  однаковій 
мірі з  іншими продуктами . У  цьому  – істотна від-
мінність лікарських препаратів від інших продуктів 
споживання . Ця особливість покладає відповідаль-
ність на аптечних працівників, що виготовляють 
і відпускають лікарські препарати .
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Таблиця 1. Види лікарських форм

№ 
п/п

Назва

українська латинська англійська французька

Тверді лікарські форми

1. Брикети Briceta Bricats Briquettes

2. Вдування Insufflationes Insufflations Insufflations

3. Глосети Glossettae Glossettes Glossettes

4. Гранули Granulae Granules Granules

5. Губки адсорбуючі Spongiae adsorbensae Adsorbable sponges Eponges absorbants

6. Драже Dragee Dragee (Coated tablets) Dragee (Compumes 
drageifies)

7. Екстракти сухі Extracta sicca Dry extracts Extracts sec

8. Збори Species Medicinal species Especes

9. Капсули Capsulae Capsules Capsules

10. Карамелі Caramela Caramels Caramels

11. Кахети Cachetae Cachet water Cachet

12. Ламелі Lamellae Ophtalmic dises Disques ophtalmiques  
(диски очні)

13. Олівці лікарські Styli medicamentosi Stics (Pencils) Crayons medicamenteus

14. Пастилки Pastillae Lozenges Pastilles (Pastilles)

15. Пелети Pelletae Implants (Pellets) Bulettes medicinales 
(Pelletes)

16. Перлини Perla Pearls Pearles

17. Пілюлі Pilulae Pills Pilules

18. Порошки Pulveres Powder Poudres

19. Припарки Cataplasmata Poultices Cataplasmes

20. Присипки Conspersi (Aspersi) Dusting powder Poudres

21. Ректокапсули Rectocapsulae Rectocapsules Rectocapsules

22. Солі шипучі Salia effervescentes Effervescent Sels effervescents

23. Сольвели Solvellae Solutiontablets Dissoluble comprimes

24. Таблетки Tabulettae Tablets Comprimes

Рідкі лікарські форми

25. Аплікації Applicationes Applications Applications

26. Бальзами Balsama Balsams Baumes

27. Вина медичні Vina medicinalia Medicinal wines Vins medicinaux

28. Відвари Decocta Decoctions Decoctions (Tisanes)

29. Води ароматні Aquae aromaticae Aromatic waters Eaux distillees aromatiques
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30. Вушні краплі Auristillae Eardrops Gouttes auriculaires

31. Гелі Gela Gels Gels

32. Гліцерини Glycerina Glycerins Glyceres

33. Драглі Gelata Jellies Gelees

34. Душі (обмивання) Douches Douches Douches

35. Екстракти рідкі Extracta fluida Liquid extracts Extracts liquides

36. Еліксири Elixiria Elixirs Elixirs

37. Емульсії Emulsiones Emulsions Emulsions

38. Зрошення Irrigationes Irrigations Irrigations

39. Клізми Enemata Enemas Enemas (Lavements)

40. Ковтки Haustus Draughts Gorqees

41. Колодії Collodia Collodions Collodions

42. Краплі Guttae Drops Gouttes

43. Лимонади Limonata Limonades Limonades

44. Лінктуси Lincti Linctuses Linctuses

45. Лосьйони Lotiones Lotions Lotions

46. Магми Magmae Magmas Magmas

47. Мила Sapones Soaps Savons

48. Мікстури Mixturae Mixtures Mixtures (Melanges)

49. Напої Potiones Potions Potions

50. Настойки Tincturae Tinctures Tinctures

51. Настої Infusa Infusions Tisanes

52. Носові краплі Naristillae Nasal drops Gouttes nasales

53. Олії Olea Oils Huiles

54. Очні краплі Oculoguttae Eye drops Gouttes ophtalmiques

55. Очні примочки Collyria Eyewashes Collyres

56. Пігменти Pigmenta Paints Pigmentes

57. Піни Spumae Foams Mousses

58. Полосканя для горла Gargarismata Gargles Gargarismes

59. Полосканя для рота Collutoria Mounthwashes Collutoires

60. Рідини Liquores Liquids Liguides

61. Розчини Solutiones Solutions Solutions (Solutes)

62. Сиропи Sirupi Syrups Sirops

продовження таблиці 1
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63. Слизи Mucilagines Mucilages Mucilages

64. Спирти Spiritus Spirits Alcools

65. Суспензії Suspensiones Suspensiones Suspensiones

66. Шампуні Shampunia Shampoo Shampooings

М’які лікарські форми

67. Бужі Cereoli (Bacilli) Bougies Bougies

68. Конуси Conus Cones Cones

69. Креми Cremora Creams Cremes

70. Кульки Bols (Globes) Globuli Globes

71. Лініменти Linimenta Liniments Liniments

72. Мазі Unguenta Ointments Pommades (Onguents) 
(Unguents, Salves)

73. Овули Ovuli Ovules Ovules

74. Очні мазі Oculenta Eye ointments Pommades

75. Пасти Pastae Pastes Pastes

76. Песарії Pessaria Pessaries Pessaries

77. Пластирі Emplastra Plasters Emplastres

78. Супозиторії Suppositoria Suppositories Suppositories

Лікарські форми для ін’єкцій та інгалeцій

79. Аерозолі Aerosola Aerosols Aerosols

80. Вітрели Vitrellae Vitrellas –

81. Ін’єкції Injectiones Injections Injections

82. Інгаляції Inhalationes Inhalatios Inhalations

83. Пари Vapores Vapors Vaeurs

84. Спреї Spreys Spreyes Spreys

закінчення таблиці 1




