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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Найважливішою 

характеристикою лікарського засобу (ЛЗ) є його якість. Незалежно від 

найменування та призначення ЛЗ має бути виготовлений таким чином, щоб бути 

придатним до використання, а також відповідати встановленим вимогам до якості. 

Сьогодні висуваються принципово нові вимоги до контролю якості ЛЗ. Стандартом, 

що встановлює національний рівень якості виготовленого ЛЗ, є Державна 

фармакопея України (ДФУ). Всі ЛЗ, що зареєстровані на фармацевтичному ринку 

країни, повинні відповідати вимогам ДФУ. 

З 2016 року ДФУ є членом Європейської фармакопеї, що означає обов’язкове 

використання наведених в ній текстів та монографій. Розвиток та наукові здобутки 

ДФУ за таких умов пов’язані головним чином з розвиненням національної частини. 

Цей розвиток спрямований на розроблення монографій на АФІ, що не є 

фармакопейними в країнах Європи, до яких відноситься і рибоксин, а також 

стандартизація та введення монографій на готові лікарські засоби (ГЛЗ). 

До першого видання ДФУ включена лише невелика кількість фармакопейних 

статей на ГЛЗ. У 2011 р. було розпочато підготовку другого видання ДФУ та було 

заплановано включити до її складу 135 статей на ГЛЗ. При цьому ДФУ завдяки 

заключним угодам з Британською фармакопеєю та фармакопеєю США має право 

використовувати їх монографії. Введення монографій на ГЛЗ сприяє уніфікації 

методик та забезпечення якості відповідних ліків українських виробників. З огляду 

на це факторами, що обумовлювали першочерговість введення монографій на ГЛЗ 

до ДФУ були застосування лікарського засобу широкими верствами населення та 

випуск лікарського засобу українськими фармацевтичними підприємствами. 

Рибоксин (інозин) в США та Європі не застосовується як лікарський засіб, а 

використовується як харчова добавка, тому монографії на рибоксин в ЄФ та USP 

відсутні. Монографії на субстанцію є у Китайській фармакопеї та фармакопеї РФ.  

В Україні рибоксин та його комбінації традиційно широко застосовуються в 

кардіологічній практиці при захворюваннях серцево-судинної системи взагалі та 

ішемічній хворобі серця зокрема. Таблетки рибоксину випускаються провідними 

фармацевтичними підприємствами України (ПрАТ «Технолог», ПАТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ», а також та комплексний препарат «Кораргін» - ПрАТ 

«Технолог»). Національні вимоги до якості цих ЛЗ відсутні. 

Викладені проблеми та факти визначають актуальність розробки та валідації 

методик аналізу таблеток рибоксину та його комбінацій для подальшого можливого 

включення в монографії ДФУ та використання на промисловому виробництві. 

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

Робота є частиною наукових досліджень, що проводяться співробітниками 

Національного фармацевтичного університету в напрямку стандартизації лікарських 

засобів і розробки, валідації та стандартизації методик контролю якості лікарських 

засобів. Дисертація виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт 

НФаУ за темою “Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів 
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аптечного і промислового виробництва” (№№ державної реєстрації 0108U000376 та 

0114U000949) та ПК “Фармація” МОЗ України та НАМН України. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи була розробка та валідація 

методик контролю якості таблеток рибоксин, визначення залишкових кількостей 

рибоксину на поверхні обладнання у процесі виробництва та його комбінацій у 

лікарських формах промислового виробництва згідно з вимогами ДФУ. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

• провести моніторинг вітчизняного ринку серцево-судинних лікарських 

засобів на прикладі рибоксину та його комбінацій. Провести аналіз літературних 

даних щодо існуючих методів аналізу препаратів, серед яких відібрати ті, що 

придатні для відтворення в умовах заводських та незалежних лабораторій з 

контролю якості; 

• розробити та валідувати або здійснити верифікацію методик кількісного 

визначення діючих речовин в таблетках рибоксину методом абсорбційної 

спектрофотометрії в УФ- та видимій області. За необхідності здійснити 

модифікацію та адаптацію цих методик до вимог ДФУ; 

• розробити методику визначення залишкових кількостей рибоксину на 

обладнанні в процесі виробництва 

• розробити, здійснити валідацію методик для тесту «Розчинення» 

таблеток рибоксину та дослідити профілі розчинення таблеток рибоксину різних 

виробників для встановлення можливого впливу допоміжних речовин на профілі 

розчинення таблеток вітчизняного виробництва; 

• розробити та валідувати методику визначення супровідних домішок у 

таблетках рибоксину методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ); 

• експериментально визначити можливість використання розроблених 

методик кількісного визначення рибоксину для контролю якості  комбінованого ЛЗ 

«Кораргін»; 

• розробити та валідувати методику кількісного визначення L-аргініну в 

таблетках «Кораргін» методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ); 

• надати звіти про валідацію/верифікацію методик до Державної 

Фармакопеї України з метою їх введення до монографій на відповідні ГЛЗ. 

Об’єкт дослідження. Хімічний контроль якості таблеток рибоксину та його 

комбінацій відповідно до вимог ДФУ. 

Предмет дослідження. Методики кількісного визначення рибоксину в 

таблетках з використанням методів абсорбційної спектрофотометрії в УФ- та 

видимій області та високоефективної рідинної хроматографії, можливість їх 

застосування під час визначення залишкових кількостей рибоксину на поверхні 

обладнання у процесі виробництва, в тесті «Розчинення» та для контролю якості 

комбінованих лікарських засобів. 

Методи дослідження. Для реалізації завдань дослідження використано 

фізичні та фізико-хімічні методи аналізу (абсорбційна спектрофотометрія в УФ- та 

видимій області, ВЕРХ), процедура валідації аналітичних методик відповідно до 

вимог ДФУ, визначення профілів розчинення таблеток. Вивчення іонізації молекули 

рибоксину проводили з використанням мас-спектрометру (QQQ). Обробку 
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експериментальних даних, одержаних у процесі валідації аналітичних методик: 

кількісного визначення, залишкових кількостей рибоксину на поверхні обладнання, 

розчинення та супровідних домішок – проводили методами математичної 

статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Автором розроблено та 

валідовано спектрофотометричну методику кількісного визначення залишкових 

кількостей рибоксину при концентрації 0,5 до 10,0 ppm у воді за довжини хвилі 

249 нм (патент України на корисну модель № 114269).  

Вперше досліджено вплив допоміжних речовин на розчинення таблеток 

рибоксину вітчизняних виробників. Доведено прийнятність методик кількісного 

визначення АФІ в тесті «Розчинення» для таблеток українських виробників. 

В процесі виконання експериментальної частини дисертаційної роботи вперше 

проведено розробку/адаптацію та досліджено валідаційні характеристики методик 

тесту «Розчинення» та визначення супровідних домішок для таблеток рибоксину 

відповідно до вимог ДФУ. 

Вперше в процесі виконання дисертаційної роботи проведено розробку та 

валідацію методик кількісного визначення рибоксину та L-аргініну в комбінованому 

лікарському засобі «Кораргін» відповідно до вимог ДФУ. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами проведених 

експериментальних робіт щодо розробки та валідації методик тесту «Розчинення», а 

також валідації методик кількісного визначення рибоксину в таблетках, оформлено 

протоколи валідації, які прийняті ДП «Український науковий фармакопейний центр 

якості лікарських засобів» з метою включення до монографій ДФУ на таблетки 

рибоксину. 

Розроблені спектрофотометричні методики кількісного визначення рибоксину 

в монопрепараті та в комбінованому ЛЗ «Кораргін» запропоновані вітчизняним 

заводам-виробникам лікарських засобів як альтернативні для експресного 

визначення кількісного вмісту рибоксину в ЛЗ. 

Основні результати дисертації апробовані та впроваджені у практичну 

діяльність на підприємстві ПрАТ «Технолог», Умань. 

Одержані в ході роботи результати використовуються в науковому та 

навчальному процесі кафедр фармацевтичної хімії Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького, Тернопільського державного 

медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Одеського державного медичного 

університету, Вінницького національного медичного університету ім. М. І. 

Пирогова, Національного медичного університету ім. М.О.Богомольця, Запорізького 

державного медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

завершеною працею. За результатами досліджень, над якими працювали співавтори 

наукових публікацій, особисто дисертантом: 

 проведено інформаційний пошук та аналіз літературних даних за темою 

дисертації, аналіз стану українського ринку рибоксину та його комбінацій; 

 вивчено стандартизовані процедури з валідації методик контролю якості 

таблеток;  
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 розроблено та валідовано спектрофотометричну методику кількісного 

визначення рибоксину в таблетках рибоксину; 

 розроблено та валідовано спектрофотометричну методику визначення 

залишкових кількостей рибоксину; 

 розроблено та валідовано спектрофотометричну методику кількісного 

визначення та тесту «Розчинення» таблеток рибоксину; 

 досліджено профілі розчинення таблеток рибоксину; 

 проведено розробку та валідацію методик визначення супровідних 

домішок рибоксину в таблетках методом ВЕРХ; 

 розроблено та валідовано спектрофотометричну методику кількісного 

рибоксину в комбінованому лікарському засобі «Кораргін»; 

 проведено розробку та валідацію методик кількісного визначення  

L-аргініну в таблетках методом ВЕРХ. 

Співавторами наукових праць є науковий керівник та науковці, спільно з 

якими проведені дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладено та 

обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Косметологія сьогодення та майбутнє» 

(Харків, 15 листопада 2013); II Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Аналітична хімія у фармації» (Харків, 17 березня 2016); матеріали 

VIII Національного з'їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016). 

Публикації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових 

робіт, у тому числі 7 статей у наукових фахових виданнях, з яких 1 стаття в 

іноземному виданні (індексованому в Scopus), та 3 тез доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 139 

сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 4 розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. Обсяг основного тексту 

дисертації складає 125 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 29 

таблицями та 33 рисунками. Список використаних джерел містить 118 найменувань, 

з них 52 кирилицею та 66 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, 

сформульовано мету і завдання, об’єкти і методи досліджень, визначено наукову 

новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо 

упровадження результатів дисертаційної роботи. 

Розділ 1. Огляд методик кількісного визначення рибоксину. Огляд ринку 

та використання рибоксину у світі (Огляд літератури). В розділі описані 

можливості застосування препаратів з рибоксином в медичній практиці, а також 

існуючі методики його кількісного визначення в складі лікарських форм та 

біологічних рідин. Проведений критичний аналіз показав, що найбільш часто 

використовується метод ВЕРХ і різні варіації даного методу. Проте, незважаючи на 

позитивні сторони цього методу, він не завжди може бути застосований в практиці 
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лабораторій Державних інспекцій з контролю якості через відсутність відповідного 

обладнання. Деякі методи характеризуються трудомісткістю пробопідготовки та 

значною тривалістю виконання. Деякі із наведених методів характеризуються 

малою специфічністю, невисокою вибірковістю, застосуванням малодоступних 

реагентів, що викликає певне ускладнення в аналізі даних лікарських препаратів. 

Здійснене порівняння показників якості рибоксину, описаних у фармакопеї РФ, 

Китайській фармакопеї та документації виробників. Зроблено висновок про 

актуальність розробки і валідації нових альтернативних методик кількісного аналізу 

рибоксину у лікарських засобах. 

Розділ 2. Експериментальні дослідження субстанції рибоксину, матеріали 

та методи досліджень. Об’єктами дослідження для розробки методик кількісного 

аналізу були: ФСЗ; субстанції лікарських речовин; Рибоксин, таблетки, вкриті 

оболонкою, по 200 мг виробництва ПрАТ «Технолог», ПАТ «НВЦ «Борщагівський 

хіміко-фармацевтичний завод», ВАТ «Борисівський завод медичних препаратів», а 

також комбінований лікарський засіб «Кораргін, таблетки, вкриті оболонкою» 

виробництва ПрАТ «Технолог».  

Обґрунтовано вибір як методу дослідження абсорбційної спектрофотометрії в 

ультрафіолетовій і видимій областях. Вимірювання оптичної густини проводили з 

використанням кювет кварцового скла з товщиною шару 10 мм у порівнянні з тим 

самим розчинником. Кількісний аналіз проводили методом стандарту. Вимірювання 

оптичних густин випробовуваного розчину і розчину робочого стандарту проводили 

за одних і тих самих умов з мінімальним інтервалом у часі.  

Статистичну обробку одержаних результатів проводили на персональному 

комп’ютері з використанням програм Microsoft Office Excel 2003. Розрахунок 

метрологічних характеристик аналітичних методик проводили відповідно до вимог 

статті ДФУ 2.0, «Статистичний аналіз результатів хімічного експериментуN». 

Валідація методик кількісного визначення інгредієнтів у ЛФ проводилась відповідно 

до типової процедури, описаної у ДФУ 2.0. 

Оскільки на ринку Україні присутня достатня кількість виробників препарату 

«Рибоксин, таблетки вкриті оболонкою по 200 мг», могло постати питання вивчення 

біоеквівалентності лікарських засобів. З цією метою було вивчено іонізацію та 

фрагментацію молекули рибоксину.  

Методом мас-спектрометрії з використанням мас-спектрометра API 3000 

фірми «ABI SCIEX» (Канада), який являє собою мас-спектрометр з джерелом 

іонізації типу ESI (electrospray ionization), і три лінійних квадруполя, було вивчено 

іонізацію рибоксину та підібрані оптимальні умови іонізації. Умови іонізації 

підбирали з урахуванням іонізації материнських (рис. 1 А) іонів та фрагментації 

дочірніх (рис. 1 Б).  
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А      Б 

Рис. 1 А. Іонізація на Q1, утворення материнських іонів 

Б. Фрагментація материнських іонів на Q2, утворення дочірніх іонів 

 

Отриманий спектр при іонізації рибоксину на Q1 (рис. 1. А) демонструє, що за 

даних умов іонізації спостерігається висока інтенсивність сигналу, чіткий пік 

материнського іона, m/z якого відповідає m/z рибоксину при позитивному режимі 

іонізації. Під час фрагментації рибоксину Q2 спостерігається утворення дочірнього 

іона, m/z якого відповідає m/z гіпоксантину. 

Схема фрагментації рибоксину при іонізації на мас-спектрометрі з трійним 

квадруполем представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 Схема фрагментації рибоксину при іонізації 

 

Дана робота дозволила почати розробку методики кількісного визначення 

рибоксину у біологічних матрицях таких як плазма, сироватка крові. 

Розділ 3. Методи та методологія дослідження показників якості таблеток 

рибоксин. Методика кількісного визначення рибоксину описана у Китайській 

фармакопеї та фармакопеї РФ. У фармакопеї РФ присутня стаття лише на 

субстанцію, де кількісне визначення проводили методом ВЕРХ. У Китайській 

фармакопеї описана субстанція та ГЛФ, такі як таблетки та ін’єкції, кількісне 

визначення також проводили методом ВЕРХ. Оскільки методика визначення 

рибоксину методом ВЕРХ є відносно складною та тривалою за часом було 

розроблену просту у виконанні та економічно ефективну методику визначення 

рибоксину методом спектрофотометрії. Валідаційні характеристики методики 

вивчали на модельних розчинах і апробували на препараті «Рибоксин, таблетки, 

вкриті оболонкою по 200 мг» виробництва ПрАТ "Технолог", м. Умань, Україна. 

Методику кількісного визначення рибоксину було апробовано та валідовано 

на модельній суміші. Проведені спектральні дослідження свідчать, що УФ-спектр 



7 

 

поглинання 0,001% водного розчину рибоксину в області від 220 нм до 300 нм 

характеризується максимумом поглинання при довжині хвилі (249±2) нм. Заміна 

розчинника на кислий (рН 1,2 або 4,5) або слабко лужний (рН 6,8) не змінює 

характер спектра поглинання і максимуми спостерігаються за тієї ж довжини хвилі 

(рис. 3).  

 
Рис. 3 УФ-спектри 0,001% розчину рибоксину: 1 – у буферному розчині з рН 

1,2; 2 – у буферному розчині з рН 4,5; 3 – у буферному розчині з рН 6,8; 4 – у воді 

 

Кількісний вміст рибоксину у таблетках нами рекомендовано визначати з 

використанням як розчинника води з подальшим спектрофотометруванням при 

довжині хвилі 249 нм. Відсутність впливу допоміжних речовин на кількісне 

визначення рибоксину в таблетках підтверджується спектрами випробовуваного 

розчину, розчину порівняння та плацебо (рис. 4). 

 
Рис. 4 УФ-спектри: 1 – випробовуваного розчину, 2 – розчину порівняння і 3 – 

розчину плацебо 

 

При валідації методики були визначені параметри лінійності в діапазоні 

концентрацій 80-120% з кроком 5 %. Метрологічні характеристики лінійної 

залежності наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Метрологічні характеристики лінійної залежності для рибоксину 

Величина Значення 
Критерій (для допусків 

95 – 105 %), g=9) 
Висновок 

b 0,9837 - - 

Sb 0,0083 - - 

a 1,20 

1. ≤ 1.8946 ∙ Sa = 1,5839,  

2. якщо не виконується 

1), то ≤ 2,6 

Відповідає 

Sa 0,84 - - 

Sr 0,32 ≥ 0,84 - 

r 0,9998 ≥ 0,9981 Відповідає 

 

Із одержаних даних видно, що кутовий коефіцієнт b близький до 1, 

виконуються вимоги до статистичної незначущості вільного члена лінійної 

залежності а. Залишкове стандартне відхилення не перевищує довірчий інтервал, 

виконуються вимоги до коефіцієнта кореляції. 

Відповідно до Настанови «Належна виробнича практика 2015. 42-4.0:2015» 

процес очищення технологічного обладнання повинен забезпечувати таку чистоту, 

яка необхідна для виробництва лікарських засобів. Тому всіма підприємствами все 

більше уваги приділяється очистці технологічного обладнання від залишків АФІ при 

виробництві лікарських засобів та об’єктивному контролю цієї очистки. 

Основна проблема при розробці методики контролю очистки обладнання від 

рибоксину полягала у оптимальному відборі проби змиву з поверхні обладнання та 

розробці методики з достатнім рівнем чутливості, оскільки максимально допустиме 

значення залишків рибоксину на поверхні обладнання складає не більше 10 ppm. 

Було розроблено чутливу, експресну та просту спектрофотометричну методику, яка 

дозволила скоротити час контролю процесу очистки обладнання та мінімізувати 

простій обладнання на виробництві. Спектральні дослідження довели, що при 

концентрації рибоксину 10 ppm у водному розчині максимум поглинання 

спостерігається при довжині хвилі (249 ± 2) нм, а розчин плацебо не вливає на 

визначення рибоксину (рис. 5). 

 
Рис. 5 УФ-спектр поглинання 1 – водного розчину рибоксину; 2 – змиву чистої 

пластини обладнання 

http://www.gmpua.com/World/Ukraine/GMPGuide2015/GMPGuide2015.pdf
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При валідації методики були визначені параметри лінійності в діапазоні 

концентрацій 0,5-10 ppm. Метрологічні характеристики лінійної залежності наведені 

у табл. 2. 

Таблиця 2 

Метрологічні характеристики, отримані при дослідженні лінійності методики 

визначення залишкових кількостей рибоксину 

Величина Значення 
Критерій (для допусків 

95 – 105 %, g=9) 
Висновок 

b 1,0013 - - 

Sb 0,0038 - - 

a 0,0034 

1. ≤ 1,8946 ∙ Sa = 0,8863,  

2. якщо не виконується 

1), то ≤ 2,10 

Відповідає 

Sa 0,4678 - - 

Sr 0,8019 - - 

r 0,9999 ≥ 0,9976 Відповідає 

 

Отримані результати демонструють: кутовий коефіцієнт b близький до 1, 

виконуються вимоги до статистичної невизначеності вільного члена лінійної 

залежності а, виконуються вимоги до коефіцієнта кореляції. Залишкове стандартне 

відхилення не перевищує довірчий інтервал. 

Методика визначення розчинення таблеток описана у Китайській фармакопеї. 

Як і кількісне визначення, кількість рибоксину, що вивільнився, в цьому тесті 

визначають методом ВЕРХ. Було застосовано підхід, який був підтверджений 

експериментально при розробці кількісного визначення рибоксину у таблетках. 

Розроблено швидку, чутливу спектрофотометричну методику визначення рибоксину 

при розчиненні. Зазвичай тест розчинення проводять у 0,1 М розчині кислоти 

хлористоводневій, у буферному розчині з різним значенням рН або 0,1 М розчині 

натрію гідроксиду. За вимогами фармакопеї, якщо речовина розчинна у воді і зміна 

рН не впливає на характер спектру поглинання, то це випробування можна 

проводити у воді. Було доведено, що зміна рН розчинника не впливає на характер та 

максимум поглинання, тому тест «Розчинення» таблеток проводили методом 

абсорбційної спектрофотометрії у воді за довжини хвилі 249 нм методом стандарту. 

При валідації методики згідно з вимогами ДФУ були визначені параметри 

лінійності в діапазоні концентрацій 70-130% з кроком 10 %. Метрологічні 

характеристики лінійної залежності наведені у табл. 3. 

Дані табл. 3 свідчать, що вимоги до параметрів лінійної залежності 

відповідають критеріям прийнятності. 

Еквівалентність ефективності та безпеки інноваційного та відтвореного ЛЗ 

забезпечує їх терапевтичну еквівалентність. Метою роботи було вивчення профілів 

розчинення таблеток рибоксину різних виробників для подальшої оцінки їх 

еквівалентності in vitro. У результаті проведеного експерименту були отримані 

профілі вивільнення рибоксину з таблеток зразків Рибоксин, «Технолог», Умань; 
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Рибоксин-Бхфз, «БХФЗ», Київ та зразок Рибоксин РБ, «Борисовський завод 

медичних виробів», Білорусь. 

 

Таблиця 3 

Метрологічні характеристики лінійної залежності для рибоксину 

Величина Значення 
Критерій (для допусків 

95 – 105 %), g=9) 
Висновок 

b 0,9963 - - 

Sb 0,0059 - - 

a -0,0532 

1. ≤ 1.8946 ∙ Sa = 1,053,  

2. якщо не виконується 

1), то ≤ 1,92 

Відповідає 

Sa 0,556 - - 

Sr 0,459 ≥ 1,58 - 

r 0,99988 ≥ 0,99865 Відповідає 

 

Отримані результати демонструють, що для досліджуваних препаратів 

спостерігається еквівалентність профілів розчинення для всіх рекомендованих 

середовищ розчинення з рН 1,2; 4,5 та 6,8 (рис. 6-8). 

 

 
Рис. 6 Профілі порівняльної кінетики розчинення препаратів рибоксину в 

солянокислому буфері (рН 1,2)  

 

 
Рис. 7 Профілі порівняльної кінетики розчинення препаратів рибоксину в 

ацетатному буфері (рН 4,5)  
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Рис. 8 Профілі порівняльної кінетики розчинення препаратів рибоксину у 

фосфатному буфері (рН 6,8) 

 

Таблиця 4 

Результати дослідження in vitro для підтвердження еквівалентності 

препаратів «Рибоксин», «Рибоксин-Бхфз» та «Рибоксин» РБ 

№ п/п Час, хв 

Розчинення рибоксину, % 

«Рибоксин» 

таблетки 

«Рибоксин-

Бхфз» таблетки 
«Рибоксин» РБ 

701211 711211 180811 190811 760912 911112 

Середовище з хлористоводневою кислотою рН 1,2 

1 15 91,95 91,61 92,14 93,95 90,25 91,53 

2 30 102,65 101,77 102,59 102,89 101,54 102,31 

3 45 102,95 103,59 102,63 102,92 102,01 103,33 

Фактор 

подібності f2 не 

розраховують 

За 15 хвилин вивільняється більше 85% речовин 

Ацетатний буферний розчин рН 4,5 

1 15 98,60 98,72 99,59 99,78 99,23 98,28 

2 30 101,18 101,79 102,32 102,14 100,69 101,25 

3 45 101,63 102,46 102,49 101,90 100,97 101,37 

Фактор 

подібності f2 не 

розраховують 

За 15 хвилин вивільняється більше 85% речовин 

Фосфатний буферний розчин рН 6,8 

1 15 85,02 85,57 85,12 85,19 84,99 85,03 

2 30 101,76 102,06 103,60 103,65 102,92 102,56 

3 45 102,19 102,72 103,74 103,88 103,08 102,98 

Фактор 

подібності f2 не 

розраховують 

За 15 хвилин вивільняється більше 85% речовин 

 

Оскільки в усіх трьох середовищах вивільнення рибоксину склало більше 85 

% через 15 хв (табл. 4), досліджувані препарати можуть бути віднесені до категорії 
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«дуже швидко розчинні» і встановлення їх еквівалентності можливо проводити 

методом in vitro. 

Одним з найбільш важливих параметрів якості ЛЗ є його чистота. 

Супровідними домішками в рибоксині є гуанозин та гіпоксантин, що є подібними за 

структурою, але неактивними. Методика визначення супровідних домішок 

рибоксину описана у Китайській фармакопеї та фармакопеї РФ лише для субстанції. 

Під час апробації цих методик на таблетках рибоксину не вдалося досягти 

розділення піків рибоксину та його домішки гуанозину. У зв’язку з цим було 

розроблено методику визначення супровідних домішок методом ВЕРХ у препараті 

Рибоксин, таблетки по 200 мг. Для визначення вмісту домішок у випробовуваному 

розчині використовували, як розчин порівняння розведений розчин домішок 

рибоксину. Під час розробки відповідно до вимог ДФУ були досліджені такі 

валідаційні характеристики: специфічність, лінійність, прецизійність (збіжність), 

правильність та діапазон застосування. Допуски вмісту супровідних домішок 

рибоксину в готовій лікарській формі складають не більше 0,5%, тому при 

проведенні валідації критеріями оцінки цієї методики були параметри для В = 0,5%, 

тобто максимальна невизначеність аналізу (ΔAs) має бути не більше 5.0%. При 

розробці методики ВЕРХ особливу увагу приділи визначенню специфічності. На 

рис. 9А та 9Б чітко видно, що допоміжні речовини не впливають на визначення 

супровідних домішок, а самі домішки чітко розділяються між собою та піком 

основної речовини – рибоксином. 

 
А       Б 

Рис. 9 А Хроматограма розчину плацебо 

Б Хроматограма визначення придатності хроматографічної системи 

 

Додатково, для підтвердження специфічності було вивчено розчини 

випробуваного лікарського засобу в стресових умовах: лужного, кислотного 

гідролізу, окислення та впливу температури. Отримані результати 

продемонстрували стабільність розчину ГЛЗ в умовах лужного, кислотного 

гідролізу та впливу температури (рис. 10 А). 

Натомість після обробки випробовуваного розчину розчином пероксиду 

водню відбувається розклад діючої речовини. Продукти розкладання рибоксину 

чітко розділяються при даних умовах хроматографування (рис. 10 Б). 
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А       Б 

Рис. 10 А Типова хроматограма стресового розчину 

Б Хроматограма стресового розчину 30 % H2O2 

 

Лінійність, збіжність, правильність і діапазон застосування методики 

визначали на модельних сумішах з відомим вмістом супровідних домішок речовини 

в межах від 25% до 125% відносно максимально допустимого значення. Одержані 

значення метрологічних характеристик методики представлені у табл. 5. 

 

Таблиця 5 

Метрологічні характеристики лінійної залежності для рибоксину 

 b Sb a Sa Sr r 

гіпоксантин 0,9925 0,0028 0,4834 0,2252 0,3028 0,99997 

Критерії   < 1.8946* 

0.2252= 

0.43 

  >0.9976 

   < 2.1    

гуанозин 0,9941 0,0027 0,2110 0,2191 0,2946 0,99997 

Критерії   < 1.8946* 

0.2191= 

0.42 

  >0.9976 

   < 2.1    

 

Як видно з табл. 5, виконуються всі вимоги до параметрів лінійної залежності, 

тобто лінійність методики визначення супровідних домішок підтверджується у 

всьому діапазоні концентрацій (25-125%). Високе значення коефіцієнту кореляції, 

також задовольняє вимогам критерію прийнятності (r = 0,9976) і підтверджує 

лінійність залежності між «введеною» і «знайденою» кількістю досліджуваної 

речовини. 

Розділ 4. Дослідження показників якості таблеток комбінацій з 

рибоксином. Створення комбінованих лікарських засобів є сучасним трендом у 

фармацевтичній розробці і широко застосовується для поліпшення або поєднання 

фармакологічних ефектів компонентів. За думкою вчених комбінація L-аргініну та 

рибоксину позитивно впливає на ендотеліальну функцію мікросудинного русла та 

має виражені вазодилатуючі властивості. Ця комбінація була застосована в 
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лікарському засобі «Кораргін, таблетки вкриті оболонкою» виробництва ПрАТ 

"Технолог", м. Умань, Україна. Даний лікарський засіб має дві діючі речовини: L-

аргініну гідрохлорид у кількості, еквівалентній 100 мг, та рибоксин у кількості 100 

мг.  

Для комбінованих лікарських засобів зазвичай ускладнюється задача їх 

стандартизації та контролю якості з огляду на можливий вплив на результати 

визначення кожного з активних фармацевтичних інгредієнтів. Нашою задачею було 

розроби методики для кількісного визначення АФІ в лікарському засобі «Кораргін». 

За основу методики було взято методику кількісного визначення рибоксину у 

таблетках методом спектрофотометрії. Методику кількісного визначення рибоксину 

було апробовано та валідовано на модельній суміші з урахуванням можливого 

впливу на рН аналітичного розчину присутності L-аргініну. Заміна розчинника на 

кислий (рН 1,2 або 4,5) або слабко лужний (рН 6,8) (з урахуванням наявності у 

розчині L-аргініну) не змінює характер спектра поглинання і максимуми 

спостерігаються за тієї довжини хвилі. Збіг максимумів поглинання спектрів 

випробовуваного розчину та розчину порівняння свідчить про відсутність впливу L-

аргініну та допоміжних речовин на кількісне визначення рибоксину в таблетках 

(рис.11). 

 

 
Рис. 11 УФ-спектри: 1 – випробовуваного розчину, 2 – розчину порівняння і 3 

– розчину плацебо 

 

Метрологічні характеристики розробленої та валідованої методики 

кількісного визначення рибоксину у комбінованих таблетках наведені у табл. 6. 

Лінійність, збіжність, правильність і діапазон застосування методики 

підтверджена на модельних сумішах з відомим вмістом діючої речовини в межах від 

80 до 120 % відносно номінального значення. Високе значення коефіцієнту 

кореляції для рибоксину r = 0,9991, також задовольняє вимогам критерію 

прийнятності. 

Розроблено та валідовано методику кількісного визначення L-аргініну у 

комбінованому лікарському засобі з рибоксином з використанням методу 

високоефективної рідинної хроматографії. 
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Таблиця 6 

Метрологічні характеристики лінійної залежності для рибоксину 

Величина Значення 
Критерій (для допусків 

95 – 105 %), g=9) 
Висновок 

b 1,0112 - - 

Sb 0,0156 - - 

a 0,77 

1. ≤ 1,8946 ∙ Sa = 

2,9935,  

2. якщо не виконується 

1), то ≤ 2,6 

Відповідає 

Sa 1,58 - - 

Sr 0,61 ≥ 0,84 - 

r 0,9991 ≥ 0,9981 Відповідає 

 

З урахуванням наявності у препараті ще однієї діючої речовини та з метою 

підвищення чутливості методики, було використано підхід з дериватизацією. У 

якості дериванта використали динітрофторбензол. Подібна методика раніше була 

запропонована для визначення субстанції L-аргініну. Специфічність методики 

підтверджували відсутністю впливу допоміжних речовин (рис. 12).  

  
А       Б 

Рис. 12 А Хроматограма розчину плацебо 

Б Хроматограма визначення придатності хроматографічної системи 

 

Пік динітрофторбензолу та пік похідного L-аргініну повністю розділяються 

між собою (рис. 12 Б), коефіцієнт розділення між ними є основним критерієм 

придатності хроматографічної системи. 

Виконуються всі вимоги до параметрів лінійної залежності, тобто лінійність 

методики визначення аргініну підтверджується у всьому діапазоні концентрацій (80-

120 %). Високе значення коефіцієнту кореляції для аргініну r = 0,9996, також 

задовольняє вимогам критерію прийнятності (r = 0,9957) і підтверджує лінійність 

залежності між «введеною» і «знайденою» кількістю досліджуваної речовини (табл. 

7). 

З урахуванням одержаних результатів запропонована методика є коректною. 
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Таблиця 7 

Метрологічні характеристики лінійної залежності для аргініну 

Величина Значення 
Критерій (для допусків 

95 – 105 %), g=9) 
Висновок 

b 1,0112 - - 

Sb 0,0112 - - 

a 0,5679 

1. ≤ 1.8946 ∙ Sa = 2,1320,  

2. якщо не виконується 

1), то ≤ 3,8 

Відповідає 

Sa 1,1253 - - 

Sr 0,4378 ≥ 1,27 - 

r 0,9996 ≥ 0,9957 Відповідає 

 

Таким чином запропоновано коректні методики визначення рибоксину та L-

аргініну в лікарському засобі «Кораргін». 

 

ВИСНОВКИ 
 

У роботі наведено експериментальне вирішення наукової задачі, що 

виявляється у розробці, оптимізації та валідації методик контролю якості рибоксину 

у складі ГЛЗ згідно з вимогами ДФУ. 

1. На основі аналізу літератури та фармакопей світу обрано методики 

контролю якості рибоксину: кількісне визначення, розчинення – УФ спектрометрія, 

супровідні домішки – ВЕРХ. Експериментально визначено оптимальні умови 

іонізації рибоксину, (режим іонізації: позитивний; осушаючий газ: 15 л/хв; газ 

завіси: 8 л/хв; напруга іонізації: 5000.0 kV; температура осушаючого газу: 300.0 С; 

потенціал декластеризації: 40.0 V; потенціал фокусування: 200.0 V; вхідний 

потенціал на Q0: 10.0 V; Енергія колізії (Q2): 20.0 V; Потенціал на виході з камери 

зіткнень (Q2): 25.0 V), при яких спостерігається максимальна інтенсивність 

утворення материнських та дочірніх іонів, що може бути використано для розробки 

біоаналітичних методик. 

2. Розроблено та валідовано методику кількісного визначення рибоксину в 

таблетках з використанням методу спектрофотометрії в ультрафіолетовій та видимій 

області, яку було включено до методів контролю якості на готову лікарську форму 

таблетки «Рибоксин». За результатами валідації встановлено, що повна 

невизначеність кінцевої аналітичної методики не перевищує критичного значення 

%6,1%14,1 As ; параметри лінійності відповідають вимогам ДФУ на всьому 

діапазоні концентрацій 80-120 % (a = 1,20 ≤ 1,5839, r = 0,9998≥0,9981). Відносний 

довірчий інтервал методики в умовах однієї лабораторії складає 0,26 %, відносне 

стандартне відхилення – 0,36 %, результати вивчення правильності та збіжності не 

перевищують критеріїв прийнятності методики. 

3. Уперше розроблено та валідовано методику визначення залишкових 

кількостей рибоксину на поверхні обладнання. Розроблена методика вивчена за 

такими валідаційними характеристиками: специфічність, лінійність, точність, 
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визначена повна невизначеність методики. Лінійність спостерігається в інтервалі 

концентрацій 0,5-10,0 ppm, повна невизначеність методики складає 1,55%. 

Результати дослідження підтверджено патентом України на корисну модель. 

4. Адаптовано методику кількісного визначення для здійснення тесту 

«Розчинення» таблеток рибоксину з використанням методу спектрофотометрії в 

ультрафіолетовій та видимій області, яку було включено до методів контролю якості 

на готову лікарську форму таблетки «Рибоксин». 

5. Досліджено профілі розчинення таблеток рибоксину. Вивчено кінетику 

розчинення досліджуваних препаратів з рибоксином – різних виробників при рН 1,2, 

4,5 і 6,8. Розрахунок значення факторів відмінності і подібності (f1≤14, f2>50) не 

проводили, оскільки вивільнення рибоксину склало більше 85 % через 15 хв в трьох 

середовищах. Встановлено, що рекомендації використання процедури «біовейвер» 

для досліджуваних препаратів з рибоксином доводять їх еквівалентність. 

6. Розроблено та валідовано оригінальну методику визначення супровідних 

домішок (гіпоксантин, гуанозин) у ГЛФ рибоксину таблетках з використанням 

методу високоефективної рідинної хроматографії. Вивчені валідаційні 

характеристики з використанням критеріїв прийнятності для допусків вмісту не 

більше 0,5% для кожної з домішок підтверджують специфічність (відсутність 

впливу допоміжних речовин), лінійність, прецизійність (збіжність), правильність (Δz 

= 0.79≤max Δz = 5.0, δ = 0.21≤max δ = 0.26, a = 0.48, r = 0.99997>0.9976 гіпоксантину 

та Δz = 0.83≤max Δz = 5.0, δ = 0.17≤max δ = 0.28, a = 0.21, r = 0.99997>0.9976 

гуанозину) та діапазон застосування запропонованої методики. 

7. Розроблено та валідовано методику кількісного визначення рибоксину в 

таблетках «Кораргін» з використанням методу спектрофотометрії в 

ультрафіолетовій області. За результатами валідації встановлено, що повна 

невизначеність кінцевої аналітичної методики не перевищує критичного значення 

%6,1%14,1 As ; параметри лінійності відповідають вимогам ДФУ на всьому 

діапазоні концентрацій 80-120 % (a = 0,77 ≤ 2,9935, r = 0,9991≥0,9981). Відносний 

довірчий інтервал методики в умовах однієї лабораторії складає 0,37 %, відносне 

стандартне відхилення – 0,48 %, результати вивчення правильності та збіжності не 

перевищують критеріїв прийнятності методики. 

8. Розроблено та валідовано методику кількісного визначення L-аргініну в 

таблетках «Кораргін» з використанням методу високоефективної рідинної 

хроматографії з дериватизацією. За результатами валідації встановлено, що повна 

невизначеність кінцевої аналітичної методики не перевищує критичного значення 

%4,2%82,0 As ; параметри лінійності відповідають вимогам ДФУ на всьому 

діапазоні концентрацій 80-120 % (a = 0,5679 ≤ 2,1320, r = 0,9996≥0,9957). Відносний 

довірчий інтервал методики в умовах однієї лабораторії складає 0,20 %, відносне 

стандартне відхилення – 0,25 %, результати вивчення правильності та збіжності не 

перевищують критеріїв прийнятності методики. 

9. Розроблені та валідовані методики кількісного визначення, розчинення, 

визначення супровідних домішок разом із протоколами валідації прийняті ДП 

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» з метою 

включення до монографій ДФУ на таблетки рибоксину. 
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АНОТАЦІЯ 

Росада М. В. Розробка та валідація методик аналізу рибоксину в лікарських 

засобах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія». – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, Львів, 

2018. 

Дисертація присвячена розробці та валідації методик кількісного визначення 

рибоксину у таблетках та комбінованих таблетках з рибоксином промислового 

виробництва. 

Експериментально визначено оптимальні умови іонізації рибоксину, що може 

бути використано для розробки біоаналітичних методик. Для введення в 

монографію ДФУ адаптовано та валідовано методику кількісного визначення 

рибоксину в таблетках методом УФ-спектрофотометрії. В дисертаційній роботі 

вперше розроблені та валідовані методики: визначення супровідних домішок 

(гіпоксантин, гуанозин) у ГЛФ рибоксину таблетках з використанням методу 

високоефективної рідинної хроматографії; визначення залишкових кількостей 

рибоксину на поверхні обладнання, результати дослідження підтверджено патентом 

на корисну модель. 

Проведено вивчення порівняльної кінетики розчинення таблеток рибоксину 

вітчизняних виробників, за результатами якої встановлено еквівалентність профілів 

розчинення досліджуваних препаратів з рибоксином. Встановлено, що використання 

процедури «біовейвер» для досліджуваних препаратів з рибоксином доводять їх 

еквівалентність.  

Розроблено та валідовано методики кількісного визначення компонентів 

комплексного препарату «Кораргін» . Рибоксин визначали з використанням методу 

спектрофотометрії в ультрафіолетовій області. Кількісне визначення L-аргініну 

проводили з використанням методу високоефективної рідинної хроматографії з 

дериватизацією. Усі валідаційні параметри відповідають критеріям прийнятності. 

Розроблені та валідовані методики кількісного визначення, розчинення, 

визначення супровідних домішок разом із протоколами валідації прийняті ДП 

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» з метою 

включення до монографій ДФУ на таблетки рибоксину. 
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АННОТАЦИЯ 

Росада М. В. Разработка и валидация методик анализа рибоксина в 

лекарственных средствах. - Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 15.00.02 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». – 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, МОЗ 

Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена разработке и валидации методик количественного 

определения рибоксина в таблетках и комбинированных таблетках с рибоксином 

промышленного производства. 

Экспериментально установлены оптимальные условия ионизации рибоксина, 

что может быть использовано для разработки биоаналитических методик. Для 

введения в монографию ГФУ адаптирована и валидирована методика 

количественного определения рибоксина в таблетках методом УФ-

спектрофотометрии. Специфичность методики подтверждена незначимостью 

влияния плацебо при количественном определении (0,13 ≤ 0,51%). Полученные 

значения при изучении линейности соответствуют установленным критериям. 

Коэффициент b близок по своему значению к 1 (b = 0,9837), выполняются 

требования к статистической незначимости свободного члена линейной зависимости 

a (1,20≤1,5839). Полная неопределенность конечной аналитической методики не 

превышает критического значения, выполняются требования к коэффициенту 

корреляции (0,9998≥0,9981). 

Разработана оригинальная методика определения остаточных количеств 

рибоксина на поверхности оборудования методом УФ-спектрофотометрии 

Специфичность методики была подтверждена отсутствием влиянием плацебо. 

Коэффициент b близок по своему значению к 1 (b = 1,0013), выполняются 

требования к статистической незначимости свободного члена линейной зависимости 

a (0,0034≤0,8863). Полная неопределенность конечной аналитической методики не 

превышает критического значения, выполняются требования к коэффициенту 

корреляции (0,9999≥0,9981). 

При разработке методики растворения таблеток рибоксина в качестве среды 

растворения была выбрана воду, так как изменение рН раствора не влияет на 

максимум поглощения (249 нм). По результатам валидационных исследований 

полная неопределенность конечной аналитической методики не превышает 

критического значения, выполняются требования к коэффициенту корреляции 

(0,99988≥0,99865). 

Исследованы профили растворения таблеток рибоксина украинских и 

зарубежных производителей. Установлено, что все исследуемые лекарственные 

средства таблеток рибоксина имеют подобный профиль растворения. Фактор 

подобия f2 не рассчитывали, так как степень высвободившегося рибоксина с 

таблетки за 15 мин. во всех средах составил более 85%. Вследствие этого 
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использование процедуры «биовейвер» таблеток рибоксина доказывают их 

эквивалентность.  

Впервые разработана и валидирована методика определения сопутствующих 

примесей (гипоксантин, гуанозин) в ГЛФ рибоксина таблетках с использованием 

метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Селективность методики 

подтверждена полным разделением компонентов пробы. Проведено изучение 

стрессовых растворов рибоксина под влиянием: температуры, 1 М NaOH, 1 М HCl и 

30% H2O2. Для идентифицированных примесей рибоксина - гипоксантина и 

гуанозина значение коэффициента b близки по своим значениям к 1 (b = 0,9925 

гипоксантина и 0,9941 гуанозина соответственно), выполняются требования к 

статистической незначимости свободного члена линейной зависимости a (0,4834≤2,1 

гипоксантина и 0,2110≤0,42 гуанозина соответственно).  

При разработке методики количественного определения рибоксина в 

комбинированном лекарственном средстве «Кораргин». Установлено, что значение 

рН не влияет на максимум поглощения рибоксина, в качестве растворителя 

использовать воду Р. Специфичность изучали с учетом влияния вспомогательных 

веществ и L-аргинина. Полученные результаты продемонстрировали отсутствие 

влияния на специфичность (0,09≤ 0,51%). Валидационные характеристики 

соответствуют критериям приемлемости, установленным ГФУ. Коэффициент b 

близок по своему значению к 1 (b = 1,0112), выполняются требования к 

статистической незначимости свободного члена линейной зависимости a 

(0,77≤2,9935). Полная неопределенность конечной аналитической методики не 

превышает критического значения, выполняются требования к коэффициенту 

корреляции (0,9991≥0,9981). 

При разработке методики количественного определения L-аргинина в 

таблетках был использован метод ВЭЖХ. С целью повышения чувствительности 

методики был использован подход пробоподготовки с дериватизацией. В качестве 

дериванта был использован динитрофторбензол. Специфичность методики 

подтверждена хроматограммами растворов плацебо, раствора динитрофторбензола 

и испытуемым раствором. В качестве критерия пригодности хроматографической 

системы дополнительно было заложено показатель «разделение пиков» 

производного L-аргинина и динитрофторбензола. Изучены валидационные 

характеристики методики. Коэффициент b близок по своему значению к 1 (b = 

1,0112), выполняются требования к статистической незначимости свободного члена 

линейной зависимости a (0,5679≤2,1320). Полная неопределенность конечной 

аналитической методики не превышает критического значения, выполняются 

требования к коэффициенту корреляции (0,9996≥0,9957). 

Разработанные и валидированные методики количественного определения, 

растворения, определения сопутствующих примесей приняты ГП «Украинский 

научный фармакопейный центр качества лекарственных средств» с целью 

включения в монографию ГФУ на таблетки рибоксина. 

Ключевые слова: рибоксин, таблетки, контроль качества. 
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SUMMARY 

Rosada N. V. Development and validation of quality control methods for riboxine in 

drug. – Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

The thesis for a candidate degree in pharmaceutical science in speciality 15.00.02 

«Pharmaceutical chemistry and pharmacognosy». – Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development and validation of quantitative 

determination methods of riboxine tablets and combined pills with riboxine. 

The optimal conditions for riboxin ionization have been experimentally determined, 

which can be used for bioanalytical procedures development. For implementation into 

SPhU monograph the method of quantitative determination of riboxin in tablets by the 

method of UV spectrophotometry has been adopted and validated. In the dissertation work 

the first developed and validated methods: determination of the related substance 

(hypoxanthine, guanosine) in riboxin tablets using the method of high-performance liquid 

chromatography; determination of residual amounts of riboxin on the surface of the 

equipment, the results obtained were proved by patent of Ukraine 

The study of comparative kinetics of dissolution of riboxin tablets produced by 

Ukrainian manufacturers was carried out; the results obtained showed the equivalence of 

the dissolution profiles of the studied riboxin preparations. It was established that the 

recommendations of the use of the "biowaiver" procedure for the investigated riboxin 

tablets could prove their equivalence. 

The methods of quantitative determination of components of the complex 

preparation "Corargin" have been developed and validated. Riboxin was determined using 

UV-spectrophotometry. Quantitative determination of L-arginine was carried out using the 

method of high-performance liquid chromatography with derivatization. All validation 

parameters meet eligibility criteria. 

The developed and validated methods of quantitative determination, dissolution, and 

determination of the related impurities along with the validation protocols were adopted by 

the State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for the Quality of 

Medicinal Products" for including to the SPhU monograph “riboxin tablets”. 

Key words: riboxin, tablets, quality control 


