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наук за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія». – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ 

України, Львів, 2017. 

 

Дисертаційна робота присвячена розробці уніфікованих методик 

виділення міртазапіну та агомелатину із об’єктів біологічного походження, а 

також методик ідентифікації та кількісного визначення цих антидепресантів у 

пробах із біологічного матеріалу, які придатні для цілей судово-медичної 

експертизи при встановленні причини отруєнь. 

В першому розділі подається загальна характеристика міртазапіну та 

агомелатину, їх фізичні властивості, фармакокінетика та фармакодинаміка, 

фармакологічний вплив на організм людини. Зʼясовано, що агомелатин при 

застосуванні в терапевтичних дозах здатний викликати важкі порушення 

функції печінки, а міртазапін, окрім токсичного впливу, неодноразово ставав 

причиною гострих та смертельних отруєнь, тому діагностика отруєнь потребує 

розробки надійних та експресних методів визначення міртазапіну та 

агомелатину в зразках біологічного матеріалу. 

В другому розділі представлені методики ідентифікації міртазапіну та 

агомелатину в розчинах, які можна застосовувати при проведенні судово-

хімічних досліджень. Для проведення кольорових тестів вивчено реакційну 

здатність досліджуваних препаратів з рядом реагентів. Запропоновано склад 

підтверджуючих систем розчинників для виявлення і розділення міртазапіну та 

агомелатину при цілеспрямованому ТШХ-скринінгу. Вивчено характер УФ-

спектрів міртазапіну та агомелатину в залежності від природи розчинника.  
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Запропоновано оптимальні умови хроматографічного розділення 

антидепресантів методом ГХ-МС в залежності від умов програмування 

температури колонок та швидкості газу-носія. Розроблено методику 

ідентифікації міртазапіну та агомелатину методом ВЕРХ-МС. При цьому 

враховували ефективність та селективність різних типів колонок, природу та 

склад рухомої фази та умови проведення аналізу. Експериментально 

встановлено, що всі опрацьовані методики ідентифікації міртазапіну та 

агомелатину можна використовувати для встановлення їх ідентичності при 

проведенні судово-хімічного аналізу.  

В третьому розділі опрацьовані умови кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-

МС. Запропоновані методики УФ-спектрофотометричного та ГХ-МС 

визначення відповідають вимогам сучасних нормативних документів за такими 

параметрами, як лінійність, правильність та прецизійність і можуть 

використовуватись для кількісного визначення в біологічному матеріалі та 

біологічних рідинах.  

В четвертому розділі досліджено умови екстракції міртазапіну та 

агомелатину з водних розчинів органічними розчинниками залежно від рН 

середовища. Підібрано оптимальні розчинники, які можна використовувати для 

ізолювання досліджуваних препаратів із біологічного матеріалу.  

В пʼятому розділі проведено порівняльну оцінку ефективності методик 

ізолювання міртазапіну та агомелатину із тканини печінки методами, 

загальноприйнятими у хіміко-токсикологічному аналізі та проаналізовано їх 

недоліки. Враховуючи низьку ефективність ізолювання цих методів, 

запропоновано виділяти міртазапін та агомелатин ацетонітрилом, підкисленим 

1 М HCl, а також опрацьовано ефективність методики ізолювання з біологічних 

рідин – крові та сечі. Якість методик виділення міртазапіну та агомелатину 

підтверджували із використанням органів та біологічних рідин щурів, які 

отримували досліджувані препарати в терапевтичних та токсичних дозах.  
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Для виявлення міртазапіну та агомелатину, виділених із зразків 

біологічного матеріалу (печінки, мозку, шлунку із кишківником, крові та сечі) 

використовували хімічні реакції, методи ТШХ, УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС 

та ВЕРХ-МС. Методом хромато-мас-спектрометрії досліджено будову 

основних метаболітів міртазапіну та агомелатину. Кількісно визначали вміст 

досліджуваних препаратів, виділених із зразків біологічного матеріалу, УФ-

спектрофотометрично та методами ГХ-МС та ВЕРХ-МС. Також вивчали 

розподіл міртазапіну та агомелатину в органах та біологічних рідинах тварин 

для надання рекомендацій щодо направлення відповідних органів чи 

біологічних рідин для хіміко-токсикологічного дослідження.  

В шостому розділі проводили валідацію методик кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС в 

біологічних об’єктах (печінка, кров, сеча) за показниками селективності, 

лінійності, матричного ефекту, правильності та прецизійності, стабільності. 

Зазначені параметри повністю відповідають вимогам національних та 

міжнародних регламентуючих документів. Запропоновані методи 

характеризуються простотою виконання, точністю та відтворюваністю і можуть 

бути застосовані при хіміко-токсикологічних дослідженнях міртазапіну та 

агомелатину. 

Ключові слова: міртазапін, агомелатин, антидепресанти, препарат, 

метаболіти, ідентифікація, кількісне визначення, валідація, біологічний 

матеріал, кров, сеча. 
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ABSTRACT 

Darmograi N.N. Chemical and toxicological investigation of mirtazapine, 

agomelatine and their metabolites. – Qualification scientific 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. 

 

The dissertation is devoted to development of unified methods of mirtazapine 

and agomelatine isolation from biological objects, as well as methods of their 

identification and quantification in biological material samples, which are suitable to 

purpose of forensic chemical expertise determining the causes of poisoning. 

The first chapter provides a general characteristic of mirtazapine and 

agomelatine, their physical properties, pharmacokinetics and pharmacodynamics, and 

pharmacological effects in the human body. It has been shown that agomelatine in 

therapeutic doses can cause severe liver damage, and mirtazapine, besides toxic 

effects, has repeatedly become a cause of acute and fatal poisoning, so the diagnosis 

of poisoning requires the development of reliable and expressive methods for 

mirtazapine and agomelatine determination in samples of biological material. 
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The second chapter presents methods of mirtazapine and agomelatine 

identifying in solutions that can be used in forensic-chemical investigation. Reactivity 

of investigated drugs due to a number of reagents has been studied for color tests 

making. The composition of confirming solvent systems for mirtazapine and 

agomelatine detection and separation at TLC-screening is proposed. Dependence of 

mirtazapine and agomelatine UV spectra on solvents nature has been studied. The 

optimal conditions of GC-MS separation of antidepressants, depending on columns 

temperature programming and carrier gas rate are proposed. The HPLC-MS method 

of mirtazapine and agomelatine identification is developed. It took into account the 

efficiency and selectivity of different types of columns, the nature and composition of 

the mobile phase and the conditions of analysis fulfillment. It has been 

experimentally established that all developed methods of mirtazapine and 

agomelatine identification can be used to their identity establishing during forensic-

chemical analysis. 

In the third chapter, the conditions of mirtazapine and agomelatine 

quantitative determination by UV spectrophotometry, GC-MS and HPLC-MS are 

worked out. The proposed methods of UV-spectrophotometric and GC-MS 

determination complies the requirements to modern normative documents such 

parameters as linearity, accuracy and precision, and can be used for quantitative 

determination in biological material and biological fluids. 

In the fourth chapter, the conditions of mirtazapine and agomelatine 

extraction from aqueous solutions with organic solvents depending on the pH were 

investigated. Optimal solvents that can be used to isolate investigated drugs from 

biological material were selected. 

In the fifthc chapter a comparative estimation of effectiveness of mirtazapine 

and agomelatine isolation methods from liver tissues by commonly used in the 

chemical-toxicological analysis techniques was carried out and also analyzed their 

disadvantages. Taking into account the low isolation efficiency of mentioned 

techniques, it was suggested to isolate mirtazapine and agomelatine with acetonitrile, 
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acidified by 1 M HCl, as well as the effectiveness of isolation from biological fluids – 

blood and urine method. The quality of mirtazapine and agomelatine isolation 

method was confirmed using the organs and biological fluids of rats poisoned by 

investigated drugs in therapeutic and toxic doses. 

Chemical reactions, TLC, UV-spectrophotometry, GC-MS and HPLC-MS 

were used to detect mirtazapine and agomelatine in the samples of biological material 

(liver, brain, stomach with intestine, blood and urine). The structure of the main 

metabolites of mirtazapine and agomelatine has been studied by LC-MS. For 

quantitative determination of the studied drugs, isolated from samples of biological 

material, UV-spectrophotometry and the GC-MS, HPLC-MS methods were used. 

The distribution of mirtazapine and agomelatine in organs of poisoned animals was 

also studied to provide guidance of relevant organs or biological fluids to a chemical-

toxicological study. 

In the sixth chapter validation of methods of quantitative determination of 

mirtazapine and agomelatine in biological objects (liver, blood, urine) by UV-

spectrophotometry and GC-MS was carried out on selectivity, linearity, matrix effect, 

accuracy and precision, and stability parameters. These parameters fully meet the 

requirements of national and international regulatory documents. The proposed 

methods are characterized by simplicity, precision and reproducibility and can be 

applied in the chemical and toxicological studies of mirtazapine and agomelatine. 

Key words: mirtazapine, agomelatine, antidepressants, preparation, 

metabolites, identification, quantification, validation, biological material, blood, 

urine. 
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5НТ― 5-гідрокситриптамін 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Дисертаційна робота присвячена хіміко-токсикологічному дослідженню 

міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів. 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 в 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. Тому розробка комплексних методів їх ізолювання з 

біологічного матеріалу та способів діагностики отруєнь в загальній схемі 

токсикологічного дослідження, є досі неопрацьованою та актуальною. 

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. 

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-
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дослідної роботи Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького (№ державної реєстрації 0101U009227, шифр теми 

1Н1006000101). 

Мета і завдання дослідження 

Метою даного дослідження є розробка ефективних та експресних методів 

ізолювання міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу, розробка 

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 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 та 

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; 
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порівняти ефективність загальноприйнятих у хіміко-токсикологічному 

аналізі методів ізолювання органічних речовин основного та кислотного 

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 мас-спектрометрії; 

дослідити і вивчити розподіл міртазапіну та агомелатину в органах 

тварин, які були отруєні даними препаратами. 

 на підставі проведених досліджень запропонувати методики проведення 

токсикологічного дослідження для встановлення факту застосування 

міртазапіну чи агомелатину 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 

використовували 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. 
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Оцінку результатів експерименту проводили методами математичної 

статистики і системного аналізу. 

Наукова новизна отриманих результатів 

Основні наукові результати полягають у тому, що вперше проведено 

систематичне 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 метаболітів міртазапіну та 

агомелатину, 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, ВЕРХ-МС та 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 та 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 р.). 
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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 Тернопільського державного медичного університету ім. 

І. Я. Горбачевського, Національного фармацевтичного університету, 

Запорізького державного медичного університету, Івано-Франківського 

національного медичного університету, Одеського національного медичного 

університету, а також в роботу Одеського обласного бюро судово-медичної 

експертизи. За матеріалами експериментальних досліджень видано 

інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоровʼя 

«Оптимізація умов діагностики отруєння міртазапіном в трупному матеріалі». 

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, 2012 р.), у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених і студентів з міжнародною участю «Медицина та фармація XXI століття 

– крок у майбутнє» (Запоріжжя, 2012 р.), у Четвертій Всеукраїнській науковій 

конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2012" 

(Харків, 2012 р.), Всероссийской научной сессии сотрудников Курского 

государственного медицинского университета и Центрально-Черноземного 

научного центра РАМН и отделения РАЕН (Курск, 2013 г.), ΙΙ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної науки» (Київ, 

2017 р.). 

Публікації 

За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей, 4 ‒ у фахових виданнях 

України, 1 ‒ в журналі, що входить до наукометричних баз Scopus. 

Опубліковано 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

АНТИДЕПРЕСИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, 

ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

МІРТАЗАПІНУ ТА АГОМЕЛАТИНУ 

 

1.1 Загальна характеристика і класифікація антидепресантів 

 

Депресія (від лат. deprimo – подавляти) – це психічний розлад, який 

характеризується депресивною тріадою: зниженням настрою, втратою здатності 

відчувати радість (ангедонія), порушенням мислення (негативні думки, 

песимістичний погляд на життя та ін.) та рухливою загальмованістю. При 

депресії знижується самооцінка, спостерігається втрата інтересу до життя. В 

деяких випадках людина, яка страждає депресією, починає зловживати 

алкоголем або психотропними речовинами [71]. В багатьох випадках афективні 

розлади в підлітковому віці призводять до суїциду [151]. 

Депресія може бути результатом драматичних переживань, наприклад 

втрати близької людини, роботи, суспільного становища. В таких випадках йде 

мова про реактивну депресію, яка зазвичай розвивається як реакція на якусь 

зовнішню подію або ситуацію. Згідно деяких теорій, депресія іноді виникає при 

надмірному навантаженні на мозок в результаті сильного стресу, в основі якого 

лежать як фізіологічні, так і психосоціальні фактори [71]. 

Якщо психологічні або соматичні фактори виникнення депресії відсутні, 

така депресія називається ендогенною. Приблизно в однієї третини (близько 

35%) випадків маніфестні депресії виникають аутохтонно, тобто без будь-яких 

зовнішніх впливів. За структурою такі депресії з самого початку є ендогенними 

[71]. 

У багатьох людей в безсонячну погоду або у тих, хто знаходиться в 

затемнених приміщеннях, депресія може виникати через відсутність яскравого 
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світла. Цей різновид називають сезонною депресією, і вона найчастіше 

спостерігається у хворих восени і взимку [71]. 

Моноамінова теорія пов'язує розвиток депресії з дефіцитом біогенних 

амінів, а саме серотоніну, норадреналіну і дофаміну [111]. 

Депресія може бути результатом побічної дії багатьох ліків. Також 

депресії можуть бути соматогенними, тобто проявлятися як наслідок 

соматичних захворювань (наприклад, хвороби Альцгеймера, атеросклерозу 

артерій головного мозку, черепно-мозкової травми або навіть звичайного 

грипу) [156]. 

Антидепресанти – психотропні лікарські засоби, що застосовуються 

насамперед для лікування депресії. У депресивного хворого вони покращують 

настрій, зменшують або знімають тугу, млявість, апатію, тривогу та емоційну 

напругу, підвищують психічну активність, нормалізують апетит, фазову 

структуру і тривалість сну [30,123]. 

Основна дія антидепресантів полягає в тому, що вони блокують розпад 

моноамінів (серотоніну, норадреналіну, дофаміну, фенілетиламіну та ін.) під 

дією моноаміноксидази (МАО) або блокують зворотне нейрональне захоплення 

моноамінів. Відповідно до сучасних уявлень, одним із провідних механізмів 

розвитку депресії є нестача моноамінів у синаптичній щілині – особливо 

серотоніну і дофаміну. За допомогою антидепресантів підвищується 

концентрація цих медіаторів у синаптичній щілині, через це їх ефекти 

посилюються [90]. 

Виділення антидепресивних засобів в самостійну фармакологічну групу 

відбулося в 1950-х роках з відкриттям синтетичних препаратів іпроніазиду та 

іміпраміну, що володіють тимоаналептичною дією [103]. До цього часу в якості 

антидепресантів використовували природні опіати і синтетичні амфетаміни, які 

здатні викликати наркозалежність, а також біологічно активні речовини, 

виділені з рослин роду Раувольфія і Звіробій, які в даний час віднесені до інших 

фармакологічних груп [155]. 
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Найбільш зручна для практичного застосування наступна класифікація 

антидепресантів [101]: 

1. Засоби, що блокують нейрональне захоплення моноамінів: 

 невибіркової дії, що блокують нейрональне захоплення серотоніну і 

норадреналіну (імізин, амітриптилін); 

 вибіркової дії. 

2. Засоби, які блокують нейрональне захоплення серотоніну (флуоксетин). 

3. Засоби, які блокують нейрональне захоплення норадреналіну (мапротилін). 

4. Інгібітори моноамінооксидази (МАО): 

 невибіркової дії, інгібують МАО-A і МАО-B (ніаламід, трансамін); 

 вибіркової дії, інгібують МАО-A (моклобемід). 

5. Агоністи рецепторів моноамінів. 

6.  Норадренергічні і специфічні серотонінергічні антидепресанти (міртазапін). 

7.  Специфічні серотонінергічні антидепресанти. 

Залежно від клінічного ефекту виділяють: 

1. Антидепресанти-седативи: триміпрамін, доксепін, амоксапін, амітриптилін, 

азафен, міансерин, міртазапін, тразодон, флувоксамін. 

2. Антидепресанти збалансованої дії: мапротилін, тіанептин, сертралін, 

пароксетин, піразидол, кломіпрамін, венлафаксин. 

3. Антидепресанти-стимулятори: іміпрамін, дезипрамін, нортриптилін, 

флуоксетин, моклобемід та інші ІМАО (за винятком піразидолу), 

адеметіонін, ребоксетин [101]. 

 

1.2 Загальна характеристика міртазапіну та агомелатину, їх фізичні властивості 

 

Обʼєктами нашого дослідження є міртазапін та агомелатин, які широко 

використовуються в психіатричній практиці для лікування та профілактики 

депресивних розладів.  
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Міртазапін – похідне чотирициклічних антидепресантів і належить до 

піперазино-азепінових похідних. У хімічному відношенні він являє собою (±)-

1,2,3,4,10,14b-гексагідро-2-[11C]метилпіразино(2,1-a)піридо(2,3-

c)(2)бензазепін:  

N

N

N

CH
3

 

М.м. (C17H19N3)=265,35 г/моль 

tпл = 114-116 °С; tкип = 432 °С. 

Це білий або кремовий кристалічний порошок, розчинний у воді, 

метанолі та хлороформі. Чистий міртазапін складається із двох енантіомерів 

(S+) та (R-) [130]. 

Міртазапін в медичній та фармацевтичній практиці зустрічається під 

торговими назвами: Міртазапін Сандоз, Ремерон, Аванза, Зиспін, Міразес [32]. 

Агомелатин – агоніст мелатонінергічних рецепторів МТ1 та МТ2 та 

антагоніст серотонінових 5НТ2С- рецепторів [63]. 

У хімічному відношенні агомелатин являє собою N-[2-(7-

метоксинафтален-1-іл)етил]ацетамід: 

O
CH

3

N
H

CH
3

O
 

 

М.м. (C15H17NО2)=243,3 г/моль; 

tпл = 107-109°С; tкип = 478,8°С. 
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Це білий або майже білий кристалічний порошок, розчинний в етанолі, 

диметилформаміді та диметилсульфоксиді [161]. 

Агомелатин в медичній та фармацевтичній практиці зустрічається під 

торговими назвами: Мелітор та Вальдоксан [112]. 

Поряд із лікувальними властивостями препарати виявляють токсичну дію 

на організм і являються причиною смертельних отруєнь [77,115,124,131]. 

 

1.3 Механізм фармакологічної дії міртазапіну та агомелатину 

 

1.3.1 Фармакологічна дія міртазапіну та агомелатину 

 

Міртазапін – сучасний тетрациклічний антидепресант, який відноситься 

до норадренергічних та специфічних серотонінергічних антидепресантів [130]. 

Міртазапін є пресинаптичним α2-антагоністом, оскільки збільшує 

норадренергічну і серотонінергічну нейропередачу у центральній нервовій 

системі. Серотонінергічний ефект – це результат специфічної дії рецепторів 5-

НТ1, оскільки міртазапін блокує обидва типи рецепторів 5-НТ2 і 5-НТ3 [68]. 

Обидва енантіомери міртазапіну є активними речовинами. Енантіомер (S+) 

блокує ауто- та гетероадренорецептори і серотонінові 5-НТ2-рецептори, тоді як 

енантіомер (R-) блокує рецептори 5-НТ3. Вважається, що Н1- антагонічна дія 

зумовлює заспокійливу дію міртазапіну [43,50].  

На відміну від препаратів із групи трициклічних антидепресантів (ТАД) 

та селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) 

міртазапін не впливає на зворотне захоплення серотоніну, норадреналіну і 

дофаміну [25].  

При активації 5-НТ-2 і 5-НТ-3‒рецепторів під впливом ТАД і СІЗЗС 

проявляються небажані побічні ефекти, в тому числі серотоніновий синдром, 

ажитація, занепокоєння, сексуальна дисфункція, диспепсичні розлади, головний 

біль та ін., а блокування міртазапіном цих рецепторів призводить до усунення 
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цих ефектів [32,140]. У той же час міртазапін стимулює 5-НТ-1-рецептори, 

через які реалізується власне антидепресивна та анксіолітична дія серотоніну 

[39]. 

З точки зору фармакотерапії депресій такий механізм дії є дуже цікавий. 

Як відомо, активація α-2-аутоадренорецепторів, розташованих на 

пресинаптичних терміналях адренергічних нейронів, завдяки механізму 

зворотного зв'язку, сприяє зменшенню виділення норадреналіну із 

синаптичного нервового закінчення і, відповідно, гальмування реалізації 

адренергічних процесів у мозку. У той же час α-2-гетероадренорецептори 

розташовані на терміналях серотонінергічних нейронів, і їх активація також 

послаблює серотонінергічні впливи в ЦНС. Таким чином, блокада обох типів 

згаданих рецепторів сприяє активації як серотонінергічних, так і адренергічних 

процесів, тобто забезпечує механізм реалізації антидепресивного ефекту 

]. 

Таким чином, міртазапін характеризується високим ступенем 

селективності щодо впливу на серотонінергічні та адренергічні процеси в 

мозку. Важливо підкреслити, що ця селективність проявляється не тільки на 

рецепторному, а й на системному рівні, сприяючи активації серотонін- і 

адренергічних реакцій, найбільш значущих з точки зору фармакотерапії 

депресій [38,159]. 

Крім того, міртазапін має властивості центрального блокатора 

гістамінергічних Н1-рецепторів, в незначній мірі проявляє антихолінергічні 

властивості і практично не впливає на дофамінергічні процеси [73,117]. 

Антихолінергічна дія міртазапіну мінімальна і в межах терапевтичних доз рідко 

спостерігаються клінічно суттєві небажані прояви розладів серцево-судинної 

системи [154]. 

Клініко-фармакологічний спектр дії міртазапіну характеризується 

наступними основними особливостями: 

1) наявність виражених тимоаналептичного і анксіолітичного ефектів; 
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2) максимально швидке настання клінічного ефекту (вже на 1-му тижні 

лікування); 

3) наявність седативної дії і нормалізація сну [80]. 

Одною із провідних клінічних переваг міртазапіну є рання 

тимоаналептична та анксіолітична дія [107]. При проведенні різноманітних 

досліджень ефективності міртазапіну в порівнянні з пароксетином, 

циталопрамом, флуоксетином була виявлена більш виражена ефективність 

міртазапіну на 1-4 тижнях лікування [25,73,158]. 

В порівнянні з амітриптиліном міртазапін проявляє схожий ефект, однак 

у пацієнтів, які отримували міртазапін, число рецидивів (при 2-річному 

дослідженні) було меншим, а стійкість ремісії вища, ніж при лікуванні 

амітриптиліном [147]. 

Таким чином, міртазапін проявив себе в якості ефективного 

антидепресанту як при лікуванні гострого депресивного епізоду, так і в рамках 

підтримуючої терапії. Окрім анксіолітичного профілю дії препарату, особливо 

слід відмітити його нормалізуючий вплив на сон. Порушення сну при депресіях 

– одна із найбільш типових діагностичних ознак даної патології [63] і 

спостерігається у 80-90 % депресивних пацієнтів [67]. 

В клінічній практиці найбільш ефективним виявилось застосування 

міртазапіну при тривожно-депресивних розладах, в тому числі і у пацієнтів з 

вираженою ажитацією, тривогою та порушеннями сну [25,32,80]. 

Ще однією актуальною сферою застосування міртазапіну є геріатрична 

практика. Даний препарат є одним із найкращих як за ефективністю, так і за 

переносимістю в похилому та старечому віці [86,125], а також у пацієнтів із 

хворобою Альцгеймера [49]. Також міртазапін використовують для лікування 

пацієнтів із алкогольною залежністю в анамнезі яких спостерігаються тривога, 

порушення психіки та порушення сну [102, 160]. 

Враховуючи, що такі симптоми депресії, як тривога, порушення сну, 

ангедонія та інші частіше виникають в старості, міртазапін слід розглядати як 
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препарат вибору в геронтопсихіатрії для лікування всіх форм депресивних 

розладів [6]. 

Своєрідною та вельми цінною властивістю міртазапіну є можливість 

корекції з його допомогою сексуальних розладів (зниження лібідо, аноргазмія, 

прискорена еякуляція та ін.), які нерідко є одним із супутніх клінічних проявів 

депресії, а також часто розвиваються як ускладнення терапії препаратами 

СІЗЗС [74,53].  

Рекомендована початкова доза міртазапіну становить 15 мг на добу перед 

сном. Поступово дозу збільшують до 30-45 мг на добу. Антидепресивний ефект 

розвивається поступово, приблизно через 2-3 тижні від початку лікування, 

однак прийом препарату слід продовжувати ще протягом 4-6 місяців. Відміну 

препарату проводять поступово [44]. 

Агомелатин – сучасний антидепресант, який стимулює обидва типи 

мелатонінових рецепторів (МТ1 та МТ2) і блокує серотонінові 5-НТ2С-

рецептори. Препарат не впливає на інші типи серотонінових рецепторів, на 

зворотнє захоплення нейромедіаторних моноамінів, не зв'язується з 

адренергічними, холінергічними, дофаміновими, гістаміновими та ГАМК-

рецепторами [63,146,161]. Таким чином агомелатин володіє унікальним 

механізмом дії, порівняно з антидепресантами інших груп [92,97]. 

За рахунок антагоністичної дії на серотонінові рецептори агомелатин 

викликає вільне вивільнення дофаміну та норадреналіну, особливо в області 

префронтальної кори мозку, що і зумовлює антидепресивний ефект [104,112]. 

Вплив на рецептори мелатоніну забезпечує відновлення циркадних ритмів 

організму, покращує якість сну при хронічному стресі та депресії, усуває 

безсоння. Агомелатин не має негативного впливу на пам'ять та концентрацію 

уваги, нормалізує структуру і тривалість сну, прискорює засинання, не 

викликаючи при цьому денної сонливості [92,99].  

При прийомі агомелатину відзначається тенденція до зменшення частоти 

еректильної дисфункції [5]. 
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Агомелатин не впливає на артеріальний тиск та частоту серцевих 

скорочень, не викликає звикання і синдрому відміни [55,162]. 

Агомелатин використовують для лікування великого депресивного 

розладу у дорослих в дозі 25 мг на добу. Поступово дозу можна збільшити до 

50 мг на добу [93,105].  

Агомелатин ефективно знімає симптоми депресії у дозі 25-50 мг на добу і 

добре переноситься літніми пацієнтами у віці старше 65 років [54,79]. 

Агомелатин також використовують для лікування фіброміалгії [48]. 

Ефективність агомелатину доведена при лікуванні деменції та хвороби 

Альцгеймера [99]. 

 

1.3.2 Фармакокінетика та фармакодинаміка міртазапіну та агомелатину 

 

При пероральному прийомі міртазапін та агомелатин швидко 

всмоктуються в шлунково-кишковому тракті. Біодоступність міртазапіну 

складає близько 50 %, а агомелатину – 80 %. Максимальна концентрація 

міртазапіну та агомелатину в плазмі крові досягається через 2 год після 

прийому [96,112,153].  

За даними ряду авторів зв’язування міртазапіну з білками плазми крові 

становить 85%. Рівновага концентрації міртазапіну в плазмі досягається після 

чотирьохденного приймання [69].  

Агомелатин зв’язується з білками крові до 95 % незалежно від 

концентрації діючої субстанції. Цей показник не змінюється з віком та у 

пацієнтів з порушенням функції нирок [55].  

Період піввиведення міртазапіну після прийому разової дози становить 

20-40 год, після багаторазового прийому – 65 год [52]. Період піввиведення 

агомелатину становить 1-2 год [45]. 

Метаболізм міртазапіну проходить досить активно. Він виводиться з 

організму з сечею та калом протягом декількох днів [113]. Основними шляхами 
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біотрансформації міртазапіну є гідроксилювання, деметилювання та окиснення 

з подальшою кон'югацією [153]. 

Метаболізм міртазапіну проходить в основному за участю цитохрому 

P450. Основними метаболітами міртазапіну є 8-гідроксиміртазапін, 

дезметилміртазапін та міртазапін-N-оксид [57,141]. 

Основні шляхи метаболізму агомелатину – це 3-гідроксилювання, 7-

деметилювання та окислення. Метаболіти агомелатину в основному неактивні, 

рідко зв'язуються з білками плазми крові та виводяться із сечею [88,122]. 

Метаболізм агомелатину відбувається в основному за участю цитохрому 

Р450 1А2 (90 %) та СУР2С9/19 (10 %). Препарати, які взаємодіють з цими 

ізоферментами, можуть призвести до збільшення або зменшення 

біодоступності препарату. Доведено, що флувоксамін, потужний інгібітор 

CYP1A2, викликає виражену інгібуючу дію на метаболізм агомелатину, що 

призводить до збільшення експозиції агомелатину в 60 разів. Саме тому прийом 

агомелатину разом із флувоксаміном протипоказаний. З обережністю слід 

призначати агомелатин з іншими помірними інгібіторами CYP1A2 

(пропранололом, еноксацином) [85,122]. 

Небажані побічні ефекти при терапії міртазапіном різноманітні і 

пов’язані з фармакодинамічними властивостями препарату. Зокрема, описані 

такі побічні та токсичні прояви міртазапіну, як сонливість, заторможеність, 

емоційна лабільність, ажитація, тривога, апатія, галюцинації, манія, епілептичні 

напади, головокружіння, тремор, судоми, міоклонус, гіперкінез, гіпокінезія, а 

також гранулоцитопенія, агранулоцитоз, нейтропенія, еозинофілія, апластична 

анемія, тромбоцитопенія, підвищення апетиту, збільшення маси тіла, набряки, 

нудота, блювота, біль в животі, відчуття спраги, підвищення активності 

трансаміназ печінки, зниження потенції, дисменорея, шкірні висипи, задишка, 

міалгія, біль в спині та інші [64]. 

Основними побічними ефектами агомелатину є головокружіння, головна 

біль, безсоння, діарея, сонливість, тривожність, нудота, закреп, біль в животі, 
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біль в спині, підвищена пітливість, втомлюваність. Інколи спостерігаються 

екзема, сплутаність свідомості, парестезії, гепатит. Внаслідок застосування 

агомелатину також можливі суїцидальна поведінка, гіпоманія, ажитація, 

агресія, нічні жахіття [75]. Інтенсивність побічних ефектів зростає при 

застосуванні з антидепресантами інших груп, зокрема дулоксетином [87,149]. 

Зафіксовано випадки смертей, зумовлені застосуванням міртазапіну в 

якості антидепресанта. При цьому вміст міртазапіну в печінці становив 10 ± 

7,4 мг/кг [157]. 

Зафіксовано смерть 64-річної жінки, яка наступила після вживання нею 

105 таблеток міртазапіну по 30 мг (3150 мг). Концентрація препарату в крові 

становила 20,3 мг/л [96].  

Зафіксовано ще один смертельний випадок після вживання міртазапіну, 

при цьому концентрація препарату в плазмі крові становила 2,7 мг/л [131]. 

Після вживання міртазапіну в добовій дозі 7,5 мг у пацієнтки 50 років 

виникли судоми і тремор [40]. 

Після 10-ти денного застосування міртазапіну у 2 пацієнтів 

спостерігались прояви гіпонатріємії [40]. 

При сумісному застосуванні міртазапіну з антидепресантами інших груп 

виникає серотоніновий синдром, симптомами якого є ажитація, гіпоманія, 

сплутаність свідомості, гіпертермія, діарея, пітливість, розширення зіниць, 

тахікардія, гіперрефлексія, тремор, міоклонус, порушення координації рухів, 

ригідність [64,134]. Зафіксовано схожі токсичні ефекти після застосування 

міртазапіну в комбінації із венлафаксином та трамадолом [83].  

Описано летальний випадок, обумовлений суїцидом, після вживання 

невідомої кількості міртазапіну [81]. Вміст антидепресанту в тканинах та 

рідинах організму визначали методом високоефективної рідинної 

хроматографії із тандемною мас-спектрометрією. 

Зафіксовано смертельний випадок 64-річної жінки з хронічною 

депресією, яка вживала міртазапін, есциталопрам та вальпроєву кислоту. 
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Методом високоефективної рідинної хроматографії із мас-спектрометрією 

встановлено дози міртазапіну в крові та сечі (відповідно 20,3 мг/мл та 

17,0 мг/мл). Висока концентрація антидепресанту також була виявлена у вмісті 

шлунку. За результатами експертизи смерть виникла внаслідок одночасного 

застосування високих доз міртазапіну, есциталопраму та вальпроєвої кислоти 

[134].  

Зафіксовано випадок виникнення акатизії у 29-річного пацієнта, який 

приймав агомелатин та дулоксетин у комбінації для лікування депресивних 

розладів. Даний побічний ефект зник після відміни агомелатину [87]. 

В ході клінічних досліджень у пацієнтів, які приймали агомелатин в дозі 

50 мг на добу, спостерігалось збільшення вмісту трансаміназ сироватки крові (в 

3 рази більше верхньої межі норми). Протипоказом до застосування 

агомелатину є важкі порушення функції печінки [62,84]. Не рекомендується 

застосування агомелатину в дітей та підлітків, оскільки існує ризик виникнення 

суїцидальної поведінки [131,148]. 

Montastruc F. та співавтори [115] повʼязали застосування агомелатину для 

лікування депресивних розладів із тяжкими порушеннями функцій печінки, які 

спостерігались у 63 пацієнтів, що становить 14,6 % від загальної кількості 

хворих, які приймали агомелатин, з моменту появи на ринку до кінця періоду 

дослідження. Також зростає ризик виникнення цирозу печінки після 

застосування агомелатину в дозі 25 мг на добу у поєднанні із вживанням 

алкоголю [65,94]. Пацієнтам, які приймають агомелатин в терапевтичних дозах, 

слід контролювати рівень показників печінкових ферментів з метою 

попередження важких порушень функцій печінки [62]. 

Після регулярного вживання агомелатину в терапевтичних дозах (25-

50 мг на добу) існує ризик виникнення у пацієнта тромбоцитопенії [47]. 

German Medical Regulatory Body провели дослідження стосовно впливу 

агомелатину на кількість печінкових ферментів. Після 3-місячного 

застосування антидепресанту в терапевтичних дозах виявлено збільшення 
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кількості аланінамінотрансферази та -глутамілтрансферази до 79 % вище 

норми, у 10 % хворих спостерігався токсичний гепатит на фоні терапії 

агомелатином. Особливо в зоні ризику перебували пацієнти із поліпрагмазією 

та серцево-судинними захворюваннями [65,95]. 

15 із 16 смертельних випадків спостерігались при дослідженні 356 

пацієнтів похилого віку із хворобою Альцгеймера після прийому агомелатину 

[156].  

Агомелатин при застовуванні в терапевтичних дозах (25-50 мг протягом 

трьох тижнів) здатний викликати тяжкі порушення функції печінки та 

коливання рівня печінкових ферментів. Дані симптоми у пацієнтки 44 років 

зникли після відміни агомелатину [56,118]. 
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Висновки до розділу 1 

 

Як показують наведені дані, міртазапін та агомелатин представляють 

інтерес в судово-хімічному дослідженні, оскільки описано ряд смертельних та 

гострих отруєнь, діагностика яких потребує розробки надійних та експресних 

методів визначення в зразках біологічного матеріалу.  

Дані препарати не достатньо вивчені з точки зору хіміко-

токсикологічного аналізу, через це дане дослідження є доцільним та 

актуальним. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МІРТАЗАПІНУ ТА АГОМЕЛАТИНУ 

 

Методи високоефективної тонкошарової хроматографії (ВЕТШХ), 

високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), газової хроматографії (ГХ), 

капілярного електрофорезу та електрохімічні методи аналізу – одні з 

найчастіше застосовуваних методів, що використовуються при вирішенні 

питань терапевтичного моніторингу фармакокінетики та фармакодинаміки 

лікарських препаратів, а також при проведенні токсикологічних клінічних та 

судово-хімічних досліджень. Кожний із методів характеризується різною 

чутливістю та методикою виконання [36]. 

Для виявлення міртазапіну та його метаболітів деметилміртазапіну та 8-

гідроксиміртазапіну в сечі людини розроблений метод капілярного 

електрофорезу [21,137]. Виявляти та кількісно визначати міртазапін 

безпосередньо у крові можна методом спектрофлуориметрії [41, 143]. 

Для ідентифікації міртазапіну та агомелатину запропонована незначна 

кількість методів, які б можна було використати в хіміко-токсикологічному 

аналізі. Для цього ми вивчали реакційну здатність міртазапіну та агомелатину із 

рядом реактивів, залежність характеру спектрів поглинання в УФ-ділянці 

спектру від природи розчинника, розробляли умови ідентифікації двох 

препаратів методами хроматографії в тонких шарах сорбенту (ТШХ), УФ-

спектрофотометрії, газової хроматографії із мас-спектрометрією (ГХ-МС) та 

високоефективної рідинної хроматографії із мас-спектрометрією (ВЕРХ-МС). 

 

2.1 Ідентифікація міртазапіну та агомелатину за допомогою якісних реакцій 

 

Вивчали взаємодію досліджуваних сполук із реагентами, які 

використовуються для експрес-скринінгу ксенобіотиків у пробах з біологічного 

матеріалу. З цією метою вивчали ефекти реакцій взаємодії досліджуваних 
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препаратів із рядом реагентів, в результаті яких утворюються забарвлені 

сполуки чи важкорозчинні осади [37]. 

Реактиви, з якими реагували досліджувані препарати, готували відповідно 

методик, описаних в літературі [29,34]. 

Для проведення реакцій готували розчини міртазапіну та агомелатину в 

96 % етанолі з концентрацією кожного із препаратів 200 мкг/мл.  

Для проведення реакцій, в результаті яких утворювались забарвлені 

розчини використали наступні реактиви: 

1. Манделіна (розчин 0,01 г амонію ванадату в 2 мл концентрованої 

сульфатної кислоти), 

2. Маркі (суміш 0,9  мл концентрованої сульфатної кислоти і 0,1 мл 40 % 

формальдегіду),  

3. Ердмана (суміш 20 мл концентрованої сульфатної кислоти та 10 мл 

розведеної нітратної кислоти), 

4. Фреде (1 % розчин амонію молібдату в концентрованій сульфатній 

кислоті),  

5. Лібермана (10 % розчин натрію нітриту в концентрованій сульфатній 

кислоті),  

6. концентровані сульфатну та нітратну кислоти. 

Для виконання реакцій утворення забарвлених сполук використовували 

по 0,1 мл етанольних розчинів міртазапіну та агомелатину, в яких концентрація 

кожного із препаратів становила 200 мкг/мл. Реакції проводили на фарфорових 

пластинках. Після відмірювання відповідних об'ємів кожного із розчинів 

препаратів спирт випаровували, в лунки пластинки вносили по 0,05 мл 

відповідних реактивів і відмічали колір отриманих розчинів. Встановлено, що 

при цьому спостерігались позитивні ефекти реакцій із рядом реактивів. 

Паралельно на пластинку наносили краплю відповідного реактиву 

(контрольний дослід). 
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Для виконання реакцій осадження в якості реагентів використовували 

реактиви: 

1. 5 % розчин феруму (ІІІ) хлориду, 

2. реактив Драгендорфа, 

3. реактив Бушарда-Вагнера (розчин йоду в розчині калію йодиду), 

4. реактив Зонненштейна (розчин фосфорно-молібденової кислоти), 

5. 1 % розчин калію перманганату у 0,25 М H2SO4. 

Реакції осадження проводили на предметному склі. Для їх виконання 

використовували по 0,1 мл спиртових розчинів препаратів міртазапіну та 

агомелатину із концентрацією кожного із препаратів 200 мкг/мл. Після 

випаровування розчинника вносили по 0,1 мл відповідного реагенту. 

Результати ефектів осадових і кольорових реакцій  наведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Результати ефектів реакцій міртазапіну та агомелатину 

№ 

п/п 

Реактив Міртазапін Агомелатин 

Забарвлення 

розчину чи 

осаду 

Межа 

виявлення, 

мкг 

Забарвлення 

розчину чи 

осаду 

Межа 

виявлення,

мкг 

1 2 3 4 5 6 

Реакції утворення забарвлених сполук 

1 Манделіна Зелене → 

оранжеве 

10 Брудно-

оранжеве 

10 

2 Маркі - - Зелене 5 

3 Фреде - - Червоне 5 

4 Ердмана - - Світло-

коричневе 

10 

5 Лібермана Фіолетове 20 Коричневе 2 

6 H2SO4 

(конц.) 

Світло-

коричневе 

20 Блідо-зелене 10 

7 HNO3 

(конц.) 

- - Світло-зелене 20 
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Продовж. табл. 2.1 

Реакції осадження 

1 Драгендорфа Оранжевий, 

аморфний 

5 Оранжевий, 

аморфний 

5 

2 5 % розчин 

феруму (ΙΙΙ) 

хлориду + 

реактив 

Драгендорфа 

 

Цеглянистий, 

аморфний  

1 Цеглянистий, 

аморфний  

3 

3 Бушарда-

Вагнера 

Брудно-

коричневий, 

аморфний 

10 Коричневий, 

аморфний 

10 

4 Зонненштейна Білий, 

аморфний 

10 - - 

5 5% розчин 

феруму(ІІІ) 

хлориду 

Жовто-

зелений, 

аморфний 

3 Коричневий, 

аморфний 

3 

6 1% розчин 

калію 

перманганату у 

0,25 М H2SO4 

Темно-

коричневий, 

аморфний 

5 Темно-

фіолетовий, 

аморфний 

1 

 

Результати, наведені в таблиці 2.1, показують, що агомелатин дає 

позитивні кольорові реакції зі всіма наведеними реагентами. Найчутливішими 

для виявлення агомелатину є реакції з реактивами Маркі, Фреде та Лібермана. 

Межа виявлення препарату в пробі ‒ 2,0-5,0 мкг.  

Міртазапін дає позитивні ефекти кольорових реакцій з реактивами 

Манделіна, Лібермана та концентрованою сульфатною кислотою, проте ці 

реакції дозволяють виявити від 10 до 20 мкг цього препарату в пробі. 

З реактивами групового осадження міртазапін та агомелатин утворюють 

аморфні осади. Найчутливішою серед цих реакцій для обох препаратів є 

реакція з 5 % розчином феруму (ΙΙΙ) хлориду з наступним внесенням реактиву 

Драгендорфа, якою можна виявити 1 мкг міртазапіну та 3 мкг агомелатину в 

пробах. Для виявлення агомелатину чутливою є реакція з 1 % розчином калію 

перманганату, яка дозволяє виявити 1 мкг агомелатину в пробі. Відрізнити 
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міртазапін та агомелатин можна реакціями з 1% розчином калію перманганату 

та 5% розчином феруму (ІІІ) хлориду. 

Даними реакціями можна підтвердити наявність лікарських засобів у 

пробах, отриманих при ізолюванні міртазапіну та агомелатину з біологічного 

матеріалу (в експертній практиці), промивних водах шлунку, а також в 

таблетках і залишках інʼєкційних розчинів. При проведенні судово-хімічного 

аналізу дані тести вказують лише на наявність ксенобіотика у витяжці з 

трупного матеріалу, оскільки з даними реактивами реагує велика група 

лікарських засобів. 

 

2.2 Ідентифікація міртазапіну та агомелатину методом хроматографії в тонкому 

шарі сорбенту 

 

В судово-хімічному аналізі метод хроматографії в тонкому шарі сорбенту 

(ТШХ) застосовують як один із експресних методів, який дозволяє 

ідентифікувати і розділяти токсичні речовини різних хімічних груп, виділені із 

біологічного матеріалу. Він характеризується високою чутливістю, простотою, 

доступністю виконання, і широко використовується в судово-хімічній практиці 

для експрес-скринінгу наявності ксенобіотиків в досліджуваних пробах [1]. У 

лабораторній діагностиці гострих отруєнь даний метод дозволяє одержати 

потрібну інформацію за короткий термін, використовуючи мінімальний об’єм 

досліджуваної проби. Використання реактивів для проявлення зон, селективних 

для певних класів хімічних сполук, в першу чергу наркотичних, психотропних 

та сильнодіючих, різко підвищує надійність їх ідентифікації цим методом. 

Хроматографічні зони досліджуваних речовин можна елюювати із шару 

сорбенту, що в основному використовується для очищення проб, отриманих із 

біологічного матеріалу, і досліджувати елюати іншими методами (зокрема 

спектральними) [2,22]. 



38 

 

 

  

Також впроваджується в практику токсикологічних лабораторій і метод 

ВЕТШХ. Зокрема цим методом ідентифікують міртазапін в синтезованому 

препараті, виявляють домішки побічних продуктів синтезу і встановлюють 

ідентичність у лікарських формах [70,142]. 

В описаних експериментальних роботах застосовувались пластинки із 

силікагелем 60F254, нанесеним на алюмінієву основу. Розділення проводилось 

у системах розчинників: гексан-ізопропанол-25 % аміак (70:25:5) та толуен-

ацетон-метанол (6:2:2). Детектування міртазапіну проведено денситометрично 

при 280 нм та 285 нм. Ці ж методики запропоновано і для кількісного 

визначення міртазапіну, при чому при 280 нм градуювальний графік 

характеризувався прямолінійною залежністю від 500 до 2500 нг, а при 285 нм 

можна виявити 22,34 нг та кількісно визначити 74,47 нг міртазапіну. Авторами 

встановлено, що при 285 нм можна визначати міртазапін в присутності домішок 

[143]. 

Оскільки методик виявлення міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів 

методом ТШХ в літературі висвітлено недостатньо, нами проводились 

дослідження з метою вибору складу оптимальних систем розчинників для 

розділення суміші міртазапіну та агомелатину методом ТШХ, які можна 

рекомендувати для проведення цілеспрямованого і скринінгового дослідження 

на вказані препарати при дослідженні зразків невідомої природи [116].  

Згідно рекомендацій Світового товариства судово-медичних експертів ми 

визначали хроматографічну поведінку досліджуваних препаратів у системах 

розчинників, які застосовуються в міжнародній практиці судово-хімічних та 

клінічних лабораторій для виявлення сполук з різними кислотно-основними 

властивостями [114]. Системи, серед яких проводився вибір, широко 

використовуються в стандартних аналітичних тестах, у науково-дослідних 

лабораторіях Західної Європи та описані в літературному огляді загального 

скринінгу лікарських речовин [27,91,114]. Серед таких стандартизованих 

систем, які запропоновані для розділення наркотичних і психотропних речовин,  
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були вибрані: етилацетат, хлороформ-метанол (9:1), хлороформ-ацетон (1:1) та 

етилацетат-метанол-25 % аміак (17:2:1) [8]. ТШХ-скринінг проводили на  

пластинках “Sorbfil”(силікагель СТХ-1А, фракція 5-17 мкм, товщина шару 

110 мкм, тип основи − алюміній, розмір пластинки 10×10 см). Перед 

використанням пластинки активували в сушильній шафі при температурі 

105 °С протягом 30 хв. Активовані пластинки зберігали в ексикаторі над шаром 

прокаленого кальцію хлориду. 

Хроматографування проводили в камерах об’ємом 1000 см3, в які вносили 

по 50 мл відповідної системи розчинників (камеру насичували протягом 60 хв), 

довжина пробігу розчинників ‒ 8 см. 

На лінію старту, на відстані 1,5 см від нижнього краю хроматографічної 

пластинки мікрошприцом наносили по 10 мкл розчинів міртазапіну та 

агомелатину. Для цього використовували етанольні розчини цих препаратів з 

концентраціями по 500 мкг/мл кожного із них. 

Після хроматографування пластинки підсушували на повітрі та проявляли 

5% розчином феруму (ІІІ) хлориду з наступною обробкою пластинок реактивом 

Драгендорфа. При цьому плями досліджуваних речовин забарвлювались в 

оранжевий колір. 

Результати виявлення міртазапіну та агомелатину методом ТШХ в 

загальних системах розчинників наведені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Значення Rf міртазапіну та агомелатину в загальних системах розчинників 

для ТШХ 

Препарат 

Rf у системах розчинників 

Хлороформ-

ацетон 

(10:10) 

Етилацетат-

метанол-25 % 

аміак (17:2:1) 

Хлороформ-

метанол (9:1) 
Етилацетат 

Міртазапін 0,25 0,84 0,83 0 

Агомелатин 0 0 0 0 
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Як свідчать дані, представлені в таблиці 2.2, запропоновані системи 

розчинників, які застосовуються для виявлення речовин, не можна 

використовувати для експрес-скринінгу агомелатину, оскільки препарат 

залишається на лінії старту, а в етилацетаті ˗ обидва препарати залишаються на 

лінії старту. 

Вибір оптимальних систем розчинників різної полярності проводили із 

врахуванням їх здатності розділяти міртазапін та агомелатин.  

Підтверджуючі тести проводили в системах розчинників: етилацетат-

ацетон-25 % аміак (40:20:1), метанол-25 % аміак (49:1), хлороформ-ацетон-

25 % аміак (80:20:1), етилацетат-гексан-25 % аміак (60:35:5), етилацетат-

ацетон-ДМФА (40:20:2), метанол-ДМФА (49:1), етилацетат-гексан-ДМФА 

(60:35:5), ацетон-гексан-ДМФА (30:18:2), пропанол-ацетон-ДМФА (30:20:2). 

Для визначення роздільної здатності даних систем використовували такі 

типи сорбентів: „Sorbfil”(10×10 см, силікагель СТХ-А, на алюмінієвій основі), 

„Silufol”(15×15 см, сорбент Silpearl, UV 254 на алюмінієвій основі) та „Merck” 

(10×20 см, силікагель 60 UV 254, алюмінієва основа). 

На лінію старту пластинки (на висоті 1,5 см вище нижнього краю) 

наносили по декілька крапель розчинів міртазапіну та агомелатину в 96 % 

етанолі (500 мкг/мл). Після цього пластинки з підсушеними на повітрі плямами 

нанесених речовин поміщали в камери для хроматографування, насичені 

парами відповідних систем розчинників. Фронт систем розчинників на 

пластинках „Merck” і „Silufol” становив 10 см, а на пластинках „Sorbfil” ‒ 8 см. 

Значення Rf досліджуваних препаратів в підтверджуючих системах 

розчинників наведені в таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Значення Rf міртазапіну та агомелатину в підтверджуючих системах 

розчинників 

Система 

розчинників 

Величина Rf на пластинках 

„Silufol” „Sorbfil” „Merk” 

Міртазапін 
Агомела-

тин 

Міртаза-

пін 

Агоме-

латин 

Міртаза-

пін 

Агоме-

латин 

1 2 3 4 5 6 7 

Етилацетат-

ацетон-25 % 

аміак (40:20:1) 

0,54 0 0,53 0 0,55 0 

Метанол-25 % 

аміак (49:1) 0,76 0 0,75 0 0,74 0 

Хлороформ-

ацетон-25 % 

аміак (80:20:1) 

0,75 0 0,73 0 0,76 0 

Етилацетат-

гексан-25 % 

аміак (60:35:5) 

0,79 0 0,78 0 0,77 0 

Етилацетат-

ацетон-ДМФА 

(40:20:2) 

0,36 0,69 0,35 0,7 0,34 0,68 

Метанол-

ДМФА (49:1) 
0,3 0,86 0,31 0,84 0,32 0,85 

Етилацетат-

гексан-ДМФА 

(60:35:5) 

0,4 0,83 0,42 0,85 0,43 0,82 

Ацетон˗гексан˗ 

ДМФА 

(30:18:2) 

0,38 0,84 0,37 0,85 0,39 0,83 

Пропанол-

ацетон-ДМФА 

(30:20:2) 

0,45 0,88 0,44 0,86 0,46 0,87 

 

Для проявлення плям міртазапіну та агомелатину використовували такі 

проявники: 5 % розчин феруму (ІІІ) хлориду з наступною обробкою реактивом 

Драгендорфа, реактив Маркі, реактив Манделіна, 1% розчин калію 

перманганату у 0,25 М H2SO4.  
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Залежність межі виявлення та кольору плям міртазапіну та агомелатину 

методом ТШХ від природи реагенту-проявника наведено в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Залежність межі виявлення та кольору плям міртазапіну та агомелатину 

методом ТШХ від природи реагенту-проявника 

Проявник Препарат Колір плями 

Межа 

виявлення, 

мкг 

Реактив Манделіна 

Міртазапін 

Агомелатин 

Оранжевий 

Оранжевий 

10 

10 

 

5 % розчин феруму (ΙΙΙ) 

хлориду з наступною 

обробкою реактивом 

Драгендорфа  

Міртазапін 

Агомелатин 

Оранжевий 

Оранжевий 

 

0,3 

3 

 

1 % розчин калію 

перманганату у  

0,25 М H2SO4 

Міртазапін 

Агомелатин 

 

Фіолетовий 

Фіолетовий 

 

5 

0,5 

 

Реактив Маркі 
Міртазапін 

Агомелатин 

- 

Зелений 

- 

1 

 

Дані, які представлені в таблиці 2.3 свідчать, що в деяких системах 

розчинників досліджувані препарати добре розділяються між собою і це 

дозволяє використовувати їх в якості підтверджуючих тестів при аналізі зразків 

біологічного матеріалу на наявність міртазапіну та агомелатину. Оптимальне 

значення Rf міртазапіну спостерігається в системах розчинників етилацетат-

ацетон-25 % аміак (40:20:1), метанол-25 % розчин аміаку (49:1), хлороформ-

ацетон-25 % аміак (80:20:1) та етилацетат-гексан-25 % аміак. Для виявлення 

агомелатину оптимальними є системи розчинників етилацетат-ацетон-ДМФА 

(40:20:2), етилацетат-гексан-ДМФА (60:35:5) та ацетон˗гексан˗ДМФА (30:18:2). 

При виявленні міртазапіну пластинку доцільно обробляти 5 % розчином 

феруму (ΙΙΙ) хлориду з наступною обробкою реактивом Драгендорфа, при 

цьому межа виявлення даного препарату в пробі становить 0,3 мкг. Для 

виявлення агомелатину на пластинках доцільно використовувати 1 % розчин 
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калію перманганату у 0,25 М H2SO4 (межа виявлення – 0,5 мкг) та реактив 

Маркі (межа виявлення – 1 мкг). 

Встановлено, що у системах розчинників, в яких є аміак, агомелатин 

залишається на лінії старту, а рухливість характерна лише для міртазапіну. 

Системи розчинників, в склад яких внесено ДМФА, дозволяють виявляти 

агомелатин в пробах методом ТШХ, в присутності міртазапіну. 

Таким чином, розроблені ТШХ-умови можна застосовувати при 

проведенні хіміко-токсикологічного дослідження міртазапіну та агомелатину 

при спрямованому ХТА та скринінгових дослідженнях для розділення та 

ідентифікації суміші міртазапіну, агомелатину та інших антидепресантів. 

 

2.3 Ідентифікація міртазапіну та агомелатину методом УФ- спектрофотометрії 

 

Як показує огляд літератури, спектральні методи аналізу (в тому числі і 

УФ-спектрофотометрія) не втратили своєї актуальності і все ще залишаються 

одними із методів, які застосовуються в токсикологічних лабораторіях для 

ідентифікації сполук, а в ряді випадків ‒ і для кількісного визначення [3,129]. 

Провести повну ідентифікацію речовин на основі лише результатів УФ-

спектроскопії в судово-хімічному аналізі практично неможливо, оскільки 

наявність у пробах поряд із основними речовинами їх метаболітів, які майже не 

відрізняються за УФ-спектрами, а також компонентів біологічного матеріалу, 

впливає на характер спектру, нівелюючи його. Проте, при дослідженні чистих 

екстрактів із біологічних об’єктів аналізу, а також при дослідженні зразків 

залишків препаратів, чи при дослідженні рвотних мас, УФ-спектроскопія все 

ще залишається одним із інформативних методів експрес-аналізу. Наявність 

максимумів поглинання на УФ-спектрах досліджуваної речовини може 

використовуватися для попередньої ідентифікації, оскільки в теперішній час 

узагальнено УФ-спектральні характеристики багатьох сотень токсикологічно-
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важливих речовин та їх метаболітів, що дозволяє використовувати отримані 

дані в хіміко-токсикологічному аналізі [7,37]. 

Для зняття УФ-спектрів міртазапіну та агомелатину використовували 

розчинники: 96 % етанол, хлороформ, 0,1 М розчин кислоти хлоридної та 0,1 М 

розчин натрію гідроксиду. Ці розчинники відрізняються за полярністю та 

кислотно-основними властивостями. 

Готували розчини міртазапіну та агомелатину у відповідному 

розчиннику, із вмістом кожного із препаратів 20 мкг/мл. УФ-спектри 

поглинання знімали за допомогою спектрофотометра СФ-56, в кюветі з 

товщиною поглинаючого шару 1 см. В якості розчинів порівняння 

використовували відповідний розчинник.  

УФ-спектри міртазапіну наведені на рисунку 2.1, а УФ-спектри 

агомелатину ‒ на рисунку 2.2.  

 

Рис. 2.1 УФ-спектри міртазапіну в різних розчинниках: 

1 – 0,1 М NaOH; 2 – 0,1 М HCl; 3 – 96 % етанол; 4 – хлороформ 
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Рис. 2.2 УФ-спектри агомелатину в різних розчинниках: 

1 – 96 % етанол; 2 – 0,1 М NaOH; 3 – 0,1 М HСl; 4 – хлороформ 

Як видно із даних, представлених на рисунку 2.1, положення максимумів 

поглинання та інтенсивність смуг поглинання міртазапіну значною мірою 

залежать від природи розчинника. В 96 % етанолі та 0,1 М розчині гідроксиду 

натрію УФ-спектри міртазапіну подібні між собою, як за інтенсивністю 

поглинання, так і за положенням максимумів світлопоглинання. Так, УФ-

спектр міртазапіну в етанолі та в 0,1 М розчині гідроксиду натрію має дві смуги 

поглинання з максимумами при 255 нм і 290 нм.  

У хлороформі інтенсивність поглинання міртазапіну нижча, а 

спектральна крива характеризується лише однією смугою поглинання з 

максимумом при 295 нм. В 0,1 М розчині хлоридної кислоти міртазапін 

характеризується двома смугами поглинання з максимумами при 255 і 315 нм. 

У цьому розчиннику спостерігається зростання інтенсивності поглинання 

другої смуги поглинання міртазапіну і значний батохромний ефект, у 

порівнянні з етанолом та лужним розчинами, що можна використовувати з 

метою ідентифікації міртазапіну (як додатковий тест).  
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На характер спектрів агомелатину меншою мірою впливає природа 

розчинників (див. рис. 2.2). УФ-спектри агомелатину в досліджуваних 

розчинниках характеризуються двома смугами поглинання в діапазоні довжин 

хвиль 277-279 нм та 330-332 нм. Проте у хлороформових розчинах 

інтенсивність поглинання агомелатину у два рази вища, ніж в розчинах 0,1 М 

HСl, 0,1 М NaOH та 96 % етанолі. 

Величини питомих та молярних показників поглинання міртазапіну та 

агомелатину у різних розчинниках наведені в таблицях 2.5 та 2.6. 

Таблиця 2.5 

Характеристика УФ-спектрів поглинання міртазапіну залежно від 

природи розчинника 

Розчинник 
λmax 1 ,  

нм  ε 
λmax 2 , 

нм  ε 

0,1 М HCl 255 160 4245,6 315 363 9640,2 

0,1 М NaOH 255 188 4988,6 290 240 6368,4 

96 % етанол 255 160 4245,6 290 227 6036,7 

хлороформ - - - 295 172 4564,0 

 

Таблиця 2.6 

Характеристика УФ-спектрів поглинання агомелатину залежно від 

природи розчинника 

Розчинник 
λmax 1 , 

нм  ε 
λmax 2 , 

нм  ε 

0,1 М HСl 277 242 5887,9 331 110 2676,3 

0,1 М NaOH 277 250 6082,5 331 100 2433,0 

96 % етанол 277 227 5498,6 332 110 2676,3 

хлороформ 279 440 10705,2 330 230 5595,9 

 

Отримані дані ми використали для ідентифікації міртазапіну та 

агомелатину, виділених із біологічного матеріалу (печінки, крові, сечі, мозку та 

шлунку із кишківником) (див. розділ 5). 

1%

1cmA 1%

1cmA

1%

1cmA 1%

1cmA
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2.4 Ідентифікація міртазапіну та агомелатину методом газової хроматографії із 

мас-спектрометрією (ГХ-МС) 

 

Сучасний рівень дослідження складних сумішей органічних сполук 

потребує застосування комплексних фізичних і фізико-хімічних методів 

аналізу. За останні роки значного поширення здобула газова хроматографія із 

мас-спектрометрією (ГХ-МС) [106]. Даний метод аналізу застосовується для 

ідентифікації та кількісного визначення речовин і багатокомпонентних сумішей 

та поєднує хроматографію з одним із найбільш інформативних методів 

визначення структури органічних сполук – мас-спектрометрією [60,135]. 

Чутливість методик ГХ-визначення міртазапіну та агомелатину залежить 

від умов підготовки проб для аналізу, типу нерухомої фази, виду колонок 

(скляні, капілярні тощо), температурних умов проведення аналізу, способу 

детектування досліджуваних аналітів в пробах. Цей метод аналізу описано в 

ряді робіт. Зокрема міртазапін, агомелатин та їх метаболіти можна виявляти у 

крові, мозку та волоссі методом газової хроматографії у поєднанні з мас-

спектрометрією з використанням підготовки проб методом твердофазної 

екстракції. Детектування проводили мас-спектрометрично. Концентрація 

досліджуваних препаратів у крові змінювалася в межах від терапевтичної до 

токсичної. За даною методикою у тканинах мозку можна визначити від 0,8 до 

17,0 нг/г міртазапіну, у крові – від 1,0 до 10,0 нг/мл, а у волоссі – від 0,4 до 

2,5 нг/г. Дана методика рекомендована для використання в практиці судової 

токсикології [14,88]. 

Азотно-фосфорний детектор використано при ГХ визначенні міртазапіну 

[108,135]. Градуювальний графік підпорядковується лінійній залежності в 

межах концентрації препарату 4-18 нг в 0,2 мл цільної крові та 3-15 нг в 0,5 мл 

плазми. Межа кількісного визначення міртазапіну становить 4 нг [108]. 

Описані в літературі методики визначення досліджуваних препаратів 

методом ГХ мають ряд недоліків, обумовлених використанням різноманітних 
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умов аналізу, а саме температурного режиму колонки, детектора і випарника, 

швидкості газу-носія тощо, які не враховують індивідуальні властивості 

досліджуваної речовини. Також не опрацьовано умови ГХ-визначення 

міртазапіну та агомелатину, виділених із шлунку із кишківником, а також із 

сечі. Тому завдання нашої роботи полягало у розробці нового способу 

ідентифікації та кількісного визначення міртазапіну та агомелатину методом 

ГХ-МС із врахуванням особливостей їх хімічної будови та фізичних 

властивостей. 

Для цього опрацьовані умови ідентифікації міртазапіну та агомелатину в 

розчинах методом ГХ-МС з метою їх використання в практичній роботі 

токсикологічних відділень бюро судово-медичної експертизи. При цьому 

вивчали ефективність розділення досліджуваних сполук на колонках від двох 

різних виробників: Restek Rtx-5 (США) та Agilent HP 5 MS (США), що містили 

одну і ту ж кількість нерухомої фази. Також вивчали вплив температурних 

умов аналізу та швидкості газу-носія на ефективність та селективність 

розділення. 

Дослідження проводили на хроматографі Agilent 6890 N із мас-

спектрометричним детектором 5978 BMSD. При опрацюванні умов 

ідентифікації застосовували дві капілярні колонки із однаковим вмістом 

нерухомої фази – 5 % фенілсилоксану у метилсилоксані. Обидві колонки мали 

довжину 30 м, внутрішній діаметр становив 0,25 мм, товщина плівки нерухомої 

фази ‒ 0,25 мкм. Газ-носій – гелій. Мас-спектри знімали в діапазоні 40-500 m/z 

[18]. 

При розробці умов ідентифікації в хроматограф вводили метанольний 

розчин, що містив міртазапін та агомелатин із концентрацією кожного 

препарату – 5 мкг/мл. Для виготовлення цих розчинів використовували 

стандартні зразки міртазапіну та агомелатину (Sigma-Aldrich, США). Проби 

вводили в автоматичному режимі. Об`єм введеної проби – 1 мкл [18]. 
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Залежність хроматографічного розділення міртазапіну та агомелатину 

від температури колонок та швидкості газу-носія. При виборі оптимальних 

умов аналізу досліджуваних препаратів вивчали вплив умов програмування 

температури термостата колонок на роздільну здатність. 

Вибір температурного режиму проводився з таким розрахунком, щоб 

одночасно у пробах можна було виявляти агомелатин і міртазапін у присутності 

основних продуктів метаболізму, а компоненти біологічної матриці не 

впливали на результати аналізу. 

Результати експериментальних досліджень наведені в таблиці 2.7 та на 

рис. 2.3. 

Проведені дослідження показали, що обидва препарати розділяються між 

собою на двох колонках при різних умовах програмування температури 

колонок (див. табл. 2.7). 

При умовах Ι скорочується час виходу препаратів із колонок, але більшою 

мірою впливають компоненти біологічної матриці (>20 %). При умовах ΙΙ-ΙV 

спостерігається гірше розділення піків агомелатину та міртазапіну (коефіцієнт 

розділення ˂ 1, піки двох сполук несиметричні). Тому для ідентифікації та 

кількісного визначення міртазапіну та агомелатину у пробах із біологічного 

матеріалу нами вибрані умови температурного режиму V (табл. 2.7). При цих 

умовах програмування температури колонок обидва препарати розділяються із 

основними метаболітами, а при дослідженні проб із біологічного матеріалу 

компоненти біологічної матриці не впливають на характер хроматограми (див. 

розділ 5) [18]. 
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Таблиця 2.7 

Залежність параметрів утримування міртазапіну та агомелатину від режиму програмування температури колонок 

Умо-

ви 

Початкова t 

колонки ‒ 

тривалість 

Швидкість 

підвищення t 

колонки 

Кінцева t 

колонки 

‒ 

триваліс-

ть 

Температура 

випаровувача 

Швидкість 

потоку 

газу-носія, 

мл/хв 

Час утримування (хв)/ 

межа виявлення на колонках 

Restek Rtx-5 Agilent HP 5 MS 

Міртазапін/нг Агомелатин/нг Міртазапін/нг Агомелатин/нг 

Ι 150ºС–1 хв 30 ºС/хв – до 

270 ºС/хв 

10 ºС/хв – до 

300º С/хв 

300 ºС 

– 15 хв 

270 ºС 1,0 мл/хв 5,992/0,5 

 

5,551/1,0 5,880/0,5 

 

5,470/1,0 

ΙΙ 75ºС–2 хв 15 ºС/хв – до 

310 ºС/хв 

310 ºС 

– 13 хв 

250 ºС 1,0 мл/хв 14,644/0,5 14,332/1,0 14,494/0,5 14,182/1,0 

ΙΙΙ 60ºС–2 хв 20 ºС/хв – до 

280 ºС/хв 

280 ºС 

– 5 хв 

250 ºС 1,0 мл/хв 13,162/0,5 11,830/1,0 13,041/0,5 11,704/1,0 

ΙV 50ºС–0,5 хв 25 ºС/хв. – 

до 150 ºС/хв 

10 ºС/хв – до 

320º С/хв 

320 ºС 

– 5 хв 

250 ºС 1,0 мл/хв 15,849/0,5 16,476/1,0 15,641/0,5 16,263/1,0 

V 50ºС–0,5 хв 20 ºС/хв – до 

280 ºС/хв 

280 ºС 

– 15 хв 

250 ºС 1,0 мл/хв 12,326/0,5 12,175/1,0 12,185/0,5 12,039/1,0 
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Рис. 2.3 Розділення міртазапіну та агомелатину на колонці Restek Rtx-5 

в залежності від умов програмування температури: умови ˗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Ι V, V 

*умови програмування температури колонок наведені в таблиці 2.7. 

Також були проведені дослідження із вивчення впливу швидкості газу-

носія на ефективність розділення. Для цього швидкість газу-носія (гелію) 
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змінювали в діапазоні 0,5-3,0 мл/хв і визначали кількість теоретичних тарілок 

(N) та висоту еквівалентну теоретичній тарілці (ВЕТТ) досліджуваних 

препаратів на двох колонках при вибраному режимі програмування 

температури хроматографічного аналізу: початкова температура – 50 º C 

(0,5 хв), подальше підвищення температури зі швидкістю 20 º С/хв до 280 º С 

та витримування 280 º С протягом 15 хв. 

Результати даних досліджень наведені в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Число теоретичних тарілок (N) та висота еквівалентна теоретичній 

тарілці (ВЕТТ) на колонках Restek Rtx-5 та Agilent HP 5 MS 

Колонка Число теоретичних 

тарілок, N 

Висота, еквівалентна 

теоретичній тарілці, H, 

мм 

Міртазапін Агомелатин Міртазапін Агомелатин 

Restek Rtx-5 36559 29381 0,82 1,02 

Agilent HP 5 MS 34558 27684 0,87 1,08 

 

Представлені в таблиці 2.8 дані свідчать, що число теоретичних тарілок 

для обох препаратів є вищим на колонці Restek Rtx-5 при швидкості газу-

носія 1,0 мл/хв. Дану колонку використовували для ідентифікації та 

кількісного визначення міртазапіну та агомелатину у розчинах та пробах, 

отриманих при ізолюванні досліджуваних сполук із біологічного матеріалу. 

Для обраної колонки розраховували ефективність та селективність 

колонки (α), розділення піків (RS) і коефіцієнти ємності (К), які наведені в 

таблиці 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Основні хроматографічні параметри міртазапіну та агомелатину на 

колонці Restek Rtx-5 

Препарат 

Коефіцієнт 

ємності 

К΄= 

(VR– V0)/V0 

Селективність 

α = К΄2/ К΄1 

Ступінь розділення піків 

RS =1,18(tRb –  tRa)/(b05a+ 

b0,5b) 

Міртазапін 0,740 2,07 1,12 

Агомелатин 0,353   

 

tRb, tRa – абсолютний час утримування препаратів, хв; 

b05a, b0,5b – ширина піків на половині висоти, мм; 

К΄2, К΄1 – коефіцієнти ємності препаратів; 

VR – абсолютний об’єм утримування препарату, мл; 

V0 – вільний об’єм колонки, який дорівнює 2,0 мл. 

Як видно із даних, представлених в таблиці 2.9, ступінь розділення 

піків міртазапіну та агомелатину є задовільним і становить 1,12. 

Для ідентифікації двох препаратів в суміші визначали їх параметри 

утримування: час утримування (tR) та об’єм утримування (VR) (абсолютний 

та відносний). Відносні параметри утримування міртазапіну визначали по 

відношенню до агомелатину, агомелатину – по відношенню до міртазапіну. 

Параметри утримування міртазапіну та агомелатину наведені в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Параметри утримування міртазапіну та агомелатину 

Препарат Абсолютні параметри 

утримування 

Відносні параметри 

утримування 

tR,хв VR = tR* ώ tR΄ VR΄ 

Міртазапін 12,326 12,326 1,012 1,012 

Агомелатин 12,175 12,175 0,988 0,988 

ώ – об’ємна швидкість рухомої фази 1,0 мл/хв. 

У вибраних умовах аналізу знімали мас-спектри стандартних зразків 

міртазапіну та агомелатину (Sigma-Aldrich, США), які наведені на рис. 2.4. 
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Одержані мас-спектри розглядали на основі загальних закономірностей 

фрагментації молекул органічних сполук під дією електронного удару та та 

порівнювали їх із мас-спектрами розчинів, наведеними у бібліотеці Nist-05. 

Для ідентифікації міртазапіну можна застосовувати сигнали при m/z 

195, 208, 180, 167, 221, 265, 111, 139 та 71 [12], а для ідентифікації 

агомелатину сигнали при m/z 184, 173, 128, 243, 153, 169, 114, 142 та 102. 

Межа виявлення міртазапіну у метанольних розчинах становить 

0,5 нг/мл, а межа виявлення агомелатину – 1,0 нг/мл (при співвідношенні 

сигнал‒шум 3:1). 

 

 

Рис. 2.4 Мас-спектри міртазапіну (1) та агомелатину (2) 

Дослідження показали, що розроблені умови хроматографування 

придатні для ідентифікації та кількісного визначення двох препаратів, як в 

модельних розчинах, так і в біологічних об’єктах, а також при даних умовах 

досліджувані препарати добре розділяються з основними метаболітами 

(розділ 5.4.4) [12]. 
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2.5 Ідентифікація міртазапіну та агомелатину у розчинах методом 

високоефективної рідинної хроматографії із мас-спектрометрією 

(ВЕРХ-МС) 

 

Метод високоефективної рідинної хроматографії із мас-спектрометрією 

широко використовується в практичній роботі токсикологічних відділень 

бюро судово-медичної експертизи, оскільки дозволяє швидко виявляти та 

розділяти складні суміші досліджуваних речовин в токсичних концентраціях, 

а також контролювати вміст досліджуваних препаратів в крові та сечі в 

призначених терапевтичних дозах. Даний метод характеризується високою 

чутливістю детектування та швидкістю виконання експерименту [126,145]. 

Найширше серед хроматографічних методів для визначення лікарських 

засобів застосовують ВЕРХ із мас-спектрометричним детектуванням 

[66,89,109,132]. 

Описано спосіб розділення та кількісного визначення (+)-(S) та (-)-(R)-

енантіомерів міртазапіну в плазмі крові методом високоефективної рідинної 

хроматографії з УФ-детекцією при довжині хвилі 292 нм на колонці Chiralpak 

AD (250×4,6 мм, 5 мкм). Рухома фаза містила суміш гексану з етанолом 

(98:2) із додаванням 0,1 % діетиламіну. Хроматографування проводилось в 

ізократичному режимі. Градуювальний графік підпорядковувався лінійній 

залежності в межах концентрацій для обох енантіомерів 6,25-625 нг/мл. 

Межа кількісного визначення міртазапіну за даною методикою становить 

5 нг/мл [136]. 

Аналогічний метод ВЕРХ пропонується для виявлення агомелатину в 

плазмі крові. Аналіз проведено на колонці Plastil-C18 (150 мм × 4,6 мм, 

5 мкм), а як рухому фазу застосовано суміш ацетонітрилу та води (30:70). 

Детектування проводили при довжині хвилі 230 нм. Лінійна залежність 

градуювального графіку спостерігалась в діапазоні концентрацій 
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агомелатину від 5,0 до 80,0 мкг/мл. Метод є точним, надійним та простим у 

виконанні [109]. 

Метод ВЕРХ-МС із простим осадженням білка був розроблений та 

валідований для одночасного визначення агомелатину, азенапіну, 

амісульпіриду, ілоперидону, зотепіну, мелперону, зипразидону, вілазодону та 

арипіпразолу в сироватці крові людини. Алпренолол використовували як 

внутрішній стандарт. Колонка ВЕН С18 (2,1×50 мм, 1,7 мкм). Рухома фазу 

складу: А – 2 ммоль/л амонію ацетату, 0,1 % форміатна кислота в 5 % 

ацетонітрилу; Б ‒ 2 ммоль/л амонію ацетату, 0,1 % форміатна кислота в 95 % 

ацетонітрилу. Мас-детектування речовин проводилось в режимі моніторингу 

іонів, утворених внаслідок позитивної іонізації шляхом іонного розпилення. 

Валідацію методики проводили за показниками лінійності, точності, 

прецизійності, відтворюваності, межі виявлення та кількісного визначення, 

матричного ефекту. Лінійність на градуювальному графіку спостерігалась в 

межах концентрацій агомелатину 0,25-1000 нг/мл. Межа виявлення 

агомелатину в сироватці крові – 0,08 нг/мл, межа кількісного визначення – 

1,25 нг/мл [144]. 

За іншою методикою виявляти агомелатин можна методом ВЕРХ із 

УФ-детектуванням при 230 нм на колонці C18 (150×4.6мм, 5,0 мкм). Рухома 

фаза складалась із суміші ацетонітрилу, метанолу та води (55:25:20), яка 

проходила через колонку зі швидкістю 1,0 мл/хв. Градуювальний графік 

характеризувався лінійнійною залежністю в межах концентрацій 

агомелатину від 4 нг/мл до 60 мкг/мл. Межа виявлення агомелатину – 4 

нг/мл, межа кількісного визначення – 15 нг/мл [109]. 

Для виявлення міртазапіну та його основного метаболіту N-

деметилміртазапіну запропоновано метод зворотної полярної іонної рідинної 

хроматографії з використанням флуоресцентної і поляриметричної детекції. 

Ванкоміцин використовували як внутрішній стандарт. Хроматографування 

проведено в ізократичному режимі, як рухому фазу використовували суміш 
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розчинників метанол‒льодяна ацетатна кислота‒безводний триетиламін 

(100:0,2:0,1). Градуювальний графік підпорядковувався лінійній залежності в 

межах концентрацій міртазапіну у витяжках від 20 до 5000 нг/мл. Дана 

методика апробована для кількісного визначення міртазапіну та його 

метаболітів у плазмі щурів [128]. 

Для кількісного визначення агомелатину в плазмі крові щурів описано 

метод ВЕРХ з УФ-детекцією при довжині хвилі 230 нм. В роботі 

використовували колонку Phenomenex С18 (250 × 4,6 мм, 5 мкм). Рухома 

фаза містила суміш розчинників: ацетонітрил та вода (55:45) зі швидкістю 

потоку 1 мл/хв. Із плазми крові агомелатин екстрагували етилацетатом. 

Внутрішнім стандартом обрано залеплон. Градуювальний графік 

підпорядковувався лінійній залежності в межах концентрацій 62,5-4000 нг/мл 

агомелатину в плазмі крові щурів. Описаним методом в плазмі крові можна 

кількісно визначити 92,4±1,2 % агомелатину [89]. 

УФ-детектування в методі ВЕРХ хоч і є досить поширеним, проте не 

характеризується високою чутливістю, особливо тоді, коли застосовується в 

хіміко-токсикологічних дослідженнях для виявлення і визначення 

досліджуваних речовин в складній суміші, що містить залишки продуктів 

розкладу біологічних тканин та рідин. 

Застосування мас-спектрометричного детектора дозволяє виявляти 

визначувані компоненти у багатокомпонентній матриці із вищою 

ймовірністю, оскільки мас-спектр дозволяє зробити висновок про 

молекулярну масу сполуки, її склад та структуру [106,145]. 

Для визначення рівня концентрації міртазапіну у плазмі крові людини 

описано методику ВЕРХ-МС. Із плазми міртазапін екстрагували н-гексаном, 

для чого плазму підлужнювали 25 % розчином аміаку. Дезлоратадин 

використовували як внутрішній стандарт. Рухома фаза містила суміш 

розчинників метанол‒буферний розчин амонію ацетату з рН 3,5 (75:25). 

Детекцію проводили на мас-спектрометрі з електростатичним 
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розпилюванням. Ідентифікація проводилась за окремими іонами: 266,2 m/z 

для міртазапіну та 311,2 m/z для внутрішнього стандарту. Градуювальний 

графік підпорядковувався лінійній залежності в межах концентрації 0,1-

200 нг/мл. Межа кількісного визначення для міртазапіну в плазмі становила 

0,1 нг/мл [132]. 

Для визначення вмісту агомелатину в плазмі крові людини описано 

метод рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням. Як 

внутрішній стандарт вибрано флуоксетин. Умови аналізу розроблені на 

колонці Betasil C18 (4×100 мм, 5 мкм). Метод включає в себе ізократичні 

умови хроматографічного розділення і мас-спектрометричної детекції в 

режимі позитивної іонізації з використанням системи API-4000. Лінійна 

залежність на градуювальній кривій знаходилась в діапазоні концентрацій 

агомелатину від 0,05 до 8,0 нг/мл [121]. 

Виявляти агомелатин в плазмі крові можна із застосуванням методу 

ультрависокоефективної рідинної хроматографії із мас-спектрометрією 

(УВЕРХ-МС). В роботі використовували прилад Thermo Scientific Dionex 

Ultimate 3000, оснащений діодно-матричним детектором DAD-3000RS 

(Dionex Softron GmbH). Колонка Hypersil GOLD (100×2,1 мм, 1,9 мкм) із 

передколонковим картриджем (2,1 мм×0,2 мкм). Рухома фаза містила суміш 

розчинників: амонію ацетат в 0,1 % розчині форміатної кислоти (елюент А) 

та ацетонітрил (елюент В). Швидкість потоку елюенту становила 0,3 мл/хв. 

Для підготовки зразків 1 мл біологічної рідини, яка містила агомелатин, та 

100 нг гарміну (внутрішнього стандарту) розчиняли в 2,0 мл 0,2 М 

фосфатного буферного розчину. Вміст пробірок перемішували, витримували 

протягом 5 хв при температурі 40 º С та центрифугували при 4000 об./хв 

15 хв. Надосадову рідину зливали та наносили на картридж SPE Bond Elut 

Certify, попередньо кондиціонований 3,0 мл метанолу, 3,0 мл 

бідистильованої води та 1,0 мл 0,1 М розчину калію дигідрогенфосфату. 

Завантажену колонку промивали 3,0 мл бідистильованої води, підкисленої 
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1,0 М розчином ацетатної кислоти і сушили у вакуумі. Елюювання аналітів 

проводилось двічі сумішшю метанолу з 25 % розчином аміаку (98:2). Елюент 

випаровували в потоці азоту при 40 º С і сухий залишок розчиняли в 100 мкл 

рухомої фази. Градуювальний графік підпорядковувався лінійній залежності 

в межах концентрацій агомелатину 50-800 нг/мл. Межа визначення 

агомелатину в плазмі крові – 50 нг/мл [66]. 

Для ідентифікації агомелатину та двох його основних метаболітів 7-

деметилагомелатину та 3-гідроксиагомелатину в плазмі крові людини 

запропоновано метод рідинної хроматографії із мас-детектуванням. Після 

осадження білків аналіти розділяли на колонці Phenomenex ODS3 (4,6×150 

мм, 5 мкм, Phenomenex, США). Рухома фаза складалася із метанолу та 5 мМ 

розчину форміату амонію (що містив 0,2 % форміатної кислоти) у 

співвідношенні 70:30 зі швидкістю потоку 0,8 мл/хв. Детектування речовин 

проводили за допомогою мас-селективного детектора в режимі моніторингу 

іонів, утворених внаслідок позитивної іонізації шляхом іонного розпилення. 

Ідентифікація речовин проводилась за одержаними мас-спектрами з 

характерними піками з m/z 244,1 → 185,1, m/z 230,1 → 171,1, m/z 260,1 → 

201,1 і m/z 180,1 → 110,1 для агомелатину, 7-деметилагомелатину, 3-

гідроксиагомелатину і внутрішнього стандарту (фенацетину) відповідно. 

Градуювальні криві для агомелатину, 7-деметилагомелатину та 3-

гідроксиагомелатину в плазмі крові людини були лінійними в діапазоні 

концентрацій 0,0457-100 нг/мл, 0,1372-300 нг/мл і 0,4572-1000 нг/мл 

відповідно. Розроблений метод був успішно застосований для визначення 

біоеквівалентності у здорових пацієнтів [110]. 

Метод мас-детектування шляхом іонізації електророзпиленням 

(electrospray ionization) характеризується ще вищою чутливістю, 

специфічністю та селективністю.  

Для аналізу міртазапіну у плазмі крові щурів використовують метод 

високоефективної рідинної хроматографії з мас-спектроскопією з 
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електророзпиленням. Застосовували колонку ODS (150 × 4,6 мм, 5 мкм). Як 

рухому фазу використовували суміш розчинників метанол:вода із вмістом 0,1 

% амонію ацетату та 0,01 % льодяної ацетатної кислоти (84:16). Мас-

спектроскопічна ідентифікація проводилась в режимі моніторингу за 

окремими іонами: 195,09 m/z для міртазапіну та 192,8 для діазепаму 

(внутрішній стандарт). Градуювальний графік підпорядковувався лінійній 

залежності в межах концентрацій 0,516-618,8 нг/мл. Межа кількісного 

визначення для міртазапіну становила 0,516 нг/мл [82]. 

Кількісно вміст міртазапіну в плазмі крові людини можна визначити 

методом високоефективної рідинної хроматографії з електростатичним 

розпилюванням з мас-детекцією. Міртазапін та внутрішній стандарт 

(кветіапін) ізолювали з плазми крові за допомогою метанолу. 

Хроматографування проведено в ізократичному режимі. Межа визначення 

міртазапіну в плазмі крові – 0,5 нг/мл. Лінійна залежність на калібрувальній 

кривій знаходилась в діапазоні концентрацій міртазапіну від 5,0 до 150,0 

нг/мл [46]. 

Розробка умов ідентифікації міртазапіну та агомелатину методом 

ВЕРХ-МС. 

Метод ВЕРХ найширше використовується для ідентифікації та 

кількісного визначення міртазапіну та агомелатину, тому важливим 

напрямом нашого дослідження була розробка простої уніфікованої ВЕРХ-

методики, придатної для діагностики комбінованих отруєнь. 

З метою покращення якості експертизи нами опрацьовані умови 

ідентифікації міртазапіну та агомелатину в сумішах. При цьому враховували 

ефективність та селективність різних типів колонок та умов проведення 

аналізу, природи та складу рухомої фази, її селективності. Також вивчалась 

можливість ідентифікації міртазапіну та агомелатину в присутності їх 

основних метаболітів, для чого використовували витяжки із органів отруєних 

тварин (крові, сечі, печінки). 
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Роботу проводили на високоефективному рідинному хроматографі, 

під’єднаному до мас-спектрометра Agilent LC/MSD зі швидким 

переключенням режимів іонізації позитивний/негативний. Метод іонізації – 

іонізація хімічна при атмосферному тиску. Діапазон сканування – 80-1000 

m/z [17]. 

При розробці умов аналізу досліджуваних препаратів та екстрактів із 

біологічного матеріалу використовували колонки Zorbax SB-C18; Ultron ES-

OVM та Eclips C18. Хроматографічні колонки для аналізу міртазапіну та 

агомелатину методом ВЕРХ-МС та їх властивості наведено в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Хроматографічні колонки для аналізу міртазапіну та агомелатину 

методом ВЕРХ-МС та їх властивості 

Назва колонки Параметри колонки Обʼєкти дослідження 

Zorbax SB-C18 150×4,6 мм; 1,8 мкм Міртазапін, агомелатин, 

витяжки із біологічних 

зразків матеріалу та 

біологічних рідин 

Ultron ES-OVM 150×4,6 мм; 1,8 мкм 

Eclips C18 150×4,6 мм; 1,8 мкм 

 

Для виготовлення рухомих фаз використовували ацетонітрил (Merck, 

HPLC Grade), метанол (Merck, HPLC Grade), дигідрогенфосфат калію (Sigma-

Aldrich ≥ 99 %), триетиламін (Sigma-Aldrich ≥ 99 %), фосфатний буферний 

розчин (Sigma-Aldrich ≥ 99 %), натрію гідроксид (Merck, 99 %), фосфатна 

кислота (Sigma-Aldrich ≥ 99 %), трифлуорацетатна кислота (Merck, 99 %). 

Воду для виготовлення розчинів компонентів рухомої фази очищали за 

допомогою системи Milli-Q Advantage A 10. 

Для виявлення міртазапіну та агомелатину в стандартних розчинах, а 

також у пробах, отриманих при дослідженні біологічних обʼєктів, 

використовували наступні рухомі фази: 

 ацетонітрил-вода (95:5), підкислена 0,1 % розчином трифлуорацетатної 

кислоти (розчин А) та 0,1 % розчин трифлуорацетатної кислоти (розчин 

В) (фаза 1); 
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 етанол-20 мМ дигідрогенфосфат калію з pH 5,5, яке створювали 

додаванням розчину натрію гідроксиду (25:75) (фаза 2); 

 ацетонітрил-1% розчин триетиламіну з pH 3,5, яке створювали 

додаванням розчину фосфатної кислоти (16:34) (фаза 3); 

 ацетонітрил-фосфатний буферний розчин з pH 5,5 (74:26) (фаза 4); 

 0,1 % розчин трифлуорацетатної кислоти (фаза 5). 

На основі співставлень хроматограм, отриманих при ВЕРХ-МС аналізі 

чистих препаратів, контрольних проб із печінки, сечі, крові та проб, 

отриманих після ізолювання міртазапіну та агомелатину із органів отруєних 

тварин, встановлено, що найменшою мірою компоненти біологічної матриці 

впливають на характер «фонової хроматограми», отриманої при дослідженні 

контрольних проб із органів, при використанні колонки Zorbax SB-C18 та 

рухомої фази складу: розчинник А ‒ ацетонітрил-вода (95:5), підкислений  

0,1 % розчином трифлуорацетатної кислоти та розчинник В ‒ 0,1 % розчин 

трифлуорацетатної кислоти, яка подавалась зі швидкістю 3 мл/хв. 

Температура термостата автодозатора 20 º С. Проби вводились в 

автоматичному режимі, об’єм введеної проби – 10 мкл. Перші 60 с через 

колонку пропускали розчинник А, наступні 60 с розчинники А і В, взяті у 

співвідношенні 60:40, і потім 60 с розчинник А. 

Для визначення межі виявлення міртазапіну та агомелатину у розчинах 

готували стандартні розчини двох препаратів в метанолі із вмістом 1 мг/мл в 

мірних колбах об’ємом 10 мл, шляхом розчинення точних наважок 

міртазапіну та агомелатину. Отримані розчини зберігали при 4 º С. Із 

стандартних розчинів готували розчини із вмістом міртазапіну та 

агомелатину 20 мкг/мл і зберігали при 4 º С. 

Хроматограма міртазапіну та агомелатину у суміші наведена на 

рисунку 2.5. 
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Рис. 2.5 ВЕРХ-хроматограма метанольних розчинів міртазапіну (2) та 

агомелатину (1) в суміші (20 мкг/мл) 

В ході експериментальних досліджень встановлено, що час 

утримування агомелатину становить 1,780+0,025 хв, а час утримування 

міртазапіну – 2,884+0,08 хв [17]. 

Ідентичність досліджуваних сполук підтверджували їх мас-спектрами, 

які наведені рис. 2.6 та рис. 2.7. 

 

Рис. 2.6 Мас-спектр стандартного розчину міртазапіну (20 мкг/мл) 

 

Рис 2.7 Мас-спектр стандартного розчину агомелатину (20 мкг/мл) 

Межа виявлення міртазапіну у метанольному розчині становить 

1,0 мкг/мл, а агомелатину ‒ 0,5 мкг/мл. 

Дані умови застосовувались для виявлення міртазапіну та агомелатину 

в екстрактах із крові, сечі та біологічних тканин (розділ 5) [17]. 
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Висновки до розділу 2 

 

Вивчено реакційну здатність міртазапіну та агомелатину з рядом 

реактивів для проведення кольорових тестів. Встановлено, що, міртазапін на 

відміну від агомелатину, не реагує з реактивами Фреде, Ердмана, Лібермана 

та концентрованою нітратною кислотами. Обидва препарати осаджуються 

реактивами Драгендорфа, Бушарда, Зонненштейна, Вагнера, а також 

розчинами калію перманганату та феруму (ІІІ) хлориду. Найчутливішою для 

виявлення міртазапіну є реакція з 5 % розчином феруму (ІІІ) хлориду з 

додаванням реактиву Драгендорфа, а для виявлення агомелатину – реакція з 

1 % розчином калію перманганату та реактивом Маркі. Встановлено, що 

міртазапін та агомелатин можна відрізнити за реакціями осадження з 1 % 

розчином калію перманганату та 5 % розчином феруму (ІІІ) хлориду. 

Вивчено можливість ТШХ-скринінгу міртазапіну та агомелатину в 

системах розчинників, які використовуються для розділення наркотичних та 

психотропних речовин. Встановлено, що у вибраних системах розчинників 

агомелатин залишається на лінії старту. Запропоновано склад 

підтверджуючих систем розчинників для виявлення та розділення 

міртазапіну та агомелатину на пластинках Sorbfil, Silufol та Merсk. 

Встановлено, що для виявлення міртазапіну оптимальними є системи 

розчинників: етилацетат-ацетон-25 % аміак (40:20:1), метанол-25 % розчин 

аміаку (40:5), хлороформ-ацетон-25 % аміак (80:20:1) та етилацетат-гексан-

25 % аміак; для виявлення агомелатину оптимальними є системи – 

етилацетат-ацетон-ДМФА (40:20:2), етилацетат-гексан-ДМФА (60:35:5) та 

ацетон˗гексан˗ДМФА (30:18:2). 

Вивчено характер УФ-спектрів міртазапіну та агомелатину в 

залежності від природи розчинника. При цьому встановлено, що природа 

розчинника впливає на інтенсивність смуг поглинання та положення  

максимумів поглинання міртазапіну. Характер УФ-спектрів агомелатину 
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залежить від ліпофільності розчинника. Межа виявлення міртазапіну 

методом УФ-спектрофотометрії  в етанольних розчинах та 0,1 М HСl 

становить 1,5 мкг/мл, агомелатину в цих же розчинниках – 2,5 мкг/мл. 

Запропоновано оптимальні умови ідентифікації міртазапіну та 

агомелатину методом ГХ-МС. Вивчено залежність хроматографічного 

розділення міртазапіну та агомелатину від температури колонок та швидкості 

газу-носія. Межа виявлення міртазапіну в метанольних розчинах методом 

ГХ-МС становить 0,5 нг/мл, агомелатину – 1,0 нг/мл (при співвідношенні 

сигнал-шум 3:1). 

Розроблено оптимальні умови ідентифікації міртазапіну та агомелатину 

методом ВЕРХ-МС. Встановлено, що на колонці Zorbax SB-C18 та з 

використанням рухомої фази складу: розчинник А ‒ ацетонітрил-вода (95:5), 

підкислений 0,1 % розчином трифлуорацетатної кислоти, та розчинник В ‒ 

0,1 % розчин трифлуорацетатної кислоти, досягається найкраще розділення 

міртазапіну та агомелатину. Межа виявлення агомелатину в метанольних 

розчинах цим методом становить 0,5 мкг/мл, а міртазапіну - 1,0 мкг/мл.
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МІРТАЗАПІНУ ТА 

АГОМЕЛАТИНУ 

 

Одним з найважливіших етапів хіміко-токсикологічних досліджень є 

визначення кількісного вмісту токсичних речовин в біологічних об’єктах. 

Методики, що використовуються з цією метою, повинні бути 

високочутливими, а результати визначення – достовірними та точними. В 

хіміко-токсикологічному аналізі, у більшості випадків, результати 

визначення кількісного вмісту однієї і тієї ж отруйної речовини у витяжках 

порівнюються різними методами. З цією метою використовують 

екстракційно-фотометричні, спектрофотометричні, хроматографічні та інші 

методи, які характеризуються високою експресністю та селективністю. 

Враховуючи вищесказане, ми поставили задачу розробити доступні, 

чутливі та експресні методики визначення міртазапіну та агомелатину в 

присутності їх метаболітів методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та 

ВЕРХ-МС, що придатні для цілей хіміко-токсикологічного аналізу. 

 

3.1 Кількісне визначення міртазапіну та агомелатину методом УФ-

спектрофотометрії 

 

3.1.1 Розрахунок питомих та молярних показників поглинання міртазапіну та 

агомелатину 

 

В судово-хімічній практиці не втратив актуальності метод УФ-

спектрофотометрії, який використовується для кількісного визначення 

токсичних сполук. Даним методом визначається вміст препаратів як в 

лікарських формах, так і в пробах, отриманих при ізолюванні ксенобіотиків із 
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зразків біологічного матеріалу. При цьому ізольовані сполуки максимально 

очищають від ендогенних компонентів біологічної матриці та 

відокремлюють методом ТШХ [42]. 

З метою використання даного методу для визначення вмісту 

міртазапіну та агомелатину в пробах, отриманих після виділення із 

біологічних субстратів (крові, сечі та біологічної тканини) опрацьовані умови 

їх УФ-спектрофотометричного визначення та проведено валідаційну оцінку 

даних методик.  

В розділі 2.3 нами описані УФ-спектри поглинання міртазапіну та 

агомелатину у різних розчинниках. Для кількісного визначення 

досліджуваних препаратів методом УФ-спектрофотометрії розраховували 

питомі ( %1

1смА ) та молярні (ε) показники поглинання досліджуваних препаратів 

в 0,1 М розчині HCl та 96 % етанолі. Встановлено, що на результати їх 

кількісного визначення методом УФ-спектрофотометрії, домішки, які 

містяться у пробах з біологічного матеріалу після проведення відповідної 

очистки, практично не впливають. 

Визначали показники поглинання етанольних розчинів міртазапіну при 

290 нм, а агомелатину — при 277 нм. 

Для розчинів препаратів в 0,1 М HСl показники поглинання визначали 

при 315 нм (для міртазапіну) та 277 нм (для агомелатину). 

Для виготовлення серії розчинів міртазапіну та агомелатину в 96 % 

етанолі та 0,1 М HCl готували стандартні розчини досліджуваних препаратів 

у цих розчинниках. Концентрація кожного із препаратів у стандартному 

розчині була 1 мг/мл (стандартний розчин Ι). 

Із стандартних розчинів Ι готували розчини міртазапіну чи агомелатину 

в 96 % етанолі чи 0,1 М HCl із вмістом кожного препарату 100 мкг/мл 

(стандартний розчин ΙΙ). Для виготовлення стандартних розчинів ΙΙ 

використовували мірні колби місткістю 50 мл.  
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Шляхом розведення стандартного розчину ΙΙ відповідним розчинником 

готували розчини міртазапіну із концентраціями 1,5, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0, 25,0, 

30,0, 35,0 та 40,0 мкг/мл, а для агомелатину – 2,5, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0, 

30,0, 35,0, 40,0 мкг/мл. Для виготовлення серії розчинів міртазапіну та 

агомелатину використовували мірні колби місткістю 10 мл. 

Виміряли значення оптичної густини (А) цих розчинів за допомогою 

спектрофотометра СФ-56 в кюветах з товщиною шару 1 см та проводили 

відповідні розрахунки. 

Величини питомих ( %1

1смА ) та молярних (ε) показників поглинання двох 

препаратів наведені в таблицях 3.1 та 3.2. 

Таблиця 3.1 

Питомі ( %1

1смА ) та молярні (ε) показники поглинання міртазапіну в 96 % 

етанолі та 0,1 М HCl та їх статистична обробка  

(середнє з п’яти значень) 

Розчин-

ник, 

довжи- 

на хвилі, 

нм 

Концент-

рація 

міртазапіну, 

мкг/мл 

Оптич-

на 

густина, 

А 

%1

1смА  

Метроло- 

гічні 

характерис-

тики 

ε 

Метроло- 

гічні 

характерис- 

тики 

1 2 3 4 5 6 7 

96 % 

етанол, 

290 

2,5 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

0,057 

0,113 

0,227 

0,340 

0,455 

0,570 

0,684 

0,800 

0,910 

228,0 

226,0 

227,0 

226,7 

227,5 

228,0 

228,0 

228,6 

227,5 

 

X = 227,50 

S = 0,79 

xS  = 0,27 

∆X = ±0,61 

ε = 0,27 % 

(α = 0,95) 

 

 

 

6049,9 

5996,9 

6023,5 

6015,5 

6036,7 

6049,9 

6049,9 

6065,9 

6036,7 

 

X =6036,10 

S = 21,15 

xS =7,05 

∆X =±16,22 

ε = 0,27 % 

(α = 0,95) 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1 М 

НCl,  

315 

1,5 

2,5 

5,0 

10,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

0,055 

0,091 

0,182 

0,362 

0,729 

0,905 

1,091 

1,273 

1,450 

363,3 

364,0 

364,0 

362,6 

364,5 

362,0 

363,7 

363,7 

362,7 

X =363,3 

S = 0,92 

xS  = 0,31 

∆X = ±0,71 

ε = 0,19 % 

(α = 0,95) 

 

 

9640,2 

9658,7 

9658,7 

9605,7 

9672,0 

9605,7 

9650,8 

9650,8 

9618,9 

X = 9640,20 

S = 24,38 

xS  = 8,13 

∆X = ±18,69 

ε = 0,19 % 

α = 0,95) 

 

 

 

Як видно із даних, які наведені в таблиці 3.1, поглинання міртазапіну в 

96 % етанолі (при λ=290 нм) підпорядковується закону Бугера-Ламберта-Бера 

в межах концентрацій від 2,5 до 40 мкг/мл ( %1

1смА =227,5±0,61, 

ε =6036,1±16,22), а в 0,1 М НСl (при λ=315 нм) від 1,5 до 35 мкг/мл ( %1

1смА  = 

363,3±0,71, ε =9640,2±18,69). 

Таблиця 3.2 

Питомі (
%1

1смА ) та молярні (ε) показники поглинання агомелатину в 96 % 

етанолі та 0,1 М HCl та їх статистична обробка (середнє з п’яти значень) 

Розчин-

ник, 

довжи- 

на хвилі, 

нм 

Концент-

рація 

агомелати-

ну, 

мкг/мл 

Оптична 

густина, 

А 

%1

1смА  

Метроло- 

гічні 

характе-

ристики 

ε 

Метроло- 

гічні 

характерис- 

тики 

1 2 3 4 5 6 7 

96 % 

етанол, 

277 

2,5 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

0,057 

0,114 

0,227 

0,343 

0,455 

0,568 

0,683 

0,795 

0,910 

 228,0 

228,0 

227,0 

228,6 

227,5 

227,2 

227,6 

227,1 

227,5 

X =227,60 

S = 0,51 

xS = 0,17 

∆X = ±0,39 

ε = 0,17 % 

(α = 0,95) 

 

5547,2 

5547,2 

5522,9 

5561,8 

5535,1 

5527,8 

5537,5 

5525,3 

5535,1 

 

X =5537,80 

S = 12,48 

xS = 4,16 

∆X =± 9,57 

ε = 0,17 % 

(α = 0,95) 

 

 

 
 



70 
 

 

Продовж. табл. 3.2 

0,1 М 

НСl, 

277 

2,5 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

0,060 

0,122 

0,242 

0,362 

0,484 

0,599 

0,725 

0,850 

0,973 

240,0 

240,0 

242,0 

241,3 

242,0 

239,6 

241,7 

242,9 

242,5 

X =241,33 

S = 1,19 

xS  = 0,39 

∆X = ± 0,92 

ε = 0,38 % 

(α = 0,95) 

 

5839,2 

5839,2 

5887,8 

5870,8 

5887,9 

5829,5 

5880,6 

5909,8 

5900,0 

X = 5871,64 

S = 29,04 

xS  = 9,68 

∆X = ±22,26 

ε = 0,38 % 

α = 0,95) 

 

З даних, наведених в таблиці 3.2, можна зробити висновок, що оптична 

густина розчинів агомелатину в 96 % етанолі (при λ=277 нм) 

підпорядковується закону Бугера-Ламберта-Бера в межах концентрацій від 

2,5 до 40 мкг/мл ( %1

1смА =227,61±0,39; ε = 5537,77±9,57), в 0,1 М HCl ( при λ = 

277 нм) від 2,5 до 40 мкг/мл ( %1

1смА = 241,33±0,92; ε = 5871,64±22,26). 

 

3.1.2 Контроль якості результатів визначення міртазапіну та агомелатину в 

розчинах методом УФ-спектрофотометрії 

 

Для визначення кількісного вмісту міртазапіну та агомелатину у 

відповідних розчинах використовували розраховані значення молярних 

показників поглинання. Для цього готували по 5 серій розчинів 

досліджуваних препаратів в 96 % етанолі та 0,1 М HCl. Концентрація 

міртазапіну у розчинах становила 5,0; 10,0; 15,0; 20,0, 25,0, 30,0 мкг/мл, а 

концентрація агомелатину – 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0, 30,0, 35,0 та 40,0 

мкг/мл.  

Вимірювали оптичні густини цих розчинів при довжинах хвиль, які 

відповідали максимумам поглинання у відповідному розчиннику: в 0,1 М 

HCl вимірювання проводили при 315 нм для міртазапіну і при 277 нм для 
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агомелатину, а в етанольних розчинах величини оптичної густини 

міртазапіну виміряли при 290 нм, а агомелатину – при 277 нм.  

Розраховували вміст кожного із досліджуваних препаратів в розчинах, 

використовуючи при цьому значення молярних показників поглинання.  

Концентрацію кожного із препаратів (мкг/мл) розраховували за 

формулою: 

l

MrА
С








310

 

де, С – концентрація розчину міртазапіну чи агомелатину, мкг/мл; 

 l – товщина поглинаючого шару, см; 

А – оптична густина розчину міртазапіну чи агомелатину; 

ε ‒ молярний показник поглинання міртазапіну чи агомелатину у 

відповідному розчиннику при λ max; 

Mr – молекулярна маса міртазапіну чи агомелатину, г. 

Обробку отриманих даних проводили з використанням програми Excel 

пакету програми Microsoft Office 2000 Professional. 

Результати досліджень наведені в таблиці 3.3. 

За результатами серії отриманих даних (п’яти паралельних проб) 

проводили статистичну обробку, використовуючи розподіл Стьюдента 

(довірча ймовірність Р = 0,95, n = 5). 
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Таблиця 3.3 

Кількісне визначення міртазапіну та агомелатину в розчинах методом 

УФ-спектрофотометрії (n=5) 

Препарат 
Розчинник/λ, 

нм 

Вміст 

препара-

ту, 

мкг/мл 

Оптична 

густина, 

(А) 

Знайдено 

препарату 

Метрологіч-

ні 

характерис-

тики 
мкг % 

Міртазапін 

96 % етанол/ 

290 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0,114 

0,227 

0,338 

0,455 

0,570 

0,681 

5,01 

9,98 

14,86 

20,00 

25,10 

29,94 

100,2 

99,8 

99,1 

100,0 

100,4 

99,8 

X = 99,90 

S =0,50 

xS  =0,22 

∆X = ±0,62 

ε =0,62 % 

0,1 М НСl / 

315 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0,182 

0,362 

0,543 

0,728 

0,903 

1,091 

5,00 

9,96 

14,95 

20,04 

24,86 

30,00 

100,0 

99,6 

99,6 

100,2 

99,5 

100,0 

X  = 99,78 

S = 0,30 

xS  = 0,14

X = ±0,38

= 0,38 %  

Агомела-

тин 

96 % етанол / 

277 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0,113 

0,228 

0,341 

0,454 

0,565 

0,680 

0,795 

0,909 

4,96 

10,02 

14,98 

19,95 

24,82 

29,88 

34,93 

39,94 

99,2 

100,2 

99,8 

99,8 

99,3 

99,6 

99,8 

99,8 

X  = 99,69 

S = 0,32 

xS = 0,11 

∆X =  ±0,26 

ε = 0,26 % 

0,1 М НСl / 

277 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0,121 

0,242 

0,362 

0,482 

0,598 

0,721 

0,845 

0,972 

5,01 

10,02 

15,00 

19,93 

24,78 

29,88 

35,01 

40,30 

100,2 

100,2 

100,0 

99,5 

99,1 

99,6 

100,0 

100,7 

X  = 99,91 

S = 0,49 

xS  = 0,18 

ΔX = ±0,41 

ε= 0,41 % 

 

Як видно з даних, представлених в таблиці 3.3, відносна похибка УФ-

спектрофотометричного методу кількісного визначення міртазапіну в 
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0,1 М HCl становить ± 0,38 %, а в етанольних розчинах ± 0,62 %. Відносна 

похибка кількісного визначення агомелатину в 0,1 М HCl становить ± 0,41 %, 

а в етанольних розчинах ± 0,26 %. Результати кількісного визначення 

досліджуваних препаратів у двох розчинниках є достовірними, оскільки вони 

вкладаються в межі довірчих інтервалів. 

Розроблена нами методика апробована для кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину у витяжках, які одержані з біологічного матеріалу 

(див. розділ 5.4.1). 

 

3.1.3 Валідація методики УФ-спектрофотометричного визначення 

міртазапіну та агомелатину у розчинах 

 

Валідація аналітичної методики – це експериментальний доказ того, що 

методика придатна для розв’язання поставлених задач [10]. 

Основними валідаційними характеристиками методики є правильність, 

прецизійність, специфічність, лінійність, діапазон застосування та межа 

кількісного визначення [10].  

Правильність характеризує ступінь відповідності між відомим 

справжнім значенням або довідковою величиною і значенням, одержаним за 

даною методикою. 

Прецизійність аналітичної методики виражає ступінь близькості 

результатів серії вимірювань, виконаних за даною методикою на різних 

пробах одного і того ж однорідного зразка. Прецизійність розглядається на 

трьох рівнях: збіжність, внутрішньолабораторна прецизійність та 

відтворюваність. 

Специфічність – здатність однозначно оцінювати аналізовану речовину 

у присутності інших компонентів, які можуть бути присутніми у зразку.  

Лінійність – це здатність методики давати величини, прямо 

пропорційні концентрації (кількості) аналізованої речовини у зразку. 
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Діапазон застовування аналітичної методики – це інтервал між 

мінімальною та максимальною концентраціями (кількостями) аналізованої 

речовини у зразку, для якого показано, що аналітична методика має потрібну 

прецизійність, правильність і лінійність. 

Межа кількісного визначення являє собою мінімальну кількість 

аналізованої речовини у зразку, яка може бути кількісно визначена з 

потрібною правильністю та прецизійністю. 

Валідацію методики кількісного визначення міртазапіну та 

агомелатину у розчинах методом УФ-спектрофотометрії проводили за 

показниками лінійності, правильності та прецизійності [10]. 

Для проведення валідації аналітичної методики кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину у розчинах методом УФ-спектрофотометрії 

готували по три серії розчинів препаратів у відповідних розчинниках із 

концентраціями, які відповідали нижній концентрації препарату, яку можна 

визначити (5 мкг/мл), середній концентрації – 25 мкг/мл для агомелатину та 

20 мкг/мл для міртазапіну та найвищій концентрації, яку можна визначити 

даним методом – 40 мкг/мл для агомелатину та 35 мкг/мл для міртазапіну.  

Для приготування цих розчинів використовували стандартний розчин 

міртазапіну в 0,1 М HCl із концентрацією 100 мкг/мл  та стандартний розчин 

агомелатину в етанолі із концентрацією 100 мкг/мл. 

Оптичну густину розчинів міртазапіну в 0,1 М HCl виміряли при 

315 нм, а етанольних розчинів агомелатину – при 277 нм. Розраховували 

вміст кожного із досліджуваних препаратів в розчині, використовуючи при 

цьому значення молярних показників поглинання (див. розділ 3.1.2).  

Визначення валідаційних критеріїв методики проводили у 

нормалізованих координатах. Абсолютні та нормалізовані значення 

концентрацій міртазапіну та агомелатину та значення оптичних густин 

наведені в таблиці 3.4, а основні показники лінійності, правильності та 

прецизійності (на рівні збіжності) методики наведені в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.4 

Абсолютні та нормалізовані значення концентрацій та оптичних густин досліджуваних розчинів 

міртазапіну та агомелатину 

Міртазапін Агомелатин 

Абсолютні значення Нормалізовані значення Абсолютні значення Нормалізовані значення 

Концентрація 

(мкг/мл) 

Оптична 

густина, А 

X 

(концентрація) 

Y 

(оптична 

густина ) 

Концентрація 

(мкг/мл) 

Оптична 

густина, 

А 

X 

(концентрація) 

Y  

(оптична 

густина) 

5 0,182 25 25 5 0,113 20 20 

5 0,183 25 25,137 5 0,115 20 20,353 

5 0,184 25 25,275 5 0,112 20 19,823 

20 0,728 100 100 25 0,563 100 99,646 

20 0,729 100 100,137 25 0,565 100 100 

20 0,727 100 99,863 25 0,568 100 100,531 

35 1,271 175 174,587 40 0,906 160 160,354 

35 1,273 175 174,863 40 0,909 160 160,885 

35 1,275 175 175,137 40 0,904 160 160 
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Таблиця 3.5 

Показники лінійності, правильності та прецизійності методики кількісного визначення міртазапіну та 

агомелатину у розчинах методом УФ-спектрофотометрії 

Величина Міртазапін Агомелатин 

Значення Критерій Висновок Значення Критерій Висновок 

1 2 3 4 5 6 7 

Визначення лінійності методики 

Кутовий коефіцієнт 

лінійної залежності b 

0,998 – – 1,002 – – 

Стандартне 

відхилення sb 

0,0015 – – 0,0022 – – 

Вільний член лінійної 

залежності а 

0,183 |a|≤ Δа 

Δа = 2,208 

Відповідає 0,0462 |a|≤ Δа 

Δа = 2,208 

Відповідає 

Стандартне 

відхилення sа 

0,175 – – 0,245 – – 

Залишкове стандартне 

відхилення sо 

0,275 
)2%,95( 




nt
s As

o
 

sо ≤ 0,386 

Відповідає 0,386 
)2%,95( 




nt
s As

o
 

sо ≤ 0,386 

Відповідає 

Максимальна 

невизначеність 

аналізу 

ΔAs 

0,914 – – 0,914 – – 

Коефіцієнт кореляції r 0,9999 r≥ 0,9999 Відповідає 0,9999 r≥ 0,9999 Відповідає 
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Продовж. табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Визначення правильності та прецизійності (на рівні збіжності) методики 

Середнє значення для 

відношення 

«знайдено/введено» 

Z  

100,176 – – 100,176 – – 

Стандартне 

відхилення для 

відношення 

«знайдено/введено» 

sz 

0,148 – – 0,259 – – 

Систематична 

складова 

невизначеності δ % 

0,176 
n

Z% =0,113 Відповідає 0,176 
n

Z% =0,199 Відповідає 

Однобічний довірчий 

інтервал 

ΔZ 

0,340 ΔZ ≤ ΔAs 

ΔAs=0,914 

Відповідає 0,598 ΔZ ≤ ΔAs 

ΔAs=0,914 

Відповідає 
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За даними таблиці 3.5 лінійність методики відповідає вимогам ДФУ 2 

видання у всьому діапазоні зазначених концентрацій. 

Встановлено, що однобічний довірчий інтервал ΔZ не перевищує 

максимально припустиму невизначеність аналізу, тому методика є точною на 

рівні збіжності. 

Складова статистичної незначущості систематичної складової 

невизначеності δ % не перевищує свій довірчий інтервал, тому систематична 

похибка статистично значимо не відрізняється від нуля. Отже результати 

визначень можна вважати правильними. 

Запропонована методика спектрофотометричного визначення 

міртазапіну та агомелатину в розчинах відповідає сучасним нормативним 

документам за такими параметрами, як лінійність, правильність та збіжність, 

і може бути використана для їх кількісного визначення в біологічному 

матеріалі та біологічних рідинах. 

 

3.2 Кількісне визначення міртазапіну та агомелатину методом газової 

хроматографії із мас-спектрометрією (ГХ-МС) 

 

Для кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в пробах 

методом ГХ-МС ми використали умови аналізу, в яких проводили 

ідентифікацію досліджуваних сполук (див. розд. 2.4). Для виготовлення 

розчинів використовували стандартний зразок міртазапіну (≥ 98 %, HPLC, 

Sigma-Aldrich, № 85650-52-8) та стандартний зразок агомелатину (≥ 98 %, 

HPLC, Sigma-Aldrich, № 138112-76-2). 

Градуювальні графіки будували методом абсолютного калібрування. 

На основі отриманих залежностей площі піку від вмісту міртазапіну та 

агомелатину розраховували рівняння прямих регресії. При розрахунках ми 

використовували програмне забезпечення Agilent ChemStation, яке входить в 

комплект приладу, на якому проводились дослідження. 
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3.2.1 Побудова градуювальних графіків для кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину 

 

Для побудови градуювального графіку готували стандартний розчин 

міртазапіну в метанолі із концентрацією 1 мг/мл в мірній колбі місткістю 10 

мл (розчин Ι). Із розчину Ι шляхом розведення метанолом готували розчин 

міртазапіну із концентрацією 100 мкг/мл (розчин ΙΙ) в колбі місткістю 10 мл. 

В мірну колбу місткістю 10 мл вносили 1 мл розчину ΙΙ і розводили 

метанолом до позначки (розчин ΙΙΙ – 10 мкг/мл).  

За аналогією готували стандартний розчин агомелатину в метанолі із 

концентрацією 10 мкг/мл (розчин ΙV ).  

Шляхом розведення стандартного розчину ΙΙΙ готували по три 

паралельні серії метанольних розчинів міртазапіну із концентраціями 1,0, 5,0, 

10,0, 15,0, 20,0, 25,0, 30,0 та 35,0 нг/мл в мірних колбах місткістю 5 мл.  

Шляхом розведення стандартного розчину ΙV готували по три 

паралельні серії метанольних розчинів агомелатину із концентраціями 5,0, 

10,0, 15,0, 20,0, 25,0, 30,0, 35,0 та 40,0 нг/мл в мірних колбах місткістю 5 мл. 

Дані розчини піддавали аналізу методом ГХ-МС. Проби вводили в 

автоматичному режимі, обʼєм введеної проби 1 мкл. На хроматограмах 

визначали площі піків міртазапіну та агомелатину, використовуючи 

програмне забезпечення приладу. Нижню межу кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину у розчинах встановлювали на рівні 

співвідношення сигнал-шум 5:1.  

Результати цих вимірювань наведені в таблиці 3.6. 

 



80 
 

 

Таблиця. 3.6 

Залежність площі піку від вмісту міртазапіну чи агомелатину в 

пробі 

Препарат Концентрація 

препарату в 

розчині, нг/мл 

Площа піку 

S1 S2 S3 S  

Міртазапін 1,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

195561 

997625 

1987963 

3049808 

3913787 

4912729 

5946153 

6987750 

201648 

1003712 

1994050 

3055895 

3919874 

4918816 

5952240 

6993836 

221978 

1024042 

2014380 

3076225 

3940204 

4939146 

5972570 

7014166 

2,06·105 

1,00·106 

2,00·106 

3,06·106 

3,92·106 

4,92·106 

5,96·106 

7,00·106 

Агомелатин 5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

1012653 

2057958 

3147510 

4152470 

5345153 

6456738 

7297788 

8726154 

1018740 

2064045 

3153601 

4158557 

5351240 

6462825 

7303875 

8732241 

1039070 

2084375 

3173927 

431887 

5371569 

6483154 

7324205 

8752570 

1,02·106 

2,07·106 

3,16·106 

4,16·106 

5,36·106 

6,47·106 

7,31·106 

8,74·106 

 

На основі отриманих даних розраховували рівняння прямої регресії, 

яке в інтервалі концентрацій 1-35 нг/мл для міртазапіну характеризується 

залежністю: Y = 1,98·105Х ‒ 3,45·103, де Y – площа піку, Х – концентрація 

міртазапіну, нг/мл, (коефіцієнт кореляції 0,9999).  

Для агомелатину в інтервалі концентрацій 5-40 нг/ мл рівняння прямої 

регресії характеризується залежністю: Y = 2,17·105Х ‒ 10,6·104 де Y – площа 

піку, Х – концентрація агомелатину, нг/мл, (коефіцієнт кореляції 0,9999).  

Градуювальні графіки кількісного визначення міртазапіну та 

агомелатину методом ГХ-МС зображено на рис. 3.1 та рис. 3.2. 
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Рис. 3.1 Градуювальний графік кількісного визначення міртазапіну 

методом ГХ-МС 

 

Рис. 3.2 Градуювальний графік кількісного визначення агомелатину 

методом ГХ-МС 

Із одержаних результатів видно, що лінійна залежність градуювального 

графіку спостерігається в межах концентрацій міртазапіну від 1,0 нг/мл до 
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35,0 нг/мл. Границя визначення міртазапіну в розчинах методом ГХ-МС 

становить 1,0 нг/мл. 

Лінійна залежність градуювального графіку кількісного визначення 

агомелатину в розчинах спостерігається в межах концентрацій агомелатину 

від 5,0 нг/мл до 40,0 нг/мл. Границя визначення агомелатину ‒ 5,0 нг/мл. 

Рівняння прямих використовували для кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину в етанольних розчинах і у витяжках, отриманих з 

біологічного матеріалу. 

3.2.2 Кількісне визначення міртазапіну та агомелатину в розчинах методом 

ГХ-МС 

 

Метод ГХ-МС апробовували для кількісного визначення міртазапіну та 

агомелатину в розчинах. Для цього готували розчини препаратів в метанолі з 

концентраціями від 1,0 нг/мл до 35,0 нг/мл для міртазапіну та з 

концентраціями від 5,0 нг/мл до 40,0 нг/мл для агомелатину. В хроматограф 

вводили по 1 мкл проб. Після запису хроматограм визначали площі піків 

міртазапіну та агомелатину. 

Вміст міртазапіну та агомелатину в досліджуваних розчинах визначали 

за допомогою рівнянь прямих регресії. 

Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в 

розчинах методом ГХ-МС та їх статистична обробка наведені в таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в 

розчинах методом ГХ-МС (n=5) 

Препарат Взято препарату, 

нг/мл 

Знайдено 

препарату 

Метрологічні 

характеристики 

нг/мл % 

Міртазапін 1,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

1,00 

5,10 

10,10 

14,97 

19,83 

24,88 

30,00 

34,91 

100,0 

102,0 

101,0 

99,8 

99,2 

99,5 

100,0 

99,7 

X = 100,10 

S = 0,91 

xS  = 0,32 

∆X =±0,75 

ε = 0,75 % 

(α = 0,95) 

 

Агомелатин 5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

5,10 

9,89 

14,86 

19,91 

24,90 

29,98 

35,10 

40,30 

102,0 

98,9 

99,1 

99,6 

99,6 

99,9 

100,3 

100,7 

 

X = 100,00 

S = 0,99 

xS = 0,35 

∆X =±0,81 

ε = 0,81 % 

(α = 0,95) 

 

Дані, які наведені в таблиці 3.5, свідчать про те, що результати 

кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в розчинах методом ГХ-

МС знаходяться в межах довірчого інтервалу. Відносна похибка методу 

кількісного визначення міртазапіну становить 0,75 %, агомелатину – 0,81 %. 

 

3.2.3 Валідація методики кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 

методом ГХ-МС 

 

Для проведення валідації методики кількісного визначення 

досліджуваних препаратів методом ГХ-МС використовували стандартні 

розчини міртазапіну та агомелатину  в метанолі із концентрацією 10 мкг/мл. 

Зі стандартних розчинів готували по три серії розчинів із концентраціями 1, 
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15 та 35 нг/мл для міртазапіну і 5, 20 та 35 нг/мл для агомелатину. Дані 

розчини піддавали аналізу за методикою, описаною в розділах 3.2.1 та 3.2.2. 

Розраховували вміст кожного із досліджуваних препаратів у розчинах, 

використовуючи рівняння прямих регресії. 

Згідно ДФУ 2 усі розрахунки валідаційних критеріїв проводили у 

нормалізованих координатах. Абсолютні та нормалізовані значення 

концентрацій та площ піків досліджуваних розчинів міртазапіну та 

агомелатину наведені в таблиці 3.8. 

Основні показники, що були розраховані згідно вимог ДФУ 2 видання, 

для лінійності, прецизійності на рівні збіжності та  правильності наведені в 

таблиці 3.9.  

За даними таблиці 3.9 лінійність методики відповідає вимогам ДФУ 2 

видання у всьому діапазоні зазначених концентрацій. 

Встановлено, що однобічний довірчий інтервал ΔZ не перевищує 

максимально припустиму невизначеність аналізу, тому методика є точною на 

рівні збіжності. 

Правильність методики оцінювали за критерієм статистичної 

незначущості систематичної складової невизначеності. Оскільки ця складова 

δ% не перевищує свій довірчий інтервал, то систематична похибка 

статистично значимо не відрізняється від нуля. Отже результати визначень 

можна вважати правильними. 

Запропонована методика визначення досліджуваних препаратів 

методом ГХ-МС може бути застосована для кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину в біологічному матеріалі та біологічних рідинах, 

оскільки відповідає сучасним нормативним документам за такими 

параметрами, як лінійність, правильність та збіжність. 
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Таблиця 3.8 

Абсолютні та нормалізовані значення концентрацій та площ піків досліджуваних розчинів міртазапіну та 

агомелатину 

Міртазапін Агомелатин 

Абсолютні значення Нормалізовані значення Абсолютні значення Нормалізовані значення 

Концентрація 

(нг/мл) 

Площа піку X 

(концентрація) 

Y 

(площа 

піку) 

Концентрація 

(нг/мл) 

Площа 

піку 

X 

(концентрація) 

Y  

(площа 

піку) 

1 20639,5 6,667 6,744 5 102348,8 25 24,584 

1 20639,3 6,667 6,743 5 102348,7 25 24,584 

1 20639,2 6,667 6,743 5 102348,9 25 24,584 

15 306064,1 100 99,999 20 416330,3 100 99,999 

15 306064,2 100 99,999 20 416330,4 100 100 

15 306064,5 100 100,0 20 416330,2 100 99,999 

35 699858,6 233,333 228,664 35 730862,2 175 175,549 

35 699858,1 233,333 228,664 35 730862,3 175 175,549 

35 699858,3 233,333 228,664 35 730862,4 175 175,549 
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Таблиця 3.9 

Показники лінійності, правильності та прецизійності методики кількісного визначення міртазапіну та 

агомелатину у розчинах методом ГХ-МС 

Величина Міртазапін Агомелатин 

Значення Критерій Висновок Значення Критерій Висновок 

1 2 3 4 5 6 7 

Визначення лінійності методики 

Кутовий коефіцієнт 

лінійної залежності b 

0,978 – – 1,006 – – 

Стандартне 

відхилення sb 

0,004 – – 0,001 – – 

Вільний член лінійної 

залежності а 

0,952 |a|≤ Δа 

Δа = 2,208 

Відповідає 0,599 |a|≤ Δа 

Δа = 2,208 

Відповідає 

Стандартне 

відхилення sа 

0,525 – – 0,023 – – 

Залишкове стандартне 

відхилення sо 

0,998 
)2%,95( 




nt
s As

o
 

sо ≤ 1,115 

Відповідає 0,035 
)2%,95( 




nt
s As

o
 

sо ≤ 1,115 

Відповідає 

Максимальна 

невизначеність 

аналізу 

ΔAs 

2,637 – – 2,637 – – 

Коефіцієнт кореляції r 0,999 r≥ 0,999 Відповідає 0,999 r≥ 0,999 Відповідає 
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Продовж. табл. 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 

Визначення правильності та прецизійності (на рівні збіжності) методики 

Середнє значення для 

відношення 

«знайдено/введено» 

Z  

99,717 – – 99,549 – – 

Стандартне 

відхилення для 

відношення 

«знайдено/введено» 

sz 

0,489 – –   0,326 – – 

Систематична 

складова 

невизначеності δ % 

0,283 
n

Z% =0,376 Відповідає 0,451 
n

Z% =0,250 Відповідає 

Однобічний довірчий 

інтервал 

ΔZ 

1,127 ΔZ ≤ ΔAs 

ΔAs =2,637 

Відповідає 0,751 ΔZ ≤ ΔAs 

ΔAs =2,637 

Відповідає 
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3.3 Кількісне визначення міртазапіну та агомелатину методом 

високоефективної рідинної хроматографії із мас-спектрометрією 

 

3.3.1 Побудова градуювальних графіків для кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину методом ВЕРХ-МС 

 

Градуювальні графіки для кількісного визначення міртазапіну та 

агомелатину будували методом абсолютного калібрування. Їх побудова 

проводилась в умовах аналізу, які розробляли для ідентифікації двох 

препаратів (див. розд. 2.5). 

Готували по три паралельні серії метанольних розчинів, що містили 

міртазапін та агомелатин. Вміст агомелатину в метанольних розчинах 

становив 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0 та 30,0 мкг/мл, а міртазапіну – 2,0, 

3,0, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0 та 30,0 мкг/мл. Кожну пробу піддавали аналізу 

методом ВЕРХ-МС (об’єм введеної проби 10 мкл). Після запису хроматограм 

визначали площі піків міртазапіну та агомелатину для кожного із значень 

концентрацій.  

Використовуючи програмне забезпечення приладу розраховували 

рівняння прямих для кількісного визначення міртазапіну та агомелатину. 

Отримані результати вимірювань наведені в таблиці 3.10. 
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Таблиця 3.10 

Залежність площ хроматографічних  піків міртазапіну чи 

агомелатину від концентрації 

Препарат Концентрація 

препарату в 

розчині, мкг/мл 

Площа піку 

S1 S2 S3 S  

Міртазапін 2,0 

3,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

741729 

974522 

1440713 

2598422 

3715950 

4804455 

5878424 

6912439 

747816 

980609 

1446800 

2604509 

3722036 

4810542 

5884511 

6918526 

768146 

1000939 

1467130 

2624839 

3742367 

4830871 

5904840 

6938856 

6,53·105 

9,85·105 

1,45·106 

2,61·106 

3,73·106 

4,82·106 

5,89·106 

6,92·106 

Агомелатин 1,0 

2,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

1117922 

1301552 

1902556 

2892470 

3882377 

4892287 

5882193 

6982101 

1124009 

1307640 

1908644 

2898556 

3888465 

4898375 

5888281 

6988189 

1144338 

1327970 

1928974 

2918887 

3908795 

4918705 

5908611 

7008519 

1,15·106 

1,31·106 

1,91·106 

2,90·106 

3,89·106 

4,90·106 

5,89·106 

7,00·106 

 

Встановлено, що лінійна залежність градуювального графіку для 

кількісного визначення міртазапіну методом ВЕРХ-МС спостерігалась в 

межах концентрацій 2,0‒30 мкг/мл, а для агомелатину – 1,0-30,0 мкг/мл. 

Рівняння прямої для кількісного визначення міртазапіну описується 

залежністю Y = 2,2·105Х+3,19·105, а для кількісного визначення агомелатину 

‒ Y = 2,0·105Х+9,11·105, де Y – площа піку міртазапіну чи агомелатину на 

хроматограмі, X – концентрація міртазапіну чи агомелатину у розчині 

(мкг/мл). 

Градуювальні графіки для кількісного визначення міртазапіну та 

агомелатину методом ВЕРХ-МС наведені на рис. 3.3 та рис. 3.4. 
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Рис. 3.3 Градуювальний графік кількісного визначення міртазапіну 

методом ВЕРХ-МС 

 

Рис. 3.4 Градуювальний графік кількісного визначення агомелатину 

методом ВЕРХ-МС 
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3.2.2. Кількісне визначення міртазапіну та агомелатину в розчинах 

методом ВЕРХ-МС 

 

Метод ВЕРХ-МС апробовували для кількісного визначення міртазапіну 

та агомелатину в розчинах. Для цього готували розчини препаратів в 

метанолі з концентраціями 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0 та 30,0 мкг/мл 

для агомелатину та 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0 та 30,0 мкг/мл. Обʼєм 

введеної проби ‒ 10 мкл. Після запису хроматограм визначали площі піків 

міртазапіну та агомелатину. 

Вміст міртазапіну та агомелатину в досліджуваних розчинах визначали 

за допомогою рівнянь прямих регресії. 

Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в 

розчинах методом ВЕРХ-МС та їх статистична обробка наведені в таблиці 

3.11. 

Таблиця 3.11  

Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину у 

розчинах методом ВЕРХ-МС (n=5) 

Препарат Взято препарату, 

мкг/мл 

Знайдено 

препарату 

Метрологічні 

характеристики 

мкг % 

Міртазапін 2,0 

3,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

1,94 

3,02 

5,03 

10,20 

15,20 

20,00 

24,90 

29,60 

97,0 

100,6 

100,6 

102,0 

101,3 

100,0 

99,6 

98,7 

 = 99,90 

S = 1,57 

S x =0,55 

∆X =±1,28 

ε = 1,28 % 

(α = 0,95) 

 

Агомелатин 1,0 

2,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

1,03 

1,98 

4,96 

9,94 

14,90 

19,94 

24,90 

30,11 

103,0 

99,0 

99,2 

99,4 

99,3 

99,7 

99,6 

100,3 

 
 = 99,94 

S = 1,29 

S x =0,46 

∆X =±1,06 

ε = 1,06 % 

(α = 0,95) 
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Відносна похибка кількісного визначення міртазапіну у розчинах цим 

методом становить 1,28 %, а агомелатину ‒ 1,06 %. 

Даний метод аналізу застосовували для кількісного визначення 

досліджуваних препаратів в модельних зразках біологічного матеріалу (див. 

розділ 5.4.3). 
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Висновки до розділу 3 

 

Для кількісного визначення міртазапіну та агомелатину методом УФ-

спектрофотометрії визначені питомі та молярні показники поглинання 

досліджуваних препаратів в 0,1 М HCl та 96 % етанолі. Відносна похиба УФ-

спектрофотометричного методу кількісного визначення міртазапіну в 0,1 М 

HCl становить + 0,38 %, агомелатину + 0,41 %, а в етанольних розчинах 

відносна похибка визначення міртазапіну та агомелатину становить 

відповідно +0,62 % та +0,26 %. 

Розроблено умови кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 

методом ГХ-МС. При визначенні міртазапіну лінійна залежність 

градуювального графіку спостерігається в межах концентрацій від 1,0 нг/мл 

до 35,0 нг/мл, а для агомелатину – від 5,0 нг/мл до 40,0 нг/мл. Відносна 

похибка кількісного визначення міртазапіну становить + 0,75%, а 

агомелатину – + 0,81 %. Межа визначення міртазапіну в метанольних 

розчинах становить 1,0 нг/мл, а агомелатину – 5,0 нг/мл. 

Запропоновані методики УФ-спектрофотометричного та ГХ-МС-

визначення міртазапіну та агомелатину в розчинах відповідають сучасним 

нормативним документам за такими параметрами, як лінійність, правильність 

та збіжність, і можуть бути використані для їх кількісного визначення в 

біологічному матеріалі та біологічних рідинах. 

Розроблені умови кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 

методом ВЕРХ-МС. Встановлено, що лінійна залежність градуювальних 

графіків для кількісного визначення спостерігалась в межах концентрацій 2-

30 мкг/мл для міртазапіну та 1-30 мкг/мл для агомелатину. Границя 

визначення міртазапіну в метанольних розчинах методом ВЕРХ-МС 

становить 2,0 мкг/мл, а агомелатину – 1,0 мкг/мл. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСТРАКЦІЯ МІРТАЗАПІНУ ТА АГОМЕЛАТИНУ З ВОДНИХ 

РОЗЧИНІВ 

 

У сучасному хіміко-токсикологічному аналізі екстракційні методи 

застосовуються для виділення токсикологічно важливих речовин із витяжок, 

які одержані шляхом настоювання біологічного матеріалу з ізолюючими 

рідинами, для концентрування, очистки та розділення [51]. 

Метод екстракції у хіміко-токсикологічному аналізі при виділенні 

отруйних речовин із витяжок базується на “фізичному розподілі” речовин 

між двома рідкими фазами, які не змішуються одна із одною [31]. Перевагою 

даного методу є те, що він відноситься до універсальних способів очистки, 

простий та швидкий у виконанні. Розчинники, які застосовуються для цього 

методу, повинні практично повністю екстрагувати певну речовину із водного 

середовища. Селективність, у даному випадку, залежить не тільки від 

властивостей екстрагента і речовини, яку екстрагують, але і від pH водної 

фази та температури. 

Теорії екстракції та її практичному значенню у хімії та в інших 

областях науки присвячена велика кількість досліджень [133]. 

За законом розподілу, речовина, яка розчиняється у двох рідинах, що 

не змішуються, розподіляється між ними залежно від розчинності у них. 

Відношення концентрації речовини, що екстрагується фазою органічного 

розчинника, до концентрації цієї ж речовини у водній фазі називається 

константою розподілу речовини (Р): 

                                                        Р = А о/АВ;                                               (4.1) 

де:       Р – константа розподілу; 

           А0 – концентрація речовини в фазі органічного розчинника, моль/л; 

           АВ– концентрація речовини у водній фазі , моль/л; 
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Для точних і надійних обчислень константи розподілу потрібно 

користуватися не концентраціями, а активностями. У неводних розчинах при 

концентраціях 0,1 М коефіцієнти активності органічних сполук 

наближаються до 1. Якщо користуватися аналітичними концентраціями, то 

замість константи розподілу використовують коефіцієнт розподілу (D): 

                                                     D = Со/СВ                                                                                      (4.2) 

 

де:     D  – кофіцієнт розподілу; 

Со – сумарна аналітична концентрація речовини в фазі органічного      

розчинника, моль/л; 

СВ – сумарна аналітична концентрація речовини у водній фазі, моль/л; 

Відношення кількості екстрагованої речовини до загальної (початкової) 

кількості цієї речовини у водному розчині  називається ступенем екстракції 

(R): 

                                           R = (А × 100) / N                                                   (4.3) 

де:      R  – cтупінь екстракції речовини, %; 

А – кількість речовини, яка екстрагується органічним розчинником; 

N – загальна( початкова) кількість речовини у водному розчині;  

При виборі схеми екстракції, яка визначається природою токсиканту, 

морфологічними особливостями біологічного об’єкту, можливими методами 

досліджень, експерту необхідно звертати увагу на потенційні фонові сполуки 

екзогенного та ендогенного характеру. 

У значній мірі на значення констант рівноваги екстракційних процесів 

впливають електроліти, які часто додаються до витяжок із біологічного 

матеріалу для осадження білкових, жирових та інших домішок ендогенного 

походження [24]. Додавання електролітів (висолювання) дозволяє зменшити 

розчинність дослідженої сполуки у водній фазі (у зв’язку із збільшенням 

йонної сили), зменшує змішування води з органічним розчинником (більше 
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виражена межа між двома фазами) та утруднює можливість утворення 

емульсій. 

Для успішного використання екстракційних процесів при проведенні 

концентрування та очищення досліджуваних препаратів від компонентів із 

витяжок чи біологічних рідин ми дослідили вплив природи органічного 

розчинника та pH середовища на величини екстракційної рівноваги. 

 

4.1 Екстракція міртазапіну та агомелатину з водних розчинів в залежності від 

pH середовища і природи органічних розчинників 

 

Для екстракції міртазапіну та агомелатину використовували органічні 

розчинники: хлороформ, суміш хлороформу з н-бутанолом, взятих в 

обʼємному співвідношенні 1:1, 1,2-дихлоретан та гексан. Всі органічні 

розчинники відповідали кваліфікації х.ч. Необхідні значення рН водних 

розчинів створювали за допомогою універсальної буферної суміші Бріттона-

Робінсона, склад якої описаний в літературі [29]. рН буферних розчинів 

контролювали потенціометрично, застосовуючи рН-метр ОР-110 (Radelkis, 

Угорщина). 

Вивчали залежність ступеня екстракції (R) і коефіцієнт розподілу (D) 

двох препаратів в інтервалі значень рН від 2,5 до 11,0. Для цього проводили 

однократну екстракцію міртазапіну та агомелатину з 10 мл водної фази 10 мл 

органічної фази. Екстракцію проводили в пробірках для екстракції, в які 

вносили по 9 мл універсальної буферної суміші, по 1 мл водного розчину 

міртазапіну (200 мкг/мл) чи агомелатину (200 мкг/мл) та по 10 мл відповідної 

органічної фази. Пробірки герметично закривали і поміщали в апарат для 

екстракції. Екстракцію проводили 10 хв при швидкості 60 коливань за 

хвилину. Після цього вміст пробірок залишали для розділення фаз. Піпеткою 

кількісно відбирали по 9 мл органічного екстракту, який випаровували в 

потоці азоту. Сухі залишки розчиняли в 5 мл 96 % етанолу [9,11] 



97 
 

 

Етанольні розчини використовували для кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину методом УФ-спектрофотометрії (див. розділ 3.1). 

З цією метою виміряли значення оптичних густин етанольних розчинів 

міртазапіну при 290 нм, а етанольних розчинів агомелатину – при 277 нм. 

Застосовуючи питомі показники поглинання розраховували кількості 

міртазапіну та агомелатину в досліджуваних пробах. 

Розрахунок кількості екстрагованих препаратів проводили за 

формулою (4.4): 

2

%1

1

4

31 10

VbA

VVA
m

см 




 

де : m – вміст досліджуваної речовини, мкг; 

А – оптична густина етанольного розчину міртазапіну чи агомелатину; 

V1  ‒ об’єм органічної фази, взятої для однократної екстракції, мл;  

V3 – об’єм етанольного розчину сухого залишку препарату, мл; 

%1

1смA − питомий показник поглинання відповідного препарату (для 

міртазапіну %1

1смA = 227, а для агомелатину %1

1смA  = 226); 

b – товщина поглинаючого шару (1 см); 

V2 – об’єм відібраної органічної фази, мл. 

Користуючись формулами 4.2 та 4.3, за отриманими результатами 

розраховували ступінь однократної екстракції (R) та коефіцієнт розподілу (D) 

міртазапіну та агомелатину. 

Результати експериментальних досліджень наведені в таблицях 4.1 і 4.2 і 

у вигляді кривих екстракції на рис. 4.1 і рис 4.2. 
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Таблиця 4.1 

Вплив pH середовища та природи органічного розчинника на 

екстракцію міртазапіну з водних розчинів ( n=5) 

Взято 

препарату, 

мкг 

Органічний 

розчинник 

pH 

середовища 

Ступінь 

екстракції, 

R, % 

Коефіцієнт 

розподілу, 

D 

1 2 3 4 5 

200 
хлороформ-н-

бутанол (1:1) 

2,77 

3,0 

4,22 

5,0 

6,25 

7,1 

7,46 

8,31 

9,75 

11,0 

10,1 

24,5 

85,5 

96,2 

96,8 

89,3 

88,7 

96,5 

96,8 

97,1 

0,1 

0,3 

5,9 

25,3 

30,3 

8,3 

7,9 

30,3 

30,3 

33,5 

200 хлороформ 

2,77 

3,0 

4,22 

5,0 

6,25 

7,1 

7,46 

8,31 

9,75 

11,0 

9,4 

23,5 

92,5 

91,1 

81,7 

91,4 

91,6 

83,0 

46,0 

44,2 

0,1 

0,3 

12,3 

10,2 

4,5 

10,6 

10,9 

4,9 

0,9 

0,8 

200 1,2-дихлоретан 

2,77 

3,0 

4,22 

5,0 

6,25 

7,1 

7,46 

8,31 

9,75 

11,0 

10,0 

18,0 

56,1 

71,5 

84,9 

88,3 

90,5 

89,3 

91,5 

91,2 

0,1 

0,2 

1,3 

2,5 

5,6 

7,5 

9,5 

8,3 

10,8 

10,4 
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Продовж. табл. 4.1 

1 2 3 4 5 

200 гексан 

2,77 

3,0 

4,22 

5,0 

6,25 

7,1 

7,46 

8,31 

9,75 

11,0 

9,4 

13,5 

45,0 

66,3 

79,9 

74,8 

71,1 

78,0 

95,6 

95,2 

0,1 

0,2 

0,8 

1,9 

3,9 

2,9 

2,5 

3,5 

21,7 

19,8 

 

 
Рис.4.1 Залежність ступеня екстракції (R %) міртазапіну органічними 

розчинниками від pH середовища: 1 – хлороформом; 2 – сумішшю 

хлороформу з н-бутанолом (1:1); 3 – 1,2-дихлоретаном; 4 – гексаном 

Міртазапін екстрагується в максимальних кількостях як з кислих, так і з 

лужних розчинів за рахунок його амфотерних властивостей. Природа 

органічного розчинника впливає на діапазон значень рН максимуму 

екстракції та ступінь екстракції міртазапіну [9]. 
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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 хлороформу з н-бутанолом (1:1) ефект матриці 

перевищував 30 % при дослідженні проб із печінки, крові та сечі, тому в 

подальшій роботі для вилучення досліджуваних препаратів і їх метаболітів 

ми використовували для екстракції хлороформ. 

При екстракції міртазапіну хлороформом при рН 4,0-5,0 екстрагується 

92,5 % міртазапіну, а при рН 7,5-8,0 – 91,4-91,6 % [9]. 

Гексаном (неполярним розчинником) міртазапін екстрагується при рН 

6,0-6,5 (R = 79,9 %) та рН 9,5-10,0 (R = 95,2-95,6 %) [9]. 

1,2-дихлоретаном область максимуму екстракції міртазапіну має місце 

при значеннях рН 7,2-7,8 (R = 88,3-90,5 %) та 9,0-10,0 (R = 91,2 %) [9]. 

Таблиця 4.2 

Вплив pH середовища та природи органічного розчинника на 

екстракцію агомелатину з водних розчинів (n=5) 

Взято 

препарату, 

мкг 

Органічний 

розчинник 

pH 

середовища 

Ступінь 

екстракції, 

R, % 

Коефіцієнт 

розподілу, 

D 

1 2 3 4 5 

200 
хлороформ-н-

бутанол (1:1) 

2,5 

3,0 

4,22 

5,5 

6,25 

7,4 

8,5 

9,5 

10,25 

11,0 

78,5 

79,3 

81,5 

84,0 

86,2 

88,5 

92,5 

94,7 

92,4 

90,3 

3,7 

3,8 

4,4 

5,3 

6,2 

7,7 

12,3 

17,9 

12,2 

9,3 
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Продовж. табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

200 хлороформ 

2,5 

3,0 

4,22 

5,5 

6,25 

7,4 

8,5 

9,5 

10,25 

11,0 

80,4 

82,2 

84,8 

87,0 

88,5 

91,3 

95,7 

97,8 

95,5 

91,3 

4,1 

4,6 

5,6 

6,7 

7,7 

10,5 

22,3 

44,5 

21,2 

10,5 

200 1,2-дихлоретан 

2,5 

3,0 

4,22 

5,5 

6,25 

7,4 

8,5 

9,5 

10,25 

11,0 

73,2 

74,7 

77,6 

80,0 

82,2 

85,4 

92,6 

95,7 

92,3 

87,3 

2,7 

2,9 

3,5 

4,0 

4,6 

5,8 

12,5 

22,3 

11,9 

6,9 

 

200 
гексан 

2,5 

3,0 

4,22 

5,5 

6,25 

7,4 

8,5 

9,5 

10,25 

11,0 

58,5 

60,3 

61,5 

63,4 

65,7 

68,5 

71,2 

75,2 

73,5 

69,5 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,9 

2,2 

2,5 

3,0 

2,8 

2,3 
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Рис. 4.2 Залежність ступеня екстракції (R, %) агомелатину органічними 

розчинниками від pH середовища: 1 – хлороформом; 2 – сумішшю 

хлороформу з н-бутанолом (1:1); 3 – 1,2-дихлоретаном; 4 – гексаном 

Отже, найменші втрати міртазапіну під час екстракції будуть 

спостерігатись при виборі наступних екстрагентів: хлороформу та суміші 

хлороформу з н-бутанолом. Міртазапін можна екстрагувати як з кислих, так і 

з лужних розчинів. Гексан можна використовувати для очистки витяжок від 

жирових компонентів при значеннях рН ˂ 2,0, а для екстракції 

використовувати значення рН 9,5-10,0 [9]. 

Результати представлені в табл. 4.2 і на рис. 4.2 показують, що область 

максимуму екстракції агомелатину спостерігається в інтервалі рН 8,5-10,0, 

причому полярними розчинниками (хлороформом, 1,2-дихлоретаном та 

сумішшю хлороформ-н-бутанол (1:1)) в 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 %) [11]. 
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Висновки до розділу 4 

 

Вивчено залежність ступеня однократної екстракції міртазапіну та 

агомелатину від pH розчину та природи органічного розчинника. 

Встановлено, що міртазапін в максимальних кількостях екстрагуються 

як з кислих, так і з лужних розчинів. Проте полярність розчинника впливає 

на інтервал рН, при якому має місце максимум екстракції відповідним 

розчинником. Оптимальним розчинником для екстракції міртазапіну є 

хлороформ, яким при рН 4,0-5,0 екстрагується до 92,5 % міртазапіну, а при 

рН 7,0-8,0 – 91,6 % 

Характер кривих екстракції свідчить про те, що агомелатин 

екстрагується хлороформом, гексаном, 1,2-дихлоретаном та сумішшю 

хлороформу з бутанолом (1:1) як із кислих, так і з лужних розчинів. Область 

максимуму екстракції всіма розчинниками спостерігається в лужному 

середовищі. Встановлено, що найоптимальнішим розчинником є хлороформ, 

яким при рН 8,5-9,5 екстрагується до 97,8 % агомелатину.  

Результати даних досліджень можуть використовуватися для розробки 

оптимальних умов ізолювання міртазапіну та агомелатину з біологічного 

матеріалу при хіміко-токсикологічному аналізі двох препаратів. 
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РОЗДІЛ 5 

ВИДІЛЕННЯ МІРТАЗАПІНУ ТА АГОМЕЛАТИНУ З БІОЛОГІЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 

5.1 Методи виділення міртазапіну та агомелатину із біологічних об’єктів 

аналізу 

 

Одним із найважливіших етапів хіміко-токсикологічного аналізу є 

виділення досліджуваних речовин із біологічного матеріалу. При 

смертельних отруєннях в токсикологічні відділення бюро судово-медичної 

експертизи на дослідження направляють фрагменти трупних органів та 

біологічні рідини. Представляло інтерес правильно вибрати методику 

ізолювання міртазапіну та агомелатину із зразків біологічного матеріалу та 

розробити оптимальні умови їх визначення в досліджуваних об’єктах 

токсикологічного та судово-хімічного аналізу. 

Для ізолювання ксенобіотиків із об’єктів біологічного походження у 

більшості випадків застосовують методи екстракції, тобто переведення 

досліджуваних речовин з водної фази у фазу органічного розчинника. На 

другому етапі хіміко-токсикологічного дослідження речовини очищають 

різними методами: рідинно-рідинною екстракцією, електрофорезом, 

хроматографією, поєднанням екстракційного та хроматографічного методів. 

Ізолювання та очищення є складовими процесу виділення токсичних речовин 

із біологічного матеріалу [35,23]. 

Виділенню міртазапіну та агомелатину із біологічних об’єктів у 

літературних джерелах присвячені лише окремі роботи. 

Для виділення міртазапіну та двох його основних метаболітів (8-

гідроксиміртазапіну та деметилміртазапіну) із плазми крові людини було 

розроблено методику трифазної рідинної мікроекстракції з використанням 

пористого поліпропілену [138]. Речовини виділяли із 1 мл плазми крові, яку 
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попередньо розводили і підлужнювали фосфатним буферним розчином (рН 

8) з додаванням 15 % розчину натрію хлориду. Як органічний розчинник 

використовували н-гексиловий етер. Хроматографічний аналіз проводили на 

хіральній колонці, використовуючи як рухому фазу суміш розчинників 

ацетонітрил˗метанол˗етанол (98:1:1) із додаванням 0,2 % диетиламіну. 

Детекцію проводили методом мас-спектрометрії. Лінійна залежність на 

градуювальній кривій знаходилась в діапазоні концентрацій 1,25-125 нг/мл 

для всіх енантіомерів. Межа кількісного визначення становила 1,25 нг/мл. 

Відносне стандартне відхилення і відносна похибка не перевищували 11,9 % 

[138]. 

Розроблено метод виділення антидепресантів міртазапіну та 

міансерину з плазми крові людини з використанням твердофазної екстракції. 

За даною методикою використовують монолітний силікагель MonoTip C18. 

Зразки плазми (0,1 мл) змішували з 330 мкл дистильованої води і 50 мкл  

0,5 М гліцин-натрію гідроксид буферного розчину (рН 8). Речовини 

елюювали метанолом. Детекцію проводили методом газової хроматографії 

[78]. 

Для виділення міртазапіну та двох його основних метаболітів (8-

гідроксиміртазапіну та N-деметилміртазапіну) 150 мкл плазми переносили в 

поліпропіленову трубку Eppendorf, додавали 50,0 мкл натрію гідроксиду і 

перемішували. Суміш екстрагували 1,5 мл гексану˗етилацетату (90:10). Після 

центрифугування надосадову рідину збирали, випаровували шар органічного 

розчинника. Сухий залишок розчиняли в 150,0 мкл рухомої фази і 

використовували для кількісного визначення досліджуваних сполук методом 

ВЕРХ [100]. 

Для виділення міртазапіну та двох його основних метаболітів 

(деметилміртазапін та 8-гідроксиміртазапін) із сечі запропоновано метод 

твердофазної мікроекстракції. Перед екстракцією зразки сечі людини 

піддавали ферментативному гідролізу при 37 º С протягом 16 год. Потім сечу 
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обробляли трихлорацетатною кислотою та створювали значення рН 8,0 за 

допомогою фосфатного буферного розчину [139]. 

Для виділення агомелатину з плазми крові людини до 1,0 мл 

біологічної рідини в скляних пробірках додавали 2,0 мл 0,2 М фосфатного 

буферного розчину з рН 6,0, вміст пробірок перемішували, витримували 

протягом 5 хв при 40 º С і потім центрифугували при 4000 об/хв. 15 хв. 

Надосадову рідину зливали і наносили на картридж SPE Bond Elut, 

попередньо кондиціонований 3,0 мл метанолу, 3,0 мл бідистильованої води 

та 1,0 мл гідрогенфосфату калію, доведений до рН 6,0. Колонку промивали 

3,0 мл води, підкисленої 1,0 мл 1,0 М розчину ацетатної кислоти, та сушили 

під вакуумом. Елюювали досліджувану речовину сумішшю метанолу з 25 % 

розчином аміаку (98:2) двічі, елюент випаровували в потоці азоту, сухий 

залишок розчиняли в 100,0 мкл рухомої фази і використовували для 

ідентифікації та кількісного визначення агомелатину методом ВЕРХ-МС 

[127]. 

Для ізолювання агомелатину з плазми крові людини проводили 

екстракцію етилацетатом. Зразки плазми центрифугували протягом 5 хв. 

Фазу органічного розчинника переносили в поліпропіленову пробірку і 

випаровували в потоці азоту. Сухий залишок розчиняли в 200 мкл рухомої 

фази і використовували для ідентифікації методом ВЕРХ-МС [122]. 

Від правильності вибору умов ізолювання токсичних речовин із 

тканин організму і біологічних рідин при судово-хімічному дослідженні 

залежить кінцевий результат експертизи. У зв’язку з цим спочатку були 

проведені дослідження із вивчення можливості виділення міртазапіну та 

агомелатину із об’єктів біологічного походження із використанням методик, 

які до теперішнього часу застосовуються у вітчизняних токсикологічних 

відділеннях бюро судово-медичної експертизи, а також у аналогічних 

лабораторіях зарубіжних країн, для ізолювання лікарських засобів із трупних 

органів [59].  
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Враховуючи низьку ефективність цих методів ми опрацювали 

методику, яка дозволяє виділяти вищі кількості досліджуваних препаратів із 

біологічного матеріалу та визначати терапевтичні і токсичні концентрації 

міртазапіну та агомелатину, застосовуючи сучасні фізико-хімічні методи 

дослідження. Її ми використали для виділення досліджуваних сполук та їх 

метаболітів із органів та біологічних рідин тварин (щурів) та визначення 

стабільності досліджуваних препаратів у біологічних об’єктах при зберіганні.  

При вивченні залежності результатів виділення міртазапіну та 

агомелатину із органів використовували модельні суміші препаратів із 

біологічними рідинами (кровʼю та сечею), а також із трупними органами. 

Трупні органи (печінку) отримували у Львівському обласному бюро судово-

медичної експертизи. Кров, відібрану від живих осіб, отримували у 

Львівському обласному центрі служби крові. Кожний зразок біологічного 

матеріалу перевіряли на відсутність будь-яких лікарських препаратів. 

 

5.2 Виділення міртазапіну та агомелатину із біологічного матеріалу різними 

методами 

 

Ізолювання міртазапіну та агомелатину із біологічного матеріалу 

здійснювалося трьома методами: спиртом, підкисленим оксалатною 

кислотою (метод Стаса-Отто); водою, підкисленою сульфатною кислотою 

(метод Крамаренка В. П.) та водою, підкисленою оксалатною кислотою 

(метод Васильєвої О. О.) з деякими модифікаціями. Методики цих виділень 

описані в літературі [27]. 

Модифікація методів полягала у зменшенні наважок біологічного 

матеріалу до 20 г. Об’єми органічних розчинників відповідно зменшили 

також, а процеси проціджування через марлю та фільтрування замінили 

центрифугуванням. 
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Для проведення необхідних досліджень готували модельні суміші 

печінки трупа з препаратами. Для цього до 20 г подрібненого трупного 

матеріалу вносили по 600 мкг міртазапіну та 500 мкг агомелатину у вигляді 

розчинів в метанолі, ретельно перемішували і витримували 24 год при 4 º С 

та періодичному перемішуванні.  

Паралельно готували контрольні проби. Ізолювання препаратів 

проводили за методиками, які наведені нижче. 

 

5.2.1. Виділення міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу 

підкисленим спиртом (метод Стаса-Отто) 

 

Модельні проби біологічного матеріалу, що містили відповідні 

препарати, заливали 96 % етиловим спиртом до покриття твердих частинок. 

До цих сумішей вносили 10 % спиртовий розчин оксалатної кислоти до  

рН 2-3 (за універсальним індикатором) і залишали на 24 год при кімнатній 

температурі (20 °C) при періодичному перемішуванні. Через добу спиртові 

витяжки зливали, а біологічний матеріал заливали новими порціями 96% 

етилового спирту, підкислювали 10 % спиртовим розчином оксалатної 

кислоти і ще двічі настоювали по 24 год. Спиртові витяжки об’єднували і 

центрифугували для усунення механічних домішок (5000 об./хв, 15 хв). 

Центрифугати переносили у фарфорові чашки і випаровували на водяному 

огрівнику (40 ˚С) до густоти сиропу. Порціями у фарфорові чашки додавали 

абсолютний етиловий спирт, для осадження білків, перемішуючи вміст 

чашок скляною паличкою. Центрифугуванням відділяли білковий осад і 

промивали його абсолютним етанолом, який пізніше об’єднували з 

центрифугатом. Центрифугати повільно упарювали до конcистенції густого 

сиропу і знову додавали краплями абсолютний етиловий спирт до осадження 

домішок. Обробку етанолом та випаровування проводили до тих пір, поки не 

припинилося випадання осаду від додавання спирту. 



109 
 

 

До очищених в такий спосіб спиртових витяжок вносили по 25 мл 

дистильованої води. Кислу водно-спиртову витяжку (рН 2-3) підлужнювали 

25 % розчином аміаку до рН 7-8 (для міртазапіну) і до рН 8-9 (для 

агомелатину), поміщали в ділильні лійки і тричі екстрагували хлороформом 

(порціями по 10 мл). Одержані хлороформні екстракти об’єднували і 

використовували для кількісного визначення міртазапіну та агомелатину. 

Хлороформові екстракти випаровували, а сухі залишки розчиняли  в 

5,0 мл метанолу. Кількість міртазапіну та агомелатину в одержаних 

екстрактах визначали методом ГХ-МС. 

У розділі 3.2 описано методику визначення міртазапіну та агомелатину 

методом ГХ-МС.  

Результати виділення міртазапіну та агомелатину методом Стаса-Отто 

представлені в таблиці 5.1. 

 

5.2.2 Виділення міртазапіну та агомелатину водою, підкисленою сульфатною 

кислотою (метод Крамаренка В. П.) 

 

Модельні суміші печінки трупа з досліджуваними препаратами 

заливали 0,02 М розчином сульфатної кислоти до покриття твердих 

частинок, перемішували скляною паличкою і при необхідності підкисляли 

20 % розчином цієї кислоти до рН 2-3. Вміст стаканів залишали на 2 год, 

періодично перемішуючи. Після настоювання ізолюючі рідини зливали, а 

біологічний матеріал ще двічі настоювали з 0,02 М розчином сульфатної 

кислоти (рН 2-3) по одній год. 

Витяжки із кожної порції біологічного матеріалу об’єднували і 

центрифугували протягом 10 хв при 5000 об./хв. До одержаних 

центрифугатів вносили кристалічний сульфат амонію до насичення і 

залишали на 2 год, періодично перемішуючи. Осад, який при цьому 

утворився, відокремлювали центрифугуванням (10 хв при 5000 об./хв). 
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При дослідженні витяжок проводили їх екстракційну очистку 

діетиловим етером. Для цього витяжки двічі збовтували з 10 мл діетилового 

етеру. Етерні витяжки не досліджували.  

До кислих водних витяжок вносили 25 % розчин аміаку до рН 7-8 (для 

міртазапіну) та до рН 8-9 (для агомелатину). Досліджувані сполуки 

(міртазапін та агомелатин) тричі екстрагували хлороформом із відповідних 

витяжок порціями по 10 мл. Хлороформні екстракти випаровували, сухі 

залишки розчиняли в 5 мл метанолу і одержані розчини використовували для 

кількісного визначення міртазапіну та агомелатину методом ГХ-МС.  

Результати виділення міртазапіну та агомелатину методом 

В.П. Крамаренка представлені в таблиці 5.1. 

 

5.2.3 Виділення міртазапіну та агомелатину водою, підкисленою оксалатною 

кислотою (метод Васильєвої О. О.) 

 

Модельні проби печінки трупа, що містили міртазапін та агомелатин, 

заливали водою, підкислювали насиченим розчином оксалатної кислоти до 

рН 2-3. Суміші біологічного матеріалу з ізолюючою рідиною залишали на 

2 год, періодично перемішуючи вміст стаканів. Кислі водні витяжки зливали 

із трупного матеріалу, а біологічний матеріал ще раз настоювали з водою, 

підкисленою насиченим розчином оксалатної кислоти протягом 1 год. Кислі 

витяжки зливали, об’єднували і центрифугували 15 хв при 5000 об./хв. 

Надосадову рідину з центрифужних стаканів переносили у колби і 

підлужнювали 25 % розчином аміаку до рН 7-8 (для міртазапіну) і до рН 8-9 

(для агомелатину). Суміші переносили у ділильні лійки і тричі збовтували з 

новими порціями хлороформу (по 10 мл). Хлороформні витяжки 

об’єднували, випаровували, сухі залишки розчиняли в 5 мл метанолу та 

визначали кількісний вміст досліджуваних препаратів в отриманих 

екстрактах методом ГХ-МС. 
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Результати цих досліджень наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Результати виділення міртазапіну та агомелатину з біологічного 

матеріалу 

Препарат Метод виділення 

Внесено 

препара-

ту, 

мкг 

Виділено        

препарату 

Метрологічні 

характеристики 

методу мкг % 

1 2 3 4 5 6 

Міртазапін 

О. О.Васильєвої 

600 

600 

600 

600 

600 

97,5 

100,0 

102,5 

100,0 

100,0 

16,3 

16,7 

17,0 

16,7 

16,7 

X = 16,70 

S = 0,25 

xS = 0,25 

∆X = ±0,25 

ε = 1,5 % 

(α = 0,95) 

В. П.Крамаренка 

600 

600 

600 

600 

600 

147,5 

145,0 

150,0 

147,5 

150,0 

24,6 

24,2 

25,0 

24,6 

25,0 

X = 24,70 

S = 0,33 

xS =0,45 

∆X = ±0,45 

ε = 1,36 % 

(α = 0,95) 

Стаса-Отто 

600 

600 

600 

600 

600 

75,0 

77,0 

73,0 

74,0 

75,0 

12,5 

12,8 

12,2 

12,3 

12,5 

X = 12,4 

S = 0,26 

xS  = 0,27 

∆X = ±0,27 

ε = 2,1 % 

(α = 0,95) 

Агомелатин О. О.Васильєвої 

500 

500 

500 

500 

500 

73,0 

75,0 

72,5 

73,0 

74,5 

14,6 

15,0 

14,5 

14,6 

14,9 

X = 14,72 

S = 0,22 

xS  = 0,19 

∆X = ±0,19 

ε = 1,47 % 

(α = 0,95) 
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Продовж табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 

Агомелатин В. П.Крамаренка 

 

 

 

 

500 

500 

500 

500 

500 

175,0 

174,0 

173,0 

174,5 

174,0 

35,0 

34,8 

34,6 

34,9 

34,8 

X = 34,82 

S = 0,15 

xS = 0,09 

∆X = ±0,09 

ε = 0,43 % 

(α = 0,95) 

Стаса-Отто 500 

500 

500 

500 

500 

125,0 

123,0 

124,5 

124,0 

125,0 

 

25,0 

24,6 

24,9 

24,8 

25,0 

X = 24,86 

S = 0,17 

xS = 0,11 

∆X = ±0,11 

ε = 0,67 % 

(α = 0,95) 

 

Експериментальні дослідження показали, що етиловим спиртом, 

підкисленим оксалатною кислотою (метод Стаса-Отто) виділяється незначна 

кількість міртазапіну (11-13 %), а для агомелатину одержано дещо вищі 

показники (24-25 %). За методикою В. П. Крамаренка (ізолювання водою, 

підкисленою сульфатною кислотою) можна виділити 24-26% міртазапіну та 

34-35 % агомелатину. Водою, підкисленою оксалатною кислотою (метод 

Васильєвої О. О.) відповідно можна виділити 16-17 % міртазапіну і 13-15 % 

агомелатину [10]. 

Результати, що отримані при ізолюванні міртазапіну 

загальноприйнятими методиками, дещо відрізняються від даних, 

опублікованих Баюркою С. В. [4]. Це можна пояснити тим, що кількісне 

визначення міртазапіну у пробах ми проводили з використанням методу ГХ-

МС, окрім цього даний автор екстракцію міртазапіну проводив при рН 11,0. 

Результати виділення значною мірою залежать від природи 

розчинника, що використовується для ізолювання [10].  

Низькі результати, отримані при ізолюванні міртазапіну та 

агомелатину етанолом, підкисленим оксалатною кислотою, можна пояснити 
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значними втратами препаратів при багатостадійному очищенні витяжок. 

Метод також потребує використання великих кількостей етилового спирту. 

Недоліки методів О. О.Васильєвої та В. П. Крамаренка полягають у 

труднощах їх використання для біологічного матеріалу, який знаходиться на 

стадії гнильних змін, оскільки очищення витяжок практично не проводять, 

методи малочутливі для органічних речовин, важкорозчинних у воді. 

Результати виділення міртазапіну та агомелатину із біологічного 

матеріалу загальноприйнятими у хіміко-токсикологічному аналізі методами 

свідчать про їх задовільну, але все ж таки недостатньо високу ефективність 

(див. табл. 5.1). 

 

5.3 Методики виділення міртазапіну та агомелатину із об’єктів біологічного 

походження 

 

У розділі 5.2 нами зазначено, що, застосовуючи для ізолювання воду, 

підкислену оксалатною та сульфатною кислотами, а також етанол, 

підкислений оксалатною кислотою, міртазапін та агомелатин виділяються із 

біологічного матеріалу в невеликих кількостях. 

Експериментальними дослідженнями було встановлено, що для 

виділення міртазапіну та агомелатину доцільно застосовувати ацетонітрил, 

підкислений 1 М розчином хлоридної кислоти [10]. 

Розробку оптимальних умов ізолювання міртазапіну та агомелатину із 

трупних органів проводили на модельних сумішах. Для цього 

використовували трупну печінку, яка була перевірена на відсутність 

лікарських засобів. Зразки даного органу отримували у Львівському 

обласному бюро судово-медичної експертизи і зберігали при -60 º С. Для 

виготовлення модельних сумішей печінку подрібнювали до розміру 1-2 мм. 

На одне визначення використовували по 10 г подрібненого органу. 
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5.3.1 Методика виділення міртазапіну та агомелатину з біологічного 

матеріалу підкисленим ацетонітрилом 

 

Готували по дві серії модельних сумішей біологічного матеріалу 

(подрібненої печінки) для кожного із досліджуваних препаратів (n=5). До    

10 г подрібненої печінки вносили по 100, 200, 300, 400 та 500 мкг міртазапіну 

чи агомелатину. Для цього відміряли по 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 та 0,5 мл 

стандартних водних розчинів міртазапіну чи агомелатину (1 мг/мл). Проби 

перемішували і першу серію біологічного матеріалу досліджували через 

2 год, а другу – через 24 год. Протягом цього часу біологічний матеріал 

зберігали при 4 º С.  

Біологічний матеріал заливали ацетонітрилом до повного покриття 

частинок, підкисляли 1 М розчином хлоридної кислоти до рН 2-3 (за 

універсальним індикатором) і настоювали протягом 1 год. Кислі витяжки 

зливали, а біологічний матеріал ще двічі настоювали із новими порціями 

ацетонітрилу по 1 годині при перемішуванні і контролі рН. Витяжки із 

кожної порції біологічного матеріалу об’єднували та розводили 

дистильованою водою в обʼємному співвідношенні 1:1. У кожну витяжку 

вносили 25 % розчин амонію гідроксиду до рН 7-8 (за універсальним 

індикатором) для міртазапіну та до рН 8-9 (за універсальним індикатором) 

для агомелатину [10]. 

Екстракцію міртазапіну та агомелатину із витяжок проводили 

хлороформом (тричі, порціями по 15 мл). Хлороформні витяжки об’єднували 

та випаровували органічний розчинник у струмені повітря при кімнатній 

температурі. Сухі залишки розчиняли в 10 мл 96 % етанолу. Отримані 

розчини використовували для ідентифікації та кількісного визначення 

міртазапіну та агомелатину [10] (див. розділи 5.4 та 5.5). 
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Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в 

модельних пробах печінки методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та 

ВЕРХ-МС наведені в таблиці 5.3. 

5.3.2 Методика виділення міртазапіну та агомелатину із крові 

 

В результаті проведеної серії досліджень з вибору оптимальних умов 

виділення міртазапіну та агомелатину із крові ми встановили, що 

депротеїнізацію крові доцільно проводити ацетонітрилом [17]. Для розриву 

зв’язків, утворених препаратами і білковими компонентами крові, вносили    

1 М розчин хлоридної кислоти [17]. Якщо кров містила згустки, то перед 

виготовленням модельних проб до необхідного об’єму крові (5,0 мл) вносили 

по 2,0 мл фосфатного буферного розчину (рН 7,4) і проби гомогенізували. 

Модельні суміші крові з препаратами готували наступним чином: до 

5,0 мл крові вносили по 100, 200, 300, 400 та 500 мкг міртазапіну та 

агомелатину, відмірюючи необхідні об’єми стандартних водних розчинів цих 

препаратів (n=5). Концентрація кожного із препаратів у стандартному 

водному розчині була рівною 1 мг/мл. Готували по 2 паралельні серії 

модельних проб. Проби перемішували і досліджували через 2 год та 24 год 

після виготовлення. При цьому модельні суміші зберігали при 4 º С. 

У модельні зразки крові з препаратами вносили 1 М розчин хлоридної 

кислоти до рН 2,0 (за універсальним індикатором). Суміші інтенсивно 

збовтували та піддавали обробці ультразвуком (УЗ) протягом 15 хв (частота 

35 кГц). Після цього в досліджувані зразки вносили по 2,0 мл ацетонітрилу, 

проби перемішували та центрифугували 20 хв при 10000 об/хв. Надосадову 

рідину кількісно відбирали, а осад повторно обробляли 1 М розчином HCl 

(3,0 мл) протягом 5 хв при інтенсивному збовтуванні та вносили ще по 1,0 мл 

ацетонітрилу. Проби повторно центрифугували. Центрифугати об’єднували і 

кількісно переносили в екстракційні пробірки [17].  
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У об’єднані центрифугати по краплях вносили 25 % розчин аміаку до 

рН 7-8 (при визначенні міртазапіну) та до рН 8-9 (при визначенні 

агомелатину) і проводили однократну екстракцію досліджуваних сполук 

хлороформом протягом 30 хв. Значення рН контролювали за допомогою 

універсальних індикаторних папірців. Співвідношення між об’ємами проб 

крові та хлороформом 1:2. Після розділення фаз кількісно відокремлювали 

хлороформові фракції і випаровували органічний розчинник в струмені 

повітря досуха [17]. Сухі залишки розчиняли в 5,0 мл 96 % етанолу і 

використовували для проведення реакцій виявлення та дослідження 

методами ТШХ, УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС (див. розділи 

5.4 і 5.5). 

Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину у 

пробах крові методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС наведені 

в таблиці 5.3. 

 

5.3.3 Методика виділення міртазапіну та агомелатину із сечі 

 

До 10,0 мл сечі вносили по 100, 200, 300, 400 та 500 мкг міртазапіну чи 

агомелатину. Для цього відміряли по 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 та 0,5 мл стандартних 

водних розчинів міртазапіну чи агомелатину. Концентрація кожного із 

препаратів у водних стандартних розчинах становила 1 мг/мл. Проби з сечею 

досліджували через 2 год та через 24 год після виготовлення. Протягом цього 

часу сечу зберігали при 4 º С. В проби із сечею вносили по 3 мл 20 % розчину 

хлориду кальцію для осадження сечових кислот. Через 5 хв після внесення 

кальцію хлориду сечу центрифугували (10 хв при 10000 об./хв.). У 

центрифугати вносили 25 % розчин аміаку до рН 7-8 (для проб, які містять 

міртазапін) та до рН 8-9 (для проб, які містять агомелатин). Екстракцію 

досліджуваних препаратів проводили однократно хлороформом (20 хв). 

Об’єми сечі та хлороформу брали у співвідношенні 1:2. Хлороформні 
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розчини кількісно відокремлювали, випаровували досуха і розчиняли в 

10,0 мл 96 % етанолу. Дані розчини застосовували для якісного та 

кількісного визначення агомелатину та міртазапіну [17] (див. розділи 5.4 і 

5.5). 

Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину у 

пробах сечі методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС наведені 

в таблиці 5.3. 

 

5.3.4 Виділення міртазапіну та агомелатину із органів та біологічних рідин 

щурів 

 

Перевірка якості та ефективності розроблених методик ізолювання 

проводилась із використанням органів та біологічних рідин щурів, які 

отримували досліджувані препарати в кількостях, які відповідали 

терапевтичній та токсичній концентрації в людському організмі. Всього для 

досліджень було відібрано 50 білих щурів, масою 230-250 г. Контрольна 

група складала 10 тварин, інші дві групи (по 10 тварин) отримували 

агомелатин чи міртазапін протягом 18 год в терапевтичній дозі. По 10 тварин 

отримували кожен із досліджуваних препаратів в токсичній дозі. Інтервал 

між введенням однократної терапевтичної чи токсичної дози кожного із 

препаратів – 6 год. Тварини мали вільний доступ до води та їжі. 

Міртазапін та агомелатин вводили тваринам через зонд у вигляді 

водної суспензії, яку отримували шляхом розчинення таблеток Міртазапін 

Сандоз (30 мг, Sandoz,Germany) та Мелітор (25 мг, Servier, France). 

Однократна терапевтична доза становила для агомелатину – 0,4 мкг/г, 

для міртазапіну – 0,5 мкг/г. Токсичні дози відповідно становили для 

агомелатину – 3 мкг/г, для міртазапіну – 1 мкг/г. 

Сечу тварин збирали протягом 24 год (починаючи від першого 

введення кожного із препаратів). 
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Декапітацію тварин проводили через 24 год. При цьому користувались 

правилами та інструкцією згідно регламентуючих документів, що стосуються 

біоетики та біоетичної експертизи, а також законодавчих актів України та 

документів міжнародних організацій [26,28,58,152].  

Для досліджень використовували мозок, печінку, шлунок та кишківник 

із вмістом, кров і сечу. 

Ізолювання із органів та біологічних рідин проводили за методиками, 

наведеними у розділах 5.2.1˗5.2.3.  

Сухі залишки розчиняли в 96 % етанолі об’ємом 10 мл. 

Результати ідентифікації агомелатину, міртазапіну та їх метаболітів 

наведені в розділі 5.4, а результати кількісного визначення у досліджуваних 

органах – у розділі 5.5.  

 

5.4 Виявлення міртазапіну та агомелатину у пробах із біологічного матеріалу 

 

5.4.1 Виявлення міртазапіну та агомелатину в сухих залишках зразків 

біологічного матеріалу з використанням хімічних реакцій 

 

Для проведення реакцій виявлення використовували по 2,0 мл 

етанольних розчинів сухих залишків. Вказаний об’єм етанольного розчину 

випаровували досуха. Сухий залишок розчиняли у 500 мкл метанолу і по 

50 мкл отриманих розчинів використовували для проведення реакцій 

ідентифікації.  

Для виявлення міртазапіну проводили реакції із реактивами Манделіна, 

Лібермана, концентрованою сульфатною кислотою та сумішшю 5 % розчину 

феруму (ΙΙΙ) хлориду і реактиву Драгендорфа. 

Для виявлення агомелатину проводили реакції із реактивами Маркі, 

Фреде, Лібермана та 1 % розчином калію перманганату.  
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Методики виконання реакцій та колір продуктів реакцій вказані в 

розділі 2.1. 

 

5.4.2 Виявлення міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів у пробах 

біологічного матеріалу з використанням методу ТШХ 

 

З цією метою використовували по 1,0 мл етанольних розчинів сухих 

залишків, отриманих при виділенні досліджуваних препаратів із модельних 

зразків біологічного матеріалу. Аналогічно досліджували і проби, отримані 

при виділенні міртазапіну та агомелатину із органів та біологічних рідин 

щурів. Вказані об’єми етанольних розчинів випаровували досуха, сухі 

залишки розчиняли в 100 мкл метанолу. Для проведення ТШХ-аналізу 

застосовували по 10 мкл отриманих розчинів.  

Хроматографічний аналіз проводили на пластинках “Sorbfil” 

(силікагель СТХ-1А, тип підкладки алюміній, розмір пластинок 10×10 см). У 

розділі 2.2 описано підготовку пластинок для хроматографії.  

За допомогою мікрошприца на лінію старту наносили у вигляді плям по 

2,0 мкл етанольних розчинів сухих залишків, етанольні розчини сухих 

залишків контрольних дослідів, а також етанольний розчин відповідного 

препарату (міртазапін та агомелатин).  

Хроматографування проводили в системах розчинників для експрес-

скринінгу сполук основного та кислого характеру: хлороформ-ацетон (10:10), 

етилацетат‒метанол-25 % аміак (17:2:1), хлороформ‒метанол (9:1), 

етилацетат. 

Після цього проводили хроматографування в підтверджуючих системах 

розчинників на пластинках “Sorbfil” та “Merck”. 

Підтверджуючими системами розчинників для міртазапіну була суміш 

зі складом етилацетат-ацетон-25 % аміак (40:20:1) (система Ι) та хлороформ‒

ацетон‒25 % аміак (80:20:1) (система ΙΙ), а для агомелатину – етилацетат-
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ацетон‒ДМФА (40:20:2) (система ΙΙΙ) та ацетон‒гексан‒ДМФА (30:18:2) 

(система ΙV).  

Для виявлення плям міртазапіну використовували 5 % розчин феруму 

(ΙΙΙ) хлориду з наступною обробкою пластинок реактивом Драгендорфа.  

Для виявлення плям агомелатину пластинки обробляли 1 % розчином 

калію перманганату в 0,25 М розчині сульфатної кислоти.  

Значення Rf міртазапіну та агомелатину, виділених із модельних 

сумішей та органів отруєних тварин, співпадало із значенням Rf чистих 

препаратів. 

При дослідженні витяжок, одержаних із органів та біологічних рідин 

отруєних тварин, на хроматографічних пластинках спостерігали ще додаткові 

зони, які відповідали основним метаболітам міртазапіну та агомелатину. 

Значення Rf досліджуваних препаратів та їх метаболітів, виділених із 

печінки, мозку, шлунку та сечі піддослідних тварин, наведені в таблиці 5.2. 

Плями міртазапіну та його метаболітів забарвлювались в оранжевий 

колір під впливом реактиву Драгендорфа. Плями агомелатину та його 

метаболітів забарвлювалися у вишневий колір при взаємодії із 1 % розчином 

калію перманганату в 0,25 М H2SO4.  

Встановлено, що в підтверджуючих системах розчинників 

спостерігається найкраще розділення досліджуваних препаратів із 

баластними речовинами та лікарськими засобами, що призначаються при 

терапії міртазапіном та агомелатином, а саме флуоксетином, меліпраміном, 

трамадолом та амітриптиліном. 
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Таблиця 5.2 

Величини Rf міртазапіну та агомелатину та їх метаболітів, виділених із органів отруєних тварин 

Препарат Досліджуваний 

орган 

Система Величини Rf 

Пластинка “Sorbfil” Пластинка“Merck” 

Препарат Метаболіти Препарат Метаболіти 

1 2 3 4 5 6 7 

Міртазапін Печінка Ι 0,54 0,45 

0,59 

0,68 

0,55 

 

0,46 

0,60 

0,69 

ΙΙ 0,73 0,63 

0,79 

0,83 

0,76 0,65 

0,80 

0,85 

Мозок Ι 0,53 0,44 

0,58 

0,82 

0,54 0,47 

0,61 

0,83 

ΙΙ 0,72 0,63 

0,79 

0,84 

0,75 0,65 

0,80 

0,86 

Шлунок Ι 0,54 0,44 

0,59 

0,55 0,46 

0,60 

ΙΙ 0,72 0,64 

0,78 

0,75 0,66 

0,80 

Сеча Ι 0,53 0,44 

0,58 

0,67 

0,54 0,46 

0,61 

0,68 
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Продовж. табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 

  ΙΙ 0,73 0,63 

0,78 

0,83 

0,76 0,66 

0,79 

0,86 

Агомелатин Печінка ΙΙΙ 0,70 0,65 

0,78 

0,68 0,62 

0,75 

ΙV 0,85 0,79 

0,92 

0,82 0,75 

0,88 

Мозок ΙΙΙ 0,71 0,66 

0,77 

0,86 

0,74 0,68 

0,80 

0,88 

ΙV 0,84 0,78 

0,84 

0,92 

0,81 0,74 

0,81 

0,87 

Шлунок ΙΙΙ 0,69 0,77 0,67 0,76 

ΙV 0,84 0,91 0,81 0,88 

Сеча ΙΙΙ 0,70 0,46 

0,65 

0,78 

0,85 

0,68 0,44 

0,61 

0,76 

0,82 

ΙV 0,85 0,54 

0,78 

0,83 

0,92 

0,82 0,54 

0,75 

0,81 

0,87 
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5.4.3 Виявлення міртазапіну та агомелатину в біологічних пробах методом 

УФ-спектрофотометрії  

 

Для проведення досліджень етанольні розчини сухих залишків 

очищали методом ТШХ. Це пов’язано з тим, що проби із біологічних тканин 

та рідин організму містять метаболіти, УФ-спектри яких характеризуються 

дещо іншим положенням максимумів світлопоглинання. У зв’язку з цим 

проводили додаткову підготовку проб, використовуючи метод ТШХ, для 

розділення досліджуваних сполук із метаболітами. Для цього 

використовували по 2,0 мл етанольних розчинів сухих залишків, отриманих 

при ізолюванні досліджуваних сполук із біологічних обʼєктів аналізу, які 

випаровували досуха, а залишки розчиняли в 200 мкл етанолу.  

Розділення міртазапіну та агомелатину із їх метаболітами та супутніми 

домішками із зразків біологічного матеріалу проводили на пластинках, 

вкритих закріпленим шаром сорбенту. Як сорбент використовували 

силікагель «Silpearl», розмір частинок 0,25 мкм (Чехія). Шар сорбенту 

закріплювали медичним гіпсом. Силікагелю брали із розрахунку 0,05 г на 

1 см2 пластинки, а гіпс – у кількості 5 % від маси силікагелю.  

Суспензію, яка містила силікагель, воду та гіпс, наносили на скляні 

пластинки розміром 12×16 см. Пластинки висушували і активували 1 год у 

сушильній шафі при 105 ˚С. На відстані 2 см від нижнього краю пластинки 

відмічали лінію старту, шлях пробігу системи розчинників становив 10 см. 

Етанольні розчини залишків (200 мкл) кількісно наносили на 

підготовлені пластинки. Проби, в яких містився міртазапін, 

хроматографували у системі розчинників хлороформ-ацетон-25 % аміак 

(80:20:1), а проби з агомелатином – у системі розчинників етилацетат-ацетон-

ДМФА (40:20:2). 

Після хроматографування елюювали два препарати із зон, що 

відповідали міртазапіну та агомелатину 96 % етанолом. Загальний об’єм 
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етанолу – 10,0 мл. Етанольний елюат фільтрували через фільтр із розміром 

пор 0,25 мкм, фільтр промивали 1 мл 96 % етанолу, після чого фільтрат 

випаровували досуха в струмені повітря. Сухі залишки, що містили 

міртазапін, розчиняли в 4,0 мл 0,1 М розчину HCl, а проби з агомелатином у 

4,0 мл 96 % етанолу. 

Знімали УФ-спектри досліджуваних препаратів в діапазоні довжин 

хвиль від 210 до 340 нм. Ці ж розчини використовували і для кількісного 

визначення досліджуваних сполук методом УФ-спектрофотометрії. 

 

5.4.4 Виявлення міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів  

методом ГХ-МС 

 

Вибір методу ГХ-МС для дослідження міртазапіну, агомелатину та їх 

метаболітів у витяжках із органів та рідин отруєних тварин обумовлений 

високою чутливістю методу, що дає можливість отримувати об’єктивні 

результати ХТА, які підтверджують ефективність розроблених нами методик 

екстракції досліджуваних препаратів з біологічних об’єктів, їх очищення, 

ідентифікації та кількісного визначення. 

Для проведення даного дослідження використовували по 1,0 мл 

етанольних розчинів сухих залишків, отриманих при дослідженні проб із 

біологічного матеріалу. Оскільки при екстракції хлороформом в пробах, 

отриманих при дослідженні печінки, кишківника, крові та мозку містяться 

пігменти, жирові компоненти та білкові сполуки, які впливають на 

чутливість визначення методом ГХ-МС, проводили їх усунення. Для цього до 

1,0 мл етанольних розчинів сухих залишків вносили по 0,2 мл 50 % розчину 

амонію сульфату, проби перемішували 2 хв і центрифугували 20 хв при 

15000 об./хв. Центрифугати кількісно відбирали та випаровували в потоці 

повітря і розчиняли в 200 мкл метанолу кваліфікації для HPLC (Merck). 
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Хроматографічне дослідження методом ГХ-МС проводили в умовах, які 

описані у розділі 3.2.  

При дослідженні зразків, отриманих із модельних проб біологічного 

матеріалу (печінка, кров, сеча), ідентифікували міртазапін та агомелатин  за 

часом утримування та мас-спектрами. При цьому отримували ідентичні дані 

(див. розділ 2.4). 

При дослідженні витяжок, отриманих із органів тварин, яким вводили 

препарати (міртазапін та агомелатин), детального аналізу хроматограм та 

аналізу мас-спектрів виділених сполук, ми виявили ще ряд метаболітів 

міртазапіну та агомелатину, відомості про деякі з них відсутні в літературі. 

Нами було встановлено, що міртазапін в організмі щурів піддається Ι 

фазі біотрансформації. Серед метаболітів виявлено деметилміртазапін, 

продукти N-оксидування та гідроксилювання деметилміртазапіну. Серед 

метаболітів міртазапіну виявлені і продукти його дегідрування, відомості про 

які відсутні в літературних джерелах. Метаболіти (деметилміртазапін та N-

оксид деметилміртазапіну) також виявлені у пробах, отриманих при 

дослідженні органів людини, смертельне отруєння якої відбулося 

міртазапіном. 

Хроматограми проб, отриманих при ізолюванні міртазапіну із печінки, 

сечі, крові та мозку щурів наведено на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1 Хроматограми проб, отриманих при ізолюванні міртазапіну із 

печінки (Ι), крові (ΙΙ), сечі (ΙΙΙ) та мозку (ΙV) щурів 
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В печінці та сечі щурів, а також при дослідженні витяжки з печінки 

трупа людини, смертельне отруєння якої викликане міртазапіном, на 

хроматограмах виявлено деметилміртазапін. Даному метаболіту відповідає 

пік на хроматограмі із часом утримування 12,546+0,003 хв (рис.5.1). Для мас-

спектру деметилміртазапіну характерними є сигнали при 195, 209, 180, 166, 

221, 152, 111, 251, 139, 189 m/z (рис. 5.2).  

 

Рис. 5.2 Мас-спектр деметилміртазапіну 

У пробах із органів та біологічних рідин щурів виявлено продукти N-

оксидування деметилміртазапіну (шлунок, мозок, печінка, сеча, кров). Пік із 

часом виходу 12,385+0,004 хв відповідає N-оксиду деметилміртазапіну. Для 

цього метаболіту характерними є сигнали із m/z 195, 209, 253, 167, 153, 221, 

237 та 267 (рис. 5.3). На наявність групи N→O вказує поява сигналу при 253 

m/z та сигнал із 267 m/z. 
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Рис. 5.3 Мас-спектр N-оксиду деметилміртазапіну 

Також на хроматограмах із усіх досліджуваних органів, крові та сечі 

щурів виявлено продукт гідроксилювання деметилміртазапіну 

(tR=12,276+0,003 хв). Цьому метаболіту на мас-спектрі властиві сигнали при 

250, 207, 180, 195, 111, 125, 166, 139, 236, 222 та 267 m/z (див. рис. 5.4). 

 

 

Рис. 5.4 Мас-спектр OH-деметилміртазапіну 

Також встановлено, що в мозку щурів в значних кількостях 

знаходяться і продукти дегідрування міртазапіну. Час утримування цих 

метаболітів становить відповідно 13,067+0004 хв та 13,180+0,003 хв. На 

наявність цих метаболітів вказує сигнал із m/z при 263. Характер цих мас-

спектрів наведено на рис 5.5.  
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Рис. 5.5 Мас-спектр продуктів дегідрування міртазапіну 

При дослідженні витяжок із печінки, кишківника, мозку, крові та сечі 

щурів агомелатин виявлено в усіх пробах. Час утримування агомелатину на 

хроматограмах 12,190+0,045 хв. Мас-спектр співпадає із мас-спектром 

стандартного зразку агомелатину (див. розділ 2.4). 

У сечі виявлено ще 4 метаболіти агомелатину з tR =12,507+0,004 хв, 

12,540+0,002 хв, 12,988+0,003 та 13,037+0,001 хв. У тканині мозку містилось 

3 метаболіти агомелатину (tR =12,507+0,004 хв, 12,988+0,003 хв та 

13,135+0,003 хв), а в печінці – 2 метаболіти (tR =12,507+0,004 хв та 

13,135+0,003 хв). По 1 метаболіту агомелатину виявлено у крові 

(tR =12,540+0,002 хв) та кишківнику (tR =13,135+0,003 хв) [18]. Хроматограми 

проб із печінки, крові, сечі та мозку наведено на рис. 5.6. 
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Рис. 5.6 Хроматограми проб, отриманих при ізолюванні агомелатину із 

печінки (Ι), крові (ΙΙ), сечі (ΙΙΙ) та мозку (ΙV) щурів 
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Порівнюючи результати хроматограм, отриманих при дослідженні 

витяжок із органів та біологічних рідин (крові, сечі) 20 піддослідних тварин 

(щурів) та враховуючи особливості сигналів заряджених іонів відповідних 

сполук на мас-спектрах, нами ідентифіковано ряд метаболітів агомелатину, 

які характерні Ι та ΙΙ фазі біотрансформації. 

Деметилагомелатину відповідає пік на хроматограмі із часом 

утримування 12,988+0,003 хв. Мас-спектру цього метаболіту властиві 

сигнали 207, 71, 184, 85, 171, 128, 169, 147, 113 та 229 m/z (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 Мас-спектр деметилагомелатину [18] 

Хроматографічний пік із часом утримування 13,135+0,003 хв 

відповідає 3-гідроксиагомелатину. Для цього метаболіту характерними є 

сигнали із 200, 184, 259, 168, 115, 144, 128, 239, 223 m/z. Ці дані відповідають 

даним літератури [150]. Мас-спектр та структурну формулу 3-

гідроксиагомелатину наведено на рис. 5.8. 
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Рис. 5.8 Мас-спектр 3-гідроксиагомелатину [18] 

У сечі та мозку виявлено продукти ΙΙ фази метаболізму агомелатину. 

Один із них відповідає ацетильованому деметилагомелатину. Типовими є 

сигнали при 184, 172, 128, 153, 169, 243, 271, 225 та 256 m/z 

(tR =12,507+0,004 хв) (див. рис. 5.9). 

 

 

Рис. 5.9 Мас-спектр ацетильованого деметилагомелатину [18] 

Хроматографічний пік із часом утримування 12,540+0,002 хв 

відповідає диацетильованому 3-гідроксидеметилагомелатину. Для цього 

метаболіту характерними є сигнали із 129, 112, 147, 102, 184, 241, 259, 331, 

222 та 169 m/z. (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10 Мас-спектр диацетильованого 3-гідроксидеметилагомелатину [18] 

Коньʼюгат 3-гідроксидеметилагомелатину з аланіновою кислотою 

переважає в тканинах мозку. Для цього метаболіту властиві сигнали із m/z 

184,239, 98, 207, 134, 169, 253, 267, 281 та 299. Структурна формула та мас-

спектр даного метаболіту зображені на рис. 5.11. 

 

Рис. 5.11 Мас-спектр коньʼюгату 3-гідроксиадеметилгомелатину із 

аланіновою кислотою 

Результати дослідження свідчать про високу ефективність розробленої 

методики ГХ-МС-визначення міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів в 

біологічному матеріалі та біологічних рідинах отруєних тварин. Завдяки 

чутливості і селективності методики добре ідентифікуються основні 



134 
 

 

метаболіти міртазапіну та агомелатину, відомості про які відсутні в 

опрацьованих літературних джерелах. Методика може бути рекомендована 

для впровадження у практичну діяльність судово-медичної експертизи для 

дослідження метаболітів міртазапіну та агомелатину при хронічному 

отруєнні.  

5.4.5 Виявлення міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів методом  

ВЕРХ-МС 

 

З цією метою використовували по 1,0 мл етанольних розчинів сухих 

залишків, отриманих при ізолюванні міртазапіну та агомелатину із 

модельних проб біологічного матеріалу (кров, сеча, печінка) та із органів 

отруєних тварин. Етанольні розчини випаровували досуха в потоці повітря, 

сухі залишки розчиняли в 200 мкл метанолу і в автоматичному режимі 

вводили у хроматограф (по 10 мкл) [17]. Умови хроматографічного аналізу 

наведено в розділі 2.5. 

При дослідженні зразків, отриманих із модельних проб біологічного 

матеріалу (печінка, кров, сеча), ідентифікували міртазапін та агомелатин  за 

часом утримування та мас-спектрами. При цьому отримували ідентичні дані 

(див. розділ 2.5). 

При дослідженні проб із органів та біологічних рідин щурів, на 

хроматограмах виписувались і метаболіти міртазапіну, серед яких 

ідентифіковано – деметилміртазапін (tR 2,116+0,003), OH-деметилміртазапін 

(tR 1,719+0,004) та N-оксид деметилміртазапіну (tR 1,374+0,002). Характер 

хроматограм проб, отриманих при ізолюванні міртазапіну та його метаболітів 

із печінки та сечі наведені на рисунках 5.12 та 5.13. 
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Рис. 5.12 Хроматограма проби, отриманої при ізолюванні міртазапіну із 

печінки щурів 

 

Рис. 5.13 Хроматограма проби, отриманої при ізолюванні міртазапіну із 

сечі щурів 

Дані метаболіти виявлено за їх мас-спектрами. 

 

 

 

Рис. 5.14 Мас-спектри деметилміртазапіну (Ι), OH-деметилміртазапіну 

(ΙΙ) та N-оксиду деметилміртазапіну (ΙΙΙ) 

Порівнюючи хроматограми, отримані при дослідженні витяжок із 

органів та біологічних рідин (крові, сечі) піддослідних тварин (щурів) та 

враховуючи особливості сигналів заряджених іонів відповідних сполук на 

мас-спектрах, нами ідентифіковано ряд метаболітів агомелатину. В печінці 

щурів виявлено 2 метабіліти агомелатину: ацетильований деметилагомелатин 
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(tR 1,186+0,004) та 3-гідроксиагомелатин (tR 1,355+0,003). В сечі щурів 

знайдено 3 метаболіти агомелатину: ацетильований деметилагомелатин 

(tR 1,186+0,004), 3-гідроксиагомелатин (tR 1,355+0,003) та 

деметилагомелатин (tR 1,297+0,002). 

 

Рис. 5.15 Хроматограма проби, отриманої при ізолюванні агомелатину 

із печінки щурів 

 

Рис. 5.16 Хроматограма проби, отриманої при ізолюванні агомелатину 

із сечі щурів 

На метаболіти агомелатину вказують їх мас-спектри (рисунок 5.17).  

 

 

 

Рис. 5.17 Мас-спектри ацетильованого деметилагомелатину (Ι), 3-

гідроксиагомелатину (ΙΙ) та деметилагомелатину (ΙΙΙ) 
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Даний метод аналізу можна застосовувати для експрес-скринінгу 

міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів в зразках біологічного матеріалу. 

 

5.5 Кількісне визначення міртазапіну та агомелатину у модельних пробах 

біологічного матеріалу та органах і біологічних рідинах щурів 

 

Кількісне визначення агомелатину та міртазапіну у досліджуваних 

пробах зразків біологічного матеріалу проводили двома методами: УФ-

спектрофотометрично та методом ГХ-МС, які були валідовані. 

 

5.5.1 Кількісне визначення міртазапіну та агомелатину в модельних пробах 

біологічного матеріалу методом УФ-спектрофотометрії 

 

У розділі 5.3.2 описано спосіб проведення підготовки розчинів сухих 

залишків із модельних зразків біологічних об’єктів до аналізу методом УФ-

спектрофотометрії. 

УФ-спектрофотометричне кількісне визначення міртазапіну проводили 

при довжині хвилі 315 нм (застосовуючи для розрахунків питомий показник 

світловбирання в 0,1 М розчині HCl, %1

1смА =362,69). Для агомелатину 

виміряли оптичну густину етанольних розчинів при довжині хвилі 277 нм 

( %1

1смА =226,64). 

Вміст (мкг) кожної із досліджуваних речовин в аналізованій пробі 

розраховували за формулою: 

mx= 
2

%1

1

1

410

VlA

VVА

см

x



 , де 

mx  ˗ вміст міртазапіну чи агомелатину, мкг, 

А – оптична густина розчину агомелатину чи міртазапіну у 

відповідному розчиннику, 
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Vx – об’єм елюату міртазапіну чи агомелатину  після ТШХ-очищення 

проб, мл 

V1 – об’єм етанольного розчину сухого залишку після ізолювання із 

біологічної проби, мл 

%1

1смА - питомий показник світловбирання, 

V2 – обʼєм етанольного розчину сухого залишку, взятий для очищення 

методом ТШХ, мл. 

Результати визначення вмісту міртазапіну та агомелатину, виділених із 

модельних зразків біологічного матеріалу (печінка, кров, сеча), наведені в 

табл. 5.3. 

 

5.5.2 Визначення вмісту міртазапіну та агомелатину у біологічному матеріалі 

методом ГХ-МС 

 

Визначення вмісту досліджуваних сполук у модельних пробах печінки, 

сечі та крові проводили методом абсолютної калібровки (див. розділ 3.2). Для 

проведення цих досліджень відбирали по 1 мл етанольних розчинів сухих 

залишків і проводили їх підготовку, як і при виконанні якісного аналізу (див. 

розділ 5.4.4). Умови хроматографування описано у розділі 2.4.  

Застосовуючи рівняння лінійної залежності площі піку (S) агомелатину 

чи міртазапіну від концентрації розраховували вміст кожної із сполук в 

аналізованому біологічному об’єкті. 

Розрахунок проводили за формулою: 

mx = ax×
1

32

V

VV 
 , де: 

mx – вміст (нг) міртазапіну чи агомелатину в досліджуваній масі 

(обʼємі) біологічної проби; 

ax – визначено (нг) міртазапіну чи агомелатину у пробі за рівнянням 

прямої; 



139 
 

 

V2 – об’єм етанольного розчину сухого залишку, взятий для 

дослідження, мл; 

V3 – об’єм етанольного розчину сухого залишку із біологічної проби, 

мл; 

V1 – об’єм метанольного розчину, який аналізовано методом ГХ-МС, 

мл. 

Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в 

модельних зразках біологічного матеріалу (печінка, кров та сеча) методами 

УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС наведені в таблиці 5.3. 
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Таблиця 5.3 

Результати кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в модельних пробах біологічного матеріалу 

методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС (n=5) 

Препарат Орган 

або 

біологіч-

на рідина 

Внесено 

препара-

ту, мкг 

УФ-спектрофотометрія ГХ-МС 

Виділено препарату 

Через 2 год Через 24 год Через 2 год Через 24 год 

мкг % мкг % мкг % мкг % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Міртазапін Печінка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

200 

300 

400 

500 

 

 

 

 

 

73,8 

146,0 

220,6 

291,9 

365,3 

 

 

 

 

 

73,8 

73,0 

73,5 

72,9 

73,1 
 = 73,26 

S = 0,38 

S x =0,17 

∆X=±0,47 

ε = 0,64 % 

(α=0,95) 

73,4 

145,7 

220,1 

291,2 

365,0 

 

 

 

 

 

73,4 

72,9 

73,4 

72,8 

73,0 
 = 73,10 

S = 0,28 

S x =0,13 

∆X= ±0,33 

ε = 0,44 % 

(α=0,95) 

75,5 

150,3 

225,0 

298,5 

380,2 

 

 

 

 

 

75,5 

75,2 

75,0 

74,6 

76,0 
 = 75,26 

S = 0,53 

S x =0,24 

∆X= ±0,66 

ε = 0,87 % 

(α=0,95) 

75,2 

149,9 

224,5 

298,1 

379,8 

 

 

 

 

 

75,2 

74,9 

74,8 

74,5 

75,9 
 = 75,1 

S = 0,53 

S x =0,24 

∆X= ±0,61 

ε = 0,81 % 

(α=0,95) 
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Продовж. табл. 5.3 

 Кров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеча 

100 

200 

300 

400 

500 

 

 

 

 

 

 

100 

200 

300 

400 

500 

69,5 

138,7 

210,8 

277,1 

348,4 

 

 

 

 

 

 

88,6 

176,3 

267,1 

353,4 

445,7 

69,5 

69,4 

70,3 

69,3 

69,7 
 = 69,64 

S = 0,39 

S x =0,18 

∆X=±0,49 

ε = 0,71 % 

(α=0,95) 

88,6 

88,2 

89,0 

88,4 

89,1 
 = 88,66 

S = 0,38 

S x = 0,17 

∆X=±0,48 

ε = 0,54 % 

(α=0,95) 

69,3 

138,3 

210,1 

276,7 

348,0 

 

 

 

 

 

 

88,3 

175,9 

266,5 

353,0 

445,2 

 

69,3 

69,2 

70,0 

69,2 

69,6 
 = 69,46 

S = 0,34 

S x = 0,15 

∆X= ±0,39 

ε = 0,57 % 

(α=0,95) 

88,3 

87,9 

88,8 

88,3 

89,0 
 = 88,46 

S = 0,44 

S x = 0,19 

∆X= ±0,50 

ε = 0,57 % 

(α=0,95) 

 

73,5 

147,6 

222,1 

293,2 

362,3 

 

 

 

 

 

 

91,4 

183,6 

275,1 

362,7 

456,2 

73,5 

73,8 

74,0 

73,3 

72,5 
 = 73,42 

S = 0,58 

S x =0,26 

∆X =±0,72 

ε = 0,98 % 

(α=0,95) 

91,4 

91,8 

91,7 

90,7 

91,2 
 = 91,36 

S = 0,44 

S x = 0,19 

∆X=±0,55 

ε = 0,59 % 

(α=0,95) 

73,1 

147,1 

219,9 

292,6 

362,0 

 

 

 

 

 

 

91,1 

183,1 

274,7 

362,0 

455,6 

73,1 

73,6 

73,3 

73,2 

72,4 
 = 73,12 

S = 0,44 

S x =0,19 

∆X= ±0,51 

ε = 0,69 % 

(α=0,95) 

91,1 

91,6 

91,6 

90,5 

91,1 
 = 91,18 

S = 0,45 

S x = 0,20 

∆X= ±0,52 

ε = 0,57 % 

(α = 0,95) 
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Продовж. табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Агоме

латин 

Печінка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

200 

300 

400 

500 

 

 

 

 

 

 

68,4 

136,3 

203,5 

272,3 

344,5 

 

 

 

 

 

 

68,4 

68,2 

67,8 

68,1 

68,9 
 = 68,28 

S = 0,41 

S x = 0,18 

∆X=±0,51 

ε = 0,74 % 

(α=0,95) 

68,0 

135,9 

203,0 

271,7 

344,1 

 

 

 

 

 

 

68,0 

67,9 

67,7 

67,9 

68,8 
 = 68,10 

S = 0,43 

S x = 0,19 

∆X=±0,49 

ε = 0,72 % 

(α=0,95) 

70,3 

141,2 

213,7 

282,9 

349,5 

 

 

 

 

 

 

70,3 

70,6 

71,2 

70,7 

69,9 
 = 70,54 

S = 0,48 

S x = 0,22 

∆X= ±0,61 

ε = 0,85 % 

(α=0,95) 

69,6 

140,7 

213,2 

282,3 

349,0 

 

 

 

 

 

 

69,6 

70,4 

71,1 

70,6 

69,8 
 = 70,30 

S = 0,61 

S x = 0,27 

∆X= ±0,70 

ε = 0,9 % 

(α=0,95) 

Кров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

200 

300 

400 

500 

 

 

 

 

 

72,5 

143,2 

216,7 

287,1 

360,8 

 

 

 

 

 

72,5 

71,6 

72,2 

71,8 

72,2 
 =72,06 

S = 0,36 

S x = 0,16 

∆X=±0,44 

ε = 0,62 % 

71,8 

142,8 

216,1 

286,6 

360,0 

 

 

 

 

 

71,8 

71,4 

72,0 

71,7 

72,0 
 =71,80 

S = 0,25 

S x = 0,11 

∆X=±0,29 

ε = 0,39 % 

76,3 

152,8 

227,2 

304,5 

380,0 

 

 

 

 

 

76,3 

76,4 

75,7 

76,1 

76,0 
 =76,10 

S = 0,27 

S x = 0,12 

∆X=±0,34 

ε = 0,45 % 

75,6 

152,2 

226,8 

304,0 

379,5 

 

 

 

 

 

75,6 

76,1 

75,6 

76,0 

75,9 
 = 75,80 

S = 0,23 

S x = 0,11 

∆X= ±0,26 

ε = 0,35 % 
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Продовж. табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    (α=0,95)  (α=0,95)  (α=0,95)  (α=0,95) 

 Сеча 100 

200 

300 

400 

500 

90,3 

178,5 

270,2 

359,6 

453,3 

90,3 

89,3 

90,1 

89,9 

90,7 
 =90,06 

S = 0,52 

S x =0,23 

∆X=±0,64 

ε = 0,71 % 

(α=0,95) 

89,9 

178,1 

269,7 

359,2 

452,8 

89,9 

89,1 

89,9 

89,8 

90,6 
 =89,90 

S = 0,53 

S x = 0,24 

∆X=±0,61 

ε = 0,68 % 

(α=0,95) 

93,5 

187,6 

279,4 

371,7 

465,1 

93,5 

93,8 

93,1 

92,9 

93,0 
 =93,26 

S = 0,38 

S x =0,17 

∆X=±0,47 

ε = 0,51 % 

(α=0,95) 

93,0 

187,1 

278,9 

370,6 

464,3 

93,0 

93,6 

92,9 

92,7 

92,9 
 =93,00 

S = 0,34 

S x = 0,15 

∆X=±0,39 

ε = 0,42 % 

(α=0,95) 
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Дані, представлені в табл. 5.3 свідчать, що ацетонітрилом, підкисленим 

1 М розчином хлоридної кислоти, із модельних зразків печінки ізолюється 

73-76 % міртазапіну та 68-71 % агомелатину. 

Із сечі, після осадження сечових кислот, ізолюється 88-92 % 

міртазапіну та 89-94 % агомелатину, а із крові, після додавання ацетонітрилу, 

можна виділити 69-74 % міртазапіну та 71-75 % агомелатину.  

На результат кількісного визначення кожної із досліджуваних сполук в 

біологічній пробі незначною мірою впливає метод кількісного визначення 

(УФ-спектрофотометричний чи ГХ-МС). Оскільки при визначенні методом 

УФ-спектрофотометрії для розділення та очищення проби застосовували 

метод ТШХ, кількість препаратів у пробах на 2-5 мкг є нижчою, ніж при 

визначенні методом ГХ-МС. 

Межі виявлення та кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 

у модельних зразках біологічного матеріалу методами УФ-спектрофотометрії 

та ГХ-МС наведені в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Межі виявлення та кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 

в біологічному матеріалі (в 1 г органу чи в 1 мл біологічної рідини) 

методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС 

Препа-

рат 

Орган або 

біологічна 

рідина 

Межа виявлення Межа кількісного 

визначення 

УФ-

спектрофо-

тометрія 

ГХ-МС УФ-

спектрофо-

тометрія 

ГХ-МС 

Міртаза-

пін 

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 

Агомела-

тин 

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 
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5.6 Вивчення розподілу міртазапіну та агомелатину в органах отруєних 

тварин 

 

Результати досліджень із вивчення розподілу міртазапіну та 

агомелатину в органах тварин проводились з метою встановлення органів і 

біологічних рідин, в яких у найвищих кількостях можна виявити та 

визначити досліджувані препарати. Ці результати можуть впливати на якість 

судово-хімічних досліджень та дозволяють надати рекомендації судовим 

медикам щодо відбору біологічних зразків матеріалу для проведення хіміко-

токсикологічних досліджень. 

Для проведення цих експериментальних досліджень використовували 

білих щурів масою 230-250 г. Тварини мали вільний доступ до води. Вивчали 

розподіл препаратів, вводячи тваринам міртазапін та агомелатин в дозі, яка 

відповідала LD50 (імітуючи гостру токсичність). Згідно даних літератури при 

пероральному прийомі міртазапіну LD50 для щурів становить 320-490 мг/кг, а 

для агомелатину – 980 мг/кг. При імітації гострих форм отруєнь вводили 

тваринам міртазапін в дозі 96 мг та агомелатин в дозуванні – 235 мг. Для 

виготовлення суспензії готували водні розчини міртазапіну та агомелатину, 

використовуючи таблетки Міртазапін (Sandoz) та Мелітор (Servie). Через 

зонд тварини отримували токсичну дозу відповідних препаратів у три 

прийоми. Проміжок між введенням становив 6 год. Через 24 год проводили 

декапітацію тварин, дотримуючись норм біоетики. 

Для проведення досліджень відбирали печінку, нирки, мозок, легені, 

серце, шлунок із кишківником, кров та сечу.  

Органи зважували, подрібнювали і проводили виділення 

досліджуваних речовин за методикою, описаною в розділі 5.3.1. Виділення 

міртазапіну та агомелатину з біологічних рідин проводили за методиками, 

описаними в розділах 5.3.2 і 5.3.3. При виборі об’ємів екстрагентів 

враховували масу органів. Після екстракції міртазапіну та агомелатину 
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хлороформом та випаровування розчинника сухі залишки розчиняли в 5,0 мл 

етанолу. Дані розчини використовували для кількісного визначення 

досліджуваних препаратів. 

Кількість виділених препаратів визначали методом ГХ-МС (див. 

розділ 5.4). Паралельно проводили контрольні досліди з відповідними 

органами. 

Результати проведених досліджень наведені в таблицях 5.5 та 5.6 та на 

рисунках 5.18 і 5.19. 

Таблиця 5.5 

Розподіл міртазапіну в органах та біологічних рідинах тварин (n=5) 

 

Вага 

тварини, г 

Введено 

міртазапіну, 

мг 

 

Обʼєкт 

дослідження 

Маса 

обʼєкту, 

г 

(обʼєм, 

мл) 

Визначено 

міртазапіну, мг 

у 

всьому 

органі 

 

у 

перерахунку 

на 1 г (1 мл) 

236,4+3,9 96,0+1,2 печінка 8,5+1,4 15,4+0,3 1,8+0,02 

нирки 1,6+0,3 9,6+0,5 6,0+0,07 

шлунок із 

кишківником 

7,5+1,9 10,9+0,2 1,5+0,01 

серце 1,1+0,1 0,8+0,06 0,4+0,02 

мозок 1,9+0,2 10,3+0,6 5,4+0,05 

легені 2,2+0,2 2,1+0,03 0,9+0,01 

кров 4,5+2,5 10,6+0,2 2,4+0,02 

сеча 7,6+2,1 18,2+0,8 2,4+0,05 
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Рис. 5.18 Розподіл міртазапіну в органах та біологічних рідинах тварин 

Таблиця 5.6 

Розподіл агомелатину в органах та біологічних рідинах тварин (n=5) 

 

Вага 

тварини, 

г 

Введено 

агомелатину, 

мг/г 

 

Обʼєкт 

дослідження 

Маса 

обʼєкту, 

г (обʼєм, 

мл) 

Визначено 

агомелатину, мг 

у 

всьому 

органі 

у 

перерахунку 

на 1 г (1 мл) 

236+3,7 235,0+3,6 печінка 8,5+1,4 24,3+1,1 2,9+0,10 

нирки 1,6+0,3 16,9+1,8 0,6+1,30 

шлунок із 

кишківником 

7,5+1,9 20,1+1,1 2,7+0,01 

серце 1,1+0,1 8,4+0,2 7,6+0,30 

мозок 1,9+0,2 45,2+4,3 23,8+2,4 

легені 2,2+0,2 10,4+0,3 4,7+0,03 

кров 4,5+2,5 33,4+0,7 7,4+0,05 

сеча 7,6+2,1 40,6+2,7 5,3+1,20 
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Рис. 5.19 Розподіл агомелатину в органах та біологічних рідинах 

тварин 

Нами було встановлено, що в найбільших кількостях міртазапін 

виділяється з сечею та накопичується в печінці, шлунку із кишківником та 

крові. В менших кількостях міртазапін знайдено в мозку та нирках.  

Агомелатин в більших кількостях виділяється із сечею та 

накопичується в мозку, крові та печінці. В менших кількостях агомелатин 

присутній в шлунку із кишківником та нирках. 

В серці та легенях знайдено слідові кількості міртазапіну та 

агомелатину. 

Отримані результати щодо розподілу міртазапіну та агомелатину в 

органах та рідинах отруєних тварин свідчать, що досліджувані препарати при 

гострому отруєнні всмоктуються в шлунково-кишковому тракті та 

локалізуються в основному в органах детоксикації та виведення.  
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Висновки до розділу 5 

 

Здійснено порівняльну оцінку виділення міртазапіну та агомелатину з 

біологічного матеріалу загальноприйнятими в хіміко-токсикологічному 

аналізі методами. Встановлено, що етиловим спиртом, підкисленим 

оксалатною кислотою (метод Стаса-Отто) виділяється 12 % міртазапіну і до 

25 % агомелатину. Ізолюванням водою, підкисленою сульфатною кислотою 

(метод В.П. Крамаренка), можна виділити близько 25 % міртазапіну та 35% 

агомелатину. За методикою О.О. Васильєвої (водою, підкисленою 

оксалатною кислотою) виділяється до 17% міртазапіну і до 15 % 

агомелатину. 

Розроблено ефективну і експресну методику ізолювання досліджуваних 

препаратів з біологічного матеріалу за допомогою ацетонітрилу, 

підкисленого 1 М розчином HCl. Запропонованим методом із печінки можна 

виділити до 75 % міртазапіну і до 70 % агомелатину. 

Розроблено методики виділення міртазапіну та агомелатину з крові, що 

ґрунтуються на ізолюванні даних препаратів ацетонітрилом. Екстракцію 

проводять хлороформом при pН 7-8 для міртазапіну та при pН 8-9 – для 

агомелатину. Встановлено, що розробленим методом із крові виділяється до 

74 % міртазапіну та до 75 % агомелатину. 

Запропоновано методики ізолювання досліджуваних препаратів із сечі, 

які дозволяють виділити близько 92 % міртазапіну і 94 % агомелатину. 

Вивчено умови виявлення міртазапіну та агомелатину в присутності їх 

метаболітів у витяжках із біологічного матеріалу методами ТШХ, УФ-

спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС. 

За допомогою хромато-мас-спектрометрії встановлено будову 

основних метаболітів міртазапіну та агомелатину. Досліджено метаболіти 

міртазапіну та агомелатину, відомості про які відсутні в літературних 

джерелах. 
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Для кількісного визначення міртазапіну та агомелатину у витяжках із 

біологічного матеріалу використовували методи УФ-спектрофотометрії та 

ГХ-МС. Встановлено межі виявлення та кількісного визначення міртазапіну 

та агомелатину в 1 г органу або в 1 мл біологічної рідини методами УФ-

спектрофотометрії та ГХ-МС. 

Вивчено розподіл міртазапіну та агомелатину в органах та біологічних 

рідинах тварин.  



151 
 

 

РОЗДІЛ 6 

ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИК КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

МІРТАЗАПІНУ ТА АГОМЕЛАТИНУ В БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 

МЕТОДАМИ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ ТА ГХ-МС 

 

Надійність методик кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 

методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС в біологічних об’єктах (кров, 

сеча, печінка) оцінювалася за допомогою визначення таких характеристик 

біоаналітичних методик, як: 

 селективність; 

 нижня межа кількісного визначення в даному біологічному об’єкті 

дослідження; 

 лінійність; 

 правильність та прецизійність; 

 матричний ефект; 

 відтворюваність та стабільність. 

Дані параметри відповідають вимогам OECD/WHO з належної 

лабораторної практики та рекомендаціям FDA, EMA і МОЗ України 

[61,72,76, 119 ,163]. 

При визначенні даних валідаційних критеріїв використовували по 6 

зразків крові, сечі та печінки. Зразки крові, сечі та печінки попередньо були 

перевірені на відсутність лікарських засобів. 

Із кожного зразку біологічної рідини чи тканини печінки готували по 3 

паралельні проби – контрольні та із внесеними кількостями досліджуваних 

препаратів. Для цього на кожне дослідження відбирали по 5 мл крові, 10 мл 

сечі та 10 г печінки, подрібненої до 1-2 мм. Ізолювали досліджувані 

препарати методиками, які описані у розділах 5.2.1, 5.2.2 та 5.2.3. Підготовку 

зразків до аналізу методом УФ-спектрофотометрії проводили, 
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використовуючи методику, описану у розділі 5.3.3, а методом ГХ-МС – у 

розділі 5.3.4.  

При визначенні валідаційних критеріїв міртазапіну методом ГХ-МС на 

1 мл біологічної рідини чи 1 г біологічного матеріалу вносили від 20,0 нг до 

5,0 мкг міртазапіну та від 40,0 нг до 6,0 мкг агомелатину. 

При проведенні УФ-спектрофотометричного визначення готували 

біологічні проби, в які вносили токсичні кількості досліджуваних препаратів 

та препарати у концентраціях, які фігурують при смертельних отруєннях: для 

міртазапіну від 3,5 мкг до 45,0 мкг, а для агомелатину від 4,0 мкг до 50,0 мкг 

із розрахунку на 1 г чи 1 мл біологічної проби. 

При визначенні селективності досліджували контрольні проби і зразки 

відповідного біологічного матеріалу, в які вносили досліджувані препарати у 

кількостях, що відповідають нижній межі кількісного визначення міртазапіну 

чи агомелатину методом УФ-спектрофотометрії чи ГХ-МС, застосовуючи 

відповідну методологію виконання дослідження. При цьому встановлено, що 

на хроматограмах контрольних дослідів не виписувались піки із часом 

утримування міртазапіну (tR=12,326 хв) та агомелатину (tR=12,190 хв). 

При знятті УФ-спектрів міртазапіну в 0,1 М HCl оптична густина 

контрольних проб при 315 нм становила 0,02, а агомелатину в 96 % етанолі 

при 277 нм – 0,03. 

Хроматограми контрольних проб крові, сечі та печінки наведені на рис. 

6.1, а УФ-спектри контрольних проб – на рис. 6.2. 
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Рис. 6.1 Хроматограми контрольних проб печінки (Ι), крові (ΙΙ)  

та сечі (ΙΙΙ) 
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Рис. 6.2 УФ-спектри контрольних проб сечі (1), крові (2) та печінки (3) 

Ефект матриці. Досліджували по 6 зразків кожного із біологічних 

об’єктів аналізу, у які не вносили досліджувані препарати. Проби готували, 

як описано у розділах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 та 5.2.4. 

При визначенні ефекту матриці методом УФ-спектрофотометрії до 

сухих залишків, після очищення методом ТШХ, вносили 4,0 мл розчину 

міртазапіну в 0,1 М HCl із концентрацією 20 мкг/мл, а у другу серію – 4,0 мл 

розчину агомелатину в 96 % етанолі із вмістом 20 мкг/мл даної сполуки. 

Вимірювали значення оптичної густини етанольних розчинів при 277 нм (для 

агомелатину) та при 315 нм в 0,1 М розчині HCl (для міртазапіну). 

Паралельно проводили вимірювання значень оптичних густин розчинів 

міртазапіну в 0,1 М HCl і агомелатину в 96 % етанолі із концентраціями 

кожного із препаратів 20,0 мкг/мл.  

При проведенні ГХ-МС-аналізу у сухі залишки етанольних розчинів 

біологічних зразків (які еквівалентні 1 г біологічної проби) вносили по 200 

мкл розчину міртазапіну в метанолі (20 нг/мл) та по 200 мкл розчину 

агомелатину (40 нг/мл). Проводили запис хроматограм і визначали площі 

піків проб із внесеними стандартними розчинами препаратів та площі піків 

чистих стандартних розчинів.  

Ефект матриці (МЕ) розраховували, застосовуючи формулу: 
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МЕ=
стА

А1 ×100 %, де 

А1  ‒ площа піку (оптична густина) проби із внесеною сполукою після її 

підготовки до аналізу; 

Аст – площа піку (оптична густина) стандартного розчину. 

Значення ефекту матриці при визначенні вмісту міртазапіну та 

агомелатину методами ГХ-МС та УФ-спектрофотометрії наведено в табл. 6.1.
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Таблиця 6.1 

Значення ефекту матриці при визначенні вмісту міртазапіну та агомелатину методами ГХ-МС та УФ-

спектрофотометрії в біологічних пробах 

Препарат Біологічний 

матеріал 

Номер проби Метод визначення 

ГХ-МС УФ-спектрофотометрія 

МЕ МЕсер. CV, % МЕ МЕсер. CV, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Міртазапін Кров 1 

2 

3 

4 

5 

6 

95 

96 

98 

97 

94 

90 

85,17+3,10 

 

3,61 

 

72 

60 

65 

75 

71 

69 

68,67+4,93 7,18 

Сеча 1 

2 

3 

4 

5 

6 

89 

85 

84 

82 

81 

90 

95,00+2,50 2,63 69 

62 

70 

73 

61 

65 

66,67+4,40 6,52 

Печінка 1 

2 

3 

4 

5 

6 

74 

79 

75 

80 

85 

82 

79,17+3,80 4,81 54 

65 

68 

52 

59 

70 

61,33+6,82 11,12 
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Продовж. табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Агомелатин Кров 1 

2 

3 

4 

5 

6 

97 

98 

93 

90 

95 

92 

82,16+2,80 

 

3,39 

 

80 

63 

75 

69 

70 

83 

73,33+6,79 9,26 

Сеча 1 

2 

3 

4 

5 

6 

86 

83 

80 

78 

85 

81 

94,16+2,80 2,97 55 

60 

65 

70 

58 

62 

61,67+4,90 7,86 

Печінка 1 

2 

3 

4 

5 

6 

71 

78 

75 

80 

70 

68 

73,67+4,40 5,9 53 

66 

72 

64 

59 

70 

64,00+6,46 10,09 
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Отримані нами результати свідчать про відсутність значного впливу 

ендогенних компонентів вибраних біологічних обʼєктів дослідження на 

ефективність іонізації агомелатину та міртазапіну, і відповідно на кінцевий 

результат їх кількісного визначення в біологічному матеріалі [18]. 

Визначення лінійності. При оцінці лінійності методик УФ-

спектрофотометрії та ГХ-МС для визначення міртазапіну та агомелатину в 

крові, сечі та печінці готували модельні суміші. Для цього до 5,0 мл крові, 

10,0 мл сечі чи 10 г печінки, подрібненої до розміру 1-2 мм, вносили 

необхідні кількості міртазапіну чи агомелатину.  

При проведенні ГХ-МС-визначення вміст міртазапіну у перерахунку на 

1 мл крові чи сечі і на 1 г печінки становив: 20, 50, 100, 1000, 3000 та 5000 нг, 

а проби з агомелатином містили 40, 100, 500, 1000, 3000 та 6000 нг/мл (нг/г) 

[18]. 

При проведенні УФ-спектрофотометричного визначення кількісного 

вмісту досліджуваних препаратів, готували також серію проб зразків 

біологічного матеріалу із вмістом міртазапіну 3, 5, 10, 20, 30, 35, 40 та 

50 мкг/мл (мкг/г) та для агомелатину із вмістом 4, 10, 20, 30, 40 та 50 мкг/мл 

(мкг/г). Для кожного вмісту готували по 3 паралельні проби. Виділення, 

очистку проб та їх аналіз проводили згідно методик, описаних у розділах 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.3 та 5.3.4.  

За отриманими даними розраховували рівняння градуювальної 

залежності площі піку від вмісту кожного із препаратів або залежність 

значення оптичної густини від вмісту відповідного препарату у пробі. 

Градуювальні залежності визначення лінійності для міртазапіну та 

агомелатину в пробах крові, сечі та печінки методом УФ-спектрофотометрії 

наведені на рис. 6.3 та рис. 6.4, а методом ГХ-МС наведені на рис 6.5  

та рис. 6.6. 
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Рис. 6.3 Градуювальна залежність визначення лінійності для 

міртазапіну методом УФ-спектрофотометрії в печінці, крові та сечі 

 

Рис. 6.4 Градуювальна залежність визначення лінійності для 

агомелатину методом УФ-спектрофотометрії в печінці, крові та сечі 
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Рис. 6.5 Градуювальна залежність визначення лінійності для 

міртазапіну методом ГХ-МС в печінці, крові та сечі 

 

Рис. 6.6 Градуювальна залежність визначення лінійності для 

агомелатину методом ГХ-МС в печінці, крові та сечі 

Лінійний діапазон при ГХ-МС визначали на рівнях концентрації 

міртазапіну та агомелатину, які знаходились в межах, що відповідали 

терапевтичній концентрації кожного із препаратів та токсичній концентрації. 

Згідно даних літератури терапевтична концентрація міртазапіну в крові 
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становить 20-100 нг/мл, а токсична – 1 мкг/мл [52]. Для агомелатину 

терапевтичний рівень концентрації в крові становить 500 нг/мл, а токсичний - 

3-5 мкг/мл [52]. 

Правильність і прецизійність результатів вимірювань визначали, 

вносячи в біологічні зразки кількості препаратів, які відповідали нижній межі 

кількісного визначення, середній концентрації (що відповідає 

терапевтичному рівню в біологічній пробі) та верхньому рівню концентрації 

(що відповідає токсичній концентрації). Паралельно визначали для цих проб 

ступінь вивільнення міртазапіну та агомелатину із проб біологічного 

матеріалу при концентрації міртазапіну 1000 нг/мл (1000 нг/г) та агомелатину 

2000 нг/мл (2000 нг/г) при аналізі методом ГХ-МС [18] та 20 мкг/мл (мкг/г) 

при аналізі методом УФ-спектрофотометрії.  

Отримані результати наведені в таблицях 6.2 і 6.3. 
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Таблиця 6.2 

Результати визначення правильності та прецизійності  визначення міртазапіну та агомелатину в печінці, крові та 

сечі у трьох серіях біологічної проби методом ГХ-МС 

Препарат Зразок 

біологічного 

матеріалу 

Вміст препарату 

(нг) в 1 мл (г) 

проби 

Визначено 

препарату (нг) 

в 1 мл (г) 

проби 

RSD в одній 

серії 

RSD між 

серіями 

Точність, 

RE % 

1 2 3 4 5 6 7 

Міртазапін Печінка 

 

 

 

Кров 

 

 

 

Сеча 

2,0 

20,0 

1000,0 

 

2,0 

20,0 

1000,0 

 

2,0 

20,0 

1000,0 

2,02+0,01 

20,06+0,32 

999,50+38,40 

 

2,00+0,01 

20,09+0,35 

1000,58+50,90 

 

2,00+0,01 

20,12+0,34 

1001,70+73,10 

1,73 

1,05 

0,41 

 

1,51 

1,64 

0,59 

 

1,71 

2,55 

0,53 

3,22 

2,79 

0,62 

 

2,76 

2,98 

0,71 

 

2,00 

2,93 

0,85 

+0,80 

+0,31 

-0,05 

 

-0,30 

+0,47 

+0,06 

 

+0,10 

+0,60 

+0,17 
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Продовж. табл. 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Агомелатин Печінка 

 

 

 

Кров 

 

 

 

Сеча 

40,0 

500,0 

3000,0 

 

40,0 

500,0 

3000,0 

 

40,0 

500,0 

3000,0 

39,48+0,89 

500,84+46,80 

2994,78+89,40 

 

39,84+0,46 

498,87+18,74 

2994,10+70,60 

 

39,86+0,39 

499,76+8,12 

2994,70+71,75 

2,19 

1,37 

0,32 

 

1,35 

0,86 

0,28 

 

1,39 

0,45 

0,28 

2,38 

2,05 

0,47 

 

1,71 

1,27 

0,47 

 

1,58 

0,57 

0,42 

-1,30 

+0,17 

-0,17 

 

-0,41 

-0,23 

-0,19 

 

-0,35 

-0,05 

-0,18 
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Таблиця 6.3 

Результати визначення правильності та прецизійності визначення міртазапіну та агомелатину в печінці, крові та 

сечі у трьох серіях біологічної проби методом УФ-спектрофотометрії 

Препарат Зразок 

біологічного 

матеріалу 

Вміст препарату 

в 1 мл (г) проби 

мкг 

Визначено 

препарату в 1 

мл (г) проби, 

мкг 

RSD в одній 

серії 

RSD між 

серіями 

Accuracy, 

RE % 

1 2 3 4 5 6 7 

Міртазапін Печінка 

 

 

 

Кров 

 

 

 

Сеча 

3,5 

30,0 

50,0 

 

3,5 

30,0 

50,0 

 

3,5 

30,0 

50,0 

3,54+0,01 

29,77+1,47 

49,79+2,56 

 

3,53+0,01 

29,68+1,26 

50,20+1,59 

 

3,54+0,02 

30,07+0,61 

50,49+0,52 

1,31 

2,64 

1,59 

 

1,45 

2,64 

1,69 

 

1,55 

1,06 

0,89 

3,06 

4,06 

3,21 

 

3,11 

3,77 

2,51 

 

3,39 

2,59 

1,43 

+1,20 

-0,77 

-0,42 

 

+1,10 

-1,07 

+0,40 

 

+1,14 

+0,23 

+0,98 
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Продовж. табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Агомелатин Печінка 

 

 

Кров 

 

 

 

Сеча 

4,0 

30,0 

50,0 

 

4,0 

30,0 

50,0 

 

4,0 

30,0 

50,0 

4,05+0,04 

30,11+1,45 

50,09+4,26 

 

4,02+0,03 

30,27+0,73 

49,81+3,60 

 

3,99+0,01 

30,24+0,80 

49,95+3,24 

2,97 

3,18 

3,55 

 

2,83 

2,22 

3,06 

 

1,77 

2,11 

2,93 

4,94 

3,98 

4,11 

 

3,98 

2,84 

3,79 

 

2,51 

2,94 

3,60 

+1,25 

+0,37 

+0,18 

 

+0,39 

+0,90 

-0,38 

 

-0,25 

+0,80 

-0,11 
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Ступінь вивільнення (n=5) визначали шляхом розрахунку 

співвідношення кількості міртазапіну чи агомелатину, що виділяється із 

біологічної проби, до кількості, яку вносять в сухий залишок контрольної 

проби. При ГХ-МС-визначенні в біологічні проби вносили токсичні кількості 

міртазапіну та агомелатину (міртазапіну 1000 нг/мл (нг/г), агомелатину нг/мл 

3000 нг/мл (нг/г) [18]. При використанні УФ-спектрофотометрії вносили по 

20 мкг/мл міртазапіну та агомелатину із розрахунку на 1 г (1 мл) біологічної 

проби. 

В табл. 6.4 наведені результати ступеня вивільнення міртазапіну та 

агомелатину із печінки, крові та сечі. 

Таблиця. 6.4 

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 токсичних 

концентраціях. Для цього зразки біологічного матеріалу із внесеними 

препаратами зберігали при -20 º С протягом 30, 60 та 150 днів. Після цього 

проби доводили до кімнатної температури і витримували 24 год, після чого 

проводили їх аналіз. Дослідження виконувались із використанням методу 

ГХ-МС [18]. Вміст міртазапіну та агомелатину у пробах біологічного 

матеріалу визначали методом ГХ-МС, користуючись рівняннями прямих для 

відповідного органу, які наведені на рисунках 6.5 і 6.6. 
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Результати визначення стабільності міртазапіну та агомелатину при їх 

зберіганні наведені в табл. 6.5. 

Таблиця 6.5 

Результати визначення стабільності міртазапіну та агомелатину 

при їх зберіганні (n=3) 

Препарат Стабільність Вміст 

препарату в 

1 г тканини 

печінки, нг 

Визначено 

препарату в 

1 г тканини 

печінки, нг 

RSD, % RE, % 

Міртазапін 30 днів  

60 днів  

150 днів  

1000,0 

1000,0 

1000,0 

999,3+3,1 

999,3+3,1 

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 
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Висновки до розділу 6 

 

Оцінюючи валідаційні характеристики методик кількісного визначення 

агомелатину в пробах печінки, крові та сечі методами УФ-спектрофотометрії 

та ГХ-МС, можна зробити висновок, що вони повністю відповідають 

вимогам національних та міжнародних регламентуючих документів, а також 

показують низьку варіабельність таких показників, як ефект матриці, 

міжсерійна правильність та збіжність, ступінь вивільнення. Запропоновані 

методи характеризуються простотою виконання, точністю та 

відтворюваністю і можуть бути застосовані при хіміко-токсикологічних 

дослідженнях міртазапіну та агомелатину. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

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 збіжність. 

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-
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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 75,3+0,66 % міртазапіну і 

70,5+0,61 % агомелатину з біологічного матеріалу (печінка). З крові 

виділяється 73,4+0,72 % міртазапіну і 76,1+0,34 % агомелатину. З сечі 

виділяється 91,4+0,55 % міртазапіну і 93,3+0,47 % агомелатину. 

8. Досліджено будову основних метаболітів міртазапіну та агомелатину, 

виділених із органів та біологічних рідин тварин методом хромато-мас-

спектрометрії. 

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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