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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування вибору теми дослідження. За прогнозами Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) до 2020 року депресія вийде на перше місце 
у світі, випередивши інфекційні та серцево-судинні захворювання. У світовій 
психіатричній практиці депресія має місце у 4,7-25,8 % жінок та 2,5-12,3 % 
чоловіків, тобто більше, ніж у 110 мільйонів людей на планеті. Приблизно 12 % 
жителів планети протягом свого життя переживають хоча б один епізод депресії, 
який потребує лікування антидепресантами.

Після впровадження антидепресантів у клінічну практику відразу були 
відмічені гострі отруєння препаратами даної групи, зокрема міртазапіном та 
агомелатином, як при монотерапії, так і в комбінації з антидепресантами інших 
груп. У Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи зафіксовано 
смертельний випадок після вживання міртазапіну внаслідок суїциду. Незважаючи 
на це, міртазапін та агомелатин практично не вивчені в судово-хімічному плані. 

У літературних джерелах відсутні відомості про методики ізолювання 
міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу, методи їх ідентифікації та 
кількісного визначення, придатних для цілей судово-хімічного аналізу. Відсутні дані 
про оптимальні умови екстракції даних препаратів з водних розчинів, їх розподіл 
в органах та біологічних рідинах організму, а також зберігання в біологічному 
матеріалі. Тому розробка комплексних методів їх ізолювання з біологічного 
матеріалу та способів діагностики отруєнь в загальній схемі токсикологічного 
дослідження, є досі неопрацьованою, актуальною та спрямованою на вирішення 
важливого завдання фармацевтичної науки і практики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планом проблемної комісії „Фармація” АМН та МОЗ 
України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького (№ державної 
реєстрації 0101U009227, шифр теми 1Н1006000101).
Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є розробка ефективних 

та експресних методів виділення міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу, 
методів ідентифікації та кількісного визначення цих препаратів та їх метаболітів, 
придатних для цілей судово-медичної та клінічної токсикології, вивчення розподілу 
досліджуваних антидепресантів в органах та біологічних рідинах.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
- запропонувати чутливі та селективні реакції для ідентифікації міртазапіну 
та агомелатину, виділених з біологічного матеріалу;

- розробити чутливі методики ідентифікації досліджуваних речовин методом 
хроматографії в тонких шарах сорбенту (ТШХ) з використанням схем аналізу, 
що застосовують в ТШХ-скринінгу отрут, а також запропонувати склад 
оптимальних систем розчинників для ідентифікації міртазапіну та агомелатину;

- розробити умови ідентифікації міртазапіну та агомелатину, виділених з 
біологічного матеріалу, методами УФ-спектрофотометрії, високоефективної 
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рідинної хроматографії із мас-спектрометрією (ВЕРХ-МС) та газової 
хроматографії із мас-спектрометрією (ГХ-МС);

- розробити методики кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 
з використанням методів УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС 
і провести валідацію розроблених методик за основними показниками 
лінійності, правильності та збіжності;

- вивчити вплив природи органічних розчинників та рH середовища на 
екстракцію міртазапіну та агомелатину з водних розчинів;

- порівняти ефективність загальноприйнятих у хіміко-токсикологічному 
аналізі методів ізолювання органічних речовин основного та кислого 
характеру – О. О. Васильєвої, В. П. Крамаренка, Стаса-Отто;

- розробити ефективні методи ізолювання міртазапіну та агомелатину з 
біологічного матеріалу, а також запропонувати методики виділення цих 
препаратів з біологічних рідин організму (кров, сеча);

- дослідити будову основних метаболітів міртазапіну та агомелатину за 
допомогою хромато-мас-спектрометрії;

- дослідити і вивчити розподіл міртазапіну та агомелатину в органах тварин, 
які були отруєні даними препаратами;

- на підставі виконаних досліджень запропонувати методики проведення 
токсикологічного дослідження для встановлення факту отруєння 
міртазапіном чи агомелатином в межах судово-токсикологічного аналізу.

Об’єкт дослідження. Антидепресанти міртазапін та агомелатин.
Предмет дослідження. Хіміко-токсикологічний аналіз міртазапіну, 

агомелатину та їх метаболітів.
Методи дослідження. Для ідентифікації міртазапіну та агомелатину у водних розчинах 

та витяжках з біологічного матеріалу застосовували кольорові та осадові реакції, методи 
ТШХ, УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС. Для кількісного визначення 
досліджуваних препаратів використовували сучасні фізико-хімічні  методи аналізу: 
УФ-спектрофотометрію, ГХ-МС та ВЕРХ-МС. Для встановлення будови основних 
метаболітів міртазапіну та агомелатину застосовували метод хромато-мас-спектрометрії.

Для ізолювання міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу 
використовували загальноприйняті у хіміко-токсикологічному аналізі методи 
О.  О. Васильєвої, В. П. Крамаренка, Стаса-Отто, а також розроблені нами 
методики ізолювання досліджуваних сполук.

Оцінку результатів експерименту проводили методами математичної 
статистики і системного аналізу.
Наукова новизна отриманих результатів. Основні наукові результати полягають у 

тому, що вперше проведено системне хіміко-токсикологічне дослідження міртазапіну 
та агомелатину; запропоновано осадові та кольорові реакції для виявлення міртазапіну 
та агомелатину, виділених із біологічного матеріалу; розроблено умови ідентифікації 
досліджуваних препаратів у витяжках із біологічного матеріалу методами ТШХ, 
УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС; методом хромато-мас-спектрометрії 
встановлено будову основних метаболітів міртазапіну та агомелатину, а також 



3

метаболітів, відомості про які відсутні в проаналізованих джерелах літератури; 
запропоновано методики кількісного визначення міртазапіну та агомелатину, 
придатні для хіміко-токсикологічного, фармацевтичного та криміналістичного аналізу 
методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС, а також проведено валідацію 
запропонованих методик кількісного визначення; вивчено умови екстракції міртазапіну 
та агомелатину з водних розчинів, на основі чого розроблена методика ізолювання їх з 
біологічного матеріалу; вперше проведено порівняльне вивчення загальноприйнятих у 
хіміко-токсикологічному аналізі методів ізолювання органічних речовин основного та 
кислого характеру стосовно міртазапіну та агомелатину і запропоновано ефективну та 
експресну методику ізолювання міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу 
підкисленим ацетонітрилом; запропоновано методики виділення досліджуваних 
сполук з біологічних рідин (крові, сечі); вперше вивчено розподіл міртазапіну та 
агомелатину в органах отруєних тварин, що дозволяє вибрати оптимальні об’єкти для 
проведення хіміко-токсикологічного аналізу.

Наукову новизну одержаних результатів захищено інформаційним листом про 
нововведення в системі охорони здоровʼя № 221-2016 (2016 р.).
Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведених 

досліджень нами розроблено поетапну методику хіміко-токсикологічного 
дослідження біологічного матеріалу на вміст міртазапіну, агомелатину та їх 
метаболітів. Запропоновані методики ідентифікації та кількісного визначення 
міртазапіну та агомелатину можна рекомендувати для впровадження в практичну 
роботу токсикологічних відділень судово-медичної експертизи при вирішенні 
питань щодо отруєння даними препаратами, в клінічних лабораторіях – з метою 
визначення їх в біологічних рідинах, а також у фармацевтичному аналізі.

Розроблені методики хіміко-токсикологічного дослідження міртазапіну та 
агомелатину впроваджені в навчальний процес і наукову роботу ряду профільних 
кафедр Національного фармацевтичного університету, Тернопільського державного 
медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Запорізького державного медичного 
університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Одеського 
національного медичного університету, а також в роботу Одеського обласного 
бюро судово-медичної експертизи (акти впровадження від 14.11.2013, 3.12.2013, 
24.01.2017, 2.02.2017, 16.02.2017, 24.02.2017, 2.03.2017, 16.03.2017, 18.05.2017, 
30.05.2017 відповідно). За матеріалами експериментальних досліджень видано 
інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоровʼя «Оптимізація 
умов діагностики отруєння міртазапіном в трупному матеріалі» (№ 221-2016 від 
29.08.2016 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто проведено патентно-

інформаційний пошук, експериментальні дослідження, статистичну обробку, 
аналіз та систематизацію одержаних результатів, сформульовано висновки 
роботи. Разом з науковим керівником дисертантом визначено мету та задачі 
наукових досліджень, розроблено методичні підходи для реалізації виконання 
експериментальної частини роботи. Проаналізовано та узагальнено дані 
результатів власних експериментальних досліджень. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 
роботи викладені та обговорені на ХІV Конґресі Світової Федерації Українських 
Лікарських Товариств (СФУЛТ) (Донецьк, 4-6 жовтня 2012 р.), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції молодих вчених і студентів з міжнародною 
участю «Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє» (Запоріжжя, 
19-20 квітня 2012 р.), Четвертій Всеукраїнській науковій конференції студентів 
та аспірантів «Хімічні Каразінські читання - 2012» (Харків, 23-26 квітня 
2012  р.), Всероссийской научной сессии сотрудников Курского государственного 
медицинского университета и Центрально-Черноземного научного центра РАМН 
и отделения РАЕН (Курск, 7 февраля 2013 г.), ΙΙ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Теорія і практика сучасної науки» (Київ, 15-16 червня 2017 р.).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей (4 ‒ у фахових 

виданнях України, 1 ‒ в журналі, що входить до наукометричних баз Scopus), 6 тез 
доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях, а також інформаційний 
лист про нововведення в системі охорони здоровʼя.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 202 

сторінках машинописного тексту, складається із анотації, вступу, 6 розділів, 
загальних висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. 
Обсяг основного тексту дисертації складає 162 сторінки друкованого тексту. 
Робота ілюстрована 33 таблицями та 38 рисунками. Список використаних джерел 
містить 163 найменування, з них 37 кирилицею та 126 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Загальна характеристика та класифікація антидепресивних 
лікарських засобів, фармакологічна активність, фізичні властивості 

міртазапіну та агомелатину
Обʼєктами дисертаційної роботи є антидепресанти міртазапін та агомелатин, 

які використовуються в психіатричній практиці для профілактики і лікування 
депресивних розладів. 

Міртазапін ‒ сучасний тетрациклічний антидепресант із групи піперазино-
азепінових похідних, за хімічною структурою ‒ це (±)-2-метил-1,2,3,4,10,14b-
гексагідропіразино[2,1-а]піридо[2,3-с][2]бензазепін.

Агомелатин – це антидепресант, що відноситься до фармакотерапевтичної 
групи психоаналептики, у хімічному відношенні він являє собою (N-[2-(7-
метоксинафтален-1-іл)етил]ацетамід).
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В даному розділі проведено оцінку фармакотерапевтичної активності 
антидепресантів та практичного використання їх в клінічній практиці. 
Наведені різні види класифікацій антидепресантів за хімічною структурою 
та механізмом дії, а також основні фізико-хімічні властивості міртазапіну та 
агомелатину. Проаналізовано механізми фармакологічної дії, фармакокінетики 
та фармакодинаміки досліджуваних препаратів. Розглянуті токсичні та побічні 
ефекти, які викликані тривалою терапією чи передозуванням міртазапіну та 
агомелатину, а також зроблено висновок про актуальність хіміко-токсикологічних 
досліджень з аналізу міртазапіну та агомелатину.

Розділ 2. Методи ідентифікації міртазапіну та агомелатину
Для виявлення досліджуваних препаратів вивчено взаємодію міртазапіну та 

агомелатину з рядом реагентів та опрацьовано умови їх ідентифікації фізико-
хімічними методами – ТШХ, УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС.

Для експрес-скринінгу міртазапіну та агомелатину вивчено ефекти реакцій 
з рядом реактивів та визначена межа виявлення кожного із них. Встановлено, 
що агомелатин, на відміну від міртазапіну, реагує із конц. HNO3, реактивами 
Фреде, Ердмана та Маркі. Межа виявлення агомелатину з цими реактивами  ‒ 
від 2,0 мкг до 10,0 мкг. З реактивом Зонненштейна реагує лише міртазапін. 
Обидва препарати дають позитивні ефекти реакцій з реактивами Манделіна, 
Лібермана, Драгендорфа, Бушарда-Вагнера, конц.  H2SO4, 5 % розчином феруму 
(ІІІ) хлориду та 1 % розчином калію перманганату в 0,25 М H2SO4. Реакціями 
з двома останніми реактивами можна відрізнити міртазапін та агомелатин, 
оскільки продукти реакцій характеризуються різним забарвленням.

Розроблено умови ідентифікації міртазапіну та агомелатину методом 
хроматографії в тонкому шарі сорбенту на пластинках „Sorbfi l”, „Silufol” та 
„Merck”. Встановлено, що у системах розчинників, які застосовуються в судово-
хімічних лабораторіях для загального ТШХ-скринінгу органічних речовин 
основного характеру, агомелатин залишається на лінії старту. 

Експериментальними дослідженнями показано, що агомелатин можна 
виявити методом ТШХ, якщо до складу систем розчинників внести 
диметилформамід (ДМФА). Підібрано оптимальні системи розчинників для 
ідентифікації агомелатину методом ТШХ наступного складу: етилацетат-
ацетон-ДМФА (40:20:2), метанол-ДМФА (49:1), етилацетат-гексан-ДМФА 
(60:35:5), ацетон˗гексан˗ДМФА (30:18:2) та пропанол-ацетон-ДМФА 
(30:20:2).

Опрацьовано склад індивідуальних систем розчинників для виявлення 
міртазапіну: етилацетат-ацетон-25 % аміак (40:20:1), метанол-25 % аміак 
(49:1), хлороформ-ацетон-25 % аміак (80:20:1) та етилацетат-гексан-25 % аміак 
(60:35:5). 

Досліджено, що в індивідуальних системах розчинників міртазапін та 
агомелатин розділяються з метаболітами. Для виявлення міртазапіну та його 
метаболітів на хроматографічній пластинці рекомендовано використовувати 
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5 % розчин феруму (ΙΙΙ) хлориду з наступною обробкою пластинок реактивом 
Драгендорфа (межа виявлення – 0,3 мкг міртазапіну у пробі), а для виявлення 
агомелатину – 1 % розчин калію перманганату у 0,25 М H2SO4 (межа виявлення  – 
0,5 мкг агомелатину у пробі).

Вивчено залежність УФ-спектрів поглинання міртазапіну та агомелатину від 
природи розчинника (рисунки 1 та 2).

    
Рис. 1 УФ-спектри міртазапіну:
1 – 0,1 М NaOH; 2 – 0,1 М HCl; 
3 – 96 % етанол; 4 – хлороформ

Рис. 2 УФ-спектри агомелатину:
1 – 96 % етанол; 2 – 0,1 М NaOH; 

3 – 0,1 М HСl; 4 – хлороформ

Встановлено, що в 0,1 М HСl спостерігається значне батохромне зміщення 
положення максимуму другої смуги поглинання міртазапіну. Дану особливість 
рекомендовано застосовувати з метою ідентифікації міртазапіну. Інтенсивність 
поглинання агомелатину у хлороформних розчинах удвічі вища, ніж в інших 
розчинниках.

Для ідентифікації міртазапіну та агомелатину в суміші опрацьовані умови 
аналізу методом ГХ-МС. Аналіз проводили із використанням хроматографа 
Agilent 6890 N та мас-селективного детектора 5978 BMSD. Як газ-носій 
використовували гелій. 

З метою вибору оптимальних умов аналізу вивчено вплив зміни режиму 
програмування температури колонок та швидкості газу-носія на коефіцієнт 
розділення міртазапіну та агомелатину на двох капілярних колонках Restek Rtx- 5 
та Agilent HP 5 MS (30 м×0,25 мм×0,25 мкм). В якості нерухомої рідкої фази 
кожна із колонок містила 5 % фенілсилоксану у метилсилоксані.

Встановлено, що на колонці Restek Rtx-5 число теоретичних тарілок є 
вищим для двох досліджуваних речовин. Коефіцієнт розділення міртазапіну 
та агомелатину на цій колонці 1,12, досягається при наступних умовах аналізу: 
температура інжектора 250 ºС, температура термостату колонок: 5 хв при 50 ºС, 
наступне підвищення температури зі швидкістю 20 ºС/хв до 280 ºС/хв та витримка 
кінцевої температури (280 ºС) 15 хв. Швидкість гелію – 1,0 мл/хв. Сканування 
виконувалось в режимі Scan в межах 50-550 а.о.м, застосовуючи електронну 
іонізацію 70 eV та вольтаж 400 В.

Хроматограма міртазапіну та агомелатину в суміші наведена на рисунку 3, а на 
рисунку 4 представлено мас-спектри досліджуваних сполук.
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Для ідентифікації міртазапіну за мас-спектрами можна застосовувати сигнали 
при m/z 195, 208, 180, 167, 221, 265, 111, 139 та 71, а для ідентифікації агомелатину 
сигнали при m/z 184, 173, 128, 243, 153, 169, 114, 142 та 102.

Рис. 3 Хроматограма суміші міртазапіну та агомелатину на колонці  Restek Rtx-5

    
Рис. 4 Мас-спектри міртазапіну (1) та агомелатину (2)

Межа виявлення міртазапіну в метанольних розчинах методом ГХ-МС 
становить 0,5 нг/мл, а межа виявлення агомелатину – 1,0 нг/мл (при співвідношенні 
сигнал‒шум 3:1).

Для попереднього скринінгу міртазапіну та агомелатину в пробах із біологічного 
матеріалу розроблено умови ідентифікації методом ВЕРХ-МС. Експериментальні 
дослідження проводили на високоефективному рідинному хроматографі моделі 
Agilent 1100, оснащеному мас-селективним детектором Agilent LC\MSD SL зі 
швидким переключенням режимів іонізації позитивний/негативний (іонізація 
хімічна, діапазон сканування – 80-1000 m/z).

Вивчено вплив складу рухомої фази на ефективність розділення міртазапіну 
та агомелатину методом ВЕРХ-МС на колонках Zorbax SB-C18, Ultron ES-
OVM та Eclips  C18 (150×4,6 мм, 1,8 мкм). Встановлено, що оптимальне 
розділення міртазапіну та агомелатину досягається на колонці Zorbax SB-C18 
та складі рухомої фази: розчинник А ‒ ацетонітрил-вода (95:5), підкислений  
0,1 % розчином трифлуорацетатної кислоти та розчинник В ‒ 0,1 % розчин 

1 2
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трифлуорацетатної кислоти, яка подавалась зі швидкістю 3 мл/хв, об’єм введеної 
проби – 10 мкл. Перші 60 с через колонку пропускали розчинник А, а наступні 
60 с розчинники А і В, взяті у співвідношенні 60:40, і потім 60 с розчинник  А. 
Температура термостата автодозатора 20 ºС. Хроматограма міртазапіну та 
агомелатину в суміші наведена на рисунку 5.

Рис. 5 ВЕРХ-хроматограма агомелатину (1) та міртазапіну (2) в суміші

Ідентичність досліджуваних сполук підтверджували за їх мас-спектрами.
Межа виявлення міртазапіну в метанольних розчинах методом ВЕРХ-МС 

становить 1,0 мкг/мл, агомелатину ‒ 0,5 мкг/мл. Цим методом підтверджували 
наявність міртазапіну та агомелатину у пробах із біологічного матеріалу.

Розділ 3. Методи кількісного визначення міртазапіну та агомелатину
Опрацьовані умови кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 

в розчинах методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС з метою 
використання цих методів для кількісного визначення вмісту досліджуваних 
сполук у пробах, отриманих після їх виділення із біологічних субстратів.

Для УФ-спектрофотометричного визначення міртазапіну та агомелатину 
визначали питомі (А1 %А1 см) та молярні (ε) показники поглинання в 0,1 М розчині 
HCl та 96 % етанолі. 

Межі концентрацій, при яких спостерігається підпорядкування закону 
Бугера-Ламберта-Бера, значення питомих та молярних показників поглинання 
міртазапіну та агомелатину у вибраних розчинниках наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Величини питомих та молярних показників поглинання міртазапіну 

та агомелатину та межі концентрацій, в яких спостерігається 
підпорядкування закону Бугера-Ламберта-Бера (n=5, P=0,95)

Препарат Розчинник λ max, 
нм

Інтервал 
концентрацій, 

мкг/мл

Питомий показник 
поглинання (А1 %А1 см

)

Молярний по-
казник 

поглинання (ε)
ε, %

Міртазапін 96 % етанол
0,1 М HСl

290
315

2,5-40,0
1,5-35,0

227,5±0,61
363,3±0,71

6036,1±16,2
9640,2±18,7

0,27 %
0,19 %

Агомелатин 96 % етанол
0,1 М HСl

277
277

2,5-40,0
2,5-40,0

227,61±0,39
241,33±0,92

5537,7±9,6
5871,6±22,3

0,17 %
0,38 %

1 2
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Метод УФ-спектрофотометричного визначення міртазапіну та агомелатину в 
розчинах валідовано за показниками лінійності, правильності та прецизійності. 
Валідаційні характеристики визначали для розчинів міртазапіну в 0,1 М HСl, в 
яких концентрація препарату становила 5,0, 20,0 та 35,0 мкг/мл, а для розчинів 
агомелатину в 96 % етанолі вміст препарату становив 5,0, 25,0 та 40,0 мкг/мл. 
Валідаційні критерії визначали у нормалізованих координатах.

Показники лінійності, правильності та прецизійності методики кількісного визначення 
міртазапіну та агомелатину методом УФ-спектрофотометрії наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 
Показники лінійності, правильності та прецизійності УФ-спектрофото-
метричного методу визначення міртазапіну та агомелатину (n=5, Р=0,95)

Препарат b sb а sа sо ΔAs r Z sz δ% ΔZ

Міртазапін 0,998 0,002 0,183 0,175 0,275 0,914 0,999 100,2 0,148 0,176 0,340
Агомелатин 1,002 0,002 0,046 0,245 0,386 0,914 0,999 100,2 0,260 0,176 0,598

Встановлено, що систематична похибка методики УФ-спектрофотометричного 
визначення міртазапіну та агомелатину є статистично незначущою та задовольняє 
вимогам прецизійності на рівні збіжності.

Кількісне визначення досліджуваних препаратів методом ГХ-МС проводили 
методом абсолютної калібровки на колонці Restek Rtx-5. Для виготовлення серії 
стандартних розчинів використовували еталонні зразки міртазапіну (≥ 98 %, HPLC, 
Sigma-Aldrich, № 85650-52-8) та агомелатину (≥ 98 %, HPLC, Sigma-Aldrich, № 
138112-76-2). Розчинником вибрано метанол кваліфікації HPLC (Merck). Умови 
ГХ-аналізу – такі ж, як і при ідентифікації. На основі серії проведених досліджень 
розраховували рівняння градуювальних кривих, застосовуючи програмне 
забезпечення Agilent ChemStation. Межі кількісного визначення міртазапіну та 
агомелатину встановлювали на границі співвідношення сигнал-шум 5:1. 

Рівняння градуювальних прямих кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 
у розчинах методом ГХ-МС та їх метрологічні характеристики наведені в таблиці 3.

Таблиця 3
Рівняння градуювальних прямих та метрологічні характеристики 

кількісного визначення міртазапіну та агомелатину у розчинах методом 
ГХ-МС (n=5, P=0,95)

Препарат Діапазон 
концентрацій, нг/мл Рівняння прямої

Метрологічні характеристики
X S xS ∆X ε

Міртазапін 1,0-35,0 Y = 1,98·105Х ‒ 3,45·103 100,1 0,91 0,32 +0,75 0,75%
Агомелатин 5,0-40,0 Y = 2,17·105Х ‒ 10,6·104 100,0 0,99 0,35 +0,81 0,81%

Методика ГХ-МС-визначення міртазапіну та агомелатину у метанольних розчинах 
валідована за критеріями лінійності, правильності та прецизійності (таблиця 4). 
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Таблиця 4
Показники лінійності, правильності та прецизійності методу ГХ-МС-

визначення міртазапіну та агомелатину (n=5, Р=0,95) (обʼєм проби 1,0 мкл)
Препарат b sb а sа sо ΔAs r Z sz δ% ΔZ

Міртазапін 0,978 0,004 0,952 0,525 0,998 2,637 0,999 99,72 0,489 0,283 1,127
Агомелатин 1,006 0,001 0,599 0,023 0,035 2,637 0,999 99,55 0,326 0,451 0,751

При цьому встановлено, що вільний член прямої, розрахований для кожного 
із препаратів, задовольняє критерій статистичної незначущості. Високе значення 
коефіцієнту кореляції відповідає вимогам критерію прийнятності і підтверджує лінійну 
залежність між введеною і знайденою кількістю досліджуваних речовин в усьому 
діапазоні досліджуваних концентрацій. Згідно цих критеріїв метод ГХ-МС рекомендовано 
для кількісного визначення досліджуваних сполук в біологічному матеріалі.

Для кількісного визначення міртазапіну та агомелатину методом ВЕРХ-МС 
застосовували метод абсолютної калібровки. Встановлені межі концентрацій 
міртазапіну та агомелатину в метанольних розчинах, у яких спостерігається 
прямолінійна залежність між площею піку та концентрацією препарату в розчині 
на колонці Zorbax C-18. Аналіз проведено в тих же умовах, як і для ідентифікації 
препаратів. Результати цих досліджень представлені в таблиці 5.

Таблиця 5
Рівняння градуювальних прямих та метрологічні характеристики 
кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в метанольних 

розчинах методом ВЕРХ-МС (n=5, P=0,95)

Препарат Діапазон 
концентрацій, мкг/мл Рівняння прямої

Метрологічні характеристики
X S xS ∆X ε

Міртазапін 2,0-30,0 Y = 2,2·105Х+3,19·105 100,1 0,91 0,32 +0,75 0,75%
Агомелатин 1,0-30,0 Y = 2,0·105Х+9,11·105 100,0 0,93 0,31 +0,71 0,71%

Розділ 4. Екстракція міртазапіну та агомелатину з водних розчинів 
Вивчено вплив природи екстрагенту та рН середовища на ступінь однократної 

екстракції міртазапіну та агомелатину з водних розчинів хлороформом, сумішшю 
хлороформу з н-бутанолом (1:1), 1,2-дихлоретаном та гексаном. 

Найвищий ступінь однократної екстракції досягається при використанні суміші 
хлороформ-н-бутанол (1:1), де при рН 5,0-6,5 і при рН 8,0-10,0 екстрагуються 
практично однакові кількості міртазапіну (96,2-96,8 % та 96,8-97,1 % відповідно). 
Проте, як показали наші експериментальні дослідження, при використанні 
суміші хлороформ-н-бутанол (1:1) ефект матриці (МЕ) перевищував 30 % при 
дослідженні проб із печінки, крові та сечі, а при використанні хлороформу МЕ не 
перевищував 5 %. Тому в подальших дослідженнях для екстракції досліджуваних 
препаратів та їх метаболітів ми використовували хлороформ. 

Встановлено, що хлороформом при рН 4,0-5,0 екстрагується до 92,5 % 
міртазапіну, а при рН 7,5-8,0 – 91,4-91,6 %. Гексаном міртазапін екстрагується 
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при рН 6,0-6,5 (R = 79,9 %) та рН 9,5-10,0 (R = 95,2-95,6 %), а 1,2-дихлоретаном 
при значеннях рН 7,2-7,8 (R = 88,3-90,5 %) та 9,0-10,0 (R = 91,2 %).

Максимальні кількості агомелатину екстрагуються в інтервалі рН 8,5-10,0. 
Хлороформом, 1,2-дихлоретаном та сумішшю хлороформ-н-бутанол (1:1) у цьому 
інтервалі рН екстрагуються практично однакові кількості агомелатину (до 97,8 %). 
Менші кількості агомелатину екстрагуються гексаном при рН 9,0-10,0 (до 75,2 %).

Результати цих досліджень використано для вибору оптимальних умов 
екстракції міртазапіну та агомелатину з витяжок печінки, крові та сечі.

Розділ 5. Виділення міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу
Для вивчення залежності результатів виділення міртазапіну та агомелатину із 

органів використовували модельні суміші препаратів із печінкою та біологічні 
рідини (кров та сечу). Трупні органи (печінку) отримували у Львівському 
обласному бюро судово-медичної експертизи. Кров, відібрану від живих осіб, 
отримували у Львівському обласному центрі служби крові, сечу відбирали у 
живих осіб. Кожний зразок біологічного матеріалу перевіряли на відсутність 
лікарських препаратів.

Вивчено ступінь ізолювання досліджуваних препаратів із модельних зразків 
печінки, використовуючи загальноприйняті методи. Кількість міртазапіну 
та агомелатину в пробах визначали методом ГХ-МС. Результати досліджень 
представлені в таблиці 6.

Таблиця 6
Результати ізолювання міртазапіну та агомелатину із модельних зразків 

печінки підкисленим спиртом та підкисленою водою (n=5, Р=0,95)

Препарат
Виділено речовини, %

Метод  Стаса-Отто Метод О.О. Васильєвої Метод В.П. Крамаренка
Міртазапін 12,4+0,27 16,7+0,25 24,7+0,45
Агомелатин 24,9+0,11 14,7+0,19 34,8+0,11

Враховуючи недостатню ефективність загальноприйнятих методів (таблиця 6) ми 
провели дослідження із вибору розчинника для ізолювання міртазапіну та агомелатину 
з трупних органів. Найвищі результати ізолювання були досягнуті, коли біологічні 
проби (тканину печінки) настоювали з ацетонітрилом, підкисленим 1 М розчином 
хлоридної кислоти до рН 2-3 (тричі по 1 год). Екстракцію міртазапіну із витяжок, 
розведених водою (1:1), проводили при рН 7-8, а агомелатину – при рН 8-9. Необхідне 
значення рН створювали, додаючи до витяжок 25 % розчин аміаку.

Для виділення досліджуваних препаратів із крові біологічну рідину 
підкислювали 1 М розчином HCl до рН 2-3, обробляли УЗ (частота 35 кГц) 15  хв, 
а білкову фракцію осаджували ацетонітрилом. Якщо кров містила згустки, то 
проби крові гомогенізували з фосфатним буферним розчином (рН 7,4), після чого 
проби підкисляли хлоридною кислотою. Екстрагували міртазапін та агомелатин 
хлороформом при відповідних значеннях рН.
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При ізолюванні із сечі сечові кислоти осаджували 20 % розчином кальцію 
хлориду, осад відокремлювали центрифугуванням і проводили екстракцію 
хлороформом при відповідному значенні рН (для міртазапіну 7-8, для агомелатину 
9-10). Необхідне значення рН створювали, додаючи 25 % розчин аміаку. 

Результати ізолювання міртазапіну та агомелатину із печінки, крові та сечі 
розробленими методами представлені в таблиці 7. 

Таблиця 7

Результати ізолювання міртазапіну та агомелатину із печінки, крові та сечі 
розробленими методами (n=5, Р=0,95)

Препарат
Виділено речовини, %

Печінка Кров Сеча
Міртазапін 75,3+0,66 73,4+0,72 91,4+0,55
Агомелатин 70,5+0,61 76,1+0,34 93,3+0,47

Межі виявлення та кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в пробах 
біологічного матеріалу методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС представлені 
в таблиці 8.

Таблиця 8

Межі виявлення та кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в 
пробах біологічного матеріалу методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС

Препарат
Орган або 
біологічна 
рідина

Межа виявлення Межа кількісного визначення
УФ-

спектрофотометрія ГХ-МС УФ-
спектрофотометрія ГХ-МС

Міртазапін
Печінка
Кров
Сеча

2,1 мкг/г
2,2 мкг/мл
1,7 мкг/мл

0,13 нг/г
0,14 нг/мл
0,11 нг/мл

4,1 мкг/г
4,3 мкг/мл
3,37 мкг/мл

0,26 нг/г
0,27 нг/мл
0,22 нг/мл

Агомелатин
Печінка
Кров
Сеча

3,7 мкг/г
2,1 мкг/мл
2,8 мкг/мл

0,29 нг/г
0,13 нг/мл
0,22 нг/мл

7,3 мкг/г
4,3 мкг/мл
5,6 мкг/мл

0,57 нг/г
0,26 нг/мл
0,43 нг/мл

Розробленими методиками ізолювали міртазапін та агомелатин із органів та 
біологічних рідин щурів, які отримували досліджувані препарати в терапевтичній 
та токсичній дозах. Всього для дослідження було відібрано 50 тварин. При цьому 
визначали рівень концентрацій міртазапіну та агомелатину в мозку, печінці, 
шлунку з кишківником, нирках, легенях, серці, крові та сечі методами ГХ-МС 
та УФ-спектрофотометрії, визначали ефекти реакцій виявлення досліджуваних 
сполук у пробах, придатність хроматографічних систем для виявлення міртазапіну, 
агомелатину та їх метаболітів у досліджуваних органах та біологічних рідинах, 
проводили ідентифікацію метаболітів за мас-спектрами та встановлювали їх 
структуру. 

Методом ГХ-МС встановлено, що в організмі щурів міртазапін піддається Ι 
фазі біотрансформації. Серед метаболітів виявлено деметилміртазапін, продукти 
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N-оксидування та гідроксилювання деметилміртазапіну, які виявлені у більшості 
органів та біологічних рідинах, а продукти дегідрування міртазапіну, які не 
описані в літературних джерелах, виявлено лише в мозку. 

Характер хроматограм міртазапіну у суміші з метаболітами наведено на 
рисунку 6, а мас-спектри основних продуктів метаболізму – на рисунку 7.

Рис. 6 Хроматограми проб, отриманих після ізолювання міртазапіну із печінки, мозку, крові та сечі щурів

  

 

Рис. 7 Мас-спектри метаболітів міртазапіну

На рисунку 8 представлено хроматограми агомелатину у суміші з метаболітами, 
а мас-спектри основних продуктів метаболізму агомелатину – на рисунку 9.
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Рис. 8 Хроматограми проб, отриманих при ізолюванні агомелатину із печінки, мозку, крові та сечі 
щурів

    
 

Рис. 9 Мас-спектри метаболітів агомелатину
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Встановлено, що в організмі щурів агомелатин метаболізує за Ι та ΙΙ фазами. 
Серед метаболітів Ι фази біотрансформації агомелатину нами ідентифіковано 
в біологічних пробах деметилагомелатин та 3-гідроксиагомелатин. Серед 
метаболітів ΙΙ фази біотрансформації ідентифіковано ацетильований 
деметилагомелатин і диацетильований 3-гідроксидеметилагомелатин, а також 
коньʼюгат 3-гідроксидеметилагомелатину із аланіновою кислотою. Продукти ΙΙ 
фази біотрансформації агомелатину не наведені в літературі.

На рисунку 10 представлено розподіл міртазапіну та агомелатину в органах та 
біологічних рідинах щурів при введенні доз, які відповідали LD50. 

Рис. 10 Розподіл міртазапіну (1) та агомелатину (2) в органах та біологічних рідинах щурів

Отримані дані свідчать, що при використанні методу ГХ-МС у всіх 
досліджуваних органах та біологічних рідинах можна виявити та кількісно 
визначити міртазапін та агомелатин. В достатньо високих кількостях визначено 
міртазапін в сечі (18,2+0,8 мг), печінці (15,4+0,3 мг), шлунку із кишківником 
(10,9+0,2 мг), крові (10,6+0,2 мг) та нирках (9,6+0,5 мг), та агомелатин – в мозку 
(45,2+4,3 мг), сечі (40,6+2,7 мг), крові (33,4+0,7 мг), печінці (24,3+1,1  мг) та 
шлунку із вмістом (20,1+1,1 мг).

Розділ 6. Валідація методик кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 
в біологічних об’єктах методами  УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС

Надійність методик визначення міртазапіну та агомелатину методами УФ-
спектрофотометрії та ГХ-МС в біологічних обʼєктах (крові, сечі та печінці) 
оцінювали за параметрами, що відповідають вимогам OECD/WHO та 
рекомендаціям FDA, EMA і МОЗ України.
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Лінійність визначена в межах концентрацій міртазапіну 20-5000 нг 
та агомелатину 40-6000 нг на 1 г органу чи 1 мл біологічної рідини – при 
визначенні методом ГХ-МС. При визначенні методом УФ-спектрофотометрії 
в проби біологічного матеріалу вносили 3-50 мкг міртазапіну чи 4-50  мкг 
агомелатину із розрахунку на 1г/1мл органу чи біологічної рідини. 
Градуювальні залежності площі піку від вмісту кожного із препаратів або 
залежність значення оптичної густини від вмісту відповідного препарату у 
пробі наведено на рисунках 11-14.

1 

2 3 

 

1 

2 

3 

Рис. 11 Градуювальна залежність оптичної 
густини від вмісту агомелатину в печінці (1), 

крові (2) та сечі (3)

Рис. 12 Градуювальна залежність оптичної 
густини від вмісту міртазапіну в печінці (1), 

крові (2) та сечі (3)
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Рис 13 Градуювальна залежність площі піку від 
вмісту агомелатину в печінці (1), крові (2) та 

сечі (3)

Рис 14 Градуювальна залежність площі піку 
від вмісту міртазапіну в печінці (1), крові (2) та 

сечі (3)

При визначенні селективності знімали УФ-спектри та хроматограми 
контрольних проб і зразків біологічного матеріалу, які містили кількості 
препаратів, що відповідали нижній межі кількісного визначення. 

Встановлено, що матричний ефект є меншим при визначенні міртазапіну 
та агомелатину методом ГХ-МС (до 4,8 % для міртазапіну і до 5,9 % для 
агомелатину) і вищим при УФ-спектрофотометричному визначенні – до 11,1 % 
для міртазапіну і до 10,1 % для агомелатину. Отримані результати свідчать про 
відсутність значного впливу компонентів біологічної проби на кінцевий результат 
їх кількісного визначення.
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Ступінь вивільнення визначали шляхом розрахунку співвідношення кількості 
міртазапіну (агомелатину), що ізолюється із біологічної проби, до кількості, яку 
вносили в сухий залишок контрольної проби. При цьому при ГХ-МС-визначенні 
в біологічний матеріал вносили по 1 мкг/г (мкг/мл) міртазапіну та 3 мкг/г 
(мкг/ мл) агомелатину. При використанні методу УФ-спектрофотометрії вносили 
по 20 мкг/г (20 мкг/мл) міртазапіну чи агомелатину. Результати цих досліджень 
представлені в таблиці 9.

Таблиця 9
Результати виділення міртазапіну та агомелатину із печінки, крові та сечі

Препарат Орган
Ступінь виділення, % при методі визначення

ГХ-МС УФ-спектрофотометрія

Міртазапін
Печінка
Кров
Сеча

75,24+0,64
73,41+0,73
91,33+0,52

73,25+0,46
69,62+0,46
88,68+0,47

Агомелатин
Печінка
Кров
Сеча

70,52+0,61
76,15+0,34
93,24+0,46

68,25+0,51
72,08+0,44
90,02+0,65

Стабільність препаратів в пробах печінки визначали на рівні токсичних 
концентрацій. При цьому модельні проби печінки із внесеними кількостями 
міртазапіну чи агомелатину зберігали при -20 º С протягом 30, 60 та 150 діб. 
Вміст міртазапіну та агомелатину у пробах біологічного матеріалу визначали 
методом ГХ-МС, користуючись рівняннями прямих для відповідного органу, які 
наведені на рисунках 13 і 14. Результати проведених досліджень представлені 
в таблиці 10.

Таблиця 10
Результати визначення стабільності міртазапіну та агомелатину в пробах 

печінки при зберіганні (n=3)

Препарат Стабільність
Вміст препарату 
в 1 г тканини 
печінки, нг

Визначено препа-
рату в 1 г тканини 

печінки, нг
RSD, % RE, %

Міртазапін
30 днів
60 днів
150 днів

1000,0
1000,0
1000,0

999,3+3,08
999,3+3,08
998,7+3,6

0,18
0,18
0,19

-0,07
-0,07
-0,13

Агомелатин
30 днів
60 днів
150 днів

3000,0
3000,0
3000,0

3000,7+12,3
3000,7+12,3
3001,3+20,3

0,12
0,12
0,15

+0,02
+0,02
+0,04

Правильність і прецизійність визначали, вносячи в біологічні проби кількості 
препаратів, що відповідали нижній межі кількісного визначення, терапевтичній 
концентрації та верхній рівень відповідав токсичній концентрації. Результати цих 
досліджень представлені в таблиці 11.
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Таблиця 11

Правильність і прецизійність визначення міртазапіну та агомелатину 
методами ГХ-МС та УФ-спектрофотометрії в печінці, крові та сечі  

(n=3 для однієї серії)

Препарат
Зразок 

біологічного 
матеріалу

Вміст препа-
рату в 1 мл (г) 

проби

Визначено пре-
парату в 1 мл (г) 

проби

RSD в 
одній серії

RSD між 
серіями

Точність, 
RE %

Метод ГХ-МС

Міртазапін

Печінка
2,0 нг/г

20,0 нг/г
1000,0 нг/г

2,016+0,004
20,06+0,32
999,5+38,4

1,73
1,05
0,41

3,22
2,79
0,62

+0,8
+0,31
-0,05

Кров
2,0 нг/мл

20,0 нг/мл
1000,0 нг/мл

1,99+0,003
20,09+0,35

1000,58+50,9

1,51
1,64
0,59

2,76
2,98
0,71

-0,3
+0,47
+0,06

Сеча
2,0 нг/мл

20,0 нг/мл
1000,0 нг/мл

2,002+0,002
20,12+0,34
1001,7+73,1

1,71
2,55
0,53

1,99
2,93
0,85

+0,1
+0,6
+0,17

Агомелатин

Печінка
40,0 нг/г

500,0 нг/г
3000,0 нг/г

39,48+0,89
500,84+46,8
2994,78+89,4

2,19
1,37
0,32

2,38
2,05
0,47

-1,3
+0,17
-0,17

Кров
40,0 нг/мл

500,0 нг/мл
3000,0 нг/мл

39,84+0,46
498,87+18,74
2994,1+70,6

1,35
0,86
0,28

1,71
1,27
0,47

-0,41
-0,23
-0,19

Сеча
40,0 нг/мл

500,0 нг/мл
3000,0 нг/мл

39,86+0,39
499,76+8,12
2994,7+71,75

1,39
0,45
0,28

1,58
0,57
0,42

-0,35
-0,05
-0,18

Метод УФ-спектрофотометрії

Міртазапін

Печінка
3,5 мкг/г
30,0 мкг/г
50,0 мкг/г

3,54+0,01
29,77+1,47
49,79+2,56

1,31
2,64
1,59

3,06
4,06
3,21

+1,2
-0,77
-0,42

Кров
3,5 мкг/мл
30,0 мкг/мл
50,0 мкг/г

3,53+0,01
29,68+1,26
50,2+1,59

1,45
2,64
1,69

3,11
3,77
2,51

+1,1
-1,07
+0,4

Сеча
3,5 мкг/мл
30,0 мкг/мл
50,0 мкг/мл

3,54+0,02
30,07+0,61
50,49+0,52

1,55
1,06
0,89

3,39
2,59
1,43

+1,14
+0,23
+0,98

Агомелатин

Печінка
4,0 мкг/г
30,0 мкг/г
50,0 мкг/г

4,05+0,04
30,11+1,45
50,09+4,26

2,97
3,18
3,55

4,94
3,98
4,11

+1,25
+0,37
+0,18

Кров
4,0 мкг/мл

30,0 мкг/мл
50,0 мкг/мл

4,02+0,03
30,27+0,73
49,81+3,6

2,83
2,22
3,06

3,98
2,84
3,79

+0,39
+0,9
-0,38

Сеча
4,0 мкг/мл
30,0 мкг/мл
50,0 мкг/мл

3,99+0,01
30,24+0,8
49,95+3,24

1,77
2,11
2,93

2,51
2,94
3,6

-0,25
+0,8
-0,11

Встановлено, що валідаційні характеристики методик кількісного визначення 
міртазапіну та агомелатину в біологічному матеріалі відповідають вимогам, що 
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ставляться до біоаналітичних методів аналізу за критеріями: ефекту матриці, 
міжсерійної правильності та збіжності, ступенем вивільнення.

ВИСНОВКИ

За результатами комплексних систематичних досліджень вперше 
експериментально обґрунтовано та запропоновано методи хіміко-
токсикологічного дослідження міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів, які 
включають методики ізолювання досліджуваних препаратів із проб біологічного 
матеріалу, їх ідентифікації та кількісного визначення.

1. На основі проведеного дослідження вперше запропоновано та обґрунтовано 
актуальність виконання цілеспрямованого хіміко-токсикологічного 
дослідження біологічного матеріалу на вміст міртазапіну та агомелатину, 
що включає методики ізолювання із біологічного матеріалу, чутливі та 
експресні методи їх ідентифікації та кількісного визначення. 

2. Запропоновано чутливі методики виявлення міртазапіну та агомелатину 
за допомогою осадових та кольорових реакцій, методами ТШХ, УФ-
спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС, які придатні для ідентифікації 
досліджуваних сполук у витяжках із біологічного матеріалу.

3. Розроблено умови кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 
методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС.

4. Валідовано чутливі та відтворювані методики кількісного визначення 
міртазапіну та агомелатину у розчинах методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-
МС. Встановлено, що дані методики відповідають сучасним нормативним 
документам за такими параметрами, як лінійність, правильність та прецизійність.

5. Вивчено умови екстракції міртазапіну та агомелатину з водних розчинів 
в залежності від природи органічного розчинника і рН середовища. 
Встановлено, що міртазапін та агомелатин добре екстрагуються з лужного 
середовища при рН 7-8 та рН 8-9 відповідно. Оптимальним екстрагентом 
є хлороформ. Ступінь одноразової екстракції міртазапіну хлороформом 
становить 92 %, агомелатину – 97,8 %.

6. Вперше проведена порівняльна оцінка методів виділення міртазапіну 
та агомелатину з біологічного матеріалу загальноприйнятими в хіміко-
токсикологічному аналізі методами, і встановлено, що даними методами 
виділяються незначні кількості досліджуваних препаратів.

7. Розроблено ефективні методики виділення міртазапіну та агомелатину з 
біологічного матеріалу та біологічних рідин (крові та сечі). Запропонованими 
методами можна виділити до 75 % міртазапіну і до 71  % агомелатину з 
біологічного матеріалу (печінка). З крові виділяється до 74 % міртазапіну і до 
76 % агомелатину. З сечі виділяється до 92 % міртазапіну і до 93 % агомелатину.

8. Досліджено будову основних метаболітів міртазапіну та агомелатину, 
виділених із органів та біологічних рідин тварин методом хромато-мас-
спектрометрії.
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9. Вивчено розподіл міртазапіну та агомелатину в органах та біологічних 
рідинах тварин. Встановлено, що при смертельних отруєннях 
міртазапіном необхідно досліджувати сечу, печінку, шлунок із 
кишківником, кров і нирки, а агомелатином – мозок, сечу, кров, печінку і 
шлунок із кишківником.

10. Надійність методик кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 
методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС в біологічних об’єктах (кров, 
сеча, печінка) валідована за такими параметрами: специфічність, лінійність, 
правильність та прецизійність, матричний ефект та стабільність. 
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національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, 
Львів, 2017.

Дисертаційна робота присвячена системному хіміко-токсикологічному 
дослідженню міртазапіну та агомелатину у суміші з метаболітами. Для 
ідентифікації досліджуваних сполук запропоновано чутливі та селективні реакції, 
опрацьовано склад систем розчинників для ТШХ-скринінгу, розроблено умови 
їх ідентифікації та кількісного визначення методами УФ-спектрофотометрії, 
ВЕРХ-МС та ГХ-МС. Вивчено вплив природи органічних розчинників та рН 
середовища на ступінь екстракції міртазапіну та агомелатину з водних розчинів. 
Проведено порівняльну оцінку загальноприйнятих в хіміко-токсикологічному 
аналізі методів ізолювання стосовно міртазапіну та агомелатину. Запропоновано 
експресні методики виділення міртазапіну,  агомелатину і їх метаболітів з 
біологічного матеріалу та біологічних рідин (крові, сечі). Вивчено розподіл 
міртазапіну та агомелатину в органах тварин. Досліджено будову метаболітів 
міртазапіну і агомелатину методом хромато-мас-спектрометрії. Виявлено ряд 
метаболітів міртазапіну та агомелатину, які не описані в літературних джерелах. 
Проведено валідацію методик кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 
в печінці, крові та сечі методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС. 
Ключові слова: міртазапін, агомелатин, метаболіти, біологічний матеріал, 

тонкошарова хроматографія, газова хроматографія із мас-детектуванням, 
високоефективна рідинна хроматографія, хіміко-токсикологічний аналіз.

АННОТАЦИЯ

Дармограй Н.Н. Химико-токсикологическое исследование миртазапина, 
агомелатина и их метаболитов. – Квалификационный научный труд на правах 
рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук по специальности 15.00.02 – фармацевтическая химия и фармакогнозия, 
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 
МЗ Украины, Львов, 2017.

Диссертационная робота посвящена системному химико-токсикологическому 
исследованию миртазапина и агомелатина в смеси с метаболитами.

Для экспресс-скрининга миртазапина и агомелатина в пробах из биологического 
материала установлены пределы обнаружения этих веществ с реактивами 
Манделина, Либермана, Драгендорфа, Бушарда-Вагнера, конц. H2SO4, 5% 
раствором железа (ΙΙΙ) хлорида и 1 % раствором калия перманганата в 0,25 М 
H2SO4. В отличие от миртазапина агомелатин реагирует с конц. HNO3, реактивами 
Фреде, Эрдмана и Марки.

Разработаны условия идентификации исследуемых веществ методом тонкослойной 
хроматографии. В системах растворителей, которые используются в судебно-
химической практике, агомелатин не обнаруживается методом ТСХ. Установлено, 
что агомелатин и его метаболиты можно обнаружить по значениям Rf, если в состав 
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систем растворителей ввести ДМФА. Предложено состав пяти систем растворителей 
для подтверждения наличия агомелатина и четыре для миртазапина.

Изучено влияние природы растворителей на характер УФ-спектров миртазапина 
и агомелатина. Установлено, что в 0,1 М HCl наблюдается значительное 
батохромное смещение положения максимума второй полосы поглощения 
миртазапина. Интенсивность поглощения агомелатина в хлороформных 
растворах вдвое выше, чем в других растворителях. Установлено, что при 
λ  315  нм миртазапин в 0,1 М растворах HCl определяется в концентрациях 1,5-
35,0 мкг/мл. Агомелатин при λ 277 нм в этанольных растворах определяется в 
пределах концентраций 2,5-40,0 мкг/мл. 

Разработаны условия идентификации и количественного определения 
миртазапина и агомелатина методом ГХ-МС на колонке Restek Rtx-5. Предел 
обнаружения миртазапина в метанольных растворах составляет 0,5 нг/ мл, 
а агомелатина - 1,0 нг/мл. Калибровочный график построен в пределах 
концентраций 1,0-35,0 нг/мл для миртазапина и 5,0-40,0 нг/мл для агомелатина. 

Методики количественного определения исследуемых препаратов в растворах 
методами УФ-спектрофотометрии и ГХ-МС валидировано по показателям 
линейности, правильности и прецизионности.

Разработаны условия идентификации и количественного определения 
исследуемых веществ методом ВЭЖХ-МС на колонке Zorbax С-18. Калибровочные 
графики построены в пределах концентраций 2,0-30,0 мкг/мл для миртазапина и 
1,0-30,0 мкг/мл для агомелатина. 

Изучена зависимость степени экстракции миртазапина и агомелатина из водных 
растворов от природы органического растворителя и рН среды. Хлороформом 
при рН 7,0-8,0 экстрагируется до 91,6 % миртазапина, а при рН 8,5-10,0 – до 
97,8  % агомелатина.

Проведена сравнительная оценка результатов изолирования миртазапина и 
агомелатина из проб биологического материала общепринятыми в ХТА методами. 
Учитывая их низкую эффективность, предложены методики выделения исследуемых 
веществ из органов ацетонитрилом, подкисленным 1 М НСl. Разработаны 
оптимальные условия выделения исследуемых веществ из крови и мочи. Данными 
методами выделяется миртазапина из печени до 75 %, из крови – до 74 %, из мочи – до 
92 %, а агомелатина – до 71 % из печени, до 76 % из крови и до 93 % из мочи.

Изучено распределение миртазапина и агомелатина в организме крыс.
Методом хромато-масс-спектрометрии установлено строение метаболитов 

миртазапина и агомелатина. В тканях и биологических жидкостях крыс 
обнаружены метаболиты миртазапина, которые образуются на первой стадии 
биотрансформации: деметилмиртазапин, N-оксид и продукт гидроксилирования 
деметилмиртазапина, а продукты дегидрирования миртазапина, которые не 
описаны в литературных источниках, обнаружены в мозге.

Агомелатин в организме крыс метаболизирует по первой и второй фазе. 
Среди метаболитов первой фазы биотрансформации агомелатина нами 
идентифицировано деметилагомелатин и 3-гидроксиагомелатин, а среди метаболитов 
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второй фазы - ацетилированный деметилагомелатин и диацетилированний 
3-гидроксидеметилагомелатин и коньюгат 3-гидроксидеметилагомелатина с 
аланиновой кислотой. Продукти второй фазы биотрансформации не описаны в 
литературе. 

Методики выделения и определения миртазапина и агомелатина в печени, крови 
и моче валидированы по показателям линейности, селективности, правильности и 
прецизионности, степени выделения, матричным эффектом и стабильности. 

Научная новизна работы подтверждена информационным письмом.
Ключевые слова: миртазапин, агомелатин, метаболиты, биологический 

материал, тонкослойная хроматография, газовая хроматография с масс-детекцией, 
высокоэффективная жидкостная хроматография, химико-токсикологический анализ.

ABSTRACT

Darmograi N. Chemical and toxicological investigation of mirtazapine and 
agomelatine and their metabolites. – Qualifi cation scientifi c work with the manuscript 
copyright. 

The dissertation for a Candidate Degree in pharmaceutical sciences in speciality 
15.00.02 – Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy, Danylo Halytsky Lviv 
National Medical University, Ministry of the Health Care of Ukraine, Lviv, 2017.

Dissertation is devoted to chemical and toxicological investigation of mirtazapine, 
agomelatine in a mixture with metabolites. Sensitive and selective reactions have been 
proposed for identifi cation of studied compounds. Composition of solvents systems 
for TLC-screening are worked out, conditions of their identifi cation and quantifi cation 
by UV-spectrophotometry, HPLC-MS and GC-MS are proposed. Infl uence of organic 
solvents nature and the pH on mirtazapine and agomelatine extraction degree are 
studied. Traditional chemico-toxicological techniques of mirtazapine and agomelatine 
isolation are compared. Express methods of mirtazapine and agomelatine and their 
metabolites isolation from biological material and biological liquids (blood, urine) are 
proposed. Mirtazapine and agomelatine distribution in animalls organs was studied. 
Structure of the metabolites of mirtazapine and agomelatine was studied applying 
chromato-mass spectrometry. Some mirtazapine and agomelatine metabolites were 
identifi ed, which are not described in literature. UV spectrophotometry and GC-MS 
methodology for quantitative analysis of mirtazapine and agomelatine in liver, blood 
and urine were validated.

Key words: mirtazapine, agomelatine, metabolites, biological material, thin-layer 
chromatography, gas chromatography with mass detection, high performance liquid 
chromatography, chemico-toxicological analysis.
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