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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Світова медична практика 

констатує, що близько 1 % населення планети страждає на шизофренію. До 50 % 
хворих на зазначену патологію зловживають психоактивними речовинами (ПАР), а 
ризик скоєння суїциду серед них досягає 10 %. 

В Україні показник захворюваності на розлади психіки та поведінки, включно з 
розладами психіки внаслідок вживання ПАР, у 2015 р. складав 458,8 випадків на 100 
тисяч населення. Аналіз структури захворюваності на розлади психіки та поведінки 
показав, що 3,47 % становлять показники групи шизофренії, шизотипових та 
маніакальних розладів. Лікування шизофренії антипсихотичними препаратами 
(нейролептиками) є тривалим. Класичні нейролептики, що призначаються для 
лікування шизофренії, викликають ряд побічних ефектів, особливо екстрапірамідні 
порушення. Тому в медичну практику широко впроваджуються нові атипові 
антипсихотичні лікарські засоби, до яких відносяться сертиндол і зипразидон. 

Сертиндол та зипразидон застосовуються для лікування шизофренії та інших 
психотичних розладів із вираженою продуктивною та негативною симптоматикою. 
За особливістю нейрохімічної дії – це збалансовані блокатори дофамінових і 
серотонінових рецепторів з помірним впливом на α1-норадренорецептори. 

Серед групи антипсихотичних препаратів сертиндол та зипразидон є одними з 
найбільш небезпечних, оскільки при передозуванні викликають пролонгацію 
інтервалу QT та потенційно фатальний злоякісний нейролептичний синдром. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що досліджувані препарати 
представляють інтерес в хіміко-токсикологічному відношенні. Відкритим 
залишається питання щодо розробки ефективних методів ізолювання сертиндолу та 
зипразидону із біологічного матеріалу. Відсутні дані про методи ідентифікації та 
кількісного визначення досліджуваних препаратів та їх метаболітів, придатних для 
цілей судово-хімічного аналізу. Необхідними є розробка простих і швидких методик 
підготовки зразків із біологічного матеріалу з метою ідентифікації та кількісного 
визначення сертиндолу, зипразидону та їх метаболітів із використанням сучасних 
фізико-хімічних методів аналізу: ГХ/МС, ВЕРХ/УФ, ВЕРХ/МС, УФ- та 
флуоресцентної спектрометрії. 

Тому, розробка ефективних методів ізолювання сертиндолу та зипразидону з 
біологічного матеріалу та діагностика отруєнь цими препаратами при проведенні 
токсикологічних досліджень є актуальною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертаційна робота виконана згідно з планами проблемної комісії «Фармація» 
МОЗ та НАМН України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 
(№ державної реєстрації 0111U010499, шифр теми ІН 10.06.0001.11 та 
№ 0116U004500, шифр теми IH 10.06.0001.16). 

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є розробка схеми 
хіміко-токсикологічного аналізу біологічного матеріалу при отруєнні сертиндолом 
та зипразидоном, що включає пошук ефективних і експресних методів ізолювання 
та очистки цих сполук, а також методик їх ідентифікації та кількісного визначення, 



2 

придатних для цілей судово-медичної і клінічної токсикології. Для досягнення цієї 
мети були поставлені такі завдання: 

- опрацювати результати інформаційно-патентного дослідження щодо 
властивостей і сучасних методів аналізу сертиндолу та зипразидону; 

- запропонувати чутливі та селективні реакції для ідентифікації сертиндолу і 
зипразидону, виділених з біологічного матеріалу; 

- вивчити хроматографічну поведінку досліджуваних препаратів в умовах 
загальної схеми ТШХ-скринінгу органічних отрут та запропонувати склад 
систем розчинників для виявлення сертиндолу і зипразидону в присутності 
метаболітів; 

- запропонувати придатні для цілей хіміко-токсикологічного аналізу фізико-
хімічні методи виявлення та кількісного визначення сертиндолу та 
зипразидону методами УФ- та флуоресцентної спектрометрії, ГХ/МС, 
ВЕРХ/УФ та ВЕРХ/МС; 

- опрацювати ефективні та надійні методики очищення сертиндолу і 
зипразидону від домішок співекстрактивних речовин, що містяться у витяжках 
з біологічного матеріалу з використанням рідинної та твердофазної екстракції; 

- розробити ефективні та експресні методики ізолювання сертиндолу і 
зипразидону із біологічних рідин та тканин; 

- провести валідаційну оцінку методик кількісного визначення досліджуваних 
препаратів в біологічних пробах; 

- провести ідентифікацію основних метаболітів сертиндолу та зипразидону, 
застосовуючи метод хромато-мас-спектрометрії; 

- вивчити розподіл препаратів в органах отруєних тварин; 
- на підставі виконаних досліджень запропонувати методики токсикологічного 

дослідження для встановлення факту отруєння сертиндолом і зипразидоном 
при проведенні судово-хімічного аналізу. 
Об’єкт дослідження: антипсихотичні препарати другого покоління сертиндол 

та зипразидон. 
Предмет дослідження: хіміко-токсикологічний аналіз сертиндолу та 

зипразидону. 
Методи дослідження. Для ідентифікації сертиндолу і зипразидону у витяжках 

із біологічного матеріалу використовували хромогенні та осадові реакції, методи 
ТШХ, ГХ/МС, ВЕРХ/УФ та ВЕРХ/МС, УФ- та флуоресцентної спектрофотометрії. 
Кількісне визначення проводили методами УФ- та флуоресцентної спектрометрії, 
ГХ/МС та ВЕРХ. Ізолювання сертиндолу та зипразидону із біологічного матеріалу 
проводили загальноприйнятими методами Стаса-Отто, О. О. Васильєвої, 
В. П. Крамаренка та із використанням суміші ацетонітрилу з перхлоратною 
кислотою. Для очищення виділених із біологічного матеріалу сертиндолу та 
зипразидону від супутніх домішок використано методи настоювання, осадження, 
випаровування, центрифугування, екстракції, сорбції на трьох типах сорбентів. Для 
вивчення продуктів метаболізму сертиндолу та зипразидону застосовано методи 
хроматографії, УФ-спектрофотометрії та мас-спектроскопії. Достовірність 
результатів експериментальних досліджень підтверджено статистичними методами. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна полягає у тому, 
що вперше проведено системне хіміко-токсикологічне дослідження, яке стосується 
розробки індивідуальних методик ізолювання сертиндолу та зипразидону з 
біологічного матеріалу, експрес-методів їх виявлення та кількісного визначення в 
біологічних об’єктах. 

Для виявлення сертиндолу, зипразидону та їх метаболітів в пробах 
біологічного матеріалу запропоновано чутливі осадові та хромогенні реакції; 
розроблено склад оптимальних систем розчинників для виявлення методом ТШХ; 
вперше опрацьовано умови виявлення сертиндолу в біологічних пробах методом 
ГХ/МС, підібрано оптимальні умови виявлення сертиндолу та зипразидону 
методами УФ-спектрофотометрії, флуориметрії та ВЕРХ, які дозволяють виявляти 
ці сполуки у суміші з метаболітами; методом хромато-мас-спектрометрії 
встановлено будову основних структурних метаболітів сертиндолу і зипразидону та 
вивчено характер їх УФ-спектрів. 

Для кількісного визначення сертиндолу і зипразидону розроблено та 
валідовано методики УФ- і флуоресцентної спектрометрії, ГХ/МС, ВЕРХ/УФ і 
ВЕРХ/МС. Вперше вивчено залежність ступеня екстракції досліджуваних сполук від 
природи органічного розчинника в межах рН максимуму екстракції та вплив рН 
проби, природи елюенту і способу кондиціонування сорбенту на екстракцію 
досліджуваних сполук твердою фазою із біологічних рідин та органічних витяжок; 
запропоновано нові ефективні методики ізолювання досліджуваних сполук із 
біологічного матеріалу; вперше вивчено розподіл сертиндолу і зипразидону в 
органах отруєних тварин, а також динаміку між кількісним вмістом нативних 
речовин і їх метаболітів у біологічних органах, що дозволяє вибрати оптимальні 
об’єкти для проведення хіміко-токсикологічного аналізу. 

Наукову новизну одержаних результатів підтверджено виданням 
інформаційного листа про нововведення в сфері охорони здоров’я №269-2017 
(2017 р.) «Методика дослідження плазми крові на вміст діючої речовини сертиндолу 
методами газової та високоефективної рідинної хроматографії». 

Практичне значення отриманих результатів. Проведено комплексне хіміко-
токсикологічне дослідження біологічного матеріалу на вміст сертиндолу, 
зипразидону та їх метаболітів. Результати хіміко-токсикологічних досліджень щодо 
виявлення та кількісного визначення сертиндолу і зипразидону, виділених з 
біологічного матеріалу, рекомендовано застосовувати у практичній роботі 
токсикологічних відділень бюро судово-медичної експертизи для вирішення питань 
про отруєння даними препаратами, а в клінічних лабораторіях – з метою визначення 
їх в біологічних рідинах, а також у фармацевтичному аналізі. 

За результатами проведених досліджень підготовлено та видано 
інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №269-2017. 

Результати, отримані при виконанні дисертаційної роботи, впроваджено в 
практичну діяльність відділень Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ 
України, Львівського та Одеського обласних бюро судово-медичної експертизи 
(акти впровадження від 5.02.2018, 20.02.2018, 5.03.2018), а також в навчальний 
процес та наукові дослідження профільних кафедр Одеського національного 
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медичного університету, Запорізького державного медичного університету, 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Харківської 
медичної академії післядипломної освіти, Івано-Франківського національного 
медичного університету, Національного фармацевтичного університету, 
Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського (акти 
впровадження від 30.01.2018, 13.02.2018, 15.02.2018, 17.02.2018, 18.02.2018, 
19.02.2018, 22.02.2018, 16.03.2018, 23.03.2018). 

Особистий внесок здобувача. Разом з науковим керівником сформована мета 
і завдання наукових досліджень та визначено способи їх реалізації. Дисертантом 
особисто здійснено патентно-інформаційний пошук та систематизовано одержані 
результати. 

Виконано весь обсяг експериментальної частини роботи. Проаналізовано, 
узагальнено та здійснено статистичну обробку результатів експериментальних 
досліджень. Проведено валідацію отриманих результатів, сформовано висновки та 
перспективи. Запропоновано схему хіміко-токсикологічного аналізу біологічного 
матеріалу на наявність сертиндолу та зипразидону. 

Результати експериментальних досліджень висвітлено у наукових працях, 
опублікованих у співавторстві з науковим керівником та співробітниками науково-
дослідних установ, на базі яких проводились деякі експериментальні дослідження 
методами флуоресцентної спектрометрії, газової та високоефективної рідинної 
хроматографії. 

Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 
викладено та обговорено на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
молодих вчених та студентів «Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони 
здоров’я» (Запоріжжя, 2015), II та III науково-практичних конференціях з 
міжнародною участю «Природничі читання» (Чернівці, 2015, 2016), The 6th 
International Pharmaceutical Conference «Science and practice» (Kaunas, 2015), II 
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Аналітична хімія у 
фармації» (Харків, 2016), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 
вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації 
– 2016» (Запоріжжя, 2016), VIII Національному з’їзді фармацевтів України 
«Фармація XXI століття: тенденції та перспективи» (Харків, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей (4 – у фахових 
виданнях України, 1 – в журналі, що входить до наукометричної бази Scopus), 7 тез 
доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях, а також інформаційний 
лист про нововведення в системі охорони здоров’я. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із анотації, 
вступу, огляду літератури, 5 розділів власних експериментальних досліджень, 
загальних висновків, списку використаних джерел та 6 додатків (22 с.). Загальний 
обсяг дисертації становить 249 сторінок. Робота ілюстрована 63 таблицями та 42 
рисунками. Список використаних джерел нараховує 215 найменувань, з них 
кирилицею – 41 та латиницею – 174. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Розділ 1. Фізико-хімічні, фармакологічні і токсичні властивості 
сертиндолу та зипразидону (огляд літератури). Сертиндол та зипразидон – 
представники атипових антипсихотичних препаратів, що застосовуються в медичній 
практиці для лікування шизофренії. Сертиндол належить до похідних індолу, за 
хімічною структурою – це 1-[2-[4-[5-[хлоро-1-(4-флуорофеніл)індол-3-іл]піперидин-
1-іл]етил]імідазолідинон-2-он. Зипразидон відноситься до похідних піперазину, у 
хімічному відношенні – це (5-[2-[4-(1,2-бензізотіазол-3-іл)-1-піперазиніл]етил]-6-
хлоро-1,3-дигідро-2H-індол-2-он. 

В даному розділі описано основні фізико-хімічні та фармакологічні 
властивості сертиндолу та зипразидону, розглянуто особливості їх фармакокінетики 
та фармакодинаміки. Вивчено спектр побічних реакцій, викликаних досліджуваними 
препаратами і факторів, що зумовлюють пролонгацію інтервалу QT при терапії чи 
передозуванні сертиндолом та зипразидоном, чим зумовлені випадки летальних 
отруєнь та суїциду. За результатами аналізу літературних джерел обґрунтовано 
доцільність досліджень, присвячених розробці методик ізолювання, ідентифікації та 
кількісного визначення сертиндолу, зипразидону і їх метаболітів в біологічному 
матеріалі, на основі чого зроблено висновок про актуальність розробки методів 
системного хіміко-токсикологічного аналізу цих лікарських засобів. 

Розділ 2. Методи ідентифікації та кількісного визначення сертиндолу і 
зипразидону. З метою розробки методик скринінгу сертиндолу та зипразидону в 
судово-хімічній практиці вивчено їх взаємодію з реагентами, які застосовуються для 
виявлення органічних сполук, що містять гетероатоми нітрогену, сульфуру та 
ароматичні конденсовані цикли. Встановлено, що обидва препарати осаджуються 
реактивами Бушарда, Драгендорфа, Ерліха, Манделіна, хлор-цинк-йодом та 
окислюються концентрованими кислотами (нітратною, сульфатною). Сертиндол, на 
відміну від зипразидону, реагує з реактивами Маркі, Лібермана та розчином 
нінгідрину при нагріванні. Зипразидон реагує з реактивом ФПН, розчином калію 
гексаціаноферату (III) та кремній-молібденовою кислотою. 

Вивчено залежність значень Rf сертиндолу та зипразидону на пластинках 
Sorbfil та Merck від складу 7 систем розчинників, які рекомендовані Міжнародною 
асоціацією судових токсикологів (TIAFT) для попереднього скринінгу. Встановлені 
межі їх виявлення на хроматографічних пластинках з використанням реактивів 
Бушарда, Манделіна, Маркі, Драгендорфа (в модифікації за Муньє), 
хлор-цинк-йодом та 50 % спиртовим розчином сульфатної кислоти. 

Опрацьовано склад підтверджуючих специфічних систем розчинників, в яких 
спостерігається найкраще розділення досліджуваних препаратів з основними 
структурними метаболітами: етилацетат - хлороформ - 25 % аміак (10:14:1), толуен - 
1,4-діоксан-ДМФА (10:38:2), ацетон - гексан - діетиламін (30:19:1), ацетон - 
хлороформ - діетиламін (5:6:1). 

Вивчено характер УФ-спектрів сертиндолу та зипразидону в розчинниках з 
різною полярністю, встановлено довжини хвиль максимумів поглинання (рис. 1). 

Для кількісного визначення сертиндолу та зипразидону методом 
УФ-спектрофотометрії розраховані їх питомі та молярні показники поглинання в 
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етанольних розчинах: при 258 нм для сертиндолу %1
1смA  = 446,  = 19666; при 208 нм 

для зипразидону %1
1смA  = 576,  = 23773. Встановлено, що поглинання сертиндолу 

підпорядковується закону Бугера-Ламберта-Бера в діапазоні концентрацій від 
2 мкг/мл до 24 мкг/мл, а зипразидону – 2 мкг/мл - 20 мкг/мл. Відносна похибка 
визначення сертиндолу методом УФ-спектрофотометрії становить 0,78 %, а 
зипразидону – 0,38 %. 

 

     
 

Рис. 1 УФ-спектри поглинання сертиндолу (А) та зипразидону (В) у 0,1 М HCl (1), 
96 % етанолі (2), хлороформі (3) та 0,1 М NaOH (4) 

 

Оскільки досліджувані сполуки характеризуються значною природньою 
флуоресценцією, вивчено залежність інтенсивності випромінювання сертиндолу та 
зипразидону від природи розчинника (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Вплив природи розчинника на інтенсивність флуоресценції розчинів 
сертиндолу та зипразидону (концентрація 10 мкг/мл, Ч=1,0) 

 

Встановлено, що інтенсивність флуоресценції сертиндолу та зипразидону є 
найвищою в ізопропанолі та 96 % етанолі. Спектр флуоресценції зипразидону в 96 % 
етанолі характеризується максимумом збудження (λex) при 320 нм та максимумом 
випромінювання (λеm) при 400 нм. Спектр флуоресценції сертиндолу в 96 % етанолі 
характеризується максимумом випромінювання при λеm = 345 нм (λex = 310 нм). Межа 
виявлення сертиндолу в етанольних розчинах становить 4 нг/мл, а зипразидону – 
50 нг/мл. Статистичні параметри кількісного визначення сертиндолу та зипразидону 
методом флуориметрії представлено в таблиці 1. 

А В 
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Таблиця 1 
Статистичні параметри кількісного визначення сертиндолу та зипразидону 

методом флуориметрії (n = 5, P = 95 %) 
Препарат,  
ex/em, нм 

Інтервал 
лінійності, 
мкг/мл 

Коефіцієнти рівняння 
прямих 

Довірчі інтервали 
коефіцієнтів 

Коефіцієнт 
кореляції (R) 

a b Δa Δb 
Сертиндол,  

310 нм/345 нм 
0,01-1,0 277,620 +3,027 19,502 9,800 0,9998 
1,0-30,0 5,064 +27,869 0,048 0,878 0,9997 

Зипразидон 
320 нм/400 нм 

0,2-0,8 128,097 -5,648 6,482 3,519 0,9996 
0,8-30,0 2,716 +4,787 0,074 1,413 0,9995 

Результати флуориметричного визначення сертиндолу та зипразидону є 
статистично достовірними. Відносна похибка визначення сертиндолу методом 
флуориметрії не перевищує 0,86 %, а зипразидону – 1,83 %. 

Вперше розроблено умови ідентифікації та кількісного визначення сертиндолу 
методом ГХ/МС без дериватизації препарату. Вивчено вплив режиму програмування 
температури колонки на показники ефективності хроматографічної системи (N, ВЕТТ, 
фактор асиметрії). Встановлено, що найвища ефективність хроматографічної системи 
досягається при наступних умовах програмування температури колонки: початкова 
температура колонки 50 °С (30 с), наступне підвищення температури із швидкістю 
25 С/хв до 150 С, подальше підвищення температури становило 10 С/хв до 
досягнення 320 С. Ізотермічний режим при 320 С (30 хв). Температура інжектора 
270 С. Колонка – RTX-5 (30 м × 0,25 м, 0,25 мкм). Експериментальні дослідження 
проводили з використанням газового хроматографа Agilent 6890N (мас-детектор серії 
5978 BMSD Agilent). Газ-носій – гелій (3 мл/хв), об’єм введеної проби – 5 мкл. 

Ідентифікацію сертиндолу на хроматограмах проводили за часом утримування 
(tR = 27,79±0,05 хв) та мас-спектром, який характеризується сигналами при 341, 343, 344, 
70, 115, 357, 405, 440, 441, 298, 99 m/z (рис. 3). Базовим іоном для виявлення сертиндолу 
при ГХ/МС аналізі є 341 m/z, а підтверджуючим (молекулярним) – 440, 441 m/z. 

 

 
Рис. 3 Мас-спектр сертиндолу (метод ГХ/МС) 

Межа виявлення сертиндолу методом ГХ/МС відповідає 125 нг препарату, а 
межа кількісного визначення – 250 нг в 5 мкл проби. 

В межах концентрацій 50-200 мкг/мл градуювальний графік для кількісного 
визначення сертиндолу методом ГХ/МС описується лінійною залежністю 
Y = 3,33·104·X – 1,35·106, де Y – площа піку, а X – концентрація сертиндолу, мкг/мл. 
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Відносна похибка кількісного визначення сертиндолу у розчинах методом ГХ/МС 
становить 1,19 %. 

Розроблено умови аналізу сертиндолу і зипразидону методом ВЕРХ на 
колонках Luna® C18 (250 мм×4,6 см, 5 мкм) та Zorbax SB-C18 (50 мм x 2,1 мм, 
1,8 мкм). Рухома фаза підбиралась відповідно до характеристик стаціонарної фази та 
властивостей досліджуваних препаратів.  

Склад рухомої фази для колонки Luna® C18: ацетонітрил - 0,5 % триетиламін 
(30 : 70), рН 3,0. Об’єм введеної проби – 10 мкл. Детектування здійснювали 
світлодіодним УФ-детектором при 210 нм (зипразидон, tR = 9,6 ± 0,1 хв) та 257 нм 
(сертиндол, tR = 10,9 ± 0,1 хв). Межа виявлення сертиндолу на цій колонці становить 
0,05 мкг/мл, а зипразидону – 0,1 мкг/мл.  

Склад рухомої фази для колонки Zorbax SB-C18: вода – 0,1 % форміатна кислота 
(елюент А) та ацетонітрил – 0,1 % форміатна кислота (елюент В). Режим подачі 
рухомої фази - бінарний градієнт, який лінійно програмували (з моменту старту по 
10 хв – розчинники А і В подавали у співвідношенні 95:5; з 10 хв по 15 хв – 0:100; 
15 хв. – 100 % В). Детектування проводили діодно-матричним детектором (DAD) при 
210 нм для зипразидону (tR = 12,66 ± 0,02 хв) та 254 нм для сертиндолу 
(tR = 6,980 ± 0,03 хв), а також мас-детектором. Межа виявлення сертиндолу на колонці 
Zorbax SB-C18 складає 0,025 мкг/мл (DAD) та 0,01 мкг/мл (MS). Межа виявлення 
зипразидону з цими детекторами відповідно становить 0,5 мкг/мл та 0,03 мкг/мл.  

Фрагменти хроматограм стандартних розчинів сертиндолу та зипразидону 
представлено на рис. 4, а їх мас-спектри – на рис. 5. 

 

  
 

Рис. 4 Хроматограми стандартних розчинів сертиндолу та зипразидону:  
А – колонка Luna® C18, B – колонка Zorbax SB-C18 

 
 

 
 

Рис. 5 Мас-спектр сертиндолу (А) та зипразидону (В) 

Для кількісного визначення сертиндолу та зипразидону методом ВЕРХ встановлені 
межі концентрацій, в яких градуювальні графіки описуються лінійною залежністю 
(таблиця 2). Відносна похибка кількісного визначення сертиндолу становить 0,16 %, а 
зипразидону – 0,14 % (на колонці Luna® C18). На колонці Zorbax SB-C18 відносна 
похибка кількісного визначення сертиндолу складає 0,12 %, а зипразидону – 0,10 %. 

А В

А В
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Таблиця 2 
Статистичні параметри визначення сертиндолу та зипразидону методом ВЕРХ 

(n = 7, P = 95 %) 
Колонка, спосіб 
детектування 

Інтервал 
лінійності, 
мкг/мл 

Коефіцієнти 
Довірчі інтервали 

коефіцієнтів 
Коефіцієнт 
кореляції (r2)

 a b Δa Δb 
Сертиндол 

Luna® C18, DAD 0,1-30,0 0,0988 +0,0348 0,017 0,001 0,9999 
Zorbax SB-C18, MS 0,05-30,0 3,735·105 -5,646·105 670,568 956,844 0,9999 

Зипразидон 
Luna® C18, DAD 0,2-30,0 0,2509 -0,0185 0,035 0,002 0,9999 

Zorbax SB-C18, MS 0,1-30 0,212·105 +22,005·105 67,076 516,903 0,9999 

 

На основі розрахунку хроматографічних параметрів зроблено висновок, що 
колонка Zorbax SB-C18 є значно ефективнішою та селективнішою. За рахунок 
високих коефіцієнтів розділення, характерних параметрів утримування та 
застосування різних способів детектування метод ВЕРХ дозволяє однозначно 
ідентифікувати і кількісно визначити досліджувані препарати в присутності 
домішок і продуктів розпаду біологічного матеріалу.  

Методики кількісного визначення сертиндолу та зипразидону у розчинах 
методами УФ-спектрофотометрії, флуориметрії, ГХ/МС та ВЕРХ валідовано за 
показниками лінійності, правильності, прецизійності та внутрішньолабораторної 
точності, на основі чого зроблено висновок про можливість використання цих 
методів для кількісного визначення даних сполук в біологічних пробах. 

Розділ 3. Екстракція сертиндолу та зипразидону з водних розчинів. 
Розроблено умови концентрування сертиндолу та зипразидону методами рідинної і 
твердофазної екстракції. На основі розрахунку коефіцієнтів розподілу 
досліджуваних сполук у системі октанол-вода (Log Pокт/вода) встановлено, що при рН 
8-13 (для сертиндолу) та рН 7-11 (для зипразидону) спостерігається максимум їх 
екстракції. В цих інтервалах значень рН досліджено залежність ступеня екстракції 
сертиндолу та зипразидону хлороформом, 1,2-дихлоретаном і гексаном.  

Оскільки сертиндол є неполярною ліпофільною сполукою, найкращим 
розчинником для його екстракції є 1,2-дихлоретан, яким при рН 10,0-11,0 екстрагується 
до 93 % цього препарату. Оптимальним розчинником для екстракції зипразидону є 
хлороформ, при рН 10-11 цим розчинником екстрагується до 97,5 % препарату. 

Вивчено ефективність твердофазної екстракції (ТФЕ) сертиндолу та 
зипразидону з водних розчинів трьома сорбентами. При проведенні досліджень 
використано 2 види промислових картриджів із силікагелем, поверхня яких 
модифікована гексадецильними групами (Oasis HLB, Waters) та стирен-
дивінілбензеном (Strata-X, Phenomenex). Вивчено ефективність твердофазної 
екстракції сертиндолу та зипразидону на сорбенті Chezasorb AW-HMDS, поверхня 
якого модифікована гексаметилдисилазаном та 15 % апіезону. Для даного сорбенту 
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опрацьовано умови сорбції та десорбції сертиндолу та зипразидону, вивчено 
залежність складу та рН елюенту на повноту десорбції. 

Встановлено, що на картриджах Strata-X та Oasis HLB з розчинів ізолюється 
до 97-98 % сертиндолу та зипразидону, до 79 % сертиндолу та зипразидону можна 
вилучити з водних розчинів при рН 10-10,5 сорбентом Chezasorb AW-HMDS. 

На рис. 6 представлена порівняльна оцінка ефективності вилучення сертиндолу 
та зипразидону методами рідинної та твердофазної екстракцій з водних розчинів. 

 

 

Рис. 6  Ефективність екстракції сертиндолу і зипразидону із водних розчинів 
 

Отримані результати використано для екстракційного концентрування 
досліджуваних сполук із витяжок біологічного матеріалу та для виділення 
досліджуваних препаратів із біологічних рідин – плазми, крові та сечі. 

Розділ 4. Методи виділення сертиндолу та зипразидону з біологічного 
матеріалу. При розробці методик виділення використовували модельні суміші 
препаратів із біологічними рідинами та трупними органами. Трупні органи (печінку) 
отримували у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи, кров та 
плазму – у Львівському обласному центрі служби крові. Кожний зразок біологічного 
матеріалу перевірявся на відсутність лікарських препаратів. 

Вивчено залежність результатів виділення сертиндолу та зипразидону із 
біологічного матеріалу методиками, які застосовуються у вітчизняних 
токсикологічних відділеннях бюро судово-медичних експертиз: Стаса-Отто, 
Васильєвої О. О., Крамаренка В. П. Кількість сертиндолу та зипразидону в 
отриманих пробах визначали методом флуориметрії. 

Встановлено, що етиловим спиртом, підкисленим оксалатною кислотою, 
виділяється до 36-39 % сертиндолу та зипразидону. Водою, підкисленою 
сульфатною кислотою, можна виділити 33-35 % сертиндолу та 41-43 % зипразидону. 
Водою, підкисленою оксалатною кислотою, відповідно ізолюється 30-32 % 
сертиндолу і 34-36 % зипразидону. 

Враховуючи недостатню ефективність цих методик, розроблено оптимальні 
умови виділення досліджуваних сполук із біологічних тканин. Схема виділення 
включала настоювання біологічного матеріалу з сумішшю ацетонітрил-70 % 
перхлоратна кислота (1:1) з подальшою екстракційною очисткою отриманих витягів. 
Екстрагували сертиндол 1,2-дихлоретаном при рН 11, а зипразидон – хлороформом 
при рН 10. Очищення та концентрування виділених препаратів проводили на 
картриджах Strata-X. Кількість сертиндолу та зипразидону в пробах визначено 
методами флуориметрії та ВЕРХ. Цією методикою виділяється до 74 % зипразидону 
та 63 % сертиндолу із модельних проб печінки.  
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Виділення сертиндолу та зипразидону з плазми проведено методом ТФЕ. 
Порівняльна оцінка ефективності ізолювання сертиндолу та зипразидону з плазми 
різними сорбентами наведено на рис. 7. 

57% 68%88% 89%95% 96%
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Сертиндол Зипразидон

Chezasorb AW-HMDS 

Oasis HLB

Strata-X

Рис. 7 Ефективність виділення сертиндолу та зипразидону із плазми 

Опрацьовано методику ізолювання сертиндолу та зипразидону з цільної крові. 
Для руйнування зв’язків білок-препарат кров обробляли 20 % розчином оксалатної 
кислоти, осад відокремлювали центрифугуванням та екстрагували сертиндол і 
зипразидон органічними розчинниками. Екстракти очищали на картриджах Strata-X. 
Кількості ізольованих препаратів визначали методами флуориметрії, ВЕРХ/УФ та 
ВЕРХ/МС. Встановлено, що незалежно від методу кількісного визначення, із 
використанням двохстадійного концентрування із крові ізолюється 84-85 % 
сертиндолу та 77-78 % зипразидону. 

При ізолюванні сертиндолу та зипразидону із сечі вивчена залежність 
результатів виділення від способу концентрування. Із сечі шляхом екстракції 
органічними розчинниками ізолюється до 85 % сертиндолу та до 95 % зипразидону. 
ТФЕ досліджуваних сполук із модельних проб сечі проводили після осадження 
сечової кислоти 20 % розчином кальцію хлориду на картриджах Strata-X, Oasis HLB 
та Chezasorb AW-HMDS.  

Результати залежності ступеня ізолювання сертиндолу та зипразидону з сечі 
від способу екстракції представлено на рис. 8. 
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Рис. 8 Ефективність виділення сертиндолу та зипразидону із сечі 

Отримані дані свідчать, що найвищі результати ізолювання сертиндолу та 
зипразидону із плазми та сечі досягнуто на картриджах Strata-X, де ступінь 
вивільнення сертиндолу становить 94 % - 95 % та зипразидону близько 95 % - 96 %. 

Розділ 5. Виявлення та визначення сертиндолу і зипразидону в 
присутності метаболітів в органах та біологічних рідинах тварин. Розроблені 
методики виділення використано для ння розподілу сертиндолу і зипразидону в 
органах та біологічних рідинах щурів, які отримували препарати в токсичних дозах. 
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Виділення сертиндолу і зипразидону із внутрішніх органів щурів, сироватки, 
форменних елементів крові та сечі проводили згідно розроблених методик. 

Для скринінгу сертиндолу і зипразидону в пробах біологічного матеріалу, 
застосовували реакції ідентифікації та метод ТШХ. При обробці проявниками на 
хроматографічних пластинках виявляли плями досліджуваних препаратів та їх 
основних метаболітів. При цьому кількість метаболітів, виявлених методом ТШХ в 
індивідуальних системах розчинників, відповідала кількості метаболітів, виявлених 
методом ВЕРХ/МС. 

Для ідентифікації сертиндолу, зипразидону та їх метаболітів методами УФ- та 
флуоресцентної спектрометрії із зон сорбенту, що відповідали цим речовинам при 
розділенні методом ТШХ, елюювали дані сполуки хлороформом. Елюати фільтрували 
через мембранні фільтри типу PTFE та випаровували досуха в потоці азоту. Залишки 
розчиняли в 96 % етанолі і знімали УФ-спектри поглинання (рис. 9) та флуоресценції.  

 

    
 

Рис. 9 УФ-спектри метаболітів сертиндолу (I) та зипразидону (II) 

Встановлено, що УФ-спектри метаболітів сертиндолу ідентичні УФ-спектру 
чистого препарату. Максимуми поглинання метаболітів сертиндолу знаходились 
при довжинах хвиль max1 = 223-226 нм, max2 = 256-257 нм та  max3 = 299-301 нм. 

УФ-спектри метаболітів зипразидону характеризуються двома смугами 
поглинання та плечем. Причому довжини хвиль, при яких спостерігається плече 
( = 246-251 нм) та друга смуга поглинання (max2 = 315-316 нм) відповідали УФ-
спектру зипразидону. Максимум першої смуги поглинання дигідрозипразидону 
знаходиться при довжинах хвиль  210-211 нм, а інших метаболітів max1  має місце 
при 221-222 нм.  

При дослідженні проб із органів тварин спектри флуоресценції сертиндолу та 
зипразидону у суміші з метаболітами мали такі ж ex/em, як і чисті сполуки. 

В організмі щурів методом ГХ/МС сертиндол було виявлено у тих зразках 
біологічного матеріалу де, вміст його був найвищим: печінка, легені, шлунково-
кишковий тракт (ШКТ) із вмістом, кров. 

При дослідженні витяжок із органів і біологічних рідин щурів методом ВЕРХ, 
на хроматограмах поряд із досліджуваними речовинами виписувались і піки 
метаболітів сертиндолу та зипразидону. Хроматограми сертиндолу у суміші з 
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метаболітами представлено на рис. 10 та 11, а мас-спектри виявлених метаболітів 
наведено на рис. 12. 

 

Рис. 10 Хроматограма сертиндолу у суміші з метаболітами,  
виділених із сечі щурів (колонка Zorbax SB-C18) 

 

Рис. 11 Хроматограма сертиндолу у суміші з метаболітами,  
виділених із сечі щурів (колонка Luna® C18) 

 

    

      

 
 

Рис. 12 Мас-спектри метаболітів сертиндолу: гідроксисертиндол (I), 
оксосертиндол (II), 4,5 дигідроксисертиндол (III), гідрований сертиндол (IV),  

N-ацетилсертиндол (V) 
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Хроматограми зипразидону у суміші з метаболітами, які виділяються з сечею, 
наведено на рис. 13 та 14, а мас-спектри його метаболітів – на рис. 15. 

 

Рис. 13 Хроматограма зипразидону у суміші з метаболітами,  
виділених із сечі щурів (колонка Zorbax SB-C18) 

 

Рис. 14 Хроматограма зипразидону у суміші з метаболітами,  
виділених із сечі щурів (колонка Luna® C18) 

 

 

Рис. 15 Мас-спектри метаболітів зипразидону: дигідрозипразидон (I), 
S-метилдигідрозипразидон (II), N-оксид зипразидону (III),  

продукти S-окиснення зипразидону (IV) 

На колонці Luna® C18 ідентифікували сертиндол, зипразидон та їх метаболіти 
за їх УФ-спектрами, а на колонці Zorbax SB-C18 – за мас-спектрами. Встановлено, 
що сертиндол та метаболіти – оксосертиндол, гідроксисертиндол і гідрований 
сертиндол виявляються в усіх органах та біологічних рідинах, взятих на 
дослідження, N-ацетильований сертиндол виявлено в легенях, печінці та 

I I

IV III
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кишківнику; 4,5-дигідроксисертиндол – в крові та легенях. Основним метаболітом, 
який було визначено у найбільшій кількості, є гідроксисертиндол. 

Зипразидон і його метаболіти – N-оксид зипразидону та продукти S-окиснення 
зипразидону (зипразидону сульфоксид, дигідрозипразидону сульфоксид, 
бензізотіазолпіперазину сульфоксид та бензізотіазолпіперазину сульфон) виявлено в 
усіх органах та біологічних рідинах щурів. Дигідрозипразидон виявлено в пробах 
печінки, кишківника, крові та сечі, а S-метилдигідрозипразидон – в сечі, плазмі, 
печінці, кишківнику та мозку. Для зипразидону основним переважаючим 
метаболітом є S-метилдигідрозипразидон, який у високих кількостях міститься у 
кишківнику, мозку та печінці. 

Досліджувані препарати та їх метаболіти за своєю природою є гідрофобними 
сполуками, тому вони секретуються головним чином у кишківник і виводяться з 
калом та сечею.  

Встановлено, що найвищий вміст сертиндолу спостерігається в шлунково-
кишковому тракті (до 22 %), легенях (до 35 %) та печінці (до 37 %). Найвищі 
кількості зипразидону знайдено у шлунково-кишковому тракті (до 51 %), сечі (до 
31 %) та крові (до 8 %). Динаміку розподілу сертиндолу та зипразидону в органах та 
біологічних рідинах щурів представлено на рис. 16. 
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Рис. 16 Розподіл сертиндолу (A) та зипразидону (B) 
у біологічному матеріалі тварин 

На рис. 17 представлено кількісні співвідношення між вмістом сертиндолу, 
зипразидону та їх метаболітами в тканинах та біологічних рідинах щурів. 
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Рис. 17 Співвідношення між вмістом сертиндолу і зипразидону та їх 

метаболітами в органах та біологічних рідинах щурів 
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Встановлено, що зипразидон в організмі піддається інтенсивному метаболізму 
Високий рівень концентрації метаболітів зипразидону спостерігався в шлунково-
кишковому тракті (до 86 %) і в крові та сечі (до 79-83 %). 

Найвищий рівень концентрації метаболітів сертиндолу спостерігається у 
сечі (до 72 %) та мозку (до 58 %). Нижчий рівень концентрації метаболітів є в 
крові (до 34 %), а в ШКТ, печінці та легенях у вищих концентраціях є сертиндол 
(до 79-86 %). 

Розділ 6. Валідація методик кількісного визначення сертиндолу та 
зипразидону в біологічних об’єктах методами флуориметрії та ВЕРХ/МС. 
Експериментальне підтвердження придатності методів флуориметрії та ВЕРХ/МС 
для кількісного визначення сертиндолу та зипразидону в біологічних об’єктах (кров, 
сеча, печінка) проводили, визначаючи валідаційні характеристики, які стосуються 
біоаналітичних методик аналізу. 

Селективність зазначених методик підтверджували, досліджуючи 
контрольні зразки біологічного матеріалу (крові, сечі та печінки) та зразки 
відповідного біологічного матеріалу, в який вносили досліджувані препарати, в 
дозах, що відповідали нижній межі їх кількісного визначення методами 
флуориметрії та ВЕРХ/МС. Встановлено, що в місцях елюювання сертиндолу та 
зипразидону на хроматограмах відсутні піки ендогенних сполук, а спектри 
флуоресценції при ex/em для кожного препарату характеризувались незначною 
інтенсивністю (до 5 мм). 

Вивчено вплив матричних ефектів на результати визначення кількісного 
вмісту сертиндолу та зипразидону в пробах печінки, крові та сечі. Встановлено, що 
ступінь матричних ефектів в меншій мірі впливає на аналіз методом ВЕРХ – до 3 % 
(для біологічних рідин) та до 7 % (для біологічних тканин). Ефективність виділення 
сертиндолу із крові, сечі та печінки відповідно становила 84,7±0,6 %, 93,6±0,3 % та 
63,0±1,0 %; а ефективність виділення зипразидону із цих біологічних проб складала 
78,6±1,0 %, 94,5±0,5 % та 72,8±0,7 %, відповідно. 

Підтвердження відповідності між істинними значеннями та значеннями, 
одержаними за валідованими методиками, доведено на різних пробах того самого 
біологічного зразка на рівнях збіжності та внутрішньолабораторної прецизійності. 
Для характеристики прецизійності розраховано стандартне відхилення та відносне 
стандартне відхилення для кожної серії вимірювань. Узагальнені результати з 
визначення правильності та прецизійності методик представлено в таблиці 3. 

Лінійність методик підтверджували, використовуючи модельні суміші 
печінки та сечі, які містили по 200 нг, 500 нг, 3000 нг та 5000 нг досліджуваних 
сполук в перерахунку на 1 г чи 1 мл. Модельні проби крові містили в 1 мл по 150 
нг, 500 нг, 3000 нг та 5000 нг сертиндолу і по 200 нг, 500 нг, 3000 нг та 5000 нг 
зипразидону. 

Градуювальні графіки залежності визначення концентрації сертиндолу та 
зипразидону в пробах крові, сечі та печінки методами флуориметрії та ВЕРХ/МС 
наведені на рис. 18 та рис. 19. 
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Таблиця 3 

Результати визначення правильності та прецизійності визначення сертиндолу 
та зипразидону в біологічному матеріалі 

Препарат 

Зразок біологічного 
матеріалу,  

вміст препарату, 
мкг/г (мкг/мл)  

Збіжність, RSD, % 
Прецизійність, 

RSD, % 
Точність, RE % 

Метод 
флуори-
метрії 

Метод 
ВЕРХ/
МС 

Метод 
флуори-
метрії 

Метод 
ВЕРХ/
МС 

Метод 
флуори-
метрії 

Метод 
ВЕРХ/
МС 

Сертиндол 

Печінка 
0,2 
1,0 
5,0 

3,250 
2,750 
1,990 

2,101 
1,560 
1,121 

5,560 
4,950 
4,350 

3,15 
2,94 
2,33 

-0,87 
-0,73 
-0,31 

-0,52 
-0,65 
-0,28 

Кров 
0,2 
1,0 
5,0 

1,980 
1,300 
0,990 

0,980 
0,850 
0,540 

3,560 
2,930 
1,250 

1,93 
1,43 
0,87 

0,78 
0,30 
0,10 

0,55 
0,26 
0,07 

Сеча 
0,2 
1,0 
5,0 

1,020 
0,850 
0,350 

0,200 
0,125 
0,090 

1,180 
0,980 
0,480 

0,56 
0,45 
0,32 

-0,55 
-0,79 
-0,13 

-0,44 
-0,67 
-0,09 

Зипразидон 

Печінка 
0,2 
1,0 
5,0 

3,350 
2,860 
2,120 

1,912 
1,756 
1,253 

5,430 
5,050 
4,540 

3,42 
3,02 
2,45 

-0,74 
-0,83 
-0,24 

-0,61 
-0,69 
-0,13 

Кров 
0,2 
1,0 
5,0 

2,130 
1,850 
1,030 

1,115 
0,965 
0,652 

2,890 
2,240 
1,980 

1,78 
1,35 
0,98 

0,98 
0,76 
0,38 

0,85 
0,62 
0,25 

Сеча 
0,2 
1,0 
5,0 

1,250 
0,940 
0,540 

0,195 
0,135 
0,101 

1,390 
1,150 
0,690 

0,65 
0,51 
0,39 

-0,80 
-0,14 
-0,66 

-0,65 
-0,45 
-0,13 

 
 

 
Рис. 18. Градуювальна залежність визначення лінійності для сертиндолу методом 

флуориметрії (А) та ВЕРХ/МС (В) в печінці, крові та сечі 

Статистичні параметри встановлення лінійності методик кількісного 
визначення сертиндолу та зипразидону в модельних зразках біологічного матеріалу 
наведено в таблиці 4. 

Межу виявлення методом флуориметрії встановлювали на основі оцінки 
мінімальної концентрації, за якої досліджувана речовина надійно визначається, а 
методом ВЕРХ/МС – за співвідношенням сигнал/шум 3:1. Межу кількісного 
визначення встановлювали на рівні мінімальної концентрації сертиндолу чи 

А В
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зипразидону, яка визначається з потрібною правильністю та прецизійністю (метод 
флуориметрії) та співвідношенням сигнал/шум 10:1 (метод ВЕРХ/МС).  
 

   
 

Рис. 19. Градуювальна залежність визначення лінійності для зипразидону методом 
флуориметрії (А) та ВЕРХ/МС (В) в печінці, крові та сечі 

 

Таблиця 4 
Статистичні параметри лінійності методик визначення сертиндолу та 

зипразидону в біологічному матеріалі (n = 5, P = 95 %) 

Препарат 
Біологічний 
матеріал 

Метод 
флуориметрії 

Метод ВЕРХ/МС 

Коефіцієнти Коефіцієнти 
a b a b 

Сертиндол 
Печінка 5,889 +27,869 17,092×105 +5,646×105 
Сеча 9,601 +27,501 27,992×105 +5,646×105 
Кров 4,298 +27,869 25,332×105 +5,133×105 

Зипразидон 
Печінка 3,949 +4,787 1,215×105 +21,997×105 
Сеча 5,142 +4,787 1,608×105 +21,997×105 
Кров 2,377 +4,787 0,744×105 +21,997×105 

Межі виявлення та кількісного визначення сертиндолу та зипразидону 
методами флуориметрії та ВЕРХ/МС,  виділених із біологічного матеріалу, наведені 
в таблиці 5. 

Таблиця 5 
Межі виявлення та кількісного визначення сертиндолу і зипразидону в 

біологічному матеріалі (в 1 г органу чи в 1 мл біологічної рідини) методами 
флуориметрії та ВЕРХ/МС 

Препарат 
Орган або 
біологічна 
рідина 

Межа виявлення  
(нг/г чи нг/мл) 

Межа кількісного визначення 
(нг/г чи нг/мл) 

Флуориметрія ВЕРХ/МС Флуориметрія ВЕРХ/МС 

Сертиндол 
Печінка 
Кров 
Сеча 

0,8 
1,2 
2,7 

1,6 
2,3 
5,3 

2,0 
2,9 
6,7 

7,9 
11,8 
26,6 

Зипразидон 
Печінка 
Кров 
Сеча 

8,4 
16,0 
32,9 

4,1 
7,7 
15,8 

33,8 
64,1 
131,6 

13,5 
25,6 
52,6 

А В
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Встановлено, що запропоновані методики ізолювання сертиндолу та 
зипразидону із печінки, крові та сечі за показниками правильності, прецизійності, 
лінійності відповідають вимогам, що ставляться до біоаналітичних методів аналізу. 

 
ВИСНОВКИ 

1. За результатами досліджень розроблено схему спрямованого хіміко-
токсикологічного аналізу біологічного матеріалу при отруєнні сертиндолом та 
зипразидоном із застосуванням ефективних і експресних методів ізолювання та 
очистки цих сполук, а також методик їх ідентифікації та кількісного визначення. 

2. Вперше запропоновано чутливі хромогенні та осадові реакції ідентифікації 
сертиндолу і зипразидону та опрацьовано склад 4 індивідуальних систем розчинників 
для їх виявлення у суміші з метаболітами методом ТШХ, що може бути використано 
для попереднього скринінгу зазначених сполук в біологічному матеріалі. 

3. Розроблено умови ідентифікації та кількісного визначення сертиндолу і 
зипразидону в розчинах методами УФ- та флуоресцентної спектрометрії, ГХ/МС та 
ВЕРХ, придатні для цілей хіміко-токсикологічного аналізу. Встановлено межі 
виявлення та кількісного визначення досліджуваних сполук кожним із цих методів. 
Відносна похибка кількісного визначення сертиндолу не перевищує 1,2 % , а 
зипразидону – 1,8 %. Встановлено, що за показниками селективності, правильності, 
збіжності та прецизійності, зазначені методи придатні для визначення 
досліджуваних сполук у витяжках із біологічного матеріалу. 

4. На основі вивчення впливу рН середовища та природи органічних розчинників 
на повноту екстракції сертиндолу та зипразидону з водних розчинів встановлено, що 
при рН 8-13 1,2-дихлоретаном екстрагується до 93 % сертиндолу та при рН 7-11 
хлороформом екстрагується до 97 % зипразидону, що розглядається як ключовий 
аспект алгоритму судово-хімічного аналізу зазначених препаратів. 

5. Встановлена залежність ступеня екстракції сертиндолу та зипразидону з 
водних розчинів методом твердофазної екстракції на картриджах Oasis HLB, 
Strata-X та сорбентом Chezasorb AW-HMDS з 15 % апіезону. Встановлено, що при 
застосуванні картриджів Strata-X та Oasis HLB ізолюється до 97-98 % сертиндолу та 
зипразидону, а з використанням сорбенту Chezasorb AW-HMDS при рН 10-10,5 – до 
79 % досліджуваних сполук.  

6. Вперше проведено порівняльну оцінку результатів виділення сертиндолу та 
зипразидону з біологічного матеріалу методами О.О. Васильєвої, В.П. Крамаренка, 
Стаса-Отто, на основі чого встановлено, що при застосуванні цих методів із печінки 
можна ізолювати від 30 % до 39 % сертиндолу та 34 - 43 % зипразидону. 

7. Розроблено ефективні індивідуальні методики ізолювання сертиндолу та 
зипразидону із біологічних тканин шляхом їх вилучення сумішшю ацетонітрилу з 
70 % перхлоратною кислотою (1:1). Встановлено, що із застосуванням рідинної та 
твердофазної екстракції із тканини печінки ізолюється 62-64 % сертиндолу та 
72-74 % зипразидону. 

8. Розроблено експресні та ефективні методики виділення сертиндолу та 
зипразидону із плазми та сечі методом ТФЕ на картриджах Strata-X. Встановлено, 
що після осадження сечових кислот розчином кальцію хлориду із сечі виділяється 
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до 94 % сертиндолу та 95 % зипразидону, а із плазми – до 95 % сертиндолу та до 
96 % зипразидону. 

9. Опрацьовано нову методику визначення сертиндолу та зипразидону в крові, 
на основі якої ізолюється до 79 % зипразидону та до 84 % сертиндолу, що важливо 
для достовірного та ефективного визначення в процесі хіміко-токсикологічного 
аналізу лікарських засобів такого типу. 

10. Досліджено розподіл сертиндолу та зипразидону в органах і біологічних 
рідинах щурів. Встановлено, що найвищі кількості сертиндолу при отруєннях можуть 
знаходитись в печінці, легенях та ШКТ, а зипразидону – в ШКТ, сечі та крові.  

11. Методом ТШХ, УФ-спектрофотометрії, ВЕРХ/УФ та ВЕРХ/МС виявлено 
основні структурні метаболіти сертиндолу та зипразидону, визначено органи та 
біологічні рідини їх локалізації. Встановлено, що основними метаболітами 
сертиндолу є оксосертиндол, гідроксисертиндол, гідрований сертиндол, 
N-ацетильований сертиндол та 4,5-дигідроксисертиндол, а найвищий вміст цих 
метаболітів спостерігається в сечі (до 72 %) та мозку (до 58 %). Найвищий вміст (до 
86 %) метаболітів зипразидону (N-оксид зипразидону, продукти S-окиснення 
зипразидону, дигідрозипразидон та S-метилдигідрозипразидон) виявлено в ШКТ. 
Одержані результати є суттєвим вкладом в опрацювання методів аналізу 
антипсихотичних лікарських засобів з групи похідних індолу. 

12. Методики флуориметричного та ВЕРХ/МС визначення сертиндолу і 
зипразидону в тканинах печінки, зразках крові та сечі валідовано за показниками: 
специфічність, лінійність, правильність та прецизійність, матричні ефекти. 
Встановлено, що запропоновані методи кількісного визначення характеризуються 
правильністю, є точними та відтворюваними і можуть використовуватись для 
проведення хіміко-токсикологічного дослідження сертиндолу та зипразидону. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. – Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, Львів, 
2018. 

Дисертація присвячена розробці методів комплексного системного хіміко-
токсикологічного дослідження сертиндолу та зипразидону. Для попереднього 
скринінгу цих сполук в судово-хімічній практиці запропоновано чутливі хромогенні 
та осадові реакції, а також оптимальні системи розчинників для їх виявлення у 
суміші з метаболітами методом ТШХ. 

Розроблено методики виявлення та кількісного визначення сертиндолу та 
зипразидону сучасними фізико-хімічними методами аналізу: УФ-спектрофотометрії, 
флуориметрії, ГХ/МС, ВЕРХ/УФ та ВЕРХ/МС. Усі методи відповідають вимогам 
сучасних нормативних документів за показниками лінійності, правильності та 
прецизійності. Вивчено залежність ступеня екстракції сертиндолу та зипразидону від 
рН середовища та природи органічного розчинника. Встановлені умови їх ізолювання 
у суміші з метаболітами методом ТФЕ. Вивчено залежність результатів виділення 
сертиндолу та зипразидону з біологічного матеріалу загальноприйнятими методами 
ізолювання ксенобіотиків. Розроблено індивідуальний метод їх виділення з біологічних 
тканин сумішшю ацетонітрил-70 % перхлоратна кислота (1:1). Опрацьовані експрес-
методики ізолювання сертиндолу та зипразидону з крові, сечі і плазми. Вивчено 
розподіл сертиндолу, зипразидону та їх метаболітів в органах і біологічних рідинах 
тварин. Ідентифіковано структурні метаболіти досліджуваних сполук методами ТШХ, 
хромато-мас- та УФ-спектроскопії. Встановлено, що методики кількісного визначення 
сертиндолу та зипразидону методами флуориметрії та ВЕРХ/МС в пробах печінки, 
крові та сечі за показниками правильності, відтворюваності та прецизійності 
відповідають критеріям прийнятності. 

Ключові слова: сертиндол, зипразидон, метаболіти, ТШХ, УФ-
спектрофотометрія, флуориметрія, ГХ/МС, ВЕРХ/УФ, ВЕРХ/МС, біологічний 
матеріал, печінка, плазма, кров, сеча. 

 
АННОТАЦИЯ 

Давыдович С. И. Химико-токсикологическое исследование сертиндола и 
зипразидона. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 
по специальности 15.00.02 – фармацевтическая химия и фармакогнозия. – 
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, МЗ 
Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена разработке комплексных методов системного 
химико-токсикологического исследования сертиндола и зипразидона. Для 
предварительного скрининга сертиндола и зипразидона в судебно-химической 
практике предложены реакции с рядом реактивов. Изучено хроматографическое 
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поведение сертиндола и зипразидона в условиях общей схемы ТСХ-скрининга 
органических ядов, рекомендовано несколько специфических систем растворителей 
для их обнаружения, содержащих в своем составе метанол, хлороформ, 25% раствор 
аммиака и диэтиламин. 

Изучено влияние природы растворителей на характер УФ-спектров 
поглощения и флуоресценции сертиндола и зипразидона в растворах, на основе чего 
разработаны оптимальные условия их количественного определения. Разработаны 
условия ГХ/МС анализа сертиндола на капиллярной колонке RTX-5 без проведения 
дериватизации. Предел ГХ/МС определения сертиндола соответствует 250 нг 
препарата в пробе (5 мкл). 

Подобраны оптимальные условия идентификации сертиндола, зипразидона и 
их метаболитов на колонках для ВЭЖХ Luna® С18 и Zorbax SB-C18 с 
использованием УФ- и масс-детектирования. Установлены пределы 
количественного определения сертиндола и зипразидона данными методами. Для 
зипразидона они составляют 0,2 мкг/мл (УФ) и 0,1 мкг/мл (МС). Предел 
обнаружения сертиндола составляет 0,1 мкг/мл (УФ) и 0,05 мкг/мл (МС).  

Методики количественного определения сертиндола и зипразидона методами 
УФ-спектрофотометрии, флуориметрии, ГХ/МС и ВЭЖХ по показателям 
линейности, правильности и прецизионности соответствуют требованиям 
нормативных документов. 

Установлено, что для выделения сертиндола и зипразидона из биологических 
тканей целесообразно применять ацетонитрил в смеси с 70 % хлорной кислотой. 
Этим методом с модельных образцов биологического материала (печени) 
выделяется до 64 % сертиндола и до 74 % зипразидона. Для очистки извлечений из 
биологического материала использовано жидкостную и твердофазную экстракцию. 
Разработаны экспресс-методики выделения сертиндола и зипразидона из крови, 
мочи и плазмы с применением жидкостной и твердофазной экстракции. 
Установлено, что из мочи выделяется до 94 % сертиндола и до 95 % зипразидона, а 
из плазмы выделяется до 95 % сертиндола и до 96 % зипразидона. Из крови 
изолируется до 79 % зипразидона и до 84 % сертиндола. 

Применяя методы ТСХ, УФ- и хромато-масс-спектроскопии 
идентифицировано сертиндол, зипразидон и их метаболиты в биологическом 
материале крыс, приведены основные характерные сигналы их метаболитов. 
Методом ВЭЖХ/МС изучено строение 5 метаболитов сертиндола и 4 метаболитов 
зипразидона и определено их количественное содержание в тканях и биологических 
жидкостях крыс. Высокое содержание основных метаболитов сертиндола 
определено в моче (до 72%) и мозге (до 58%), а зипразидона – в желудке с 
кишечником (до 86%). Для установления факта отравлений зипразидоном 
целесообразно направлять на исследование желудок с кишечником, мочу и кровь, а 
при отравлении сертиндолом – печень, легкие, желудок с кишечником и кровь. 

Проведена валидационная оценка методик изолирования и количественного 
определения исследуемых препаратов в биологическом материале (печени, крови, 
моче) методами флуориметрии и ВЭЖХ/МС по показателям селективности, степени 
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матричных эффектов, правильности, воспроизводимости и прецизионности, которые 
соответствуют критериям приемлемости. 

Ключевые слова: сертиндол, зипразидон, метаболиты, ТСХ, УФ-
спектрофотометрия, флуорометрия, ГХ/МС, ВЭЖХ/УФ, ВЭЖХ/МС, биологический 
материал, печень, плазма, кровь, моча. 

 
SUMMARY 

Davydovych S. I. Chemical-toxicological investigation of sertindole and 
ziprasidone. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

The dissertation for Candidate’s degree in Pharmaceutical Sciences in specialty 
15.00.02 – Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy. – Danylo Halytsky Lviv 
National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

Dissertation is devoted to the development of methods for complex systematic 
chemico-toxicological investigation of sertindole and ziprasidone. For the preliminary 
screening of these compounds in the forensic chemical practice, sensitive chromogenic 
and sediment reactions, as well as optimal solvent systems for their detection in a mixture 
with metabolites by the TLC method are proposed. 

This dissertation describes basic methods of sertindole and ziprasidone isolation 
from biological samples, as well as methods for their identification and quantification. 
Modern physico-chemical methods for sertindole and ziprasidone qualitative and 
quantitative determination by using UV spectrophotometry, fluorometry, GC/MS, 
HPLC/MS and HPLC/UV have been developed. All methods were tested for compliance 
with the requirements of modern normative documents on the parameters of linearity, 
accuracy and precision. The isolation recovery of sertindole and ziprasidone from the 
biological material by the general isolation methods of drugs has been determined. The 
special method of sertindole and ziprasidone isolation by system of solvents such as 
acetonitrile – 70 % perchloric acid (1:1) has been developed. The express methods for 
sertindole and ziprasidone isolation from blood, urine, and plasma using SPE and LE have 
been worked out. Distribution of sertindole, ziprasidone and their metabolites in tissues 
and biological fluids of animals was studied. Structure of main metabolites of sertindole 
and ziprasidone by TLC, HPLC/MS and HPLC/UV methods has been established. The 
methods for quantitative determination of sertindole and ziprasidone in model liver, blood 
and urine samples with the accuracy, reproducibility and precision indices correspond to 
admissibility criteria. 

Keywords: sertindole, ziprasidone, metabolites, TLC, UV spectrophotometry, 
fluorometry, GC/MS, HPLC/UV, HPLC/MS, biological material, liver, plasma, blood, urine. 
 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВЕРХ/МС – 
Високо ефективна рідинна хроматографія мас-
спектрометрія; 

ВЕРХ-УФ – 
Високо ефективна рідинна хроматографія з
ультрафіолетовим детектором; 

ГХ-МС – Газова хроматографія мас-спектрометрія; 
ПАР –  Психо-активні речовини 
ТФЕ – Твердофазна екстракція; 
ТШХ – Тонкошарова хроматографія; 
УФ – Ультрафіолетовий (спектр) 
ШКТ – Шлунково-кишковий тракт. 

LIST OF ABBREVIATIONS 
GC-MS – Gas chromatography-mass-spectrometry 
HPLC –  High performance liquid chromatography 
HPLC-MS High performance liquid chromatography-mass-spectrometry 
HPLC-UV High performance liquid chromatography-ultraviolet detection 
LE –  Liquid extraction 
Log P –  Коефіцієнт ліпофільності октанол/вода 
Rf Retardation factor
SPE –  Solid phase extraction 
TLC Thin layer chromatography 
UV – Ultraviolet 
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