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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. З давніх часів для лікування 

дерматологічних захворювань з успіхом застосовуються м’які лікарські форми 

(МЛФ). Не втрачають своєї популярності вони і в екстемпоральному виготовленні. 

Часто до їх складу вводять екстракти з лікарської рослинної сировини (ЛРС). За 

рахунок поєднання дії комплексу біологічно активних речовин вони з успіхом 

використовуються як для лікування багатьох захворювань шкіри (рани, виразки, 

опіки, тріщини), так і різних застудних захворювань. За рахунок меншої кількості 

побічних ефектів такі препарати є безпечнішими, ніж їх синтетичні аналоги, тому 

можуть застосовуватись протягом тривалого часу без завдання значної шкоди 

пацієнту. З огляду на це обов’язковою вимогою до мазей аптечного виготовлення є 

гарантія їх якості. 

Незважаючи на широке обговорення питання необхідності належного 

контролю якості екстемпоральних лікарських форм (ЛФ) та вивчення їх 

стабільності, кількість наукових публікацій з даного питання досить обмежена, що 

свідчить про актуальність проведення таких досліджень. Екстемпоральні препарати 

не проходять реєстрацію на державному рівні, однак повинні відповідати за якістю 

препаратам промислового виробництва, зареєстрованим на фармацевтичному ринку. 

Для вивчення їх стабільності повинні використовуватись лише валідовані методики, 

а в процесі контролю якості дослідження необхідно проводити за всіма 

фармакопейними вимогами. Що стосується якості МЛФ, протягом їх зберігання не 

повинен змінюватись колір, запах, кількісний вміст активних фармацевтичних 

інгредієнтів (АФІ), вони мають відповідати вимогам Державної Фармакопеї України 

(ДФУ) щодо мікробіологічної чистоти та зберігати свою структуру (консистенцію). 

До складу більшості мазей аптечного виготовлення для лікування 

різноманітних дерматологічних захворювань входять один або декілька інгредієнтів 

рослинного походження. Аналіз таких препаратів вимагає розробки та застосування 

сучасних хроматографічних методів аналізу, які можуть бути використані як для 

контролю якості та вивчення стабільності мазей за ідентифікованими маркерами, так 

і для кількісного визначення конкретних АФІ. 

Контроль якості екстемпоральних мазей за сучасними фармакопейними 

вимогами дозволить підтвердити їх відповідність чинним вимогам та проводити 

вивчення стабільності конкретних ЛФ з використанням сучасних методів аналізу. 

Такі дослідження в майбутньому будуть корисними для вивчення можливості 

збільшення термінів зберігання екстемпоральних ліків, які готуються про запас. Тим 

паче, методи високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) та газової 

хроматографії (ГХ) наведені як основні при визначенні кількісного вмісту АФІ мазей 

аптечного виготовлення в Керівництві для аптечних працівників Фармакопеї США, 

яка містить найширші вимоги до контролю якості та виготовлення екстемпоральних 

ліків. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Робота є частиною наукових досліджень, що проводяться співробітниками 

Національного фармацевтичного університету в напрямку контролю якості 

лікарських засобів аптечного виготовлення, розробки і валідації методик 
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ідентифікації та кількісного визначення їх АФІ. Дисертація виконана у відповідності 

з планом науково-дослідних робіт НФаУ за темою «Розробка та валідація методів 

контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва»  

(№№ державної реєстрації 0108U000376 та 0114U000949), ПК «Фармація»  

МОЗ України та НАМН України. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи був вибір, розробка та валідація 

методик ідентифікації і кількісного визначення АФІ мазей аптечного виготовлення з 

настойками евкаліпту, календули та ментолом для подальшого вивчення їх 

стабільності, а також контроль якості мазей згідно з наведеними в статті «М’які 

лікарські засоби, виготовлені в аптеках» ДФУ вимогами. Для досягнення 

поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

 Проаналізувати існуючі методики контролю якості настойок календули і 

евкаліпту, а також ментолу окремо та в складі ЛФ; 

 Провести аналіз рецептури з ментолом та настойками календули і евкаліпту, 

які зустрічаються в практиці виробничих аптек ряду областей України, обрати для 

подальших досліджень ЛФ, які готуються про запас в більшості аптек; 

 Експериментальним шляхом обрати оптимальні розчинники і схеми 

пробопідготовки для контролю якості мазей та виділення їх АФІ для подальшого 

проведення їх кількісного визначення і вивчення стабільності; 

 Обрати можливі методики контролю якості мазей з настойками календули та 

евкаліпту методами хроматографії, визначити маркери для вивчення стабільності 

мазей; 

 Провести ідентифікацію та кількісне визначення АФІ досліджуваних мазей, 

розробити відповідні методики аналізу та провести їх валідацію або верифікацію для 

оцінки можливості їх подальшого використання для контролю якості та вивчення 

стабільності мазей; 

 За результатами досліджень провести оцінку мікробіологічної чистоти мазей 

відповідно до сучасних вимог ДФУ протягом місяця; 

 Оцінити ступінь збереження реологічних властивостей мазей за 

проведеними дослідженнями з визначення структурно-механічних властивостей 

мазей. 

Об’єкт дослідження – контроль якості і стабільність мазей аптечного 

виготовлення, що містять настойки календули, евкаліпту та ментол. 

Предмет дослідження – методики ідентифікації та кількісного визначення 

АФІ настойок календули і евкаліпту з використанням методів ГХ (ГХ з мас-

детектором (ГХ-МС), ГХ з полуменево-іонізаційним детектором (ГХ-ПІД), ГХ 

методом парофазного аналізу (ГХ-ПФА)); методики ідентифікації та кількісного 

визначення ментолу, фенілефрину гідрохлориду і цинку оксиду; оцінка 

мікробіологічної чистоти та збереження структурно-механічних властивостей мазей. 

Методи дослідження. Ідентифікацію АФІ мазі Симановського проводили з 

використанням хімічних реакцій; для ідентифікації компонентів настойок календули 

та евкаліпту використовували методи ГХ-ПФА та ГХ-МС; для кількісного 

визначення АФІ мазей використовували методи абсорбційної спектрофотометрії в 

ультрафіолетовій області, ГХ-ПІД та титриметрії (метод комплексонометрії). 
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Мікробіологічну чистоту мазей оцінювали методами двошарового і глибинного 

висівання. Вивчення реологічних параметрів мазей здійснювали з використанням 

ротаційного віскозиметра. Для обробки результатів досліджень використовували 

статистичний аналіз результатів хімічного експерименту. Валідацію та верифікацію 

методик здійснювали за вимогами ДФУ. Для обробки даних використовували 

стандартний пакет програм Microsoft Office. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше розроблено методики для 

контролю якості та вивчення стабільності мазей аптечного виготовлення з 

настойками календули та евкаліпту, а також мазі Симановського, які готуються про 

запас в багатьох виробничих аптеках України. 

Розроблені методики ідентифікації біологічно активних компонентів мазей з 

настойками методами ГХ (ГХ-ПФА та ГХ-МС). Вперше розроблена та валідована 

методика кількісного визначення 1,8-цинеолу в мазі з настойкою евкаліпту методом 

ГХ-ПІД. 

Вперше обрані оптимальні розчинники та схеми виділення для проведення 

ідентифікації та кількісного визначення АФІ мазі Симановського. Вперше 

розроблена та валідована методика кількісного визначення ментолу в складі мазі 

Симановського методом ГХ-ПІД. Здійснена верифікація методик кількісного 

визначення фенілефрину гідрохлориду методом абсорбційної спектрофотометрії в 

УФ-області та цинку оксиду методом комплексонометрії в мазі. Доведена 

можливість застосування методик для здійснення контролю її якості та вивчення 

стабільності. 

Вперше проведено оцінку мікробіологічної чистоти та збереження реологічних 

параметрів досліджуваних мазей протягом місяця при їх зберіганні за температури 

5±3 
0
С. 

Вперше вивчена фізико-хімічна стабільність мазі Симановського з 

використанням розроблених та верифікованих методик протягом місяця при її 

зберіганні за температури 5±3 
0
С. 

Новизна досліджень підтверджена патентом України на корисну модель 

(Спосіб кількісного визначення ментолу в складі комбінованої екстемпоральної мазі 

методом газової хроматографії: патент України на корисну модель № 126228) та 

інформаційним листом про нововведення в системі охорони здоров’я № 66-2018. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені методики ГХ-ПФА 

та ГХ-МС можуть бути використані для вивчення стабільності мазей за 

ідентифікованими маркерами та контролю їх якості. Методика кількісного 

визначення 1,8-цинеолу методом ГХ-ПІД в складі мазі з настойкою евкаліпту може 

бути використана для вивчення її стабільності та визначення можливості збільшення 

терміну придатності. 

Розроблені, верифіковані та валідовані методики ідентифікації і кількісного 

визначення ментолу, фенілефрину гідрохлориду та цинку оксиду можуть бути 

внесені до технологічної інструкції з виготовлення мазі Симановського, оскільки 

вона готується про запас. Методики ідентифікації та кількісного визначення 

компонентів мазей можуть бути використані при розробці монографій на 

досліджувані ЛФ для внесення до ДФУ. 
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Отримані результати вивчення мікробіологічної чистоти, фізико-хімічної 

стабільності мазі Симановського та оцінка зміни її реологічних параметрів свідчать 

про можливість збільшення терміну придатності мазі до 30 днів при зберіганні за 

температури 5±3 
0
С. 

Окремі результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес та 

наукову діяльність кафедр Одеського національного медичного університету (акт 

впровадження від 22.05.2018 р.), Національного медичного університету 

ім. О. О. Богомольця (акт впровадження від 28.08.2018 р.), ДВНЗ Тернопільського 

державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського (акт впровадження від 

05.06.2018 р.), Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова (акт впровадження від 29.08.2018 р.), Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (акт впровадження від 

07.06.2018 р.), Запорізького державного медичного університету (акт впровадження 

від 21.08.2018 р.), в практичну діяльність територіальних Державних служб України 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській (акт впровадження 

від 20.09.2017 р.), Сумській (акт впровадження від 03.10.2017 р.) та Житомирській 

(акти впровадження від 29.05.2018 р.) областях та виробничих аптек міста Ужгород 

(акт впровадження від 11.07.2017 р.), Житомир (акти впровадження від 

23.05.2018 р.), Харків (акт впровадження від 03.07.2018 р.) та Хмельницький (акти 

впровадження від 30.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Безпосередньо автором проведено: 

– інформаційний пошук та аналіз літературних джерел стосовно існуючих 

методик ідентифікації і кількісного визначення АФІ настойок евкаліпту, календули, 

ментолу окремо, а також в складі лікарських препаратів; 

– аналіз зареєстрованих лікарських засобів з календулою, евкаліптом і 

ментолом на фармацевтичному ринку України, а також рецептури виробничих аптек 

Житомирської, Хмельницької, Сумської, Харківської та Волинської областей, участь 

у виборі об’єктів дослідження; 

– пробопідготовку при проведенні досліджень з розробки методик 

ідентифікації та кількісного визначення АФІ мазей з настойками та мазі 

Симановського різними методами ГХ та титриметрії; 

– ідентифікацію та кількісне визначення АФІ мазі Симановського, вивчення її 

хімічної стабільності; 

– визначення валідаційних параметрів і статистичну обробку отриманих даних 

кількісного визначення досліджуваних компонентів; 

– оцінку результатів вивчення мікробіологічної чистоти та реологічних 

параметрів досліджуваних мазей. 

Разом з науковим керівником, к. фарм. н., доц. Савченко Л. П. обрано придатні 

хроматографічні та титриметричні методи для контролю якості досліджуваних 

мазей; проведений критичний аналіз та узагальнення результатів експериментальних 

досліджень. 

Дослідження з оцінки мікробіологічної чистоти виконано на базі кафедри 

біотехнології НФаУ під керівництвом проф. Стрілець О. П., хроматографічні 

дослідження проведені на базі кафедри аналітичної та токсикологічної хімії 

Литовського університету наук про здоров’я (м. Каунас, Республіка Литва) під 
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керівництвом проф. Л. Іванаускаса, дослідження з вивчення реологічних параметрів 

мазей проводили на кафедрі промислової фармації НФаУ під керівництвом доц. 

Кухтенко Г. П. Наукові роботи опубліковані у співавторстві з Савченко Л. П., 

Георгіянц В. А., Бевз Н. Ю., Стрілець О. П., Іванаускасом Л., Барстігене З., 

Терещенко Л. В. 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: VI науково-

практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» 

(Харків, 17 квітня 2013); Міжнародна науково-практична конференція «Аналітична 

хімія у фармації» (Харків, 19-20 березня 2015); I науково-практична інтернет-

конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, 

досягнення, перспективи розвитку» (Харків, 24-25 березня 2016); VIII Національний 

з’їзд фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи» 

(Харків, 13-16 вересня 2016); The 7
th

 International Pharmaceutical Conference «Science 

and practice 2016» (Kaunas, Lithuania, 20-21 October 2016); XI науково-практична 

конференція «Управління якістю в фармації» (Харків, 19 травня 2017); Міжнародна 

науково-практична конференція «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в 

Україні та світі» (Одеса, 16-17 червня 2017); The 8
th
 International Conference 

«Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice» (Kaunas, Lithuania, 15 December 

2017); Chemistry Conference for Young Scientists «ChemCYS 2018» (Blankenberge, 

Belgium, 21-23 February 2018); Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю, присвячена 80-річчю з дня народження доктора 

фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича «Синтез і аналіз біологічно 

активних речовин і лікарських субстанцій» (Харків, 12-13 квітня 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових 

праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях, з яких 2 статті в базі 

даних Scopus та 1 стаття в іноземному виданні, патент України на корисну модель, 

інформаційний лист, а також 11 тез доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 193 

сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, 4 розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел та 2 додатків. Робота ілюстрована 46 таблицями та 30 

рисунками. Список використаних джерел містить 163 найменування, з них 45 

кирилицею та 118 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Розділ 1. Сучасні вимоги до якості екстемпоральних мазей. Підходи до 

аналізу мазей з рослинними компонентами (Огляд літератури). Аналіз 

публікацій показав, що як в зарубіжних країнах, так і в Україні МЛФ аптечного 

виготовлення не втратили свого значення в лікуванні різноманітних 

дерматологічних та застудних захворювань. Останнім часом вимоги до контролю їх 

якості в ДФУ дещо розширені. До другого видання ДФУ введена стаття «М’які 

лікарські засоби, виготовлені в аптеках», яка регламентує основні етапи контролю 
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якості даних ЛФ. Аналіз існуючих методик ідентифікації та кількісного визначення 

АФІ настойок календули, евкаліпту, а також ментолу окремо і в складі різних 

лікарських препаратів показав, що найчастіше з цією метою використовуються 

хроматографічні методи. Таким чином, розробка даних методик для проведення 

контролю якості та вивчення стабільності досліджуваних мазей є актуальною. 

Розділ 2. Характеристика об’єктів дослідження та методів аналізу. МЛФ 

завжди були одною із основних ЛФ для лікування дерматологічних захворювань. 

Аналіз групи D «Дерматологічні засоби», проведений за даними Компендіуму та 

Державним реєстром ЛЗ станом на травень 2018 р. показав, що третю частину 

обсягу групи складають препарати з компонентами рослинного походження 

(препарати календули, живокосту, ромашки та ін.). Препарати з календулою, 

евкаліптом та ментолом входять і до інших груп. Найбільша їх кількість 

зустрічається в трьох групах довідника: R02A A20 «Препарати, що застосовуються у 

разі захворювань горла. Різні антисептики»; R05X «Інші препарати, що 

застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань» і М02А «Засоби, що 

застосовуються місцево у разі суглобового або м’язового болю». 

Асортимент лікарських препаратів календули, зареєстрованих станом на 

травень 2018 р. на території України включає 60 найменувань, евкаліпту – 91, а 

ментолу – 94. Більшість препаратів вітчизняного виробництва. 

Структура розподілу препаратів за ЛФ досить різноманітна. Серед препаратів 

з евкаліптом найбільшу частку складають мазі (16,48 %), аерозолі/спреї (15,38 %) та 

ЛРС (листя) (10,99 %). 

Серед препаратів з календулою, зареєстрованих на фармацевтичному ринку 

України, нараховується 9 ЛФ (рис. 1). 35 % складають препарати, випущені у формі 

настойки, 20 % – у формі зборів, 15 % – у формі ЛРС (квіток), 15 % – у формі мазі. 

Великим різноманіттям характеризуються ЛФ з ментолом. Найбільшу частину серед 

них складають тверді ЛФ (28,72 % – таблетки, льодяники, капсули) та МЛФ 

(26,60 % – мазі, креми, бальзами, лініменти, гелі) (рис. 2). 

351,6720

1,67

15

6,66 3,33 15 1,67

Настойки Супозиторії
ЛРС (квіти) Екстракти густі
Краплі оральні Мазі
Капсули Збори
Лініменти

Рис. 1 Діаграма розподілу препаратів з 

календулою за характером ЛФ 

11,70 7,45 3,19 26,60

3,19

28,725,32

10,64

3,19

МЛФ Сиропи
ТЛФ Субстанція
Краплі оральні Супозиторії
Р-н нашкірний Аерозоль/спрей
Р-н для інгаляцій

Рис. 2 Діаграма розподілу препаратів з 

ментолом за характером ЛФ 
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Незважаючи на великий асортимент готових ЛФ з календулою, евкаліптом та 

ментолом, вони досить часто є компонентами препаратів аптечного виготовлення, 

які застосовуються для лікування різноманітних дерматологічних захворювань. 

Аналіз рецептури виробничих аптек Волинської, Хмельницької, Харківської, 

Сумської та Житомирської областей показав їх наявність як в складі розчинів та 

лосьйонів для зовнішнього застосування, так і в складі мазей. 
Для подальших досліджень були обрані МЛФ з настойками календули, 

евкаліпту та ментолом, які готуються про запас в більшості аптек даних областей. 

 

Rp.: 
Мазь № 1 

Tinct. Calendulae 5 ml 

Tinct. Eucalypti 5 ml 

Dimexidi 2,5 ml 

Olei Vaselini 12,5 

Lanolini 12,5 

M. D. S. 

 

Rp.: 

Мазь № 2 

Mesatoni 0,02 

Mentholi (Phenylephrini 

hydrochloridi) 0,04 

Zinci oxydi 0,24 

Lanolini 4,0 

Vaselini 6,0 

M. D. S. 

 

Rp.: 

Мазь № 3 

Tinct. Eucalypti 2,5 ml 

Lanolini 1,25 

Vaselini 21,25 

M. D. S. 

  

Основним завданням при вивченні стабільності ЛФ є оцінка кількісного 

вмісту її компонентів. Крім цього, з огляду на основні вимоги до контролю якості 

мазей аптечного виготовлення, наведені в статті «М’які лікарські засоби, 

виготовлені в аптеках» ДФУ аналіз ЛФ для оцінки їх стабільності був проведений 

також за наступними показниками: опис (оцінювали зовнішній вигляд мазі, її колір, 

запах та однорідність), мікробіологічна чистота та відповідність реологічним 

параметрам. 

Кількісне визначення компонентів методом абсорбційної спектрофотометрії 

проводили на спектрофотометрі Thermo Fisher Evolution 60S (USA). Аналіз мазей з 

настойками методами ГХ-ПФА та ГХ-МС проводили на газовому хроматографі 

GCMS QP2010 Ultra Shimadzu з автосемплером AOC 5000 Plus і колонкою Rxi-5MS 

(30,0 м×0,25 мм×0,25 µм). Кількісне визначення 1,8-цинеолу та ментолу методом 

ГХ-ПІД проводили на газовому хроматографі GC-2010 Plus Shimadzu з полуменево-

іонізаційним детектором, автосемплером AOC-20i+s і колонкою Rxi-5MS 

(30,0 м×0,25 мм×0,25 µм). 

Оцінку мікробіологічної чистоти мазей проводили за вимогами статей 

2.6.12 «Мікробіологічна чистота нестерильних ЛЗ: визначення числа 

мікроорганізмів» та 2.6.13. «Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських 

засобів: випробування на окремі види мікроорганізмів» ДФУ методами двошарового 

і глибинного висівання. Оцінювали мікробіологічну чистоту свіжовиготовлених 

мазей та на 10-й, 20-й, 30-й день їх зберігання за температури 5±3 
0
С. Всі 

дослідження були проведені в суворих асептичних умовах з використанням 

ламінарного боксу (кабінет біологічної безпеки AC2-4E1 «Esco», Індонезія). 
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Визначення структурно-механічних властивостей мазей проводили протягом 

місяця. Дослідження проводились на ротаційному віскозиметрі «Rheolab QC» 

(Anton Paar, Австрія) з коаксіальними циліндрами C-CC27/SS за температури 

20±0,5 
0
С. В процесі аналізу порівнювали величини площі гістерезису, граничної 

напруги зсуву, структурної в’язкості, механічної стабільності та коефіцієнтів 

динамічного розрідження. 

Розділ 3. Розробка методик контролю якості мазей з настойками 

евкаліпту та календули. Дослідження їх мікробіологічної чистоти та 

реологічних параметрів. Оскільки основними компонентами досліджуваних мазей 

є комплекс біологічно активних сполук настойок, для визначення їх кількісного 

вмісту при розробці методик перспективним є використання методів ГХ. 

Для ідентифікації рослинних компонентів при контролі якості та визначенні 

стабільності мазі з настойкою евкаліпту (мазь № 3) розроблена методика ГХ-МС. 

Для проведення аналізу 1.00 г мазі розчиняли в хлороформі в колбі на 10.0 мл, 

отриманий розчин фільтрували у віали. Як стандарт використовували настойку 

евкаліпту, яка входить до складу мазі. На початку дослідження була проведена 

ідентифікація рослинних компонентів настойки евкаліпту. Було ідентифіковано 

вісімнадцять компонентів. Основними серед них були 1,8-цинеол (tR=12.07 хв, 

45.94 %), аромандендрен (tR=24.18 хв, 16.95 %), β-еудесмол (tR=29.28 хв, 9.18 %), 

глобулол (tR=27.74 хв, 5.98 %) та α-еудесмол (tR=29.34 хв, 4.86 %). 

Аналіз хлороформного розчину мазі методом ГХ-МС дозволив ідентифікувати 

десять сполук рослинного походження (рис. 3). 

 

Рис. 3 

Хроматограма 

хлороформного 

розчину мазі з 

настойкою 

евкаліпту 

(аналіз методом 

ГХ-МС) 

 

Найбільшою концентрацією серед ідентифікованих компонентів 

характеризуються 1,8-цинеол (tR=12.09 хв, 38.55 %, сполука № 1), аромандендрен 

(tR=24.12 хв, 5.98 %, сполука № 3), глобулол (tR=27.69 хв, 14.31 %, сполука № 7) та 

β-еудесмол (tR=29.20 хв, 11.31 %, сполука № 8). Даний метод може бути 

використаний для вивчення стабільності мазі в процесі зберігання за зміною 

величини площі піку рослинних компонентів. 

Оскільки вміст 1,8-цинеолу є найбільшим серед інших компонентів, була 

розроблена методика його кількісного визначення в мазі методом ГХ-ПІД, яка може 

бути використана для контролю її якості та вивчення стабільності. 

Умови хроматографування: швидкість потоку в колонці 1.25 мл/хв, 

температура ін’єкції 240 
0
С, об’єм ін’єкції 1 µл, режими ін’єкцій: split (split-

співвідношення 1:10 для аналізу мазі та 1:50 для аналізу настойки), газ-носій гелій, 

In
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n
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температура детектора 320 
0
С. Програма температурного режиму: початкова 

температура 50 
0
С (утримується 5 хв), зі швидкістю 5 

0
С/хв температура зростає до 

200 
0
С (утримується 8 хв), зі швидкістю 40 

0
С/хв температура зростає до 310 

0
С 

(утримується 6 хв). 

Шляхом аналізу шести послідовних ін’єкцій розчину 1,8-цинеолу в 

концентрації 4.2×10
-6

 г/мл за допомогою програмного забезпечення були визначені 

параметри придатності системи (табл. 1). Для кожного з них розраховане значення 

збіжності відгуку (за вимогами статті 2.2.46 «Методи хроматографічного 

розділення» ДФУ для шести паралельних ін’єкцій воно не повинно перевищувати 

2.75 %). 

Таблиця 1 

Параметри придатності методики кількісного визначення 1,8-цинеолу методом 

ГХ-ПІД 

Назва параметру Отримане значення 

Час утримування (tR) 13.10 хв (Sr=0.036 %) 

Площа піку 9255 (Sr=1.09 %) 

Висота піку 3438 (Sr=1.30 %) 

Концентрація 1,8-цинеолу 4.18×10
-6

 г/мл (Sr=1.25 %) 

N 548885 (RSD=2.87 %) 

As 1.15 (RSD=1.25 %) 

k 5.59 (RSD=1.48 %) 

 

Всі параметри відповідають вимогам ДФУ, як і значення Sr, %. 

Визначення валідаційних параметрів методики проводили в концентраційному 

діапазоні від 1.73×10
-6

 г/мл до 3.55×10
-3

 г/мл 1,8-цинеолу. Методика є лінійною на 

всьому діапазоні застосування (табл. 2). 

Таблиця 2 

Параметри лінійної залежності методики кількісного визначення 1,8-цинеолу 

методом ГХ-ПІД 

Величина Значення Допустимі критерії 
Висновок про 

відповідність 

b 0.99 - - 

Sb 0.0012 - - 

(b-1) 0.01 - відповідає 

a 1.27 
1) aSnta  )2%,95( =1.16 

2) якщо не виконується 1), то ≤5.12 

виконується за 

другим критерієм 

Sa 0.64 - - 

S0 1.71 max S0=1.77 відповідає 

r 0.9999 Rc≥0.9916 відповідає 

 

Були визначені межа виявлення (МВ) та межа кількісного визначення (МКВ) 

1,8-цинеолу, які склали 3.76×10
-8

 г/мл та 1.14×10
-7

 г/мл відповідно, що свідчить про 

достатню чутливість методики (середня концентрація 1,8-цинеолу в досліджуваній 

мазі 7×10
-6

 г/мл). 
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Виконуються вимоги до прецизійності та правильності (за критерієм 

практичної незначущості) методики (табл. 3). 

За розробленою методикою був визначений вміст 1,8-цинеолу спочатку в 

настойці евкаліпту (після розчинення 1.0 мл настойки в хлороформі в колбі на 

10.0 мл), а потім в хлороформному розчині мазі (після розчинення 1.00 г мазі в 

хлороформі в колбі на 10.0 мл). Час утримування 1,8-цинеолу в обох випадках склав 

13.14 хв (рис. 4). 

Таблиця 3 

Результати вивчення правильності та прецизійності методики кількісного 

визначення 1,8-цинеолу методом ГХ-ПІД 

 Параметр Значення Критерій Висновок 

Прецизійність ∆Z 0.72 ≤3.20 відповідає 

Правильність δ 0.94 ≤0.21 виконується за другим 

критерієм ≤1.02 

 

 

Рис. 4 

Хроматограма 

хлороформного 

розчину мазі з 

настойкою 

евкаліпту (аналіз 

методом ГХ-ПІД) 

 

Вміст 1,8-цинеолу в настойці склав 1.38×10
-4

 г/мл, а в мазі – 6.89×10
-6

 г/мл.  

З врахуванням розведень вміст 1,8-цинеолу в мазі нижче, ніж в настойці.  

Це пояснюється вмістом ланоліну в складі основи мазі, який здатен проявляти 

окисні властивості. Таке зниження концентрації вимагає проведення додаткових 

досліджень стабільності мазі з кількісним визначенням вмісту 1,8-цинеолу та 

оцінкою впливу ланоліну на стабільність ЛФ в процесі зберігання. 

Додатково оцінена збіжність методики шляхом аналізу чотирьох паралельних 

ін’єкцій хлороформного розчину мазі. Отримане значення відповідає вимогам ДФУ 

(RSD, %=0.68≤1.92). 

Для перевірки відповідності реологічним параметрам були вивчені 

структурно-механічні властивості мазі протягом місяця. Отримані реограми майже 

накладаються одна на одну (рис. 5), що свідчить про незначні зміни структурної 

в’язкості та інших реологічних характеристик мазі протягом всього періоду 

проведення досліджень. 

Запропонована методика ідентифікації рослинних компонентів мазі з 

настойками календули та евкаліпту (мазь № 1) методом ГХ-ПФА. Його перевагами є 

суттєве зменшення затрат часу на пробопідготовку та кількості необхідних 

реактивів для досліджень. Умови хроматографування: температура витримування 

віал перед проведенням аналізу 50 
0
С, час витримування для досягнення стану 

рівноваги – 30 хвилин, швидкість потоку в колонці 1.22 мл/хв, температура ін’єкції 

260 
0
С, об’єм ін’єкції – 10 μл, температура колонки 50 

0
С, режим впорскування – 

uV 
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split, split-співвідношення 1:20, газ-носій гелій. Програма температурного режиму 

описана в методиці визначення 1,8-цинеолу. 
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Рис. 5 Реограми плину 

мазі з настойкою 

евкаліпту протягом 

місяця: 1 – через 10 

днів після 

приготування; 2 – через 

20 днів після 

приготування; 3 – через 

30 днів після 

приготування 

При проведенні досліджень здійснений аналіз настойок, взятих в кількості, 

відповідній їх концентрації в мазі. В настойці календули ідентифіковані                   

α-феландрен (tR=8.45 хв, 57.08 %) та α-пінен (tR=8.67 хв, 42.92 %). В настойці 

евкаліпту ідентифіковано дев’ять сполук п’ять з яких характеризуються вищою 

концентрацією (α-пінен (tR=8.68 хв, 58.71 %); β-пінен (tR=10.22 хв, 13.25 %); ρ-цимен 

(tR=11.94 хв, 8.49 %); 1,8-цинеол (tR=12.15 хв, 7.95 %) і лимонен (tR=12.08 хв, 

5.91 %)). 

Для проведення аналізу 1.00 г мазі розчиняли в 5.0 мл гексану або 

хлороформу. Дослідженнями було встановлено, що кращим розчинником для 

аналізу мазі є хлороформ. В результаті аналізу ідентифіковано три сполуки-маркери 

рослинного походження (рис. 6): α-пінен (tR=8.68 хв, 47.84 %); 1,8-цинеол 

(tR=12.16 хв, 40.85 %) та β-пінен (tR=10.21 хв, 11.30 %). 

 

Рис. 6 

Хроматограма 

хлороформного 

розчину мазі з 

обома 

настойками 

(аналіз методом 

ГХ-ПФА) 

 

 

Для ідентифікації рослинних компонентів мазі з настойками календули та 

евкаліпту (мазь № 1) розроблений метод ГХ-МС. Умови хроматографування: 

швидкість потоку в колонці 1.22 мл/хв, температура ін’єкції 270 
0
С, температура 

колонки 50 
0
С, режими ін’єкцій: splitless, час відбору проб 1.5 хв (для аналізу мазі) 

та split 1:50 (для аналізу настойок), газ-носій гелій. Використана програма 

температурного режиму аналогічна попередній. 

На початковому етапі досліджень був проведений аналіз настойок. В настойці 

календули ідентифіковано 16 сполук рослинного походження. Найбільшою 

концентрацією характеризуються вірідіфлорен (tR=25.77 хв, 7.53 %); α-мууролен 

1 
2 3 
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(tR=25.87 хв, 5.09 %); γ-кадінен (tR=26.22 хв, 9.81 %); δ-кадінен (tR=26.43 хв, 

21.49 %); t-мууролол (tR=29.24 хв, 11.32 %) та α-кадінол (tR=29.53 хв, 25.03 %).  

В настойці евкаліпту ідентифіковано 19 компонентів рослинного походження, серед 

яких вісім характеризуються вищою концентрацією: α-пінен (tR=8.69 хв, 10.26 %);  

β-пінен (tR=10.23 хв, 4.37 %); ρ-цимен (tR=11.95 хв, 7.39 %); 1,8-цинеол (tR=12.17 хв, 

30.85 %); аромандендрен (tR=24.35 хв, 7.47 %); (-)-глобулол (tR=27.93 хв, 5.93 %);  

β-еудесмол (tR=29.46 хв, 6.94 %); α-еудесмол (tR=29.52 хв, 4.86 %). 

Після цього був проведений аналіз мазі, розчиненої в хлороформі (рис. 7). 

Серед рослинних компонентів були ідентифіковані дев’ять сполук, які можуть бути 

використані як маркери для контролю якості та вивчення стабільності мазі (табл. 4). 

1,8-Цинеол, аромандендрен, (-)-глобулол, β-еудесмол, α-еудесмол та 

криптомеридіол є компонентами ефірної олії настойки евкаліпту; α-кадінол є 

компонентом ефірної олії настойки календули, а 9-епі-(E)-каріофілен і вірідіфлорол 

є складовими компонентами ефірних олій обох рослин. 

 

Рис. 7 

Хроматограма 

хлороформного 

розчину мазі з 

обома настойками 

(аналіз методом  

ГХ-МС) 

 

Таблиця 4 

Компоненти леткої фракції хлороформного розчину мазі з настойками 

календули та евкаліпту 

Назва сполуки t R (хв) Площа (%) Площа 

1 - 1,8-цинеол 12.32 41.76 877218 

2 -аромандендрен 24.36 12.46 261810 

3 - 9-епі-(E)-каріофілен 24.92 1.76 36927 

4 - (-)-глобулол 27.93 14.03 294686 

5 - вірідіфлорол 28.12 5.50 115610 

6 - β-еудесмол 29.45 9.73 204341 

7 - α-еудесмол 29.52 7.07 148427 

8 - α-кадінол 29.54 14.63 199608 

9 - криптомеридіол 32.97 7.68 161363 

 

З використанням розробленого методу проведений аналіз мазі через 18 днів 

при її зберіганні за температури 5±3 
0
С. Отримані результати свідчать про 

можливість використання такого підходу в контролі якості та вивченні стабільності 

мазі. Концентрація компонентів через 18 днів зберігання знизилась. 

Оцінку мікробіологічної чистоти мазі з настойкою евкаліпту (мазь № 3) 

проводили методом двошарового висівання, а мазі з обома настойками (мазь № 1) 

методами двошарового та глибинного висівання протягом місяця. Зразки зберігали 

за температури 5±3 
0
С. В обох випадках були визначені параметри придатності 

In
te

n
si

ty
 



13 

 

обраної методики, які відповідають встановленим вимогам. Загальне число 

життєздатних аеробних мікроорганізмів (TAMC) при зберіганні мазі з настойкою 

евкаліпту протягом 30 днів склало 20 КУО/г, а загальне число життєздатних 

дріжджових та плісеневих грибів (TYMC) – до 10 КУО/г. В мазі з обома настойками 

через 30 днів зберігання TAMC і TYMC склало до 10 КУО/г. В обох мазях були 

відсутні бактерії St. aureus та Ps. aeruginosa. Таким чином, мазі відповідають 

вимогам статті 5.1.4. «Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських засобів та 

субстанцій для фармацевтичного застосування» ДФУ. 

Розділ 4. Вибір та розробка методик ідентифікації і кількісного 

визначення АФІ мазі Симановського. Оцінка її мікробіологічної чистоти та 

збереження реологічних параметрів. На початку аналізу для кожного АФІ мазі 

(мазь № 2) (ментолу, фенілефрину гідрохлориду та цинку оксиду) були обрані та 

верифіковані методики ідентифікації. 

Для кількісного визначення ментолу в мазі була розроблена методика ГХ-ПІД. 

Умови хроматографування: об’єм ін’єкції 1 μл, температура ін’єкції 260 
0
С, спосіб 

взяття ін’єкції – split (split-співвідношення 1:60), газ-носій – гелій, швидкість потоку 

в колонці 1.26 мл/хв, температура детектора 310 
0
С. Температурна програма: 

початкова температура 50 
0
С, нагрівання до 60 

0
С зі швидкістю 3 

0
С/хв, нагрівання 

до 310 
0
С зі швидкістю 25 

0
С/хв (утримується 5 хв). Випробовуваний розчин 

готували шляхом екстракції ментолу на ультразвуковій бані метанолом. 

Концентрація ментолу в розчині порівняння 2×10
-4

 г/мл. 

Повна прогнозована невизначеність методики склала ∆As=1.61 %. Визначення 

параметрів лінійності методики проводили в концентраційному діапазоні від 

7.812×10
-7

 до 2×10
-4

 г/мл ментолу з аналізом дев’яти рівновіддалених концентрацій 

ментолу (табл. 5). 

Таблиця 5 

Метрологічні характеристики лінійної залежності методики кількісного 

визначення ментолу методом ГХ-ПІД 

Вели-

чина 
Значення Допустимі критерії 

Висновок про 

відповідність 

b 1.002 - - 

Sb 0.0006 - - 

(b-1) 0.002 - відповідає 

a 0.0036 
1) aSnta  )2%,95( =1.16 

2) якщо не виконується 1), то ≤5.12 

виконується за 

обома критеріями 

Sa 0.35 - - 

S0 1.49 max S0=1.87 відповідає 

r 0.9999 Rc≥0.9985 відповідає 

 

При вивченні лінійності були визначені МВ та МКВ ментолу, які склали 

2.51×10
-7

 г/мл та 7.58×10
-7

 г/мл відповідно. Для аналізу мазі використано 

концентрацію ментолу 3.88×10
-5

 г/мл, тому отримані значення свідчать про 

достатню чутливість методики. 
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Для оцінки прецизійності методики розраховане значення однобічного 

довірчого інтервалу, яке не перевищує максимально допустиме (∆Z=0.38≤3.20 %). 

Крім цього шляхом проведення семи паралельних визначень розраховано параметр 

збіжності методики (RSD,%=1.08≤3.08). Значення систематичної похибки методики 

(δ=0.87 %) відповідає критерію практичної незначущості (δ<1.02 %) 

Специфічність методики підтверджували шляхом порівняння хроматограм, 

одержаних при аналізі метанольного екстракту з мазі (а), розчинника (метанолу) (б) 

та метанольного екстракту з мазі без ментолу (в) (рис. 8). На місці виходу ментолу 

на хроматограмах б та в відсутні піки час утримування яких збігався б з часом 

утримування ментолу. Отримані результати свідчать про коректність методики та 

можливість її використання для контролю якості та вивчення стабільності мазі. 
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Рис. 8 Хроматограма метанольного екстракту з мазі (a); розчинника 

(метанолу) (б) та метанольного екстракту мазі без ментолу (в) 

 

Середнє значення кількісного вмісту ментолу в мазі склало 0.0398 г (99.50 %), 

що свідчить про відповідність вимогам ДФУ (допуски відхилення ± 10 %). 

Для кількісного визначення фенілефрину гідрохлориду в мазі обраний метод 

прямої абсорбційної спектрофотометрії в УФ-області. Його екстрагування з мазевої 

основи проводили 0.1 М розчином хлористоводневої кислоти. Для проведення 

досліджень були виготовлені випробовуваний розчин та розчин порівняння.  

Їх оптичну густину вимірювали за довжини хвилі 273 нм відносно компенсаційного 

розчину. Як компенсаційний розчин використовували 0.1 М розчин 

хлористоводневої кислоти. Вивчення підпорядкування світлопоглинання розчинів 

закону Бугера-Ламберта-Бера проведене в діапазоні концентрацій розчину 

фенілефрину гідрохлориду від 0.002 % до 0.008 %. Визначене середнє значення 

питомого показника поглинання 
%1

1смA =921,73, яке відповідає літературним даним. 

Верифікацію методики проводили на модельних сумішах розчинів 

фенілефрину гідрохлориду в концентраційному діапазоні 80-120 % від номінальної 

концентрації. Для аналізу мазі використовували концентрацію фенілефрину 

гідрохлориду 8×10
-5 

 г/мл. 

Повна прогнозована невизначеність методики склала ∆As=1.55 %≤3.20 %. 

Для вивчення специфічності методики був виготовлений розчин плацебо 

(екстракт з мазі без додавання фенілефрину гідрохлориду) за методикою 

виготовлення випробовуваного розчину та проведений його аналіз (рис. 9).  

Ментол 

a 

в 

б 
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На спектрі поглинання розчину плацебо відсутні будь-які максимуми в аналітичній 

довжині хвилі. Крім цього, розрахований внесок плацебо, який є значно нижчим 

встановленого критерію (δnoise, %=0.47≤1.02), що свідчить про незначимий його 

вплив на поглинання препарату та достатню специфічність методики. 

 
Рис. 9 Абсорбційні спектри поглинання розчинів: 1 – СЗ фенілефрину 

гідрохлориду, 2 – екстракту з мазі, 3 – плацебо у 0,1 М розчині хлористоводневої 

кислоти 
 
Для перевірки робасності методики була оцінена стабільність аналітичних 

розчинів протягом години. Величина ∆t для випробовуваного розчину (0,22 %) і 

розчину порівняння (0,27 %) є незначимою у порівнянні з максимально допустимою 

невизначеністю результатів аналізу (1,02 %). Розчини є стабільними. 

Для вивчення лінійності методики в концентраційному діапазоні були 

досліджені дев’ять концентрацій з кроком 5 %. Критерії валідаційних параметрів 

були розраховані з врахуванням допусків вмісту (± 10 %). Розраховані параметри 

лінійної залежності не перевищують допустимі критерії (табл. 6).  

Таблиця 6 

Результати дослідження параметрів лінійної залежності методики кількісного 

визначення фенілефрину гідрохлориду методом абсорбційної 

спектрофотометрії в УФ-області 

Вели-

чина 

Значення Допустимі критерії Висновок про 

відповідність 

b 0.98 

(∆b=0.029) 

- - 

Sb 0.012 - - 

(b-1) 0.020 - відповідає 

a 2.31 

(∆a=2.89) 
1) aSnta  )2%,95( =2.32 

2) якщо не виконується 1), то ≤5.12 

виконується за 

обома критеріями 

Sa 1.22 - - 

S0 0.47 max S0=1.69 відповідає 

r 0.9994 min r=0.9924 відповідає 

 
Кутовий коефіцієнт b близький до 1, вимоги до вільного члена лінійної 

залежності a виконуються за обома критеріями, залишкове стандартне відхилення S0 

не перевищує довірчий інтервал, виконуються вимоги до коефіцієнта кореляції r. 

1 2 

3 

273 нм 
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Методика є лінійною на всьому діапазоні її застосування. Рівняння лінійної 

залежності: Yi=0.98 Xi+ 2.31. 

Виконуються вимоги до правильності та прецизійності методики (табл. 7). 

Систематична похибка δ=0.20 %≤ 1.02 %, однобічний довірчий інтервал 

∆Z=Sz×t (95 %, n)=0.39 % не перевищує максимально припустиму невизначеність 

аналізу ∆As=3.20 %. 

Таблиця 7 

Результати дослідження прецизійності та правильності методики кількісного 

визначення фенілефрину гідрохлориду методом абсорбційної 

спектрофотометрії в УФ-області 

 Параметр Значення Критерій Висновок 

Прецизійність ∆Z 0.39 ≤3.20 відповідає 

Правильність δ 0.20 ≤0.13 виконується за другим 

критерієм ≤1.02 

 

З огляду на отримані результати, методика є коректною та може бути 

використана для визначення кількісного вмісту фенілефрину гідрохлориду в складі 

мазі Симановського. 

Вміст фенілефрину гідрохлориду в мазі визначали двома способами: методом 

стандарту та методом питомого показника поглинання. Для кожного з них 

розраховані метрологічні характеристики, значення яких свідчать, що обидва 

способи дають практично однакові результати і можуть бути використані для 

розрахунку кількісного вмісту фенілефрину гідрохлориду в мазі. Середнє значення 

його вмісту в мазі складає 0.0197 г (98.50 %), що відповідає вимогам ДФУ. 

ДФУ для кількісного визначення цинку оксиду рекомендує використовувати 

метод комплексонометрії. Однак, в літературі не зустрічається опису його 

використання для контролю якості мазі Симановського. Крім того, було зменшено 

наважку цинку оксиду при проведенні досліджень. Тому була проведена 

верифікація методики для доведення можливості її використання в контролі якості 

та вивченні стабільності мазі. Вилучення цинку оксиду з мазі проводили кислотою 

оцтовою розведеною шляхом нагрівання 2.00 г мазі з 10 мл кислоти послідовно 

тричі. 

Повна прогнозована невизначеність методики при проведенні аналізу з 

субстанцією цинку оксиду складає ∆As=0.63 %, а при проведенні аналізу мазі – 

∆As=0.48 %, що не перевищує максимально допустиму величину (max∆As=3.20 %). 

В процесі верифікації були визначені основні валідаційні параметри: 

лінійність, правильність, прецізійність та відтворюваність. 

Дослідження лінійності проводили на модельних сумішах в концентраційному 

діапазоні 80-120 % від номінального вмісту цинку оксиду в мазі (0.24 г) на п’яти 

рівновіддалених концентраціях з кроком 10 % (табл. 8). Отримані значення свідчать 

про лінійність методики на всьому діапазоні концентрацій. Рівняння лінійної 

залежності методики: Yi=0.98 Xi+ 2.20. 

Дослідження правильності та прецизійності проводили з використанням 

результатів, отриманих при вивченні лінійності (табл. 9). Значення систематичної 

похибки (δ) перевищує критерій статистичної незначущості та не перевищує 
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критерій практичної незначущості. Однобічний довірчий інтервал (∆Z) не перевищує 

максимально припустиму невизначеність аналізу. 

Таблиця 8 

Результати дослідження лінійності методики кількісного визначення цинку 

оксиду методом комплексонометрії 

Вели-

чина 
Значення Допустимі критерії 

Висновок про 

відповідність 

b 0.98 - - 

Sb 0.094 - - 

(b-1) 0.050 - відповідає 

a 2.20 
1) aSnta  )2%,95( =1.68 

2) якщо не виконується 1), то ≤5.12 

виконується за 

другим критерієм 

Sa 0.95 - - 

S0 0.52 max S0=1.81 відповідає 

r 0.9994 min r=0.9925 відповідає 

 

Таблиця 9 

Результати дослідження прецизійності та правильності методики кількісного 

визначення цинку оксиду методом комплексонометрії 

 Параметр Значення Критерій Висновок 

Прецизійність ∆Z 1.13 ≤3.20 відповідає 

Правильність δ 0.51 
≤0.29 виконується за другим 

критерієм ≤1.02 

 

За даною методикою було проведене кількісне визначення цинку оксиду в 

мазі. Відтворюваність методики вивчали шляхом проведення шести паралельних 

визначень кількісного вмісту цинку оксиду в мазі. Низьке значення RSD, %=0.65 

свідчить про можливість коректного відтворення методики. Середнє значення 

вмісту цинку оксиду в мазі склало 0.238 г (99.17 %), що свідчить про відповідність 

мазі вимогам ДФУ за параметром кількісний вміст цинку оксиду. 

Оцінку мікробіологічної чистоти мазі проводили методом двошарового 

висівання. В зразках мазі після зберігання 30 діб при температурі 5±3 
0
С TAMC 

склало 10 КУО/г, а TYMC – до 10 КУО/г. В усіх зразках мазі через 30 діб зберігання 

були відсутні бактерії St. aureus та Ps. aeruginosa. Оскільки мазь наноситься на 

слизові оболонки, в процесі дослідження мікробіологічної чистоти була визначена 

наявність бактерій E. coli. В усіх зразках мазі виявлено їх відсутність. Таким чином, 

мазь відповідає вимогам ДФУ за показником «мікробіологічна чистота». 

Вивчення відповідності встановленим реологічним параметрам було 

розпочато з свіжовиготовленої мазі. Площа гістерезису (66002,46 Па/с) мазі свідчить 

про її пластично-в’язкі та тиксотропні властивості. 

Протягом місяця структурно-механічні властивості мазі дещо змінюються 

(рис. 10). Однак зміни є незначними, що свідчить про збереження споживчих 

властивостей мазі та відповідність вимогам ДФУ до реологічних параметрів. 
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Рис. 10 Реограми плину мазі 

Симановського протягом 

місяця: 1 – через 10 днів після 

приготування; 2 – через 20 

днів після приготування; 3 – 

через 30 днів після 

приготування 

 

 

З використанням розроблених та верифікованих методик було проведене 

вивчення хімічної стабільності мазі Симановського протягом тридцяти днів 

(табл. 10). Отримані результати свідчать про відповідність кількісного вмісту всіх 

АФІ мазі вимогам ДФУ (відхилення в усіх випадках не перевищує ± 10 %). Таким 

чином, термін зберігання мазі може бути збільшений з 10 до 30 днів. 

Таблиця 10 

Результати дослідження хімічної стабільності мазі Симановського 

Назва АФІ свіжовиг. 10 день 20 день 30 день 

Цинку оксид 100.04 99.79 99.38 97.71 

Мезатон 101.05 100.45 99.80 99.55 

Ментол 101.75 99.88 95.80 95.75 

 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі проведене експериментальне вирішення наукової 

задачі щодо розробки методик для контролю якості та визначення стабільності 

комбінованих екстемпоральних мазей з настойками календули, евкаліпту та 

ментолом. 

1. На основі аналізу літературних даних обґрунтоване використання 

хроматографічних методик для ідентифікації і кількісного визначення рослинних 

компонентів екстемпоральних мазей та дослідження їх стабільності. 

2. Розроблена методика ідентифікації рослинних компонентів мазі з 

настойкою евкаліпту методом ГХ-МС, ідентифіковано шість сполук рослинного 

походження, які можуть бути використані для контролю якості мазі та вивчення її 

стабільності. Для дослідження стабільності мазі розроблена та валідована методика 

визначення 1,8-цинеолу методом ГХ-ПІД. Визначені параметри придатності 

системи відповідають вимогам, як і значення валідаційних характеристик. 

Залишкове стандартне відхилення склало 1.71 (≤1.77), коефіцієнт кореляції r 0.9999 

(≥0.9916), систематична похибка методики 0.94 (≤1.02). Збіжність результатів 

оцінена шляхом проведення чотирьох паралельних аналізів розчину мазі 

(RSD, %=0.68≤1.92 %). 

3. Розроблена методика ГХ-ПФА мазі з настойками календули та евкаліпту. 

Обрано оптимальний розчинник для аналізу мазі – хлороформ. α-Пінен, β-пінен та 

1,8-цинеол рекомендовано використовувати як маркери в подальшому контролі 

3 

1 

2 
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якості і вивченні стабільності мазі. Розроблена методика аналізу мазі методом  

ГХ-МС. В хлороформному розчині ідентифіковано 9 сполук-маркерів. 

4. Розроблена та валідована методика кількісного визначення ментолу в мазі 

Симановського методом ГХ-ПІД з використанням колонки 30 м×0.25 мм×0.25 µм. 

Час утримування ментолу склав 8.00 хв. Параметри придатності системи 

відповідають вимогам ДФУ. Валідаційні параметри методики задовольняють 

вимоги: залишкове стандартне відхилення S0=1.49≤1.87, коефіцієнт кореляції 

r=0.9999≥0.9985, систематична похибка δ, %=0.87≤1.02, однобічний довірчий 

інтервал ∆Z, %=0.38≤3.20. МВ ментолу склала 2.51×10
-7

 г/мл, а МКВ –            

7.58×10
-7

 г/мл. Розраховане середнє значення кількісного вмісту ментолу в мазі 

0.0398 г (99.50 %) відповідає вимогам ДФУ. 

5. Верифікована методика кількісного визначення фенілефрину гідрохлориду 

в мазі Симановського методом абсорбційної спектрофотометрії в УФ-області за 

довжини хвилі 273 нм. Знайдене значення питомого показника поглинання 

( %1
см1A =921,73), яке відповідає літературним даним. Доведено, що методика є 

специфічною (δnoise, %=0.47≤1.02), розчини є стабільними в часі (Δtвипр., %=0.22 та 

Δtпор., %=0.27≤1.02). Розраховані валідаційні параметри методики відповідають 

встановленим критеріям. Шляхом оцінки метрологічних характеристик доведено, 

що розрахунок кількісного вмісту фенілефрину гідрохлориду в мазі може 

проводитись методами стандарту або питомого показника поглинання. Кількісний 

вміст фенілефрину гідрохлориду в мазі відповідає вимогам ДФУ. 

6. Верифікована методика кількісного визначення цинку оксиду в мазі 

Симановського методом комплексонометрії. Розраховані валідаційні параметри 

методики підтверджують можливість її використання для визначення кількісного 

вмісту цинку оксиду в досліджуваній мазі. Значення відносного стандартного 

відхилення результатів кількісного визначення відповідає вимогам (RSD, %=0.37). 

Середнє значення вмісту цинку оксиду в мазі склало 0.238 г (99.17 % від 

номінального), що відповідає вимогам ДФУ. 

7. Проведена оцінка хімічної стабільності мазі Симановського з 

використанням розроблених методик. Отримані значення кількісного вмісту АФІ 

мазі свідчать про його стабільність протягом місяця при зберіганні за температури 

5±3 
0
С. 

8. Досліджено мікробіологічну чистоту мазей методами двошарового та 

глибинного висівання і проведено оцінку структурно-механічних властивостей 

мазей протягом тридцяти днів (на 10-й, 20-й та 30-й день зберігання за температури 

5±3 
0
С). Доведено відповідність мазей вимогам ДФУ за показником мікробіологічна 

чистота та відповідність встановленим реологічним параметрам. 
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національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, Львів, 

2019. 

Дисертація присвячена розробці методик для контролю якості та визначення 

стабільності мазей аптечного виготовлення з рослинними компонентами. 

В дисертаційній роботі вперше проведений аналіз мазі з настойкою евкаліпту 

методом ГХ-МС, а мазі з настойками календули та евкаліпту методами ГХ-ПФА та 

ГХ-МС. В результаті аналізу ідентифіковані сполуки, які можуть бути використані 

як маркери в контролі якості та визначенні стабільності мазей. Вперше розроблена 

та валідована методика кількісного визначення 1,8-цинеолу в мазі методом ГХ-ПІД 

для контролю її якості та визначення стабільності. Вперше проведене вивчення 

структурно-механічних властивостей мазі з настойкою евкаліпту. Вперше проведена 

оцінка мікробіологічної чистоти досліджуваних мазей протягом місяця. 

Розроблена та валідована методика кількісного визначення ментолу в складі 

мазі Симановського методом ГХ-ПІД. Верифіковані методики кількісного 

визначення фенілефрину гідрохлориду (методом абсорбційної спектрофотометрії в 

УФ-області) та цинку оксиду (методом комплексонометрії) в мазі. Вперше 

проведене вивчення реологічних параметрів мазі протягом місяця. Здійснено оцінку 

її фізико-хімічної стабільності та мікробіологічної чистоти. На основі проведених 

досліджень рекомендовано збільшити термін її придатності до 30 днів. 

Ключові слова: екстемпоральна рецептура, мазі, контроль якості, настойка 

календули, настойка евкаліпту, ментол. 
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Диссертация посвящена разработке методик для контроля качества и 

исследования стабильности экстемпоральных мазей с растительными 

компонентами. 

В процессе исследования проведен анализ мази с настойкой эвкалипта 

методом ГХ-МС. Идентифицировано десять компонентов растительного 

происхождения. Для оценки качества и исследования стабильности мази 

разработана методика количественного определения 1,8-цинеола методом ГХ-ПИД. 

Определены параметры пригодности системы для анализа, которые соответствуют 

требованиям статьи 2.2.46 «Методы хроматографического разделения» ГФУ. 

Изучены валидационные параметры методики. Параметры линейности (b=0.99; 

a=1.27≤5.12; S0=1.71≤1.77; r=0.9999≥0.9916), правильности (δ=0.94≤1.02) и 

прецизионности (∆Z=0.72≤1.02) не превышают установленные критерии, что 

подтверждает возможность использования методики в контроле качества мази.  

С помощью данного метода проведено определение содержания 1,8-цинеола в 
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настойке и в мази. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

дальнейших исследований стабильности мази. Путем проведения четырех 

последовательных определений хлороформного раствора мази определен параметр 

сходимости полученных результатов, который не превышает допустимое значение 

(RSD, %=0.68≤1.92). 

Проведено изучение структурно-механических свойств мази. Она 

характеризуется небольшими значениями структурной вязкости и предельного 

напряжения сдвига, что подтверждает ее надлежащие потребительские свойства. 

Для оценки соответствия реологических параметров на протяжении всего периода 

хранения мази (30 дней). Полученные реограммы и значения структурной вязкости 

исследуемых мазей почти накладываются друг на друга, что подтверждает 

стабильность ее структуры. 

Предложен метод ГХ-ПФА мази с настойками календулы и эвкалипта.  

В процессе исследования выбран оптимальный растворитель – хлороформ.  

В растворе мази идентифицированы: α-пинен, 1,8-цинеол и β-пинен. Разработан 

метод ГХ-МС для контроля качества и исследования стабильности мази. В начале 

исследования проведен анализ настоек. В настойке календулы идентифицировано 

шестнадцать биологически активных компонентов, а в настойке эвкалипта – 

девятнадцать. В результате анализа хлороформного раствора мази 

идентифицировано девять веществ-маркеров: 1,8-цинеол, аромандендрен,  

(-)-глобулол, β-еудесмол, α-еудесмол, криптомеридиол, α-кадинол, 9-епи-(E)-

кариофиллен и виридифлорол. Анализ мази через 18 дней хранения при температуре 

5±3 
0
С показал снижение концентрации идентифицированных компонентов. 

Проведено исследование микробиологической чистоты мазей на протяжении 

месяца. Результаты подтверждают сохранение параметров. 

Разработана методика количественного определения ментола в мази 

Симановского методом ГХ-ПИД. Определены параметры пригодности системы для 

анализа и валидационные характеристики. Исследования линейности методики 

проводили в концентрационном диапазоне от 7.812×10
-7

 до 2×10
-4

 г/мл ментола. 

Определены предел обнаружения и предел количественного определения ментола: 

2.51×10
-7

 г/мл и 7.58×10
-7

 г/мл соответственно. Параметры линейности, 

правильности и прецизионности методики подтверждают возможность ее 

использования в контроле качества мази. Величина систематической ошибки 

является незначимой (δ, %=0.87<1.02), как и значение одностороннего 

доверительного интервала (∆Z=0.38≤3.20 %). Оценены сходимость результатов и 

специфичность методики, которые отвечают требованиям. Среднее значение 

количественного содержания ментола в мази составило 0.0398 г (99.50 %). 

Для проведения количественного определения фенилэфрина гидрохлорида в 

мази выбран метод абсорбционной спектрофотометрии в УФ-области при длине 

волны 273 нм. Проведена верификация методики. Все параметры отвечают 

требованиям, что свидетельствует о возможности использования методики в 

анализе. Определено значение среднего результата удельного показателя поглощения 

( 92%1

1 смA ). Доказано, что расчет количественного содержания фенилэфрина 

гидрохлорида может проводиться как методом стандарта, так и удельного показателя 
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поглощения. Среднее процентное содержание фенилэфрина гидрохлорида в мази не 

превышает допустимое отклонение (± 10 %). 

Проведена верификация методики количественного определения цинка оксида 

в мази методом комплексонометрии. Полученные результаты свидетельствуют о 

возможности использования методики в контроле качества исследуемой мази. 

Проведена оценка микробиологической чистоты мази на протяжении 30 дней. 

TAMC и ТYMC составило до 10 КОЕ/г. Изучение реологических параметров мази 

на протяжении месяца подтвердило стабильность параметров. 

Проведено изучение физико-химической стабильности мази Симановского на 

протяжении месяца при ее хранении при температуре 5±3 
0
С. Полученные 

результаты подтверждают соответствие качества мази требованиям ГФУ по 

параметрам описание, идентификация и количественное содержание. 

Ключевые слова: экстемпоральная рецептура, мази, контроль качества, 

настойка календулы, настойка эвкалипта, ментол. 

 

SUMMARY 

Uminska K. A. Development of methods for quality control and stability 

determination of combined extemporal ointments with plant origin components. – 

Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

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

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

Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of methods for quality control and 

the stability estimation of compounding ointments with plant components. 

In the dissertation, the analysis of ointment with Eucalyptus tincture by the GC-MS 

method, and ointment with Calendula and Eucalyptus tinctures by GC-headspace and GC-

MS methods were performed for the first time. Compounds that can be used as markers for 

the ointment quality analysis and stability studies were identified during the analysis. The 

GC-FID method for quantitative determination of 1,8-cineole in the ointment has been 

developed and validated for the first time. It can be used for ointment quality control and 

stability studies. The study of the structural and mechanical properties of the ointment with 

Eucalyptus tincture was done for the first time. The microbiological purity of the studied 

ointments was evaluated for the first time during one month. 

GC-FID method for the quantitative determination of menthol in the composition of 

the Simanovsky ointment was developed and validated. Methods for quantitative 

determination of phenylephrine hydrochloride (by absorption spectrophotometry in the 

UV region) and zinc oxide (by method of complexometry) in the ointment were verified. 

The study of rheological parameters of the ointment during a month was done for the first 

time. The physicochemical stability and microbiological purity of the ointment were 

evaluated. It was recommended to increase its shelf life up to 30 days. 

Key words: compounding preparations, ointments, quality control, Calendula 

tincture, Eucalyptus tincture, menthol. 


