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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Для забезпечення якості 

лікарських засобів у сучасній фармації створена надійна система, яка працює на всіх 

етапах, починаючи від фармацевтичної розробки. Більш широкого використання у 

фундаментальних фармацевтичних дослідженнях і в практиці фармацевтичного 

аналізу та біоаналітичної методології набули фізико-хімічні методи. Це обумовлено 

їх високою чутливістю, точністю, специфічністю, експресністю. Хроматографічні 

методи серед інших відрізняються найбільшою специфічністю та об’єктивістю і 

дозволяють провести якісне та кількісне визначення речовин в багатокомпонентних 

лікарських формах (ЛФ) та біологічних рідинах без попереднього розділення 

компонентів.  

Антигіпертензивні лікарські засоби (АЛЗ) є однією з найбільш застосовуваних 

груп лікарських засобів (ЛЗ), їх асортимент постійно розширюється, генеричні 

препарати випускаються багатьма фармацевтичними  підприємствами у світі. 

Упродовж останнього десятиріччя українськими вченими Георгіянц В.А., 

Комарицьким І. Л., Тимошик Ю. В., Бурлакою Ю. В., Маміною О. О., Бондар Н. М., 

Блажеєвським М.Є. розроблено спектрофотометричні методики визначення 

амлодипіну, ніфедипіну, верапамілу, каптоприлу, фозиноприлу, дилтіазему в 

субстанціях та ЛФ, а також проведена валідація та верифікація розроблених 

спектрофотометричних методик згідно з вимогами Державної Фармакопеї України 

(ДФУ) або інших провідних фармакопей. Поряд з тим недостатньо вивченою 

проблемою фармацевтичного аналізу є розробка хроматографічних методів аналізу 

АЛЗ під час стандартизації, що в подальшому могли б бути адаптовані для 

проведення процедури «біовейвер» та досліджень біоеквівалентності. 

АЛЗ випускаються фармацевтичною промисловістю переважно у вигляді 

таблеток. Важливо на етапі фармацевтичної розробки забезпечити належну 

біодоступність. Проведення класичного тесту «Розчинення» є недостатнім для 

багатьох цілей, при цьому необхідно проводити вивчення кінетики розчинення ЛЗ. 

Трендом сучасної біофармації є процедура «біовейвер», підхід якої на підставі 

біофармацевтичної системи класифікацій (БСК) призначений для заміни досліджень 

біоеквівалентності in vivo. Дослідження з фармакокінетики ускладнюються, коли з 

метою підвищення ефективності фармакотерапії гіпертонічної хвороби, пацієнту 

призначається декілька ЛЗ одночасно або ж об’єктами вивчення біоеквівалентності 

є багатокомпонентні ЛЗ. Наприклад, одним з трендів сучасної фармацевтичної 

розробки та виробництва є сворення оригінальних комбінацій інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) з діуретиками або блокаторами 

кальцієвих каналів. З огляду на це очевидним є доцільність розробки біоаналітичних 

методик (БАМ), що дозволяють одночасно визначати ці компоненти в пробах, і, 

безумовно, більш прийнятною для вирішення таких завдань є хроматографія.  

Усе вище наведене доводить, що надійні та об’єктивні аналітичні дослідження 

на етапі фармацевтичної розробки та впровадження дозволяють забезпечити 

належну біодоступність, і, як наслідок, – очікуваний терапевтичний ефект АЛЗ. 
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Шлях розв’язання окресленої проблеми полягає в площині створення 

уніфікованих підходів до розробки та валідації аналітичних і БАМ з урахуванням їх 

особливостей, цілей та завдань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

«Фармакогностичне вивчення культивованих та дикорослих лікарських рослин; 

фізико-хімічні дослідження продуктів перетворення 1,3-диметилксантину та 

стандартизація, фармакологічні і фармако-технологічні випробування лікарських 

засобів», «Цілеспрямований пошук сполук з антирадикальними властивостями в 

ряду 7,8 – дизаміщених теофіліну; фармацевтичний аналіз, стандартизація та 

біоаналітичні дослідження антигіпертензивних засобів з використанням 

хроматографічних методів» (номери державної реєстрації 0115U003359, 

0118U000359) і виконана відповідно до плану проблемної комісії «Фармація» МОЗ 

та НАМН України (протокол № 93 від 28.10.2015 р.). 
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є науково-теоретичне 

обґрунтування аналітичних та біоаналітичних досліджень АЛЗ (фармакокінетики та 

еквівалентності, проникності через кишкову мембрану (тест Сасо-2), кінетики 

розчинення) та стандартизації АФІ (активних фармацевтичних інгредієнтів) у 

субстанціях та ЛЗ з використанням хроматографічних методів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

 узагальнити інформацію щодо цілей, завдань, особливостей досліджень, 

ускладнень, які виникають під час розробки та валідації методик визначення 

АФІ з групи АЛЗ, провести критичний аналіз існуючих підходів до розробки і 

валідації БАМ та процедури «біовейвер» для стандартизації ЛЗ;  

 теоретично обґрунтувати та експериментально підтвердити підхід до 

визначення та оцінювання валідаційних параметрів на прикладі ідентифікації 

та кількісного визначення антигіпертензивних АФІ в субстанції та ЛЗ, а також 

умов екстракції антигіпертензивних АФІ з водних розчинів; 

 теоретично обґрунтовати концепцію проведення валідації як механізму 

розробки або адаптації/оптимізації методик кількісного визначення 

антигіпертензивних аналітів в плазмі крові хроматографічними методами; 

 обґрунтувати уніфіковані підходи до валідації хроматографічних БАМ 

визначення аналітів з групи АЛЗ для вивчення фармакокінетики;  

 оптимізувати проведення розрахунків валідаційних характеристик при 

здійсненні валідації кількісних хроматографічних БАМ визначення аналітів з 

групи АЛЗ та формування протоколів валідації; 

 експериментально дослідити особливості застосування запропонованих схем 

валідації до БАМ на прикладі кількісного визначення амлодипіну, 

бісопрололу та еналаприлу за наявності метаболіту еналаприлату в плазмі 

крові з вивченням фармакокінетики та кількісного визначенння ніфедипіну, 

бісопрололу та каптоприлу в плазмі крові з вивченням фармакокінетики; 
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 запропонувати уніфіковану схему валідації хроматографічних методик 

кількісного визначення антигіпертензивних АФІ для оцінки еквівалентності in 

vitro; 

 на основі експериментальних досліджень обґрунтувати вибір та критерії 

прийнятності валідаційних параметрів для методик кількісного визначення 

АФІ з групи АЛЗ для вивчення проникності через кишкову мембрану; 

 обґрунтувати та апробувати уніфіковану схему валідації хроматографічних 

методик кількісного визначення АФІ з групи АЛЗ для застосування в тесті 

«кінетика розчинення». 

Об’єкт дослідження. Антигіпертензивні лікарські засоби (амлодипін, ніфедипін, 

верапаміл, каптоприл, еналаприл, бісопролол): субстанції і таблетки промислового 

та еспериментального виробництва; плазма крові; моношар клітин Сасо-2. 

Предмет дослідження. Теоретичне обґрунтування з експериментальним 

підтвердженям розробки та/або адаптації методик кількісного визначення АЛЗ 

(амлодипіну, ніфедипіну, верапамілу, каптоприлу, еналаприлу, бісопрололу) 

хроматографічними методами для цілей біоаналітичних досліджень та 

стандартизації. 

Методи дослідження. Під час вирішення поставлених у роботі задач було 

застосовано хроматографічні методи аналізу – ВЕРХ/УФ, УВЕРХ/УФ, ВЕРХ/ДМД, 

ВЕРХ/МС/МС, ТШХ; рідинно-рідинну екстракцію. Планування експерименту та 

обробку отриманих результатів проводили методами моделювання аналізу та 

візуалізації багатомірних даних – методи валідації, регресійний та кореляційний 

аналіз, визначення профілів розчинення таблеток, а також вивчення проникності 

через кишкову мембрану (тест Сасо-2). 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше теоретично та 

експериментально обґрунтовано загальну методологію розробки та валідації 

методик кількісного визначення аналітів з групи АЛЗ в плазмі крові, методик 

ідентифікації та кількісного визначення антигіпертензивних АФІ в субстанції та ЛЗ, 

а також умов їх екстракції з водних розчинів, а саме розроблено оригінальні 

методики визначення амлодипіну, ніфедипіну, верапамілу, каптоприлу, бісопрололу 

методом ВЕРХ в субстанції та таблетках, модифіковано методику визначення 

еналаприлу методом ВЕРХ в субстанції та таблетках. Уперше проведено вивчення 

робастності аналітичної методики хроматографічного визначення 

антигіпертензивних АФІ у субстанції та ЛЗ з використанням методу, 

запропонованого Youdene Steiner (W. Youden, E. Steiner, 1975; I. Costa Cesar, G. 

Antonio Pianetti, 2009; E. Karageorgou, V. Samanidou, 2014). 

Уперше запропоновано уніфіковані схеми валідації біоаналітичних 

хроматографічних методик визначення аналітів з групи АЛЗ для вивчення 

фармакокінетики. 

Уперше експериментально обґрунтувано процедуру визначення та критерії 

прийнятності валідаційних параметрів методик кількісного визначення АФІ з групи 

АЛЗ для оцінки еквівалентності in vitro з застосуванням хроматографічних методів. 



4 

 

У процесі виконання експериментальної частини автором вперше розроблено 

та валідовано методики визначення антигіпертензивних АФІ для вивчення 

проникності через кишкову мембрану. 

Уперше розроблено оригінальні методики кількісного визначення АФІ з групи 

АЛЗ для застосування у тесті «кінетика розчинення». 

Уперше проведено валідацію аналітичних та БАМ визначення 

антигіпертензивних АФІ, що дозволяє отримувати співставні результати від 

субстанції АЛЗ (фармакокінетики та еквівалентності, проникності через кишкову 

мембрану (тест Сасо-2), кінетики розчинення) до стандартизації антигіпертензивних 

АФІ у ЛЗ з використанням хроматографічних методів. 

На підставі запропонованих принципів та підходів розроблено новий спосіб 

хроматографічного визначення амлодипіну (патент України на корисну модель 

№ 116101 від 10.05.2017), ніфедипіну  (патент України на корисну модель № 117678 

від 10.07.2017), верапамілу (патент України на корисну модель № 116081 від 

10.05.2017), каптоприлу (патент України на корисну модель № 120745 від 

10.11.2017) в таблетках. 

Запропоновано новий спосіб хроматографічного визначення бісопрололу та 

еналаприлу у присутності еналаприлату в людській плазмі (патент України на 

корисну модель № 124932 від 25.04.2018), спосіб хроматографічного визначення 

верапамілу та еналаприлу у присутності еналаприлату в плазмі крові (патент 

України на корисну модель № 124934 від 25.04.2018), спосіб хроматографічного 

визначення ніфедипіну та еналаприлу в плазмі крові (заявка на патент України на 

корисну модель № u 2018 01733 від 21.02.2018). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено оригінальні 

хроматографічні методики та уніфіковані процедури проведення валідації методик 

кількісного визначення антигіпертензивних АФІ в ЛЗ, які оформлено у вигляді 

методичних рекомендацій «Вивчення робастності методики хроматографічного 

визначення ніфедипіну в лікарських засобах», «Хроматографічне визначення 

амлодипіну бесилату в лікарських засобах», «Кількісне визначення верапамілу 

гідрохлориду в лікарських засобах методом ВЕРХ». Запропоновані методики 

можуть бути введені в проекти монографій ДФУ на таблетки амлодипіну та 

бісопрололу, а також для застосування в аналітичних лабораторіях. За результатами 

експериментальних досліджень щодо розробки та валідації методик кількісного 

визначення амлодипіну бесилату та бісопрололу фумарату в таблетках, оформлено 

протоколи валідації з метою включення до монографій ДФУ на таблетки 

амлодипіну та бісопрололу. Методику кількісного визначення каптоприлу в ЛЗ 

опрацьовано в умовах промислового виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю «Тернофарм» та методики кількісного визначення амлодипіну 

бесилату, еналаприлу малеату, бісопрололу фумарату в ЛЗ опрацьовано в умовах 

промислового виробництва публічного акціонерного товариства «Фармак», що 

засвідчено відповідними актами впровадження. 

З використанням запропонованих уніфікованих процедур розроблено 

методику вивчення робастності ніфедипіну та верапамілу гідрохлорилу з 

застосуванням Юден тесту. Зазначені методики знайшли своє відображення в 



5 

 

інформаційних листах «Вивчення робастності методики хроматографічного 

визначення ніфедипіну в лікарських засобах із застосуванням Юден тесту» та 

«Вивчення робастності методики хроматографічного визначення верапамілу 

гідрохлориду в лікарських засобах із застосуванням Юден тесту».  

Розроблено умови пробопідготовки деяких антигіпертензивних аналітів для 

подальших біоаналітичних досліджень, які оформлено у вигляді інформаційного 

листа «Пробопідготовка діючих речовин амлодипіну бесилату, ніфедипіну та 

верапамілу гідрохлориду для подальших біоаналітичних досліджень». 

Запропоновано та розроблено БАМ визначення аналітів з групи АЛЗ в плазмі 

крові для застосування в лабораторіях з вивчення фармакокінетики та 

біоеквівалентності ЛЗ in vivo. 

Запропоновано стандартні форми протоколів валідації кількісних БАМ для 

вивчення фармакокінетики та розроблено їх електронні версії з використанням 

програмного забезпечення Microsoft Exсel, що дозволяє систематизувати результати 

біоаналітичної методології. 

Розроблено та валідовано методики визначення антигіпертензивних АФІ для 

вивчення проникності через кишкову мембрану (тест Сасо-2), які в подальшому 

можуть бути використані науковцями для вивчення біодоступності та реєстрації ЛЗ 

за процедурою «біовейвер». 

Розроблено оригінальні методики кількісного визначення АФІ з групи АЛЗ 

для застосування у тесті «кінетика розчинення» при вивченні біоеквівалентності ЛЗ 

in vitro. 

Розроблені уніфіковані процедури валідації та кількісного визначення 

впроваджено в науково-педагогічний процес кафедри фармацевтичної, органічної і 

біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького (акти впровадження від 10.04.2018 р.), кафедри токсикологічної та 

аналітичної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького (акти впровадження від 27.04.2018 р.), кафедри фармацевтичної хімії 

Національного фармацевтичного університету (акти впровадження від 28.02.2018 

р.), кафедри лікарської та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного 

університету (акти впровадження від 25.05.2018 р.), кафедри хімії фармацевтичного 

факультету Івано-Франківського національного медичного університету (акти 

впровадження від 12.04.2018 р.), кафедри фармації Буковинського державного 

медичного університету (акти впровадження від 11.04.2018 р.), кафедри 

фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичного 

університету ім. І. Я. Горбачевського (акти впровадження від 28.11.2017 р.), в 

практику роботи Державних служб з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

в Тернопільській, Київській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківських 

областях.  

Особистий внесок дисертанта. Автором особисто: 

 проаналізовано нормативні документи і оригінальні наукові публікації в галузі 

розробки та валідації методик АФІ з групи АЛЗ, інформацію щодо існуючих 

підходів до розробки і валідації біоаналітичних методик та процедури 

«біовейвер» для стандартизації АЛЗ; 
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 теоретично обґрунтувано та підтверджено підхід до визначення та оцінки 

валідаційних параметрів на прикладі ідентифікації та кількісного визначення 

антигіпертензивних АФІ в субстанції та ЛЗ, а також умов їх екстракції з 

водних розчинів; 

 розроблено методики й сформовано перелік валідаційних параметрів, які 

підлягають визначенню для методик кількісного визначення аналітів з групи 

АЛЗ в плазмі крові; обґрунтувано підходи до їх визначення та розраховано 

критерії прийнятності; підтверджено коректність запропонованих процедур 

оцінки валідаційних характеристик для ілюстрації порядку вибору найбільш 

прийнятних, оптимальних методик; 

 теоретично обґрунтовано концепцію проведення валідації як механізму 

розробки і оптимізації методик кількісного визначення антигіпертензивних 

аналітів у плазмі крові;  

 розроблено уніфіковані схеми валідації БАМ визначення аналітів з групи АЛЗ 

для вивчення фармакокінетики; 

 розроблено уніфіковану процедуру валідації методик кількісного визначення 

антигіпертензивних АФІ для оцінки еквівалентності in vitro; 

 визначено валідаційні параметри для оцінки коректності хроматографічної 

методики визначення антигіпертензивних АФІ для вивчення проникності 

через кишкову мембрану; 

 запропоновано уніфіковану схему валідації хроматографічних методик 

кількісного визначення АФІ з групи АЛЗ для застосування у тесті «кінетика 

розчинення»; 

 сплановано експериментальні дослідження, які дають можливість підтвердити 

коректність запропонованих схем валідації та розробити високочутливі, 

експресні, прості у виконанні хроматографічні методики аналізу 

антигіпертензивних АФІ в субстанції та ЛЗ, БАМ визначення комбінацій 

антигіпертензивних АФІ в плазмі крові з застосуванням розроблених методик 

для вивчення фармакокінетики та еквівалентності в ЛЗ. 

У комплексних дослідженнях, проведених колективом співавторів публікацій, 

особисто дисертантом здійснено постановку цілей та завдань дослідження, 

моделювання та планування усіх експериментальних робіт, наукове забезпечення 

розробки оригінальних методик ідентифікації та кількісного визначення 

амлодипіну, ніфедипіну, верапамілу, каптоприлу, еналаприлу, бісопрололу в  

субстанції та ЛЗ, умов екстракції антигіпертензивних АФІ з водних розчинів, 

розробку біоаналітичних методик визначення ніфедипіну та еналаприлу в плазмі 

крові, верапамілу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові, 

бісопрололу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові, розробка 

методик кількісного визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу за 

наявності метаболіту еналаприлату в плазмі крові з вивченням фармакокінетики та 

кількісного визначенння ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу в плазмі крові з 

вивченням фармакокінетики, розробка методик визначення амлодипіну, 

бісопрололу, еналаприлу для вивчення проникності через кишкову мембрану, 

розробку методик визначення бісопрололу та еналаприлу в ЛЗ для застосування в 
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тесті «кінетика розчинення», розробка методик визначення амлодипіну, бісопрололу 

та еналаприлу в ЛЗ з модифікованим вивільненням для застосування в тесті 

«кінетика розчинення», складено плани валідації розроблених методик, проведено 

обробку, аналіз та візуалізацію отриманих експериментальних даних. 

Особистий внесок дисертанта щодо публікацій у співавторстві зазначено в 

тексті дисертаційної роботи та в авторефераті у списку опублікованих праць. 

Співавторами наукових праць є науковий консультант та науковці, спільно з 

якими проведені дослідження. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, 

дисертанту належить фактичний матеріал і основний творчий доробок. 

Усі наукові узагальнення, положення, результати, висновки та рекомендації, 

викладені у дисертації, виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 

дисертаційної роботи викладено і обговорено під час Республіканської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Актуальные вопросы образования, 

науки и производства в фармации» (Ташкент, 19-20 листопада  2015), VI Науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і 

оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (Тернопіль, 

10-11 листопада 2016), 1st PharmaSchool International Conference of Pharmaceutical 

Sciences (Мансура, 15-16 лютого 2016), VIII Національному з´їзді фармацевтів 

України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи» (Харків, 13-16 вересня 

2016), Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів 

«Topic issues of new drugs development» (Харків, 20 квітня 2017), IV Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Science and medicine: a 

modern view of youth» (Алмати, 20-21 квітня 2017), 1st International Conference of 

Pharmaceutical Sciences (Мансура, 9-11 квітня 2017), International research and practice 

conference «Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine» 

(Люблін, 28-29 квітня 2017), ХХ,  ХХІ, ХХІІ Міжнародних медичних конгресах 

студентів і молодих вчених (Тернопіль, 25-27 квітня 2016, 24-26 квітня 2017, 24-26 

квітня 2018), HPLC 2017 Prague Symposium (Прага, 18-22 червня 2017), Dubai 

International Pharmaceuticals & Technologies Conference & Exhibition (Дубай, 7-9 

березня 2017, 27 лютого-1березня 2018), LXI Науково-практичній конференції 

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 7 червня 2018). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковано у 59 наукових 

роботах, серед яких 28 статей (28 статей – у наукових фахових виданнях України та 

інших країн, з них 9 одноосібних статей, 17 входять до наукометричної бази Scopus, 

2 статті, що входять до наукометричної бази Scopus, подано до друку), 6 патентів 

України на корисну модель, 1 монографія за кордоном, 1 методичні рекомендації, 3 

інформаційні листи, 20 тез доповідей на науково-практичних конференціях різного 

рівня. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 551 

сторінках машинописного тексту, складається з вступу, шести розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел, 4 додатків (на 133 сторінках). Робота 

ілюстрована 129 таблицями, 109 рисунками в основному тексті та 69 рисунками в 
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додатках. Список використаних джерел містить 352 найменувань, з них 62 

кирилицею та 290 латиною. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Аналіз існуючих підходів щодо розробки та валідації 

методів аналізу антигіпертензивних активних фармацевтичних інгредієнтів в 

лікарських засобах та біологічних рідинах (огляд літератури)» узагальнено, 

критично розглянуто процедури розробки та валідації аналітичних та БАМ, а також 

існуючої процедури «біовейвер» для стандартизації ЛЗ. В Україні видано методичні 

рекомендації «Валідація біоаналітичного методу» (ДП «ДЕЦ» МОЗ України), що є 

адаптованим перекладом «Guideline on validation of bioanalytical methods» (EMA, 

2011). Біоаналітична методологія є основним з методів досліджень у вивченні 

біоеквівалентності ЛЗ, тому основну увагу при вивченні фармакокінетики та 

біоеквівалентності потрібно приділяти розробці та валідації БАМ. 

Показано, що методики постійно розробляються, удосконалюються та 

оптимізуються з метою економії часу та витратних матеріалів, що забезпечує їх 

економічність та експресність.  

Проте, основним недоліком описаних методик аналізу АЛЗ можна вважати 

достатньо тривалий час від початку хроматографування до виходу АФІ та 

специфічні розчинники, які використовуються в якості рухомої фази. Тому, 

аналітичні методики потребують постійної адаптації, вдосконалення і модифікації, у 

зв´язку з цим потрібна ефективна процедура, що дозволить не лише приймати 

рішення про адекватність розробленої методики, але й дає можливість оптимізувати 

окремі етапи і методику в цілому. Отже, створення уніфікованих схем розробки та 

валідації хроматографічних аналітичних і БАМ з урахуванням їх особливостей, 

цілей та завдань є актуальним та необхідним. 

У другому розділі «Обґрунтування вибору об’єктів дослідження та 

моделювання експерименту» для експериментального підтвердження теоретичних 

підходів, що пропонуються в роботі, на підставі статистичних даних та аналітичних 

оглядів було обрано аналіти з групи АЛЗ, а саме амлодипін, ніфедипін, верапаміл, 

каптоприл, еналаприл, бісопролол. Наведено та оптимізовано методики їх 

ідентифікації та кількісного визначення у субстанції та ЛЗ, умови екстракції 

антигіпертензивних АФІ з водних розчинів, БАМ визначення ніфедипіну та 

еналаприлу в плазмі крові, верапамілу та еналаприлу за наявності еналаприлату в 

плазмі крові, бісопрололу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові, 

методики кількісного визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу за 

наявності метаболіту еналаприлату в плазмі крові з вивченням фармакокінетики та 

кількісного визначенння ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу в плазмі крові з 

вивченням фармакокінетики, методик визначення амлодипіну, бісопрололу, 

еналаприлу для вивчення проникності через кишкову мембрану, методику 

визначення бісопрололу та еналаприлу в ЛЗ для застосування в тесті «кінетика 

розчинення», методику визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу в ЛЗ з 
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модифікованим вивільненням для застосування в тесті «кінетика розчинення». 

Дизайн дослідження представлено на схемі 1. 

 

 
 

Схема 1 Дизайн дослідження 

У третьому розділі «Теоретичне обґрунтування та експериментальне 

підтвердження підходів до визначення та оцінки валідаційних параметрів 

для методик визначення антигіпертензивних активних фармацевтичних 

інгредієнтів в субстанціях та лікарських засобах з використанням 

хроматографічних методів» наведено результати ідентифікації та кількісного 

визначення антигіпертензивних АФІ в субстанціях та ЛЗ. 

З урахуванням результатів критичного аналізу існуючої процедури розробки 

та валідації методик ідентифікації та кількісного визначення АФІ в субстанціях та 

ЛЗ, а також зауважень до попередньо розроблених методик аналізу 

антигіпертензивних АФІ, було розроблено низку хроматографічних методик 

ідентифікації та кількісного визначення антигіпертензивних АФІ в субстанціях та 

ЛЗ, метою яких є оптимізація власне процесу розробки методик аналізу шляхом 

створення єдиної уніфікованої схеми валідації таких методик.  

При розробці методик аналізу антигіпертензивних АФІ в субстанціях та ЛЗ 

методом ТШХ проводився вибір систем розчинників з урахуванням даних 

літератури та фізико-хімічних властивостей АФІ. Оптимальні значення коефіцієнта 

утримування амлодипіну бесилату спостерігалися при використанні рухомої фази: 

пропанол Р – вода Р (70:30, v/v), ніфедипіну –  хлороформ Р – метанол Р (9:1, v/v), 

верапамілу гідрохлориду  – н-бутанол Р – метанол Р (3:2, v/v) та пропанол Р – вода Р 

(70:30, v/v). Проте завдяки експресності при ідентифікації верапамілу було надано 
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перевагу рухомій фазі – н-бутанол Р – метанол Р (3:2, v/v). Оптимальні значення 

коефіцієнта утримування каптоприлу спостерігалися при використанні рухомої 

фази: хлороформ Р – метанол Р (9:1, v/v), еналаприлу малеату та бісопрололу 

фумарату – розчин аміаку Р (25 %) – пропанол Р (30:70, v/v). 

При розробці ВЕРХ та УВЕРХ методик враховували наступні фактори: розмір 

хроматографічної колонки, тип нерухомої фази та розмір її часток, температура 

колонки, склад рухомої фази і швидкість її подачі, спосіб детектування, умови 

пробопідготовки розчинів тощо.  

Для визначення амлодипіну бесилату обрано хроматографічну колонку Ascentis 

C18 з розмірами 4.6150 мм, з розміром часток 5 мкм, ніфедипіну та каптоприлу – 

Ascentis Express C18 з розмірами 4.6150 мм, з розміром часток 5 мкм, верапамілу 

гідрохлориду – Nucleosil C18 з розмірами 4.6150 мм та з розмірами часток 5 мкм. 

Тоді як для еналаприлу малеату – Grace Platinumр C8 EPS розміром 4.6 х 250 мм, з 

розміром часток 5 мкм, бісопрололу фумарату – Waters Symmetry C18 розміром 3.9 

х 150 мм, з розміром часток 5 мкм. 

ВЕРХ/УФ методики визначення амлодипіну бесилату в субстанціях та ЛЗ 

проводили за умов ізократичного елюювання з бінарною рухомою фазою: 

ацетонітрил-0.1 % розчин кислоти трифтороцтової. За даних умов пік амлодипіну 

елюювався близько 4.5 хв. Валідацію методики кількісного визначення 

антигіпертензивних АФІ в таблетках проводили за такими валідаційними 

характеристиками як специфічність, лінійність, правильність та прецизійність, 

робасність. Результати вивчення правильності та прецизійності наведено в табл 1.  

Таблиця 1 

Результати вивчення правильності та прецизійності методики 

кількісного визначення амлодипіну бесилату методом ВЕРХ/УФ 

Модельні 

розчини 

Вміст амлодипіну бесилату, % Відношення знайденого 

до введеного, 

Zi = (Yi/Xi).100% 
Введено, 

Xi=(mi /mrs) 100 % 

Знайдено, 

Yi =( Si/Srs) 100 % 

M1 69.98 70.03 100.07 

M2 80.01 80.12 100.14 

M3 89.97 90.02 100.06 

M4 95.01 95.09 100.08 

M5 100.00 99.95 99.95 

М6 104.95 105.04 100.09 

М7 110.00 110.08 100,07 

М8 120.08 120.17 100.07 

М9 130.01 130.11 100.08 

Середнє значення, Z, % 100.07 

Стандартне відхилення, Sz, % 0.05 

Відносний довірчий інтервал ∆z = t(95%,8).Sz = 2,3060. Sz, % 0.11 

Критичне значення для збіжності результатів ∆ ≤ max∆As = 2.4% Виконується (< 2.4) 

Систематична похибка δ=│Z - 100│, % 0.07 

Критерій невизначеності систематичної похибки δ ≤ max δ% Виконується (< 0.77) 

Загальний висновок про методику Коректна 

 

УВЕРХ/УФ методики кількісного визначення ніфедипіну в субстанціях та ЛЗ 

проводили за умов ізократичного елюювання з бінарною рухомою фазою: метанол  - 

0.1 % розчин кислоти трифтороцтової (55:45). Використання колонки Ascentis 
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Express C18 з розмірами 4.6150 мм, з розміром часток 5 мкм дозволило зменшити 

кількість використаної рухомої фази, а скорочення часу аналізу досягалось за 

рахунок збільшення швидкості потоку до 1.5 мл/хв та підвищення температури 

колонки до 35°С. Умови пробопідготовки було спрощено завдяки використанню як 

розчинника суміші метанолу та води у співвідношенні 50:50. Наведені 

хроматографічні умови крім зазначених переваг знижують також собівартість 

аналізу. За даних умов пік ніфедипіну елююється близько 3.4 хв. Результати 

вивчення правильності та прецизійності наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати вивчення правильності та прецизійності методики 

кількісного визначення ніфедипіну методом УВЕРХ/УФ 

Модельні 

розчини 

Вміст ніфедипіну, % Відношення знайденого 

до введеного, 

Zi = (Yi/Xi).100% 
Введено, 

Xi=(mi /mrs) 100 % 

Знайдено, 

Yi =( Si/Srs) 100 % 

M1 70.05 70.12 100.10 

M2 80.02 80.19 100.21 

M3 90.03 90.17 100.16 

M4 95.22 95.41 100.20 

M5 100.05 99.89 99.84 

М6 104.88 105.01 100.12 

М7 110.05 110.32 100.25 

М8 120.11 120.15 100.03 

М9 130.07 130.14 100.05 

Середнє значення, Z, % 100.11 

Стандартне відхилення, Sz, % 0.12 

Відносний довірчий інтервал ∆z = t(95%,8).Sz = 2,3060. Sz, % 0.28 

Критичне значення для збіжності результатів ∆z ≤ max∆As = 2,4% Виконується (< 2.4) 

Систематична похибка δ=│Z - 100│, % 0.11 

Критерій невизначеності систематичної похибки δ ≤ max δ% Виконується (< 0.77) 

Загальний висновок про методику Коректна 

 

ВЕРХ/УФ методики кількісного визначення верапамілу гідрохлориду в 

субстанції та ЛЗ проводили з використанням хроматографічної колонки Nucleosil 

C18 з розмірами 4.6150 мм та з розмірами часток 5 мкм за умов ізократичного 

елюювання з рухомою фазою: метанол-вода-кислота оцтова-триетиламін 

(55:44:1:0.1). За даних умов пік верапамілу елююється близько 2.5 хв. Результати 

вивчення правильності та прецизійності наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Результати вивчення правильності та прецизійності методики 

кількісного визначення верапамілу гідрохлориду методом ВЕРХ/УФ 

Модельні 

розчини 

Вміст верапамілу гідрохлориду, % Відношення знайденого 

до введеного, 

Zi = (Yi/Xi).100% 
Введено, 

Xi=(mi /mrs) 100 % 

Знайдено, 

Yi =( Si/Srs) 100 % 

1 2 3 4 

M1 70.01 70.09 100.11 

M2 80.34 80.81 100.59 

M3 89.96 90.12 100.18 
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Продовж. табл. 3 

1 2 3 4 

M4 95.15 95.29 100.15 

M5 100.01 99.79 99.78 

М6 104.96 105.19 100.22 

М7 110.55 110.79 100.22 

М8 120.14 120.19 100.04 

М9 130.00 130.27 100.21 

Середнє значення, Z, % 100.17 

Стандартне відхилення, Sz, % 0.21 

Відносний довірчий інтервал ∆z = t(95%,8).Sz = 2,3060 Sz, % 0.48 

Критичне значення для збіжності результатів ∆z ≤ max∆As = 2,4% Виконується (< 2.4) 

Систематична похибка δ=│Z - 100│, % 1. 17 

Критерій невизначеності систематичної похибки δ ≤ max δ% Виконується (< 0.77) 

Загальний висновок про методику Коректна 

 

УВЕРХ/УФ методики кількісного визначення каптоприлу в субстанції та ЛЗ 

також проводили за умов ізократичного елюювання з бінарною рухомою фазою: 

метанол-0.1 % розчин кислоти трифтороцтової (60:40). За рахунок використання 

Fused-Core® технології, колонка Ascentis Express C18 забезпечує високу швидкість і 

високу ефективність при меншому тиску системи. За даних умов пік каптоприлу 

елююється близько 1.35 хв. Результати вивчення правильності та прецизійності 

наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 

Результати вивчення правильності та прецизійності методики 

кількісного визначення каптоприлу методом УВЕРХ/УФ 

Модельні 

розчини 

Вміст каптоприлу, % Відношення знайденого 

до введеного, 

Zi = (Yi/Xi).100% 
Введено, 

Xi=(mi /mrs) 100 % 

Знайдено, 

Yi =( Si/Srs) 100 % 

M1 70.02 70.10 100.11 

M2 80.51 80.75 100.30 

M3 89.87 90.03 100.18 

M4 95.09 95.31 100.23 

M5 100.01 99.78 99.77 

М6 104.91 105.26 100.33 

М7 110.45 110.85 100.36 

М8 120.43 120.58 100.12 

М9 130.00 130.27 100.21 

Середнє значення, Z, % 100.18 

Стандартне відхилення, Sz, % 0.18 

Відносний довірчий інтервал ∆z = t(95%,8).Sz = 2,3060. Sz, % 0.41 

Критичне значення для збіжності результатів ∆z ≤ max∆As = 2,4% Виконується (< 2.4) 

Систематична похибка δ=│Z - 100│, % 0.18 

Критерій невизначеності систематичної похибки δ ≤ max δ% Виконується (< 0.77) 

Загальний висновок про методику Коректна 

 

Для кількісного визначення вмісту еналаприлу малеату і еналаприлату в 

таблетках було модифіковано ВЕРХ методику кількісного визначення, а саме для 
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оптимального розділення піків використовували колонки із параметрами 4.6 х 250 

мм довжини 250 мм та розміром часток 5 мкм, як розчинник для приготування 

стабільних в часі аналітичних розчинів використовували фосфатний буферний 

розчин рН 2.2. За даних умов пік еналаприлу малеату елююється близько 4.35 хв, 

еналаприлат – 2.37 хв, дикетопіперазин – 8.11 хв. Результати вивчення правильності 

та прецизійності наведено в табл. 5 

Таблиця 5 

Результати вивчення правильності та прецизійності методики 

кількісного визначення еналаприлу малеату методом ВЕРХ/УФ 

Модельні 

розчини 

Вміст еналаприлу малеату, % Відношення знайденого 

до введеного, 

Zi = (Yi/Xi).100% 
Введено, 

Xi=(mi /mrs) 100 % 

Знайдено, 

Yi =( Si/Srs) 100 % 

M1 70.00 70.20 100.28 

M2 80.76 80.81 100.06 

M3 89.96 90.07 100.12 

M4 94.98 95.23 100.26 

M5 100.00 99.20 99.20 

М6 104.96 105.34 100.36 

М7 110.89 110.50 99.64 

М8 120.91 120.54 99.71 

М9 130.00 130.20 100.15 

Середнє значення, Z, % 99.98 

Стандартне відхилення, Sz, % 0.38 

Відносний довірчий інтервал ∆z = t(95%,8).Sz = 2,3060. Sz, % 0.88 

Критичне значення для збіжності результатів ∆z ≤ max∆As = 2,4% Виконується (< 2.4) 

Систематична похибка δ=│Z - 100│, % 0.02 

Критерій невизначеності систематичної похибки δ ≤ max δ% Виконується (< 0.77) 

Загальний висновок про методику Коректна 

 

Для кількісного визначення вмісту бісопрололу в субстанції та ЛЗ методом 

ВЕРХ/ДМД використовували колонки із параметрами довжини не більше 100 мм та 

розміром часток 1.8-3.5 мкм, для приготування розчинів використовували суміш 

води і ацетонітрилу (80:20). Перевагою розробленої методики є її експресність, 

оскільки час виходу піку бісопрололу складав близько 2 хв. Результати вивчення 

правильності та прецизійності наведено в табл. 6. 

Підтвердження робасності хроматографічного методу кількісного визначення 

антигіпертензивних АФІ проводили з використанням методу, запропонованого 

Youdene Steiner (1975). Сім аналітичних параметрів були обрані і невеликі варіації 

індуцировали в номінальних значеннях методу з метою визначення впливу кожного 

параметра на кінцевий результат. 

Варіації  вмісту амлодипіну та ніфедипіну становили 0.44 % і 0.28 %, коли 

була змінена концентрація кислоти трифтороцтової в рухомій фазі, та верапамілу 

гідрохлориду – 0.26 %, коли була змінена кількість триетиламіну в рухомій фазі. 

Найбільший вплив на результати вмісту каптоприлу мають зміни в концентрації та 

вмісті трифтороцтової кислоти та метанолу в рухомій фазі.   
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Таблиця 6 

Результати вивчення правильності та прецизійності методики 

кількісного визначення бісопрололу фумарату методом ВЕРХ/ДМД 

Модельні 

розчини 

Вміст бісопрололу фумарату % Відношення знайденого до 

введеного, 

Zi = (Yi/Xi).100% 
Введено, 

Xi=(mi /mrs) 100 % 

Знайдено, 

Yi =( Si/Srs) 100 % 

M1 69.93 71.31 101.98 

M2 80.92 80.88 99.95 

M3 89.91 90.11 100.22 

M4 94.91 95.44 100.56 

M5 99.90 99.51 99.60 

М6 104.90 106.26 101.30 

М7 111.89 111.40 99.56 

М8 120.88 122.63 101.44 

М9 130.87 129.68 99.09 

Середнє значення, Z, % 100.41 

Відносне стандартне відхилення, Sz, % 0.98 

Відносний довірчий інтервал ∆z = t(95%,8).Sz = 1,8595. Sz, % 1.82 

Критичне значення для збіжності результатів ∆z ≤ max∆As = 2,4% Виконується (1.82< 2.4) 

Систематична похибка δ=│Z - 100│, % 0.41 

Критерій невизначеності систематичної похибки δ ≤ max δ% Виконується (0.41 < 0.77) 

Загальний висновок про методику Коректна 

 

Таким чином, розроблено та валідовано оригінальні методики визначення 

амлодипіну, ніфедипіну, верапамілу, каптоприлу, бісопрололу методом ВЕРХ в 

субстанції та ЛЗ, модифіковано методику визначення еналаприлу методом ВЕРХ в 

субстанції та ЛЗ. Встановлено, що розроблені методики відповідають вимогам ДФУ 

за специфічністю, правильністю, прецизійністю та робасностю в діапазоні від 70 до 

130 % від номінального вмісту і є коректними. Розроблені методики 

хроматографічного визначення є експресними, економічними і можуть бути 

використані в лабораторіях з аналізу якості ЛЗ. 

У четвертому розділі «Ступінь ізолювання: процедура визначення, 

можливості використання для оптимізації методик, що розробляються. Умови 

екстракції антигіпертензивних активних фармацевтичних інгредієнтів з 

водних розчинів» вивчено умови екстракції амлодипіну бесилату, верапамілу 

гідрохлориду, ніфедипіну, каптоприлу, еналаприлу малеату, бісопрололу фумарату з 

водних розчинів в залежності від рН середовища. Встановлено, що оптимальним 

розчинником для екстракції амлодипіну бесилату з нейтральних водних розчинів 

(рН=7) є хлороформ (СОЕ – 82 %). Для екстракції верапамілу гідрохлориду з 

слабколужних водних витяжок (рН=8-9) краще використовувати як екстрагент 

хлороформ (СОЕ – 95 %). Найбільший ступінь екстракції ніфедипіну 

спостерігається при рН 5-6 також хлороформом, тоді як екстракція його гексаном 

практично не відбувається при рН 2. Оптимальним розчинником для екстракції 

каптоприлу з кислих водних розчинів (рН=1) є хлороформ (СОЕ – 91.48 %). Для 

екстракції еналаприлу малеату з слабкокислих водних витяжок (рН=4-5) краще 
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використовувати хлороформ (СОЕ – 90.74 %). Найбільший СОЕ бісопрололу 

фумарату спостерігається при рН 10-11 також хлороформом. 

У п’ятому розділі «Уніфікована процедура розробки та валідації 

біоаналітичних методик визначення аналітів з групи антигіпертензивних 

лікарських засобів для вивчення фармакокінетики» наведено результати 

розробки БАМ визначення антигіпертензивних аналітів в плазмі крові методом 

ВЕРХ/МС/МС з використанням внутрішніх стандартів, проведена оптимізація та 

критична оцінка рухомої фази, швидкості потоку та хроматографічної колонки, що є 

важливими для отримання надійного розділення піків, що, у свою чергу, впливає на 

відтворюваність та чутливість методики, та представлено результати вивчення 

фармакокінетики. 

Розроблена методика хроматографічного визначення кількісного вмісту 

ніфедипіну та еналаприлу; верапамілу та еналаприлу за наявності еналаприлату; 

бісопрололу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові включала в 

себе приготування контрольних та стандартних розчинів, а також розчинів 

внутрішніх стандартів з подальшим їх хроматографуванням і розрахунком 

кількісного вмісту антигіпертензивних аналітів в плазмі крові. Передбачено, що 

приготування контрольних та стандартних розчинів проводять шляхом розчинення у 

воді та метанолі (80:20), а розчинів внутрішнього стандарту – у ацетонітрилі та 

метанолі (50:50) із використанням хроматографічної колонки Discovery C18, 50 × 2.1 

мм, з розміром часток 5 мкм та градієнтного елюювання. Елюент А – ацетонітрил – 

вода – кислота мурашина (5:95:0.1), елюент В – ацетонітрил  –  кислота мурашина 

(100:0.1).  

Типові хроматограми наведено на рис.1-2. Загальний час хроматографування 

складав 2 хв, тому розроблені біоаналітичні методики визначення ніфедипіну та 

еналаприлу; верапамілу та еналаприлу за наявності еналаприлату; бісопрололу та 

еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові є експресними. Придатність 

БАМ було підтверджено валідаційними характеристиками, які висуваються щодо 

них. Розроблено електронні протоколи з використанням Microsoft Exсel, в яких 

передбачено поля для введення даних. 

Для визначення селективності проаналізовано зразки бланкової плазми крові 

для того, щоб забезпечити відсутність ендогенних впливів (антикоагулянти, 

ендогенні компоненти матриці, неактивні метаболіти, продукти розкладу тощо) при 

визначенні часу утримування визначуваних аналітів. Критерій прийнятності аналізу 

зразків QC повинен бути в межах 20 % (при НМКВ –25 %) від номінальної 

концентрації, тому висновок щодо розроблених методик за валідаційним 

параметром «специфічність/селективність» - коректна. 

При побудові калібрувальної кривої повинні бути виконані такі умови: для 

НМКВ відхилення від номінальної концентрації повинно бути не більше ± 20%, для 

калібрувальних розчинів з концентраціями більшими, ніж НМКВ, відхилення від 

номінальної концентрації повинно бути не більше ± 15%. Калібрувальні розчини, 

відхилення яких становить більше ± 15%, слід виключити з розрахунку рівнянь 

регресії, не змінюючи вихідної моделі.  
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Лінійну залежність між концентрацією та площею хроматографічних піків 

досліджуваних аналітів наведено в табл. 7. Розроблені методики є коректними. 

 

 

Рис. 1 Хроматограми бланкового зразка (зверху зліва – еналаприл, зверху справа 

– бісопролол, знизу зліва – еналаприлат, знизу справа – верапаміл) 

 

Рис. 2 Хроматограми зразка НМКВ (Lower limit of quantification - LLOQ) 

(зверху зліва – еналаприл, зверху справа – бісопролол, знизу зліва – еналаприлат, 

знизу справа – внутрішній стандарт (верапаміл)) 
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Таблиця 7 

Результати вивчення валідаційного параметру відношення «площа 

хроматографічного піку/концентрація»  
Аналіти Діапазон концентрацій 

(нг/мл) 

Рівняння регресії R2 Відповідність 

критеріям 

прийнятності 

Ніфедипін/ 

Еналаприл 

1 – 100/ 

2 – 200 

y=0.0323x-0.00121/ 

y=0.0522x-0.000732 

0.9987/ 

0.999 

Відповідає 

Верапаміл/ 

Еналаприл/ 

Еналаприлат 

1 – 100/ 

2 – 200/ 

1 – 100 

y=0.0162x+0.00391/ 

y =0.0187x+0.000248/ 

y=0.00833x+0.00133 

0.9992/ 

0.9993/ 

0.9995 

Відповідає 

Бісопролол/ 

Еналаприл/ 

Еналаприлат 

0.5 – 50/ 

2 – 200/ 

1 – 100 

 y=0.0195x+0.000763/ 

у =0.0185x+0.00151/ 

y=0.00732x+0.000198 

0.9997/ 

0.9993/ 

0.9998 

Відповідає 

  

Вивчення стабільності проводили на таких рівнях як пост-препаративна 

стабільність (стабільність в автосамплері), стабільність при заморожуванні-

розморожуванні, короткотермінова стабільність, довготермінова стабільність, 

стабільність основних та робочих розчинів. Середня концентрація QC-зразків, що 

піддавалися випробуванню, знаходиться в межах (85.00-115.00 %) від середньої 

концентрації свіжоприготовлених розчинів, що свідчить, що отримані результати 

аналізу відповідають критеріям прийнятності. 

Методика хроматографічного визначення кількісного вмісту амлодипіну, 

бісопрололу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові включала 

приготування контрольних та стандартних розчинів, а також розчинів внутрішніх 

стандартів (фелодипіну, пропранололу, раміприл, каптоприлу) з подальшим їх 

хроматографуванням і розрахунком кількісного вмісту амлодипіну, бісопрололу, 

еналаприлу та еналаприлату в плазмі крові. Передбачено, що приготування 

контрольних та стандартних розчинів проводять шляхом розчинення у метанолі з 

використанням хроматографічної колонки Eclipse C18, 100 × 4.6 мм, з розміром 

часток 3.5 мкм, та ізократичного елюювання (рухома фаза:ацетонітрил-0.01 % 

розчин кислоти мурашиної (100:0.1).  

Типові хроматограми, одержані при кількісному визначенні амлодипіну, 

бісопрололу та еналаприлу в плазмі крові, наведено на рис. 3. 

За даних умов піки амлодипіну, бісопрололу, еналаприлу, внутрішнього 

стандарту (фелодипіну), внутрішнього стандарту (пропранололу), внутрішнього 

стандарту (раміприлу) елюються близько 1.44, 1.18, 1.31, 4.34, 1.18 та 1.43 хв, 

відповідно. Загальний час хроматографування складає 4.5 хв, тому розроблена 

біоаналітична методика є експресною. Результати вивчення валідаційного 

параметру «лінійність/калібрувальна модель» наведено в табл. 8-10.  

Доведено лінійну залежність між концентрацією та площею хроматографічних 

піків амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу в діапазоні концентрацій 0.1нг/мл – 10 

нг/мл, 0.5 – 50 нг/мл та 5 нг/мл – 500 нг/мл відповідно. Рівняння регресії та 

коефіцієнти кореляції представлено в табл. 11. Висновок щодо розробленої 

методики за валідаційним параметром «лінійність/калібрувальна модель» - 

коректна. 
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Рис. 3 Хроматограми зразка НМКВ (Lower limit of quantification - LLOQ) (1 – 

амлодипін, 2 – бісопролол, 3 – еналаприл, 4 – фелодипін (внутрішній стандарт), 5 – 

пропранолол (внутрішній стандарт), 6 – раміприл (внутрішній стандарт)) 
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Таблиця 8 

Результати вивчення валідаційного параметру «лінійність/калібрувальна модель» методики  

кількісного визначення амлодипіну 
Назва 1день_ cal. 1 1день_ cal. 2 1день _ cal. 3 2 день_ cal. 4 2 день _ cal. 5 3  день _ cal. 6    

Конце-

нтрація 

(нг/мл) 

Знайдено 

(нг/мл) 
 Прав (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 
Прав (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 
Прав  (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 
Прав (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 
Прав (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 
Прав (%) Mean % STD 

CV

% 

0.1 0.102 101.88 0.102 102.07 0.095 95.25 0.095 95.07 0.093 92.94 0.101 100.74 97.99 4.02 4.10 

0.2 0.19 94.07 0.18 92.24 0.22 110.76 0.22 107.91 0.23 115.48 0.18 91.60 102.01 10.58 
10.3

7 

0.5 0.51 101.74 0.54 108.62 0.46 91.98 0.51 102.84 0.52 103.73 0.57 114.17 103.85 7.42 7.15 

0.8 0.81 101.28 0.83 103.46 0.89 111.56 0.84 105.45 0.73 91.39 0.81 101.07 102.37 6.61 6.46 

1 1.07 106.57 0.98 97.69 0.96 96.30 0.99 98.67 0.97 96.63 1.07 106.57 100.40 4.85 4.83 

5 4.91 98.27 4.63 92.66 4.78 95.52 4.74 94.87 4.95 98.98 4.88 97.66 96.33 2.40 2.49 

9 8.69 96.55 9.07 100.79 8.70 96.70 9.35 103.94 8.86 98.42 8.87 98.56 99.16 2.80 2.83 

10 9.96 99.64 10.25 102.47 10.19 101.91 9.12 91.24 10.24 102.43 8.96 89.63 97.89 5.89 6.01 

r 0.999 0.9979 0.9962 0.9976 0.9961 0.9958    

Відповідність критеріям прийнятності для НМКВ 0.08-0.12 нг/мл; Відповідає 

Відповідність критеріям прийнятності для калібрувальних розчинів з концентраціями 

більшими, ніж НМКВ 
<± 15%; Відповідає 

 

Таблиця 9 

Результати вивчення валідаційного параметру «лінійність/калібрувальна модель» методики  

кількісного визначення бісопрололу 
Назва 1день_ cal. 1 1день _ cal. 2 1день_ cal. 3 2 день _ cal. 4 2 день _ cal. 5 3 день_ cal. 6 

   

Концентрація 

(нг/мл) 

Знайдено 

(нг/мл) 
 Прав (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 
Прав (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 

Прав 

(%) 
Знайдено 

(нг/мл) 
Прав (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 
Прав (%) 

Знайдено 

(нг/мл) 

Прав 

(%) 
Mean % STD CV% 

0.5 0.513 102.56 0.480 96.09 0.496 99.12 0.511 102.24 0.480 96.03 0.522 104.45 100.08 3.55 3.55 

1 0.90 90.13 1.10 109.69 1.00 100.01 0.95 95.07 1.06 105.79 0.93 92.90 98.93 7.65 7.73 

2.5 2.78 111.26 2.50 100.18 2.66 106.49 2.61 104.25 2.62 104.76 2.37 94.76 103.61 5.63 5.44 

4 4.15 103.82 3.95 98.72 3.95 98.72 3.90 97.40 3.92 97.89 4.11 102.75 99.88 2.70 2.71 

5 4.83 96.52 4.57 91.43 4.87 97.32 4.81 96.26 5.25 105.02 4.85 96.91 97.24 4.38 4.50 

25 26.08 104.32 25.07 100.28 25.64 102.56 25.47 101.86 24.52 98.08 25.89 103.56 101.78 2.29 2.25 

45 42.28 93.95 44.68 99.30 44.58 99.06 46.68 103.74 45.33 100.72 42.80 95.11 98.65 3.62 3.67 

50 48.72 97.44 52.15 104.30 48.37 96.73 49.58 99.17 45.86 91.71 54.79 109.57 99.82 6.27 6.28 

r  (r = 0.9969)  (r = 0.9980)  (r = 0.9993)  (r = 0.9991)  (r = 0.9983)  (r = 0.9976)     

Критерії прийнятності для НМКВ 0.4-0.6 нг/мл; Відповідає 

Критерії прийнятності для калібрувальних розчинів з концентраціями більшими, ніж НМКВ <± 15%; Відповідає 

1
9
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Таблиця 10 

Результати вивчення валідаційного параметру «лінійність/калібрувальна модель» методики  

кількісного визначення еналаприлу 
 

Назва 1день_ cal. 1 1день_ cal. 2 1день_ cal. 3 2 день_ cal. 4  2 день_ cal. 5 3 день_ cal. 6    

Концентрація 

(нг/мл) 

Знайдено 

(нг/мл) 

 Прав 

(%) 

Знайдено 

(нг/мл) 

Прав 

(%) 

Знайдено 

(нг/мл) 

Прав 

(%) 

Знайдено 

(нг/мл) 

Прав 

(%) 

Знайдено 

(нг/мл) 

Прав 

(%) 

Знайдено 

(нг/мл) 
Прав (%) Mean % STD CV% 

5 5.193 103.85 4.815 96.31 4.793 95.87 4.800 95.99 4.757 95.15 4.654 93.08 96.71 3.69 3.81 

10 9.54 95.36 10.39 103.93 10.47 104.74 10.35 103.54 10.26 102.65 11.09 110.93 103.52 4.98 4.81 

25 22.89 91.54 26.20 104.80 26.43 105.71 26.30 105.19 27.12 108.48 26.65 106.59 103.72 6.11 5.89 

40 39.90 99.76 42.44 106.09 42.00 105.01 41.37 103.43 43.79 109.47 41.90 104.74 104.75 3.19 3,04 

50 50.31 100.63 51.18 102.37 51.12 102.23 55.04 110.09 54.68 109.35 48.88 97.76 103.74 4.93 4.75 

250 258.81 103.52 228.45 91.38 227.26 90.90 238.37 95.35 243.90 97.56 225.03 90.01 94.79 5.17 5.46 

450 454.17 100.93 414.37 92.08 437.58 97.24 415.11 92.25 404.20 89.82 441.02 98.00 95.05 4.29 4.51 

500 522.04 104.41 515.24 103.05 491.48 98.30 470.85 94.17 437.58 87.52 494.41 98.88 97.72 6.19 6.33 

r r = 0.9986 r = 0.9976 r = 0.9981 r = 0.9972 r = 0.9947 r = 0.9966    

Відповідність критеріям прийнятності для НМКВ 4.0-6.0 нг/мл; Відповідає 

Відповідність критеріям прийнятності для калібрувальних розчинів з концентраціями 

більшими, ніж НМКВ 
<± 15%; Відповідає 

  

Таблиця 11 

Результати вивчення валідаційного параметру  

«лінійність/калібрувальна модель» 

Аналіт № 
Діапазон концентрацій 

(нг/мл) 
Рівняння регресії R2 

Відповідність 

критеріям 

прийнятності 

Амлодипін 1 0.1 - 10 y = 0.0266 x + 0.0093 0.9990 Відповідає 

2 y = 0.0717 x + 0.00148 0.9979 

3 y = 0.0595 x + 4.13e-005 0.9962 

4 y = 0.0582 x + 0.000604 0.9976 

5 y = 0.0585 x + 0.0018 0.9961 

Бісопролол 1 0.5 – 50 y = 2.03 x + -0.0172 0.9969 Відповідає 

2 y = 0.388 x + 0.0321 0.9993 

3 y = 0.413 x + 0.0797 0.9991 

4 y = 0.523 x + 0.084 0.9983 

5 y = 0.5 x + 0.101 0.9976 

Еналаприл 1 5 – 500 y = 0.00532 x + 0.00379 0.9986 Відповідає 

2 y = 0.018 x + 0.0292 0.9976 

3 y = 0.0159 x + 0.00576 0.9981 

4 y = 0.0146 x + 0.00978 0.9972 

5 y = 0.0102 x + 0.00234 0.9966 

2
0
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Результати вивчення валідаційних параметрів «правильність» і 

«прецизійність» наведено в табл. 12. 

Таблиця 12 

Результати вивчення валідаційного параметру «правильність» і 

«прецизійність» методики кількісного визначення амлодипіну, бісопрололу  

та еналаприлу методом ВЕРХ/МС/МС 
Аналіт Концентрація 

(нг/мл) 

Внутрішньосерійна 

прецизійність 

Міжсерійна 

прецизійність 

Mean 

(%) 

CV (%) Mean 

(%) 

CV (%) 

Амлодипін LLOQ 0.10 90.23 5.33 93.81 10.63 

QCL 0.30 92.57 7.32 95.93 8.09 

QCM 3.00 102.69 8.24 100.08 8.71 

QCH 8.00 97.28 6.70 103.22 6.51 

Бісопролол LLOQ 0.50 104.88 4.89 99.78 6.51 

QCL 1.50 105.81 7.44 104.25 7.56 

QCM 15.00 104.82 9.66 104.09 7.81 

QCH 40.00 102.41 7.70 103.04 6.04 

Еналаприл LLOQ 5.00 93.77 12.92 91.10 6.65 

QCL 15.00 95.10 3.54 94.04 5.18 

QCM 150.00 99.69 3.00 95.82 5.79 

QCH 400.00 95.04 9.21 97.09 7.76 

n  6  18  

Відповідність критеріям прийнятності для НМКВ <± 20%; Відповідає 

Відповідність критеріям прийнятності для 

розчинів з концентраціями більшими, ніж НМКВ 

<± 15%; Відповідає 

 

Зразки бланкової плазми вводили після калібрувальних стандартів в ULOQ 

для амлодипіну, бісопрололу, еналаприлу. Встановлено, що перенесення у пробі 

зразків не перевищує 20% НМКВ (критерій прийнятності). Висновок щодо 

розробленої методики за валідаційним параметром «ефект переносу» (carry over) - 

коректна. 

Розведення зразків не повинно впливати на правильність та прецизійність 

розробленої методки. Бланкові зразки плазми розбавляли 2- і 4-кратні розведення 

при шести визначеннях. Результати аналізу для усіх аналітів знаходяться в межах 

критеріїв прийнятності. Висновок щодо розробленої методики за валідаційним 

параметром «стабільність при розведенні» (dilution integrity)  - коректна. 

Результати вивчення стабільності наведено в табл. 13. Як видно з даних, 

середня концентрація QC-зразків, що піддавалися випробуванню, знаходиться в 

межах (85.00–115.00 %) від середньої концентрації свіжоприготовлених розчинів, 

що свідчить, що про отримані результати аналізу відповідають критеріям 

прийнятності. Висновок щодо розробленої методики за валідаційним параметром 

«стабільність» - коректна. 
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Таблиця 13 

Результати стабільності біоаналітичної методики визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу  

 в плазмі крові 
Аналіт Концентрація 

(нг/мл) 

Короткотермінова 

стабільність при 

кімнатній температурі 

(24 год) 

Стабільність при 

заморожуванні-

розморожуванні при 

−80 °C (4 цикли) 

Довготермінова 

стабільність при 

−80 °C 

Пост-препаративна 

стабільність (12 год) 

Пост-препаративна 

стабільність(стабільність 

в автосамплері)  

(24 год) 

Accuracy 

(%) 

CV 

(%) 

Stab 

(%) 

Accura

cy 

(%) 

CV 

(%) 

Stab 

(%) 

Accura

cy 

(%) 

CV 

(%) 

Stab 

(%) 

Accura

cy 

(%) 

CV 

(%) 

Stab 

(%) 

Accurac

y 

(%) 

CV 

(%) 

Stab 

(%) 

Амлоди-

пін 

QCL 0.30 99.18 7.51 93.59 109.04 3.87 102.89 108.58 3.82 102.45 108.58 3.82 102.45 92.17 9.84 86.97 

QCH 8.00 110.03 1.25 101.53 108.48 3.83 100.10 111.75 2.59 103.12 111.75 2.59 103.12 96.99 10.39 89.49 

Бісопро-

лол 

QCL 1.50 106.35 1.92 100.64 113.53 1.04 107.44 112.78 1.33 106.72 101.40 10.44 95.95 104.18 11.06 98.58 

QCH 40.00 101.13 0.86 113.28 104.50 2.53 113.75 104.94 0.31 114.23 99.37 4.74 108.18 103.10 6.15 112.23 

Енала-

прил 

QCL 15.00 107.24 2.32 111.93 103.34 8.75 107.86 105.27 5.83 109.87 95.94 11.31 100.13 94.83 13.96 98.97 

QCH 400.00 94.90 2.72 102.97 90.39 4.40 98.07 91.32 0.52 99.09 95.05 7.84 103.13 104.34 7.18 113.22 

Відповідність критеріям прийнятності <± 15%; Відповідає 

 

Таблиця 14 

Результати вивчення валідаційного параметру «лінійність/калібрувальна модель» за умов вивчення 

фармакокінетики 

Аналіт 
Діапазон концентрацій 

(нг/мл) 
Рівняння регресії R2 

Амлодипін 0.1 – 10 y = 0.0175 x + -7.76е-0.05 0.9967 

Бісопролол 0.5 – 50 y = 0.464 x + -0.0314 0.9965 

Еналаприл 5 – 500 y = 0.00492 x + 0.00218 0.9981 

Еналаприлат 1–100 y = 0.00224 x + 6.98е-0.05 0.9979 

Відповідність критеріям прийнятності для НМКВ <± 20%; Відповідає 

Відповідність критеріям прийнятності для 

калібрувальних розчинів з концентраціями більшими, 

ніж НМКВ 

<± 15%; Відповідає 

 

2
2
 



23 

 

Розроблену БАМ визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу за 

наявності еналаприлату методом ВЕРХ/МС/МС було застосовано для вивчення 

фармакокінетики амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу за наявності метаболіту 

еналаприлату в плазмі крові на здорових волонтерах, що є актуальним при 

проведенні біоеквівалентності ЛЗ in vivo та терапевтичному моніторингу ЛЗ. 

Уперше запропоновано вивчати валідаційний параметр «лінійність/калібру-

вальна модель» за умов вивчення фармакокінетики при розробці методик аналізу 

аналітів та їх активних метаболітів (еналаприлат в даній методиці). Доведена 

лінійна залежність між концентрацією та площею хроматографічних піків 

амлодипіну, бісопрололу, еналаприлу та еналаприлату в діапазоні концентрацій 

0.1нг/мл – 10 нг/мл, 0.5 – 50 нг/мл, 5 нг/мл – 500 нг/мл та 1 нг/мл – 100 нг/мл 

відповідно. Рівняння регресії та коефіцієнти кореляції представлено в табл. 14.  

На основі одержаних даних побудовано фармакокінетичні криві та 

розраховано фармакокінетичні параметри (табл. 15).  

Таблиця 15 

Фармакокінетичні параметри 
Параметр Аналіт 

Амлодипін Бісопролол Еналаприл Еналаприлат 

Cmax (нг/мл) 3.61 48.29 69.32 74.83 

Tmax (год) 8 1.5 1.5 2.5 

Tlag (год) 0 0 0.25 0.75 

HVD (год) 22.54 5.57 1.45 4.004 

AUClast (нг/мл*год) 135.66 509.03 131.32 526.85 

AUCextra (нг/мл*год) 259.75 13.67 2.63 6.92 

AUCtot (нг/мл*год) 395.41 522.7 133.95 533.77 

%AUCextra 65.69 2.61 1.96 1.296 

Lz (1/год) 0.005 0.073 0.74 0.094 

AUMClast (нг/мл*(год)2) 4010.8 5487.57 258.009 4436.79 

AUMCextra (нг/мл*(год)2) 69632.7 842.73 19.3 405.74 

AUMCtot (нг/мл*(год)2) 73643.5 6330.3 277.31 4842.53 

R -0.903 -0.99 -0.996 -0.93 

G 0.631 0.99 0.98 0.83 

Rstart (год) 24 8 2 3 

Rend (год) 72 48 6 48 

Rnbpoint 3 4 6 8 

Rsmooth 0.79 0.56 0.604 0.57 

Raccurate -0.11 -0.18 0.094 -0.19 

thalf  (год) 135.9 9.45 0.93 7.37 

MRT (год) 186.24 12.11 2.07 9.07 

Vss (мг*год/(нг/мл*год) 0.14 0.14 0.14 0.14 

ComputedCLast (нг/мл) 1.32 1.002 1.96 0.65 

TLast (год) 72 48 6 48 

A 0.65 3.52 5.15 4.08 

B (1/год) -0.005 -0.07 -0.75 -0.09 

R² 0.816 0.99 0.99 0.86 

AUCall(CPred) (нг/мл*год) 135.66 509.03 133.28 534.66 

AUCall(CObs) (нг/мл*год) 135.66 509.03 133.47 541.2 

MRTlast (год) 29.56 10.78 1.96 8.42 
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Згідно даних табл. 15 максимальна концентрація в плазмі (Cmax) амлодипіну 

була 3.61 нг/мл, бісопрололу – 48.296 нг/мл, еналаприлу – 69.3247 нг/мл, 

еналаприлату – 74.8342 нг/мл відповідно. Tmax амлодипіну становив 8 год, 

бісопрололу та еналаприлу – 1.5 год, еналаприлату – 2.5 год. Площа під кривою 

концентрація/час з моменту введення лікарського засобу до останньої точки, що 

визначається (AUClast), амлодипіну становила 135.66 нг/мл*год, бісопрололу – 

509.03 нг/мл*год, еналаприлу – 131.319 нг/мл*год, еналаприлату – 526.847 

нг/мл*год. 

Запропоновано уніфіковані форми протоколів валідації кількісних БАМ 

визначення аналітів з групи AЛЗ в плазмі крові та розроблено їх електронні версії, 

а саме протоколи перевірки «специфічності/селективності», «лінійності/калібру-

вальна модель», «правильності та прецизійності», «ефекту переносу» (carry over), 

«стабільності при розведенні» (dilution integrity), «ступеня ізолювання» та «ефекту 

матриці» (recovery&matrix effect), стабільності (рис. 4).  

 
Рис. 4 Форми протоколу валідації методик кількісного визначення 

антигіпертензивних аналітів в плазмі крові за умов вивчення фармакокінетики 

БАМ визначення ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу грунтується на 

ВЕРХ/МС/МС аналітів в досліджуваних розчинах, отриманих зі зразків плазми 

після попереднього осадження білків. Попередньо, проводили хроматографування 

із використанням хроматографічної колонки Intersil ODS gum, 50 × 4.6 мм, з 

розміром часток 5 мкм, та градієнтного елюювання (рухома фаза: 0.1 % розчин 

кислоти мурашиної рН 3.0:ацетонітрил:метанол). За даних хроматографічних 

умов пік ніфедипіну, внутрішнього стандарту (толтеродин) елюювався близько 

3.24 та 2.58 хв відповідно. Загальний час хроматографування складав 5 хв, тому 

для подальших досліджень було використано ізократичне елюювання (ніфедипін 

та бісопролол – рухома фаза: 0.1 % розчин кислоти мурашиної-метанол (5:95), 

каптоприл – рухома фаза: ацетонітрил-0.1 % розчин кислоти мурашиної (70:30)) 

та хроматографічна колонка X-terra MS C18, 50 × 4.6 мм, з розміром часток 5 мкм. 

Загальний час хроматографування складав 2 хв. 
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Розроблену БАМ визначення ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу 

методом ВЕРХ/МС/МС було використано для вивчення фармакокінетики 

ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу в плазмі крові на здорових волонтерах. 

Дослідження проводилося відповідно до Declaration of Helsinki for biomedical 

research involving human subjects (https://www.wma.net/ 

policies‐post/wma‐declaration‐of‐helsinki‐ethical‐principles‐for‐medical‐research‐invol

ving‐human‐subjects/, last accessed May 2017). На основі одержаних даних 

розраховували фармакокінетичні параметри (табл. 16).  

Таблиця 16 

Фармакокінетичні параметри 
Параметр Аналіт 

Ніфедипін Бісопролол Каптоприл 

Cmax (нг/мл) 66.3 4.82 1860 

Tmax (год) 0.33 0.33 1 

AUClast (нг/мл*год) 656.99 68.76 2800.89 

AUCextra (нг/мл*год) 5.27 9.89 58.9 

AUCtot (нг/мл*год) 662.26 78.65 2859.79 

T 1/2 6.9 16.77 9.9 

Lz (1/год) 0.1 0.04 0.07 

 

Згідно даних табл. 16, максимальна концентрація в плазмі (Cmax) ніфедипіну 

становила 66.3 нг/мл, бісопрололу – 4.82 нг/мл, каптоприлу – 1860 нг/мл. Час 

досягнення Сmах (Tmax) ніфедипіну та бісопрололу становив 0.33 год, каптоприлу – 

1 год. Площа під кривою концентрація/час з моменту введення лікарського засобу 

до останньої точки, що визначається (AUClast), ніфедипіну становила 656.987 

нг/мл*год, бісопрололу – 68.7552 нг/мл*год, каптоприлу – 2800.89 нг/мл*год. 

У шостому розділі «Уніфікована процедура розробки та валідації 

методик кількісного визначення антигіпертензивних активних 

фармацевтичних інгредієнтів для оцінки еквівалентності in vitro з 

використанням хроматографічних методів» розроблено біоаналітичні 

методики кількісного визначення АФІ з групи АЛЗ для вивчення проникності 

через кишкову мембрану (тест Сасо-2). Дана модель широко застосовується для 

проведення скринінгових досліджень при вивченні транспорту та абсорбції ЛР, 

впливу допоміжних речовин та лікарської взаємодії на процеси всмоктування, а 

також для проведення процедури «біовейвер».  

Для оптимізаціїї хроматографічної роздільної здатності АФІ проведено 

попередні експериментальні дослідження щодо доцільності застосування різних 

сумішей розчинників, таких як ацетонітрил, метанол та кислота мурашина, а 

також різної швидкості потоку (в діапазоні 0.1-1.0 мл/хв). Хроматографування 

проводили із використанням хроматографічної колонки Discovery C18, 50 × 2.1 

мм, з розміром часток 5 мкм, та градієнтного елюювання. Елюент А – ацетонітрил 

– вода – кислота мурашина (5:95:0.1), елюент В – ацетонітрил – кислота 

мурашина (100:0.1).  

Результати досліджень показали, що амлодипін належить до речовин з 

досить високою проникністю, ступінь ізолювання амлодипіну становить 52.33%. 

Бісопролол належить до речовин з досить високою проникністю, ступінь 

ізолювання – 97.69 %. Еналаприл належить до речовин з низькою проникністю, 

https://www.wma.net/
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ступінь ізолювання – 102.69 %. Низьке значення ступеня ізолювання для 

амлодипіну (не відповідає критерію прийнятності), може бути пов'язано з 

метаболізмом речовини в клітині Caco-2, хімічною нестабільністю, накопиченням 

сполуки в клітинному моношарі або сорбцією на пластмасі. Виходячи з цього, 

вивчення валідаційного параметру «ступінь ізолювання» (recovery) необхідно 

проводити на початку валідації.  

Об’єктом досліджень для вивчення тесту «кінетика розчинення» було 

обрано три ЛФ, які були розроблені під керівництвом завідувача кафедри 

фармацевтичної технології Університету Арістотеля (м. Салоніки, Греція) 

проф.Kachrimanis Kyriakos. Для вивчення тесту «кінетика розчинення» при 

розробці ВЕРХ/УФ методики визначення бісопрололу фумарату та еналаприлу 

малеату в таблетках була використана хроматографічна колонка Hi Qsil C18. 

Підібрані умови ізократичного елюювання з бінарною рухомою фазою: метанол-

фосфатний буферний розчин (65:35), швидкість рухомої фази 1.0 мл/хв. 

Детектування проводили за довжини хвилі 225 нм, яка забезпечувала 

ідентифікацію обох АФІ. ВЕРХ-хроматограма, одержана при кількісному 

визначенні бісопрололу фумарату та еналаприлу малеату в таблетках за умов 

вивчення кінетики розчинення, наведена на рис. 5. За даних умов пік бісопрололу 

та еналаприлу елююється близько 4.75 та 5.33 хв відповідно. 

 

Рис. 5 Типова хроматограма, одержана при кількісному визначенні 

бісопрололу та еналаприлу за умов вивчення «кінетики розчинення» 

Вивчення «кінетики розчинення» проводили в стандартних фармакопейних 

середовищах з рН 1.2; 4.5 та 6.8. При цьому використовували автоматичний 

прилад для тесту «Розчинення» з лопаттю (ДФУ 2.0) зі швидкістю обертання 50 

об/хв та об'ємом середовища 900 мл (при 37±1 °С).  

Точки контролю: 5, 15, 30, 45 хв. Точка «15 хв» є критичною та 

визначальною. В середовище з рН 1.2 вивільнення бісопрололу з таблеток через 5 

хв становить 38.42 %, а через 15 хв – 85.51 %, в середовище з рН 4.5 вивільнення 

бісопрололу з таблеток через 5 хв становить 59.78 %, а через 15 хв – 103.71 %, в 

середовище з рН 6.8 вивільнення бісопрололу з таблеток через 5 хв становить 

61.29 %, а через 15 хв – 85.90 %. Вивчення лінійності проводили в широкому 

діапазоні концентрацій (25-200 % при рН 4.5 та 6.8, 25-150 % при рН 1.2). 

Доведено лінійну залежність між концентрацією та площею хроматографічних 

піків бісопрололу в діапазоні 0.625 мг/мл –5.000 мг/мл (3.750 мг/мл при рН 1.2). 

Рівняння регресії та коефіцієнти кореляції представлені в табл. 17.  
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Таблиця 17 

Результати вивчення валідаційного параметру «лінійність/калібрувальна 

модель» методики кількісного визначення бісопрололу у таблетках за умов 

вивчення кінетики розчинення 
рН Діапазон концентрацій 

(мг/мл) 

Рівняння регресії R2 Відповідність 

критеріям 

прийнятності 

1.2 0.625 – 3.750 y=457.6180x-20.6900 0.9993 Відповідає 

4.5 0.625 – 5.000 y = 446.9561 x  -25.2057 0.9991 Відповідає 

6.8 0.625 – 5.000 y = 426.0197 x + 13.2602 0.9992 Відповідає 

 

У середовище з рН 1.2 вивільнення еналаприлу з таблеток через 5 хв 

становить 83.38 %, через 15 хв – 94.11 %, 30 хв – 97.17 %, в середовище з рН 4.5 

вивільнення еналаприлу з таблеток через 5 хв становить 47.13 %, через 15 хв – 

88.34 %, 30 хв – 95.86 %, в середовище з рН 6.8 вивільнення еналаприлу з 

таблеток через 5 хв становить 71.04 %, через 15 хв – 88.88 %, 30 хв – 92.11 %. 

Вивчення лінійності проводили в широкому діапазоні концентрацій (25-200 

% при рН 4.5 та 6.8, 25-150 % при рН 1.2). Доведено лінійну залежність між 

концентрацією та площею хроматографічних піків еналаприлу в діапазоні 1.250 

мг/мл –10.000 мг/мл (7.500 мг/мл при рН 1.2). Рівняння регресії та коефіцієнти 

кореляції представлені в табл. 18.  

Таблиця 18 

Результати вивчення валідаційного параметру «лінійність/калібрувальна 

модель» методики кількісного визначення еналаприлу у таблетках за умов 

вивчення кінетики розчинення 
рН Діапазон концентрацій 

(мг/мл) 

Рівняння регресії R2 Відповідність 

критеріям 

прийнятності 

1.2 1.250 – 7.500 y=26.3234 x - 2.7878 0.9996 Відповідає 

4.5 1.250 – 10.000 y = 28.9882 x  - 19.4455 0.9992 Відповідає 

6.8 1.250 – 10.000 y = 26.7667x - 12.7585 0.9993 Відповідає 

 

Висновок щодо розробленої методики за валідаційним параметром 

«лінійність/калібрувальна модель» - коректна. 

На основі результатів проведеного дослідження можна зробити висновок, 

що розроблена ВЕРХ/УФ методика одночасного визначення бісопрололу та 

еналаприлу у таблетках для застосування її для вивчення кінетики розчинення є 

коректною, а розроблена технологія таблеток миттєвого вивільнення, що містять 

бісопролол та еналаприл є відмінною, що підтверджено результатами тесту 

«кінетика розчинення». 

При розробці ВЕРХ/УФ методики визначення амлодипіну бесилату, 

бісопрололу фумарату та еналаприлу малеату в таблетках з модифікованим 

вивільненням для вивчення тесту «кінетика розчинення» була використана 

хроматографічна колонка Hi Qsil C18. Проте використання колонки Hi Qsil C18 не 

забезпечувало вимоги придатності хроматографічної системи та давало 

незадовільні характеристики піку амлодипіну. Тому дану методику не можна 

використовувати для визначення трьохкомпонентної ЛФ, а тільки 

двохкомпонентної ЛФ (бісопролол, еналаприл). Для визначення амлодипіну в 



28 

 

таблетках з модифікованим вивільненням було використано хроматографічну 

колонку Phenomenex Polar Synergi, розмірами 4.6 х 50 мм, та ізократичне 

елюювання з бінарною рухомою фазою, що складалася з метанолу та фосфатного 

буферного розчину (65:35), швидкість рухомої фази (1.0 мл/хв) (амлодипін, 

бісопролол, еналаприл). Детектування амлодипіну проводили за довжини хвилі 

240 нм. За даних умов пік амлодипіну елююється близько 1.85 хв.  

Точки контролю: 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 хв. Критичним в даній ЛФ є 

еналаприл, оскільки він покритий полімером у співвідношенні 1:1 і 1:2, та завдяки 

цьому відбувається його модифіковане вивільнення.  

Результати вивчення кінетики розчинення представлено на рис. 6-11. Як 

видно з рис. 6, в середовище з рН 1.2 через 5 хв вивільнення бісопрололу з 

таблеток, покритих полімером у співвідношенні 1:1 становить 65.08 %, покритих 

полімером у співвідношенні 1:2 – 65.87 %, в точці 15 хв, ці величини мають 

значення – 88.40 % і 85.95 %, а в точці 30 хв – 88.72 % і 87.11 %, відповідно.  
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Рис. 6 Профіль розчинення бісопрололу з таблеток із модифікованим 

вивільненням, що містять амлодипін, бісопролол та еналаприл, у середовище з рН 

1.2 (1) та рН 4.5 (2) при 50 об/хв, прилад з лопаттю 

В середовище з рН 4.5 через 5 хв вивільнення бісопрололу з таблеток, 

покритих полімером у співвідношенні 1:1 становить 93.90 %, покритих полімером 

у співвідношенні 1:2 – 93.92 %, в точці 15 хв, ці величини мають значення – 

117.27 %  і 116.97 %, а в точці 30 хв – 115.74 % і 108.40 %, відповідно. 

Як видно з рис. 7, в середовище з рН 6.8 через 5 хв вивільнення бісопрололу 

з таблеток, покритих полімером у співвідношенні 1:1 становить 49.26 %, покри-

тих полімером у співвідношенні 1:2 – 54.15 %, в точці 15 хв, ці величини мають 

значення – 97.11 % і 93.83 %, а в точці 30 хв – 105.43 % і 96.55 %, відповідно. 

Як видно з рис. 8, в середовище з рН 1.2 через 5 хв вивільнення еналаприлу 

з таблеток, покритих полімером у співвідношенні 1:1 становить 28.16 %, 

покритих полімером у співвідношенні 1:2 – 38.27 %, в точці 15 хв, ці величини 

мають значення відповідно – 72.86 % і 85.38 %, в точці 30 хв – 104.63 % і 102.68 

%, в точці 45 хв – 105.58 % і 102.41 %.  
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Рис. 7 Профіль розчинення бісопрололу з таблеток із модифікованим  

вивільненням, що містять амлодипін, бісопролол та еналаприл, у середовище з рН 

6.8 при 50 об/хв, прилад з лопаттю 
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Рис. 8 Профіль розчинення еналаприлу з таблеток із модифікованим 

вивільненням, що містять амлодипін, бісопролол та еналаприл, у середовище з рН 

1.2 (1) та рН 4.5 (2)  при 50 об/хв, прилад з лопаттю 

Максимальне вивільнення еналаприлу (покритий полімером  у 

співвідношенні 1:1) спостерігалося в точці 120 хв (125.81 %), (покритий 

полімером у співвідношенні 1:2) – в точці 90 хв (122.38 %). У середовище з рН 4.5 

через 5 хв вивільнення еналаприлу з таблеток, покритих полімером у 

співвідношенні 1:1 становить 33.86 %, покритих полімером у співвідношенні 1:2 – 

40.27  %, в точці 15 хв, ці величини мають значення – 81.20 % і 82.11 %, в точці 30 

хв – 87.80 % і 90.09 %, в точці 45 хв – 101.59 % і 109.33 %, відповідно. 

Максимальне вивільнення еналаприлу спостерігалося в точці 180 хв (120.01 % та 

120.77 %). 

Як видно з рис. 9, в середовище з рН 6.8 через 5 хв вивільнення еналаприлу з 

таблеток, покритих полімером у співвідношенні 1:1 становить 46.45  %, покритих 

полімером у співвідношенні 1:2 – 52.69 %, в точці 15 хв, ці величини мають 

значення – 80.47 % і 80.79 %, в точці 30 хв – 86.43 % і 87.42 %, в точці 45 хв – 

93.63.59 % і 99.89 %, відповідно. Максимальне вивільнення еналаприлу 

спостерігалося в точці 180 хв (117.57 % та 117.75 %). Як видно з рис. 10, в 

середовище з рН 1.2 через 5 хв вивільнення амлодипіну з таблеток, покритих 

полімером у співвідношенні 1:1 становить 56.49  %, покритих полімером у 
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співвідношенні 1:2 – 38.71  %, в точці 15 хв, ці величини мають значення – 81.95 

% і 79.50 %, в точці 30 хв – 87.56 % і 88.48 %, відповідно.  

В середовище з рН 4.5 через 5 хв вивільнення амлодипіну з таблеток, покритих 

полімером у співвідношенні 1:1 становить 48.14 %, покритих полімером у 

співвідношенні 1:2 – 36.47 %, в точці 15 хв, ці величини мають значення – 79.84 % 

і 76.24 %, в точці 30 хв – 86.27 % і 85.77 %, відповідно. 
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Рис. 9 Профіль розчинення еналаприлу з таблеток із модифікованим 

вивільненням, що містять амлодипін, бісопролол та еналаприл, у середовищі з рН 

6.8 при 50 об/хв, прилад з лопаттю 
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Рис. 10 Профіль розчинення амлодипіну з таблеток із модифікованим  

вивільненням, що містять амлодипін, бісопролол та еналаприл, у середовище з рН 

1.2 та рН 4.5 (2) при 50 об/хв, прилад з лопаттю 

Як видно з рис. 11, в середовище з рН 6.8 через 5 хв вивільнення 

амлодипіну з таблеток, покритих полімером у співвідношенні 1:1 становить 19.70 

%, покритих полімером у співвідношенні 1:2 – 38.71 %, в точці 15 хв, ці величини 

мають значення – 64.80 % і 69.50 %, в точці 30 хв – 89.22 % і 88.48 %, відповідно 
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Рис. 11 Профіль розчинення амлодипіну з таблеток із модифікованим 

вивільненням, що містять амлодипін, бісопролол та еналаприл, у середовище з рН 

6.8 при 50 об/хв, прилад з лопаттю 

Вимоги до параметрів лінійної залежності (таблиця 19) методики 

визначення амлодипіну виконуються в усьому діапазоні застосування методики. 

Вивчення лінійності проводили в широкому діапазоні концентрацій (25-200 % 

при рН 1.2та 6.8, 50-200 % при рН 4.5). Доведено лінійну залежність між 

концентрацією та площею хроматографічних піків амлодипіну в діапазоні 0.625 

мг/мл – 5.000 мг/мл (1.250 мг/мл – 5.000 мг/мл при рН 4.5). Рівняння регресії та 

коефіцієнти кореляції представлено в табл. 18. Висновок щодо розробленої 

методики за валідаційним параметром «лінійність/калібрувальна модель» - 

коректна. 

Таблиця 19 

Результати вивчення валідаційного параметру 

«лінійність/калібрувальна модель» методики кількісного визначення 

амлодипіну у таблетках за умов вивчення кінетики розчинення 
рН Діапазон концентрацій 

(мг/мл) 

Рівняння регресії R2 Відповідність 

критеріям 

прийнятності 

1.2 0.625 – 5.000 y=109.2999 x – 35.3668 0.9991 Відповідає 

4.5 1.250 – 5.000 y = 97.5017 x  - 18.2518 0.9998 Відповідає 

6.8 0.625 – 5.000 y = 97.9425 x – 22.4737 0.9992 Відповідає 

 

Доведено, що розроблена ВЕРХ/УФ методика може використовуватися для 

вивчення кінетики розчинення таблеток модифікованого вивільнення, що містять 

амлодипін, бісопролол, еналаприл, в трьох середовищах рН 1.2, 4.5, 6.8. На основі 

результатів проведеного дослідження показано, що вдосконалення складу 

таблеток не змінило біодоступності препарату нового складу (полімер 1:2) в 

порівнянні зі старим складом (полімер 1:1). 

Як узагальнення можна відзначити, що максимальне вивільнення 

бісопрололу та амлодипіну спостерігалося через 15-30 хв, а еналаприлу 90-180 хв, 

оскільки еналаприл був покритий полімером та закапсульований. Цей висновок є 

надзвичайно важливий для досліджень in vivo і відіграє ключову роль у in vitro/in 

vivo кореляції.  

Для амлодипіну та бісопрололу спостерігається IVIVC рівня С у in vitro/in 

vivo кореляції (взаємозв´язок між однією точкою профіля розчинення та одним 
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фармакокінетичним параметром). Для амлодипіну це взаємозв´язок між точкою 

профілю розчинення 120 хв (86.17 %) та часом 2 год (2.46 нг/мл). Для бісопрололу 

це взаємозв´язок між точкою профілю розчинення 120 хв (98.66 %) та 

концентрацією в плазмі крові 39.31 нг/мл (2 год).  

Таким чином доведено, що in vitro/in vivo кореляція є ефективним 

інструментом прогнозування поведінки ЛР за умов in vivo на основі профілів 

розчинення. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

наукової проблеми, що полягає в формуванні комплексного підходу до розробки 

біоаналітичних методик визначення комбінацій антигіпертензивних АФІ в плазмі 

крові із застосуванням розроблених методик для вивчення фармакокінетики та 

еквівалентності в ЛЗ, біоаналітичних методик кількісного визначення АФІ з групи 

АЛЗ для вивчення проникності через кишкову мембрану (тест Сасо-2) та кінетики 

розчинення, хроматографічних методик визначення антигіпертензивних АФІ в 

субстанції та ЛЗ для застосування в аналітичних лабораторіях та лабораторіях з 

вивчення фармакокінетики та біоеквівалентності ЛЗ. 

1. Проведено критичний аналіз існуючих нормативних документів і 

оригінальних наукових публікацій, що дозволяє обґрунтувати методологію 

розробки та валідації хроматографічних методик визначння 

антигіпертензивних АФІ в субстанції та ЛЗ і уніфікувати підходи до 

розробки та валідації біоаналітичних методик для вивчення фармакокінетики 

та еквівалентності ЛЗ. 

2. Запропоновано та розроблено методики ідентифікації та кількісного 

визначення антигіпертензивних АФІ в субстанції та ЛЗ, а також умови їх 

екстракції з водних розчинів з використанням методів ТШХ, ВЕРХ/УФ, 

УВЕРХ/УФ, ВЕРХ/ДМД. Вперше запропоновано для антигіпертензивних 

АФІ використання ізократичного елюювання, що значно спрощує 

проведення аналізу ЛЗ. Запропоновані хроматографічні умови дозволяють 

зменшити час хроматографування та кількість використовуваної рухомої 

фази, що відповідно знижує витрати, та водночас забезпечує необхідну 

специфічність, прецизійність та правильність результатів аналізу під час 

проведення контролю якості. Проаналізовані валідаційні характеристики 

показали прийнятність розроблених методик для цілей фармацевтичного 

аналізу. 

3. Обґрунтовано при розробці біоаналітичних методик антигіпертензивних 

аналітів використання методу ВЕРХ/МС/МС, завдяки якому всі розроблені 

методики визначення антигіпертензивних АФІ в плазмі крові є чутливими, 

специфічними та експресними.  

4. Проаналізовано перелік валідаційних характеристик, що підлягають 

визначенню для методик кількісного визначення аналітів з групи АЛЗ в 

плазмі крові, а саме «специфічність/селективність», «лінійність/калібру-

вальна модель», «правильність та прецизійність», «ефект переносу» (carry 

over), «стабільність при розведенні» (dilution integrity), «ступінь ізолювання» 

та «ефект матриці» (recovery&matrix effect), стабільність. 
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5. Вперше розроблено біоаналітичні методики визначення амлодипіну, 

бісопрололу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові і 

ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу в плазмі крові, що дозволяє 

застосувати запропоновані методики для вивчення фармакокінетики АЛЗ на 

здорових добровольцях. Максимальна концентрація в плазмі (Cmax) 

амлодипіну була 3.61 нг/мл, бісопрололу – 48.30 нг/мл, еналаприлу – 69.33 

нг/мл, еналаприлату – 74.83 нг/мл відповідно. Час досягнення Сmах (Tmax) 

амлодипіну становив 8 год, бісопрололу та еналаприлу – 1.5 год, 

еналаприлату – 2.5 год. Площа під кривою концентрація/час з моменту 

введення лікарського засобу до останньої точки, що визначається (AUClast), 

амлодипіну становила 135.66 нг/мл*год, бісопрололу – 509.03 нг/мл*год, 

еналаприлу – 131.32 нг/мл*год, еналаприлату – 526.85 нг/мл*год. 

Максимальна концентрація в плазмі (Cmax) ніфедипіну становила 66.3 нг/мл, 

бісопрололу – 4.82 нг/мл, каптоприлу – 1860 нг/мл. Час досягнення Сmах 

(Tmax) ніфедипіну та бісопрололу становив 0.33 год, каптоприлу – 1 год. 

Площа під кривою концентрація/час з моменту введення лікарського засобу 

до останньої точки, що визначається (AUClast), ніфедипіну становила 656.99 

нг/мл*год, бісопрололу – 68.76 нг/мл*год, каптоприлу – 2800.89 нг/мл*год. 

6. Вперше запропоновано вивчати валідаційний параметр «лінійність/калібру-

вальна модель» за умов дослідження фармакокінетики при розробці методик 

аналізу аналітів та їх активних метаболітів. Обґрунтовано порядок 

проведення додаткового параметру валідації біоаналітичної методики, а саме 

введення його в безпосередньому процесі вивчення фармакокінетики. 

Запропоновані нами біоаналітичні методики визначення амлодипіну, 

бісопрололу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові за умов 

вивчення фармакокінетики були валідовані по запропонованому 

валідаційному параметру «лінійність/калібрувальна модель». 

7. Запропоновано уніфіковані форми протоколів валідації кількісних біоаналі-

тичних методик визначення аналітів з групи АЛЗ та розроблено їх електронні 

версії, що дозволяють систематизувати результати біоналітичної методології. 

8. Розроблено біоаналітичні методики кількісного визначення АФІ з групи АЛЗ 

для вивчення проникності через кишкову мембрану (тест Сасо-2), що можна 

розглядати як альтернативу біоеквівалентності in vivo. 

9. Розроблено та валідовано методики кількісного визначення антигіпертен-

зивних АФІ в таблетках з миттєвим та модифікованим вивільнення для 

застосування в тесті «кінетика розчинення». Для вивчення тесту «кінетика 

розчинення» при розробці ВЕРХ/УФ методики визначення амлодипіну 

бесилату (хроматографічна колонка Phenomenex Polar Synergi), бісопрололу 

фумарату, еналаприлу малеату (хроматографічна колонка Hi Qsil C18) в 

таблетках були підібрані умови ізократичного елюювання з бінарною 

рухомою фазою: метанол-фосфатний буферний розчин (65:35), що значно 

розширює горизонти фармацевтичного аналізу в контексті вивчення 

біоеквівалентності та біодоступності ЛЗ. 
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АНОТАЦІЯ 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, 

Львів, 2018.  

Дисертацію присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню та розробці 

хроматографічних методик визначення антигіпертензивних АФІ в субстанції та 

ЛЗ, біоаналітичних методик визначення комбінацій антигіпертензивних АФІ у 

плазмі крові з застосуванням розроблених методик для вивчення фармакокінетики 

та еквівалентності ЛЗ, біоаналітичних методик кількісного визначення АФІ з 

групи АЛЗ для вивчення проникності через кишкову мембрану (тест Сасо-2) та 

кінетики розчинення. 

Теоретично та експериментально обґрунтовано загальну методологію 

розробки та валідації методик ідентифікації та кількісного визначення 
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антигіпертензивних АФІ в субстанції та ЛЗ, а також умов їх екстракції з водних 

розчинів, а саме розроблено оригінальні методики визначення амлодипіну, 

ніфедипіну, верапамілу, каптоприлу, бісопрололу методом ВЕРХ в субстанції та 

таблетках, модифіковано методику визначення еналаприлу методом ВЕРХ в 

субстанції та таблетках. 

Розроблено оригінальні методики та підібрано перелік валідаційних 

параметрів, які підлягають визначенню для методик кількісного визначення 

аналітів з групи АЛЗ в плазмі крові. Запропоновано уніфіковані процедури 

валідації біоаналітичних методик визначення аналітів з групи антигіпертензивних 

ЛЗ для вивчення фармакокінетики. 

Експериментально обґрунтувано процедуру визначення та критерії 

прийнятності валідаційних параметрів методик кількісного визначення АФІ з 

групи АЛЗ для оцінки еквівалентності in vitro з застосуванням хроматографічних 

методів. Розроблено та валідовано методики визначення антигіпертензивних АФІ 

для вивчення проникності через кишкову мембрану та оригінальні методики 

кількісного визначення АФІ з групи АЛЗ для застосування у тесті «кінетика 

розчинення». 

 Ключові слова: антигіпертензивні лікарські засоби, фармацевтичний 

аналіз, валідація, ТШХ, ВЕРХ/УФ, УВЕРХ/УФ, ВЕРХ/ДМД, ВЕРХ/МС/МС, 

фармакокінетика, біоеквівалентність. 
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Логойда Л. С. Научно-теоретическое обоснование биоаналитических 

исследований и стандартизации антигипертензивных средств с 

использованием хроматографических методов. –  
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Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ 

Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена научно-теоретическому обоснованию и разработке 

хроматографических методик определения антигипертензивных АФИ в 

субстанции и ЛС, биоаналитических методик определения комбинаций 

антигипертензивных АФИ в плазме крови с применением разработанных методик 

для изучения фармакокинетики и эквивалентности ЛС, биоаналитических 

методик количественного определения АФИ из группы АЛС для изучения 

проницаемости через кишечную мембрану (тест Сасо-2) и кинетики растворения. 

Теоретически и экспериментально обосновано общую методологию 

разработки и валидации методик идентификации и количественного определения 

антигипертензивных АФИ в субстанции и ЛС, а также условий их экстракции из 

водных растворов, а именно разработано оригинальные методики определения 

амлодипина, нифедипина, верапамила, каптоприла, бисопролола методом ВЭЖХ 

в субстанции и таблетках, модифицировано методику определения эналаприла 

методом ВЭЖХ в субстанции и таблетках. 

Разработано оригинальные методики и подобрано перечень валидационных 

параметров, подлежащих определению для методик количественного 
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определения аналитов из группы АЛС в плазме крови. Предложено 

унифицированные процедуры валидации биоаналитических методик определения 

аналитов из группы антигипертензивных ЛС для изучения фармакокинетики. 

Экспериментально обосновано процедуру определения и критерии 

приемлемости валидационных параметров методик количественного определения 

АФИ из группы АЛС для оценки эквивалентности in vitro с применением 

хроматографических методов. Разработано и валидировано методики 

определения антигипертензивных АФИ для изучения проницаемости через 

кишечную мембрану и оригинальные методики количественного определения 

АФИ из группы АЛС для применения в тесте «кинетика растворения». 

Ключевые слова: антигипертензивные лекарственные средства, 

фармацевтический анализ, валидация, ТСХ, ВЭЖХ/УФ, ВВЭЖХ/УФ, 

ВЭЖХ/ДМД, ВЭЖХ/МС/МС, фармакокинетика, биоэквивалентность. 

 

SUMMARY 

Logoyda L. S. Scientific and Theoretical Substantiation of Bioanalytical 

Researches and Standardization of Antihypertensive Drugs Using 

Chromatographic Methods. - Qualifying scientific work with the manuscript 

copyright. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Pharmaceutical 

Sciences in specialty 15.00.02 – Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University of the Ministry of Healthcare of 

Ukraine, Lviv, 2018. 

Dissertation is devoted to the scientific and theoretical substantiation and 

development of chromatographic methods for the determination of antihypertensive 

active pharmaceutical ingredient (API) in substance and drugs, bioanalytical methods 

for the determination of combinations of antihypertensive API in blood plasma using 

developed methods for studying pharmacokinetics and equivalence of drugs, 

bioanalytical methods of quantitative determination of API from a group of 

antihypertensive drugs for the study of permeability through the intestinal membrane 

(Caco-2 test) and dissolution kinetics. 

There has been substantiated theoretically and experimentally the general 

methodology for the development and validation of identification and quantitative 

determination of antihypertensive API in substance and drugs and the conditions of 

their extraction from aqueous solutions, namely were developed original methods for 

the determination of amlodipine, nifedipine, verapamil, captopril, bisoprolol by the 

HPLC method in substance and tablets, was modified the method for the determination 

of enalapril by the HPLC method in the substance and tablets.  

The possibility of application of HPLC MS/MS for quantitative determination of 

antihypertensive analytes in blood plasma was substantiated theoretically and 

practically. Due to HPLC MS/MS, all developed methods for determining 

anhypertension analysts in plasma are sensitive, specific and express.  

A unified procedure for the development and validation of bioanalytical methods 

for the determination of antihypertensive analytes in blood plasma has been formed. 

The developed procedure has a clear sequence and eligibility criteria for each stage. 
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In the work were developed and validated bioanalytical methods for the 

determination of nelfidipine and enalapril in blood plasma, verapamil and enalapril in 

the presence of enalaprilat in blood plasma, bisoprolol and enalapril in the presence of 

enalaprilat in blood plasma, amlodipine, bisoprolol and enalapril in the presence of 

enalaprilat in blood plasma with the study of pharmacokinetics and nifedipine, 

bisoprolol and captopril in plasma with the study of pharmacokinetics.  

It is proposed to study the validation parameter “linearity/gauge model” subject to 

the study of pharmacokinetics during the development of methods for analyzing 

antihypertensive analysts and their active metabolites. 

Results of the study of all validation parameters are presented in the protocols of 

validation parameters. 

Developed bioanalytical techniques have been successfully applied to the study of 

pharmacokinetics with calculations of pharmacokinetic parameters that are relevant for 

the bioequivalence of drugs in vivo and therapeutic monitoring of drugs. 

The maximum plasma concentration (Cmax) of amlodipine was 3.61 ng/ml, 

bisoprolol – 48.23 ng/ml, enalapril –69.32 ng/ml, enalaprilat –74.83 ng/ ml respectively. 

The time of achievement Cmax (Tmax) of amlodipine was 8 h, bisoprolol and enalapril – 

1.5 h, enalaprilat – 2.5 h. Area under the curve concentration/time from the time of drug 

administration to the last determined point (AUClast) of amlodipine amounted to 

135.66 ng/ml*h, bisoprolol – 509.03 ng/ml*h, enalapril – 131.32 ng/ml*h, enalaprilat – 

526.85 ng/ml*h. 

The maximum plasma concentration (Cmax) of nifedipine was 66.3 ng/ml, 

bisoprolol – 4.82 ng/ml, captopril – 1860 ng/ml. The time of achievement Cmax (Tmax) 

of nifedipine and bisoprolol was 0.33 hours, captopril – 1 hour. The area under the 

curve concentration/time from the time of drug administration to the last determined 

point (AUClast) of nifedipine amounted to 656.99 ng/ml*h, bisoprolol – 68.75 ng/ml*h, 

captopril – 2800.89 ng/ml*h. 

The methods of quantitative determination of antihypertensive APIs for the 

evaluation of in vitro equivalency, namely, bioanalytical methods of quantitative 

determination of API from the group of antihypertensive drugs for the study of 

permeability through the intestinal membrane (Caco-2) have been developed and 

validated, and the results of its study for antihypertensive API have been presented. 

The method of quantitative determination of bisoprolol fumarate and enalapril 

maleate in tablets for the study of “dissolution kinetics” test was developed. During the 

development of HPLC/UV methods for the determination of bisoprolol fumarate and 

enalapril maleate in tablets, the Hi Qsil C18 chromatographic column was used and the 

conditions for isocratic elution with binary mobile phase consisting of methanol and 

phosphate buffer solution (65:35) were selected. Based on the results of the study, it can 

be concluded that the developed HPLC/UV method for the simultaneous determination 

of bisoprolol and enalapril in tablets for its application to study the dissolution kinetics 

is correct, and the developed technology of instant release tablets, containing bisoprolol 

and enalapril, is excellent, which is confirmed by results of the “dissolution kinetics” 

test. 

The method of quantitative determination of amlodipine besylate, bisoprolol 

fumarate and enalapril maleate in tablets with modified release for study the 

“dissolution kinetics” test was developed. During the development of HPLC/UV 
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method for the determination of amlodipine besylate, bisoprolol fumarate and enalapril 

maleate in tablets, the Hi Qsil C18 chromatography column was used. However, the use 

of Hi Qsil C18 column gave poor performance of amlodipine peak. Therefore, for the 

determination of amlodipine in tablets with modified release, we used a Phenomenex 

Polar Synergi chromatographic column with dimensions 4.6 x 50 mm. The study of 

profiles of tablet dissolution and In Vitro/In Vivo correlation was conducted. 

The above suggests that pharmaceutical analysis broadens the horizons of study 

the bioequivalence and bioavailability of drugs. 

Key words: antihypertensive drugs, pharmaceutical analysis, validation, TLC, 

HPLC/UV, UHPLC/UV, HPLC/DAD, HPLC/MS/MS, pharmacokinetics, 

bioequivalence. 
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Перелік умовних позначень 

 

АЛЗ – антигіпертензивні лікарські засоби 

АФІ – активний фармацевтичний інгредієнт 

БАМ – біоаналітична методика 

БСК – біофармацевтичної системи класифікацій 

ВЕРХ/УФ 
– високоефективна рідинна хроматографія з УФ-

детекцією 

УВЕРХ/УФ 
– ультрависокоефективна рідинна хроматографія з УФ-

детекцією 

ВЕРХ/ДМД 
– високоефективна рідинна хроматографія з діодно-

матричною детекцією 

ВЕРХ/МС/МС 
– високоефективна рідинна хроматографія з подвійною 

мас-спектрометричною детекцією 

ДФУ – Державна Фармакопея України 

НМКВ (Lower 

limit of 

quantification - 

LLOQ) 

– нижня межа кількісного визначення 

ЛЗ – лікарський засіб 

ЛФ –лікарська форма 

ТШХ – тонкошарова хроматографія 

СОЕ – ступінь одноразової екстракції 

IVIVC – In Vitro/In Vivo кореляція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


