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Abstract 
The article is devoted to the choice of excipients in the preparation of a capsule mass for a combined drug for 

the treatment of neuropathies. The influence of excipients on technological parameters and quality indicators of 
capsule mass is investigated. The possibility of using the method of wet granulation to obtain capsules, as a solvent 
to use purified water in the amount of 30% of the capsule mass. 

A set of theoretical and experimental studies to establish the optimal mode of preparation of the capsule mass. 
Анотація 
Стаття присвячена вибору допоміжних речовин при приготуванні капсульної маси для комбінованого 

препарату для лікування нейропатій. Досліджено вплив допоміжних речовин на технологічні параметри 
та показники якості капсульної маси. Доведена можливість використання методу вологої грануляціїї для 
отримання капсул, в якості розчинника використовувати воду очищену в кількості 30 % від капсульної 
маси. 

Проведено комплекс теоретичних і експериментальних досліджень з встановлення оптимального ре-
жиму приготування капсульної маси. 
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Уридин-5-монофосфат - найважливіший нук-

леотид, необхідний для підтримки метаболізму в 
нервовій тканині. Він підтримує адекватну поста-
вку ферментів в нервові клітини, стимулює поділ 
клітин, життєдіяльність і регенерацію периферич-
них нервів. Надходження в організм уридин-5-мо-
нофосфату має особливе значення для прискорення 
відновлення пошкоджених нервових волокон при 
ураженнях периферичних нервів [1]. 

Для усунення симптомів полінейропатій також 
застосовуються такі групи препаратів, як вітаміни 
групи В, альфа-ліпоєва кислота та ін. Протягом 
останнього десятиліття досить активно в лікарській 
практиці використовується група комбінованих 
препаратів вітамінів групи В з нуклеотидами [2]. 

Перед нами стояла задача з розробки складу 
допоміжних речовин та режиму приготування якіс-
ної капсульної маси для одержання комбінованого 
препарату. В результаті попередніх пошукових фа-
рмакологічних досліджень в якості активних фар-
мацевтичних інгредієнтів (АФІ) були вибрані: ури-
дин-5-монофосфат динатрієва сіль (УМФ), піридо-
ксину гідрохлорид, декспантенол, метилкобаламін. 

На основі вивчення фармако-технологічних 
показників в результаті фармацевтичної розробки 
були вибрані допоміжні речовини та оптимальний 
склад препарату. При виборі якісного і кількісного 
складу препарату керувалися наступним принци-
пом: до складу препарату необхідно включати ви-
сокоефективні допоміжні речовини, які, будучи ви-
користані в мінімальних кількостях, сприяли б 
отриманню готової лікарської форми з необхід-
ними характеристиками. Досліджувалася можли-
вість введення до складу капсул допоміжних речо-
вин, що відносяться до різних груп - розпушувачів 
і наповнювачів: лактози моногідрат, сахароза, мік-
рокристалічна целюлоза, фосфат кальцію однозамі-
щений; дезінтегранти: різні види крохмалю (куку-
рудзяний, картопляний, пшеничний), натрію крох-
мальгліколят, крохмаль прежелатинізований; 
ковзкі речовини: кремнію діоксид колоїдний, тальк, 
натрію лаурилсульфат; змащувальні речовини: сте-
арати магнію, кальцію [3] . В результаті досліджень 
були вибрані допоміжні речовини, що вказані в таб-
лиці 1.  
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Таблиця 1 
Допоміжні речовини Функціональное приначення 

Лактози моногідрат Наповнювач 
Целюлоза мікрокристалічна Наповнювач 
Натрію крохмальгліколят  Дезінтегрант 

Крохмаль прежелатинізований Дезінтегрант 
Кремнію діоксид колоїдний  Ковзка речовина 

Магнію стеарат Змащувальна речовина 
 

Вивчення фізико-хімічних і технологічних ха-
рактеристик компонентів лікарської форми пока-
зало, що при розробці технології слід звернути 
увагу на оптимізацію технологічних властивостей 
суміші АФІ (збільшення насипної маси, плинності і 
ін.), однорідність розподілу АФІ в капсульній масі, 
фракційний склад капсульної маси і ризик розша-
рування маси при капсулюванні. 

Для отримання стабільної капсульної лікарсь-
кої форми вибрано метод вологої грануляції. Вибір 
цього методу отримання капсульної маси обумов-
лений агрегатним станом АФІ, особливо, субстан-
ції декспантенолу, яка представляє собою в’язку 
пастоподібну масу та великою насипною вагою пі-
ридоксину гідрохлориду, низьким показником си-
пучості. Використання методу вологої грануляції 
дозволило забезпечити прийнятні показники якості 
як капсульної маси, так і самого технологічного 
процесу отриманих капсул. 

Досліджувалися основні складові технологіч-
ного процесу отримання капсул – просіювання і 
змішування компонентів, зволоження суміші, гра-
нуляція та сушка, опудрювання, наповнення кап-
сул. Визначено такі параметри процесу, як порядок 
і спосіб введення активних інгредієнтів і допоміж-
них речовин в капсульну масу, кількість та склад 
зволожувача, розмір сит для просіювання вихідних 
інгредієнтів і отримання грануляту, тривалість пе-
ремішування, час сушіння грануляту, тобто визна-
чені оптимальні умови грануляції для отримання 
продукту з необхідними технологічними властиво-
стями і фракційним складом. 

Як відомо, для того щоб порошок взагалі гра-
нулювався, він повинен бути зволожений до певної 
міри. Тому в процесі експериментальних дослі-
джень встановлювали вплив на фармако-технологі-
чні властивості капсульної маси складу і кількості 
зволожувача. 

Оптимальний склад та кількість зволожувача 
визначалися експериментально (виходячи з фізико-
хімічних властивостей компонентів капсульної 
маси). Маса з оптимальною вологістю повинна 
представляти собою вологу, компактну суміш, при 
стисненні невеликої кількості маси між великим і 
вказівним пальцем вона не повинна прилипати до 
руки, і не повинна розсипатися на окремі грудочки 
при падінні з висоти 15 - 20 см. При надмірному 
зволоженні маса прилипає до руки, при недостат-
ньому - розсипається. 

Так як один з АФІ (декспантенол) представляє 
собою в’язку масу і при змішуванні з порошками 
може їх зволожити, була зроблена спроба приготу-
вати капсульну масу без додаткового зволожувача. 
Але отримана суміш декспантенолу з іншими АФІ 

представляла собою густу, жирну на дотик, грудку-
вату масу, яка не змінюється після сушки.  

Тому були проведені дослідження по вибору 
зволожувача для капсульної маси. В якості зволо-
жувача досліджувалася різна кількість води очище-
ної. Якщо гранули виявляються недостатньо міц-
ними, і після сушки розсипаються, в зволожуючий 
розчин вводять речовини, що мають зв’язуючи вла-
стивості, але після сушіння маса може виявитися 
в'язкою, липкою і погано гранулюватися. Також в 
розчин зволожувача або в воду очищену можна 
вводити АФІ, які через їх малу процентну кількість 
складно рівномірно розподілити в капсульній масі, 
якщо змішувати в сухому вигляді. Але вони теж мо-
жуть мати властивості, що збільшують або зменшу-
ють міцність гранул. 

В результаті було встановлено, що для отри-
мання капсульної маси, яка достатньо, але не дуже 
зволожена, потрібно додати близько 30% води очи-
щеної від розрахункової ваги капсульної маси. При 
меншій кількості води маса недостатньо підсушу-
ється і залипає на ситі, збільшення тривалості су-
шіння ефекту не дає. Ймовірно, це обумовлено в’яз-
кими властивостями декспантенолу, який при не-
стачі рідини погано змішується з 
порошкоподібними компонентами суміші. При бі-
льшій кількості води очищеної поліпшується тех-
нологічність маси, вона легше перемішується, але 
необхідне збільшення тривалості або температури 
сушки для підсушування маси, що може привести 
до деструкції термолабільних АФІ і зростанню до-
мішок. 

Далі, при приготуванні наступних дослідних 
зразків до складу зволожувача були введені АФІ, 
які за концентрацією складають 0,9 % (уридин-5-
монофосфат динатрієва сіль) і 0,1 % (метилкобала-
мін) від ваги капсульної маси та введення їх у ви-
гляді розчину доцільно для того, щоб краще розпо-
ділити їх в об’ємі маси для наповнення капсул.  

Крім того, для полегшення змішування в’яз-
кого декспантенолу з рештою порошкоподібних 
компонентів було запропоновано розчинити і його 
в воді очищеній (30 % від розрахункової ваги кап-
сульної маси), яка використовується як зволожувач, 
та додавати його у вигляді розчину.  

Отримані результати контролю фармако-тех-
нологічних показників капсульної маси підтвер-
дили доцільність такого способу додавання пробле-
мних АФІ до неї при встановленій оптимальній кі-
лькості води очищеної для зволоження [4].  

В результаті проведених досліджень було роз-
роблено режим приготування капсульної маси. 
Дані представлені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Режим приготування капсульної маси комбінованого препарату 

Компоненти/проміжні продукти Операція 
Режим приготування 

Температура, 

оС 
Тривалість, 

хв 

Піридоксину гідрохлорид, лактози моногідрат, 
целюлоза мікрокристалічна, натрію крохмальглі-
колят, крохмаль прежелатинізований 

Просіювання через 
сито 0,5 мм 

205 5-10 

Декспантенол  
Вода очищена  
Уридин-5’-монофосфат динатрієва сіль 
Метилкобаламін  
(Зволожувач) 

розчинення 205 10-15 

Крохмаль прежелатинізований  змішування 205 3-5 

Зволожувач з крохмалем прежелатинізованим 
Натрію крохмальгліколят  

змішування 205 3-5 

витримка 205 10 

Зволожувач з крохмалем прежелатинізованим та 
натрію крохмальгліколятом 
Целюлоза мікрокристалічна  
(Суміш 1) 

змішування 205 5-7 

Лактози моногідрат  
Піридоксина гідрохлорид 
(суміш 2) 

змішування 205 7-10 

суміш 2 + суміш 1 
(Зволожена маса) 

змішування 205 7-10 

Зволожена маса 
сушка 455 20-25 

гранулювання 
через сито 1,0 

205 3-5 

Гранулят 

сушка 455 5-7 

гранулювання 
через сито 0,7 

205 3-5 

сушка 455 30-40 

Сухий гранулят охолодження 205 2-3 

Кремнію діоксид колоїдний безводний 
Магнію стеарат  
(Маса для опудрювання) 

змішування 205 3-5 

Маса для опудрювання 
просіювання через 

сито 0,5 мм 
205 1-2 

Сухий гранулят 
маса для опудрювання 

опудрювання 205 3-5 

 
В результаті такого режиму приготування кап-

сульної маси було встановлено, що вона має задо-
вільні показники зовнішнього вигляду, хорошу 
плинність, не розшаровується при струшуванні. 
Фармако-технологічні характеристики маси (плин-
ність, насипна густина та густина після усадки) до-
зволяють проводити процес наповнення капсул в 
нормальному режимі. Отримані капсули витриму-
ють випробування на середню масу вмісту і однорі-
дність по масі. Значення показників «Кількісний 
вміст» і «Супутні домішки» також відповідають ре-
гламентованим межам. 

Висновки 
Таким чином , в результаті проведених дослі-

джень було встановлено вплив допоміжних речо-
вин на властивості капсульної маси. Доведена мож-
ливість використання методу вологої грануляції 
при одержанні капсул, в якості розчинника викори-
стовувати воду очищену в кількості 30 % від капсу-
льної маси. 

На підставі результатів фармако-технологіч-
них досліджень запропонований режим приготу-
вання якісної капсульної маси з встановленням по-
рядку загрузки компонентів, часових та температу-
рних інтервалів. 
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