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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». – Національний 

фармацевтичний університет, МОЗ України, Харків, 2018, 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. 

Проведений аналіз асортименту таблеток рибоксину промислового 

виробництва на ринку ЛЗ України за даними PharmXplorer свідчить про 

переважання монокомпонентних препаратів над багатокомпонентними та про 

перевагу препаратів вітчизняного виробництва. На даний момент ринок моно 

препарату рибоксину представлений п’ятьма Українськими виробниками. 

Встановлено, що на сьогоднішній день спостерігається ріст виробництва таблеток 

рибоксину промислового виробництва на показники докризового виробництва, за 

показником тисяч таблеток. Доля таблеток на ринку моно препарату рибоксину 

складає 74%. З огляду на це таблетки рибоксину промислового виробництва були 

обрані як об’єкти дослідження. 

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 іонів та фрагментації дочірніх. У 

результаті проведених досліджень вивчена схема фрагментації рибоксину при 

іонізації на мас-спектрометрі з трійним квадруполем. Встановлені оптимальні 

параметри іонізації рибоксину: режим іонізації: позитивний; осушуючий газ: 15 

л/хв; газ завіси: 8 л/хв; напруга іонізації: 5000.0 kV; температура осушуючого газу: 
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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. Дана робота дозволила почати розробку методики 

кількісного визначення рибоксину у біологічних матрицях таких як плазма, 

сироватка крові. 

Для розробки методики кількісного визначення рибоксину були вивчені різні 

розчинники. Дослідження було розпочате з використанням кислих (рН 1,2 та 4,5) та 

слабко лужних (рН 6,8) буферних розчинах, паралельно у якості розчинника 

використовували воду Р. Отримані результати продемонстрували збіг максимумів за 

довжини хвилі 249 нм. Тому кількісний вміст рибоксину у таблетках рекомендовано 

визначати з використанням як розчинника води з подальшим 

спектрофотометричним детектуванням при довжині хвилі 249 нм. Вивчені 

валідаційні характеристики методики. Специфічність методики підтверджена 

незначимістю внеску плацебо при кількісному визначенні (0,13 ≤ 0,51 %). Отримані 

значення при вивченні лінійності відповідають встановленим критеріям. Коефіцієнт 

b близький за своїм значенням до 1 (b=0,9837), виконуються вимоги до статистичної 

незначущості вільного члена лінійної залежності a (1,20≤1,5839). Повна 

невизначеність кінцевої аналітичної методики не перевищує критичного значення 

%6,1%14,1  As , виконуються вимоги до коефіцієнта кореляції (0,9998≥0,9981). 

Отримані середні значення кількісного вмісту рибоксину при вивченні 

відтворюваності методики свідчать про відповідність вимогам ДФУ. Проведене 

вивчення стабільності випробуваних розчинів. Отримані результати доводять 

стабільність випробуваних розчинів та розчину порівняння для кількісного 

визначення рибоксину протягом 60 хвилин на робочому столі. 

При розробці методики визначення залишкових кількостей рибоксину на 

поверхні обладнання опиралися на максимально допустиму кількість АФІ яка може 

бути перенесена до іншого препарату при промисловому виробництві. З розрахунку 

LD рибоксину максимальна дозволена кількість АФІ до переносу склала не більше 

10 ppm. Під час розробки методики визначення керувалися можливістю швидко та 

точно визначати залишкові кількості. Використано метод УФ-спектромерії. 
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Максимум поглинання рибоксину при концентрації 10 ppm склав 249 нм. 

Специфічність методики була підтверджена відсутністю впливом плацебо. 

Коефіцієнт b близький за своїм значенням до 1 (b=1,0013), виконуються вимоги до 

статистичної незначущості вільного члена лінійної залежності a (0,0034≤0,8863). 

Повна невизначеність кінцевої аналітичної методики не перевищує критичного 

значення %60,1%55,1  As , виконуються вимоги до коефіцієнта кореляції 

(0,9999≥0,9981). Розроблена методика успішно використовується під час контролю 

якості очистки обладнання при промисловому виробництві таблеток рибоксин. 

При розробці методики розчинення таблеток рибоксину у якості середовища 

розчинення було обрано воду, оскільки зміна рН розчину не впливає на максимум 

поглинання (249 нм). Специфічність методики підтверджена відсутністю впливу 

фонового поглинання допоміжними речовинами ( 0,03 ≤ 0,96 %). Коефіцієнт b 

близький за своїм значенням до 1 (b=0,9963), виконуються вимоги до статистичної 

незначущості вільного члена лінійної залежності a (0,0532≤1,053). Повна 

невизначеність кінцевої аналітичної методики не перевищує критичного значення 

%0,3%14,1 As , виконуються вимоги до коефіцієнта кореляції 

(0,99988≥0,99865). Проведене вивчення стабільності випробуваних розчинів. 

Отримані результати доводять стабільність випробуваних розчинів та розчину 

порівняння для кількісного визначення рибоксину у тесті розчинення протягом 60 

хвилин на робочому столі. 

Досліджено профілі розчинення таблеток рибоксину різних українських та 

зарубіжних виробників: Рибоксин, «Технолог», Умань, Рибоксин-Бхфз, «БХФЗ», 

Київ та Рибоксин РБ, Білорусь. Під час проведення дослідження було вставлено 

максимуми поглинання у різних буферних розчинах. Було використано три 

рекомендовані середовища розчинення для визначення кінетики: рН 1,2, 4, 5 та 6,8. 

Дослідження проводили на 12 дозованих одиниця, двох серіях кожного виробника. 

При відборі проб випробуваного розчину орієнтувалися на наступні часові точки: 

15, 30 та 45 хвилин. У результаті досліджень встановлено,що всі досліджувані 

лікарські засоби таблеток рибоксину мають схожий профіль розчинення. Фактор 
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подібності f2 не розраховували, оскільки ступінь вивільнення рибоксину з таблетки 

за 15 хв. у всіх середовищах склав більше 85 %. 

При розробці методики визначення супровідних домішок у якості основного 

методу визначення супровідних домішок було використано ВЕРХ. Визначення 

проводили на колонці розміром 125×4 мм, заповненій сорбентом «Lichrospher 60 RP 

select B» з розміром часток 5 мкм, використовували рухому фазу на основі 

фосфатного буферного розчину з рН 3,5 та УФ-детектування за довжини хвилі 250 

нм. Селективність методики підтверджена повним розділенням компонентів проби: 

рибоксин, гуанозин, гіпоксантин. Додатково було вичено стресові розчини 

рибоксину. Під час вивчення стресових розчинів рибоксину під впливом: 

температури, 1 М NaOH, 1 М HCl та 30 % H2O2, отримані хроматограми 

продемонстрували: в умовах лужного гідролізу розчини готового лікарського засобу 

стабільні; в умовах кислотного гідролізу спостерігається незначне утворення 

ідентифікованої домішки гіпоксантину на рівні 0,1 %, кількісний вміст якої не 

зростає при експозиції протягом 2 годин; в умовах обробки розчином пероксиду 

водню відбувається розклад діючої речовини, продукти розкладання рибоксину 

чітко розділяються при даних умовах хроматографування; в умовах впливу 

температури розчини готового лікарського засобу стабільні. Для ідентифікованих 

домішок рибоксину – гіпоксантину та гуанозину значення коефіцієнта b близькі за 

своїми значеннями до 1 (b=0,9925 гіпоксантину та 0,9941 гуанозину відповідно), 

виконуються вимоги до статистичної незначущості вільного члена лінійної 

залежності a (0,4834≤2,1 гіпоксантину та 0,2110≤0,42 гуанозину відповідно). Повна 

невизначеність кінцевої аналітичної методики не перевищує критичного значення 

%0,5%12,2 As .  

При розробці методики кількісного визначення рибоксину у комбінованому 

лікарському засобі «Кораргін» вивчено влив рН буферного розчину на максимум 

поглинання рибоксину. Встановлено, що значення рН не впливає на максимум 

поглинання рибоксину, прийнято у якості розчинника використовувати воду Р. 

Специфічність вивчали з урахуванням впливу допоміжних речовин та L-аргініну. 

Отримані результати продемонстрували відсутність впливу на специфічність (0,09≤ 
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0,51 %). Валідаційні характеристики відповідають критеріям прийнятності 

встановлених ДФУ. Коефіцієнт b близький за своїм значенням до 1 (b=1,0112), 

виконуються вимоги до статистичної незначущості вільного члена лінійної 

залежності a (0,77≤2,9935). Повна невизначеність кінцевої аналітичної методики не 

перевищує критичного значення %60,1%14,1 As , виконуються вимоги до 

коефіцієнта кореляції (0,9991≥0,9981). 

Під час розробки методики кількісного визначення L-аргініну у таблетках 

було використано метод ВЕРХ. З метою підвищення чутливості методики було 

використано підхід пробопідготовки з дериватизацією. У якості дериванта було 

використано динітрофторбензол. Такий підхід дозволив підняти чутливість 

методики в двічі. Специфічність методики підтверджена хроматограмами розчинів 

плацебо, розчину динітрофторбензолу та випробуваним розчином. У якості 

критерію придатності хроматографічної системи використовували наступні критерії: 

відносне стандартне відхилення; ефективність хроматографічної колонки; 

коефіцієнт симетрії піку; показник «розділення піків» похідного L-аргініну та 

динітрофторбензолу. Вивчені валідаційні характеристики методики. Коефіцієнт b 

близький за своїм значенням до 1 (b=1,0112), виконуються вимоги до статистичної 

незначущості вільного члена лінійної залежності a (0,5679≤2,1320). Повна 

невизначеність кінцевої аналітичної методики не перевищує критичного значення 

%40,2%82,0 As , виконуються вимоги до коефіцієнта кореляції 

(0,9996≥0,9957).  

Отримані результати впроваджені на підприємстві ПрАТ «ТЕХНОЛОГ» при 

промисловому виробництві таблеток рибоксин та його комбінацій. За результатами 

дослідження отримано патент на корисну модель: спосіб спектрофотометричного 

визначення залишкових кількостей рибоксину.  

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. 
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ANNOTATION 

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 

«Рharmaceutical chemistry and pharmacognosy». National University of Pharmacy, 

Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv, 2018, Danylo Galytsky Lviv National Medical 

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

 

The dissertation is devoted to development and validation methods quantitative 

determination of riboksin in tablets and combined tablets with riboksin industrial 

production. 

The analysis of the assortment of industrial production riboksin in the drugs market 

of Ukraine according to the PharmXplorer ndicates the predominance of monocomponent 

drugs over multicomponent drugs and the prevalence of drugs produced in countries. The 

market monocomponent drug riboksin presented by five Ukrainian manufacturers. It is 

established that today the growth of production of riboxin tablets industrial production on 

the indicators of precrisis production. Riboxin tablets of industrial production were 

selected as research objects. 

Optimal parameters ionization were developed of riboxin using an API 3000 mass 

spectrometer of “ABI SCIEX”. The optimal conditions for the riboxin ionization, in which 

the maximum parent and product ions form, have been developed. It allows stating about 

the high sensitivity of the method under these conditions of ionization. The optimal 

parameters for the mass spectrometer ionization during the riboxin ionization are given 

below: the ionization mode: positive; a drying gas: 15 L/min; a curtain gas: 8 L/min; the 

ionization voltage: 5000.0 kV; the temperature of a drying gas: 300.0 °С; the declustering 

potential: 40.0 V; the focusing potential: 200.0 V; the input potential at Q0: 10.0 V; the 

energy of collision (Q2): 20.0 V; the output potential from the collision chamber (Q2): 

25.0 V. The results obtained are the basis for developing the method for the quantitative 

determination of riboxin in biological samples by high-performance liquid 

chromatography with mass spectrometry-based detection. 
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The procedure of validation of the spectrophotometric method of the quantitative 

determination of riboxin in the finished medicinal product in the form of tablets was 

carried out. Various solvents have been studied to develop a method for quantitative 

determination of riboxin. The study was started using acid (pH 1.2 and 4.5) and weakly 

alkaline (pH 6.8) buffer solutions. The quantitative determination of riboxin was proposed 

to be carried out by absorption spectrophotometry in the UV region in water at the 

wavelength of 249 nm. According to the results of the study of the validation 

characteristics it was found that the total uncertainty of sample preparation did not exceed 

the critical value %6,1%14,1  As ; the linearity parameters met the requirements of 

the SPhU within the whole range of concentrations of 80-120% (a = 1,20≤1,5839, r = 

0,9998≥0,9981), correctness and convergence did not exceed the acceptance criteria of the 

method. 

Cleaning validation is designed to demonstrate the effectiveness of cleaning 

procedure to remove residue of active drug substances, cleaning agents and microbial 

attributes to predetermined level. UV-spectrophotometry method of determination residual 

amounts of riboxin for validation cleaning process of the pharmaceutical equipment has 

been proposed. Riboxin was detected at 254 nm. Optimized method was linear in the 

concentration range of 0.5-10 ppm. The swabbing procedure was optimized to achieve 

suitable recovery of riboxin from stainless steel surfaces. The specificity of the method 

was checked by using standard, sample, background control sample, negative swab 

control, swabbed un-spiked stainless steel plate. According to the results of the study of 

the validation characteristics it was found that the total uncertainty of sample preparation 

did not exceed the critical value %6,1%55,1 As . The validated method was found to 

be simple, selective and sensitive for demonstration of cleaning validation of riboxin 

residues on the stainless steel surface. 

Under conditions of the pharmaceutical industry intensive development and variety 

of oral drugs, the improvement of specialists’ knowledge about remedies of this category 

and processes taking place in human’s organism at their absorption remains relevant. To 

increase the bioavailability of drugs and to reduce adverse pharmacological effects, the 

dissolution test has been implemented for tablet dosage forms. The dissolution test was 
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carried out using ERWEKA DT 806 HH instrument for determination of tablets solubility. 

Analytical research were carried out by the absorption spectroscopy method using Specord 

205 («Analytik Jena AG», Germany) spectrometer with the use of OHAUS AP 250D 

(«Ohaus Corporation», USA) electronic laboratory scales and type A laboratory glassware. 

As a result of research, the dissolution agent (water), its volume, the active ingredient 

concentration, and the time of the test (45 minutes) has been chosen. It was suggested to 

determine the amount of Riboxine passed into the solution by the method of UV-Vis 

absorption spectroscopy at wavelength 249 nm using standard method. Validation 

parameters according to the SPhU requirements, i.e. specificity, linearity, precision 

(convergence), accuracy, and range of application were studied. It was determined that 

validation parameters of the method didn’t exceed the critical error (3,0 %). In result of 

performed experimental research the spectroscopy method for Riboxine quantitative 

determination after pharmaco-technological dissolution tests was developed and validated. 

Dissolution agent, its volume, dissolution time and the amount of tablets for determination 

was suggested. 

The study of dissolution kinetics of drugs in the form of tablets with riboxinum 

(inosine) has been carried out in accordance with the requirements of the “biowaiver” 

procedure, the recommendations of the SPhU and the WHO requirements in order to 

assess the possibility of replacing the pharmacokinetic studies in vivo by tests in vitro. The 

dissolution profiles of riboxin tablets have been investigated of various Ukrainian and 

foreign manufacturers: Riboksin, "Technolog", Uman, Ryboksin- BHFZ, "BHFZ", Kiev 

and Ryboksin RB, Belarus. Maximum absorption was inserted for different buffering 

solutions. To determine kinetics were used three recommended dilution media: рН 1,2, 4, 

5 and 6,8. The research was conducted on 12 dosage units, two series of each 

manufacturer. Sampling was carried out in 15, 30 and 45 min. In all three dissolution 

media the release of riboxin is more than 85% in 15 min. The drugs under research can be 

classified as "highly soluble", and their equivalence can be determined by the method in 

vitro. 

Riboxin (inosine) is used in medicine for treating cardiovascular diseases, so the 

number of dosage forms containing this substance as an active ingredient is constantly 
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increasing at the Ukrainian pharmaceutical market. When developing quality control 

methods for a dosage form containing one active substance it is advisable to carry out tests 

on the presence of related impurities besides identification and assay tests. The article 

presents the data concerning development of the method for determination of related 

impurities (hypoxanthine, guanosine) in riboxine tablets using HPLC. The analysis was 

carried out using a HPLC column (125×4 mm i.d., 5 μm particles) filled with “Lichrospher 

60 RP select B”sorbent. The mobile phase adjusted with the phosphate buffer to pH 3.5 

was used. The UV detection was performed at 250 nm. The validation characteristics have 

been studied using the acceptance criteria for the tolerances of the content not more than 

0.5% for each impurity, and they confirm specificity (the absence of the effect of 

excipients), linearity, precision (convergence), accuracy (Δz = 0.79≤max Δz = 5.0, δ = 

0.21≤max δ = 0.26, a = 0.48, r = 0.99997>0.9976 for hypoxanthine, and Δz = 0.83≤max 

Δz = 5.0, δ = 0.17≤max δ = 0.28, a = 0.21, r = 0.99997>0.9976 for guanosine), and the 

application range for the method proposed. 

Various solvents have been studied to develop a method for quantitative 

determination of riboxin in tablets « Coragin». The quantitative determination of riboxin 

was proposed to be carried out by absorption spectrophotometry in the UV region in water 

at the wavelength of 249 nm. Specificity was studied for the effect of excipients and L-

arginine. According to the results of the study of the validation characteristics it was found 

that the total uncertainty of sample preparation did not exceed the critical value 

%6,1%14,1  As ; the linearity parameters met the requirements of the SPhU within 

the whole range of concentrations of 80-120% (a = 0,77≤2,9935, r = 0,9991≥0,9981), 

correctness and convergence did not exceed the acceptance criteria of the method. 

An analytical procedure for the quantitative determination of L-arginine in the 

dosage form of Corargin, coated tablets, by high-performance liquid chromatography with 

UV-visible detection was developed and validated. Chromatographic analyses were 

performed on a Hypersil ODS (150 × 4.6 mm) column with a mobile phase of acetonitrile 

and 0.01 M ammonium acetate (85:15, v/v) at a flow rate of 1 mL/min. The L-arginine 

was detected and quantified using a UV detector at a wavelength of 360 nm. The 

specificity of the procedure — the influence of the solvent, placebo and another active 
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ingredient of riboxin was estimated. The following validation characteristics were 

evaluated: specificity, linearity, precision (repeatability), accuracy, range and 

reproducibility. The applicability of the analytical procedure for the quality control of the 

drug was demonstrated. 

The obtained results are implemented in manufacturing JC "TECHNOLOG" for the 

industrial production of riboxin tablets and combinations. According to the study results, 

application for a patent for a utility model is presented: method of spectrophotometric 

determination of residual amounts of riboxin. 

According to the results of experimental work on the development and validation of 

the methods of the "Dissolution" test, as well as validation of the methods of quantitative 

determination of riboksin in tablets, the validation protocols adopted by the State 

Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopeia Center for the Quality of Medicinal 

Products" were drawn up for inclusion in the monographs of SPhU on riboxin tablets. 

 

Key words: tablets, rixoxine, quality control. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АФІ – активний фармацевтичний інгредієнт;  

ВЕРХ – високоефективна рідинна хроматографія;  

ДФУ – Державна Фармакопея України;  

ЛЗ – лікарський засіб; 

ГЛЗ  готові лікарські засоби; 

ТШХ – тонкошарова хроматографія; 

ТФЕ – твердофазна екстракція;  

СК – саліцилова кислота; 

АСК – ацетилсаліцилова кислота; 

РНК – рибонуклеїнова кислота; 

Ph. Eur – Європейська Фармакопея; 

LC-MS – рідинна-хромато-масс-спектрометрія; 

ФСЗ – фармакопейний стандартний зразок; 

ВООЗ – Всесвітня Організація Охорони Здоров’я 
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ВСТУП 

 

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 
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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 

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; 
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• 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 масс-спектрометру (QQQ). Обробку експериментальних даних, 

отриманих у процесі валідації аналітичних методик: кількісного визначення, 
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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 отриманих 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. 
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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;  

 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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД МЕТОДИК КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ РИБОКСИНУ. 

ОГЛЯД РИНКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РИБОКСИНУ. 

(Огляд літератури) 

 

1.1 Структура, властивості та роль рибоксину в організмі  

 

Рибоксин (1.1) – природна хімічна сполука, що складається із пуринової 

основи гіпоксантину та вуглеводню рибози [79]. 

(1.1) 

Вперше рибоксин був синтезований у Японії в 70-х роках ХХ століття [81], 

проте широкого застосування у світі рибоксин не набув у зв'язку із недоведеною 

ефективністю [81]. Як лікарський препарат широко використовувався у колишньому 

Радянському Союзі під торговельною маркою «Рибоксин», у інших країнах світу 

рибоксин користується популярністю серед спортсменів як харчова добавка. 

Багато робіт в 70-80 роках минулого століття було присвячено вивченню 

впливу рибоксину на метаболізм м'язів і можливості застосування його в якості не 

стероїдного анаболіка. Однак результативність його застосування при виконанні 

фізичних навантажень підтвердилася частково [1]. У теперішній час препарати, що 

містять рибоксин, в основному застосовуються в кардіології з урахуванням їх 

протиішемічного, протиаритмічного і міопротекторного впливу, позитивного 

інотропного ефекту [2, 3, 4]. 

Зустрічаються роботи, де описується можливе застосування рибоксину з 

позитивними результатами в комплексній терапії критичних станів, злоякісних 

пухлин, імунних та запальних, неврологічних, гінекологічних та інших захворювань 

[5,6,7,8,9,10,11,12]. 
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На сучасному етапі після певної перерви спостерігається повторне зростання 

зацікавленості вчених-експериментаторів та практичних лікарів препаратами, що є 

похідними аденозину [13, 14, 15]. Увагу привертають рибоксин (інозин) та його 

фосфорний ефір-інозинмонофосфат (інозін F). Рибоксин (9-D-

рибофуранозилгіпоксантин) є природним метаболітом пуринового обміну багатьох 

живих організмів, у тому числі організму людини. Інозинмонофосфат був першим 

нуклеозидом, що був знайдений у живих тканинах у 1847 р. Юстусом Лібіхом, 

видатним німецьким хіміком. У клінічній практиці в СРСР та державах 

пострадянського простору найширше розповсюдження отримав рибоксин, що 

використовувався насамперед як кардіопротектор [16]. Виявлення в останнє 

десятиріччя протизапальної дії препарату обіцяє викликати певні позитивні зміни в 

результатах лікування сепсису, ендотоксичного шоку, синдрому поліорганної 

дисфункції. Тому продовження вивчення ефектів рибоксину в організмі людини є 

актуальним завданням медицини критичних станів. 

Рибоксин вважається ендогенним протизапальним імуномодулюючим і 

цитопротекторним нуклеозидом. До числа найбільш вивчених імуномодулюючих 

ефектів рибоксину можна віднести пригнічення продукції прозапальних цитокінів та 

хемокінів, посилення продукції IL-10, модифікуючу дію на функції фагоцитів [17, 

18, 19, 20]. 

Будучи метаболітом аденозину, рибоксин реалізує свою дію як за рахунок 

окупації аденозинових рецепторів клітинних мембран, так і за рахунок прямої – 

модифікуючої дії по відношенню до клітинного метаболізму. Макрофаги 

експресують аденозинові рецептори всіх відомих підтипів (А1, А2А, А2В, А3), 

проте рівень експресії конкретного підтипу залежить від ступеня диференціювання 

макрофагів і мікрооточення. В даний час доведено взаємодію рибоксину, 

щонайменше, з рецепторами підтипів А2А і А3. 

На відміну від інших продуктів метаболізму аденозину та його похідних 

(АТФ, АДФ, АМФ та ін.), ефекти яких у позаклітинному просторі визначаються 

взаємодією із специфічними аденозиновими (пуринергічними) рецепторами, 

рибоксин та інозинмонофосфат здатні не тільки брати участь у аденозиновій 

медіації, але і забезпечувати зростання внутрішньоклітинного енергетичного 

потенціалу [21, 22]. Підсилення енергетичного забезпечення клітин, у тому числі 
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кардіоміоцитів, після внутрішньовенного введення рибоксину здатне швидко 

приводити до зростання скорочувальної функції серця, про що свідчать результати 

відповідних досліджень [23, 24, 25]. Внутрішньовенна інфузія рибоксину тваринам, 

які перебувають у стані наркозу, веде до зростання індексу скоротності dp/dmax, 

перешкоджає депресивному ефекту барбітуратів на серце, потенціює позитивну 

інотропну та негативну хронотропну дію серцевих глікозидів, нормалізує 

артеріальний тиск у щурів із геморагічним шоком. Рибоксин здатний запобігати 

розвитку та прогресуванню -адренергічної блокади. Дозозалежний позитивний 

інотропний ефект рибоксину не усувається за допомогою блокатора -

адренергічних рецепторів пропранололу та соталолу [23, 25]. Рибоксин та 

інозинмонофосфат добре проникають у внутрішньоклітинний простір та активно 

беруть участь у процесах енергопродукції [16, 26, 27]. 

Найвища доза рибоксину на добу, що може бути використана 

внутрішньовенно, становить 400 мг. Зазвичай при проведенні інтенсивної терапії 

зазначену дозу поділяють на 2 введення. Тобто зазвичай пацієнту одноразово 

вводять не більше за 200 мг рибоксину. В останні роки в Україні допускають 

введення препарату внутрішньовенно в дозі 800 мг на добу. Часто внутрішньовенне 

введення є краплинним – такий підхід не дає змоги спостерігати позитивний 

інотропний ефект рибоксину. Так, введення препарату болюсно шприцом в 

ізотонічному розчині хлориду натрію дає більш виражений позитивний інотропний 

ефект, ніж, наприклад, внутрішньовенне крапельне введення тієї ж самої дози у 

складі глюкозо-калієво-інсулінової суміші.  

Дози рибоксину, які застосовуються в спортивній медицині, є набагато 

більшими. Спостереження M.H. Williams та співавт. (1990), які вивчали вплив 

рибоксину на споживання кисню у бігунів. Рибоксин використовувався в дозі 6000 

мг на добу. Введення зазначених доз препарату сприяло збільшенню коронарного 

кровообігу, проте зростання споживання кисню при виконанні фізичних 

навантажень зафіксовано не було [28]. 

У багатьох експериментальних роботах виявлено суттєву органопротекторну 

дію рибоксину. Введення рибоксину тваринам, за даними гістологічного 

дослідження, значно послаблювало розвиток мікроциркуляторних розладів та 

запальне пошкодження підшлункової залози при моделюванні гострого 
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деструктивного панкреатиту [29]. Під впливом рибоксину спостерігали зменшення 

проявів запалення й зростання виживаності щурів в умовах експериментального 

коліту [30]. При проведенні гістологічного контролю було виявлено, що 

органопротекторний захист за допомогою рибоксину запобігав формуванню 

клітинної дистрофії з вакуолізацією та розривами лізосомальних мембран та іншим 

пошкодженням канальцевого епітелію [31]. 

Проведена експериментальна робота, яка показала, що за допомогою терапії 

рибоксином можливо перешкоджати розвитку інсулінзалежного цукрового діабету. 

При моделюванні цукрового діабету першого типу в щурів шляхом введення до 

організму стрептозоцину та цитрату натрію рибоксину у разовій дозі від 100 до 200 

мг/кг рибоксину сприяв зниженню панкреатичної інфільтрації та знижував прояви 

оксидантного стресу. При застосуванні рибоксину визначене вірогідне зменшення 

проявів гіперглікемії, яку констатували при підвищенні глюкози крові до 11 ммоль/л 

[32]. 

Китайськими вченими в експерименті на мишах виявлено, що рибоксин у дозі 

750 мкмоль/кг значно пролонгував виживаність тварин при їх опромінюванні в 

потенційно смертельних дозах [33]. 

Рибоксин застосовується в комплексній терапії різних захворювань, в якості 

допоміжного агента посилюючи ефективність лікарського засобу. 

Була проведена робота по вивченню протекторної дії ессанціале, рибоксину і 

елькару при гемотоксичній анемії. Введення щурам фенілгідразину викликало 

пригнічення неспецифічної резистентності та імунологічної реактивності, 

порушувало функції печінки, знижувало фізичну працездатність. Ін'єкції есенціале з 

елькаром викликали гепатопротекторний ефект, застосування елькару з рибоксином 

підвищувало фізичну працездатність [34, 35, 36]. Спільне введення ессенціале і 

рибоксину зменшувало вираженість пригнічення імунологічних функцій. Викликане 

фенилгидразином пригнічення гемопоезу не коригувалося парним введенням 

препаратів, але послаблювалося спільним застосуванням есенціале, рибоксину та 

елькар [37]. Отримані результати свідчать про вибірковий фармакологічний тропізм 

щодо біохімічних процесів, що визначають функціональну активність клітин різних 

фізіологічних систем [38]. 
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Передумовою дослідження вивчення взаємодії рибоксину, L-аргініну та 

ацетилсаліцилової кислоти послужили численні дані про високий 

іммуномодулюючий і захисний потенціал агоністів аденозинових і пуринових 

рецепторів [39, 40, 41, 42]. У сукупності з сучасними уявленнями про механізми дії 

саліцилатів [43] і L-аргініну [44] вони дозволили припустити, що комбінації цих 

діючих речовин мають потенціал фармакодинамічного синергізму стосовно Nox2-

залежною генерацією АФК в макрофагах. 

Випробування комбінації рибоксину / СК / L-аргініну при молярному 

співвідношенні компонентів від 1/1/10 до 10/1/10 в широкому діапазоні 

концентрацій показало інгібуючу дію на макрофагальну продукцію АФК і сильний 

синергізм компонентів. Комбінація рибоксину / АСК / L-аргініну, навпаки виявила 

стимулюючу дію на рівні АСК і відсутність значущих взаємодій компонентів. Ці 

ефекти дозволяють, щонайменше, частково пояснити антиішемічні та кардіозахисні 

ефекти комбінації рибоксину / АСК / L-аргініну встановлені in vivo.  

Пероральне призначення такої комбінації забезпечує швидке зростання 

концентрацій компонентів в портальному кровотоці. Саме на цій ділянці 

кровоносної системи реалізується гальмівна дія АСК на синтез ТхА2 [45, 46]. 

Подальша швидка трансформація АСК в СК забезпечує стійке зростання останньої в 

плазмі крові з досягненням до кінця першої години пікових концентрацій порядку 

10-4 М [47, 48] і реалізацією паттерна комбінації рибоксину / СК / L-аргінін щодо 

Nox2-залежної продукції АФК, яка може здійснюватися у клітинах судинної стінки, 

фагоцитах і тромбоцитах. Цей ефект здатний посилити антиагрегантну дію АСК за 

рахунок пригнічення продукції проагрегантного з'єднання 8-iso-PGF2-alpha, 

синтезованого при активації Nox2. Разом з тим, ефект комбінації щодо Nox2 може 

потенціювати унікальні цитопротекторні механізми, властиві Рибоксину і L -

аргініну і, таким чином, робить обгрунтованим застосування їх комбінації із 

саліцилатами як кардіозахисний і антиішемічний засіб. 

Комбінація на основі рибоксину, ацетилсаліцилової кислоти і L-аргініну 

демонструє сильний синергізм компонентів і має сильну інгібуючу дію на Nox2-

залежну макрофагальну продукцію АФК в широкому діапазоні концентрацій і 

комбінаторних співвідношень (10/1/10 ... 1/1/10) [49]. 
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У 1950-60 роках було встановлено, введення препаратів РНК захищає рослини 

та тварин від радіаційного пошкодження та понижує можливість летального 

результату [50, 51, 52]. Гідролізати РНК до рівня мононуклеотидів були ефективні у 

такій самій мірі, як і полімерна РНК [40]. Пізніше була встановлена 

радіопротекторна дія рибоксину [53, 54] та гуанозину [54] при впливі -радіації у 

летальних дозах. Потім, показано захисний вплив рибоксину на виживання 

бактеріальних культур при дії -випромінення [55]. Виявилось, що гуанозин [56, 57, 

58] та рибоксин [57, 58] у значній мірі запобігають утворенню у ДНК 

модифікованих основ, таких як 8-оксогуанін та урацил під дією -випромінення та 

температури. 

Встановлено вплив рибоксину на слизову оболонку шлунка при 

експериментальному хронічному атрофічному гастриті. Хронічний атрофічний 

гастрит (ХАГ), який є одним з найбільш поширених захворювань органів травлення, 

являє собою хронічний запальний процес, який характеризується втратою 

шлункових залозистих структур, які замінюються сполучною тканиною, або 

залозистими структурами, не властивими для даної локалізації [61]. У численних 

дослідженнях показано, що хронічний атрофічний гастрит є передраковим 

захворюванням [62; 63] і його лікування має важливе значення для запобігання 

шлункового канцерогенезу [60], що приводить до раку шлунка, що є однією з 

основних причин смертності від онкологічних захворювань в усьому світі [64]. 

Вивчено вплив рибоксину на процеси, що відбуваються в слизовій оболонці шлунка 

при експериментальному хронічному атрофічному гастриті. Експеримент 

проведений на 24 статевозрілих щурах-самцях Wistar з вихідної масою 180-220 г. 

Для отримання моделі ХАГ 18-ти експериментальним тваринам 

внутрішньошлунково вводили 2% розчин саліцилату натрію в 30% розчині спирту 

протягом 8 тижнів, крім того, щури утримувалися на альтернативному пості (доба - 

піст, 2 дні - годування) з вільним доступом до води [59]. Експериментальним 

тваринам групи «ХАГ2 + Р» протягом третього місяця внутрішньошлунково 

вводили розчин рибоксину в дозі 20 мг / кг. В якості контролю використовували 

інтактних тварин, а також тварин, яких не піддавали ніякому впливу протягом 1 

місяця після відтворення у них моделі ХАГ. Знайдені при морфологічному 

дослідженні патологічні зміни шлунку подібні змінам, які спостерігаються при 
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хронічному атрофічному гастриті у людини [61], що дозволяє зробити висновок про 

правильність відтворення моделі. Результати проведеного дослідження показали, що 

застосування рибоксину призводить до зменшення ознак хронічного атрофічного 

гастриту, а саме - до зниження вираженості запального компонента ХАГ (відсутній 

злущування епітеліальних клітин і розширення венозних судин, значно зменшується 

інфільтрація клітинними елементами власної платівки слизової шлунку, переважно 

за рахунок зменшення кількості лімфоцитів і моноцитів / макрофагів); 

відновлюється слизова оболонка шлунку (спостерігається збільшення розмірів залоз 

і зменшення відстані між ними, зниження вираженості ознак склеротичних змін, 

придбання епітелієм залоз більш високоспеціалізованої будови, обумовленої 

відновленням пулу клітин, що виробляють шлунковий сік і хлоридну кислоту, і 

відновленням до початкового рівня кількості клітин, які секретують кислі муцини) 

[65]. 

Рибоксин виступає в якості одного з маркерів при діагностиці на ранніх 

стадіях таких захворювань як ішемічна хвороба серця, діагностика ранніх ракових 

захворювань [66, 67, 68, 69]. У цьому напрямку проведено багато досліджень, в 

основі яких лежить кількісне визначення рибоксину у біологчному матеріалі. 

Кількісне коливання маркерів, які свідчать про можливу наявність хвороби, 

відбувається у концентраційних діапазонах на рівні нг/мл. 

 

1.2. Огляд випуску та застосування рибоксину 

 

Рибоксин застосовується як лікарський препарат у країнах, що входили до 

складу колишнього Радянського Союзу. Рибоксин може застосовуватися як 

перорально, так і парентерально у вигляді внутрішньовенної ін'єкції [80]. 

Застосовується рибоксин також у бодибілдингу для покращення роботи серцево-

судинної системи та нарощування м'язової маси [81]. 

Дослідження номенклатури зареєстрованих лікарських засобів свідчить, що 

препарати на основі рибоксину випускаються промисловістю у наступних 

лікарських формах: розчин для ін'єкцій, таблетки (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 
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Реєстрація препаратів рибоксину в Украіні 

 

№ 

п/

п 

№ РП Назва/лікарська форма Виробник 

1 UA/0118/01/01 РИБОКСИН-БХФЗ таблетки, 

вкриті плівковою оболонкою, по 

200 мг № 50 (10х5) у блістерах у 

пачці 

ПАТ "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна 

2 UA/4137/01/01 РИБОКСИН таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою, по 200 мг, 

по 10 таблеток у блістері, 5 

блістерів у пачці 

ПАТ "Галичфарм", 

Україна, ПАТ 

"Київмедпрепарат", 

Україна (Корпорація 

«Артеріум») 

3 UA/6774/01/01 РИБОКСИН таблетки, вкриті 

оболонкою, по 200 мг; по 10 

таблеток у блістерах; по 10 

таблеток у блістері, по 5 

блістерів у пачці з картону; по 10 

таблеток у блістері, по 90 

блістерів у коробці з картону 

ПрАТ "Технолог", 

Україна 

4 UA/4137/02/01 РИБОКСИН розчин для ін’єкцій, 

20 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в 

ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки в 

пачці; по 5 мл або по 10 мл в 

ампулі; по 10 ампул у коробці 

ПАТ "Галичфарм", 

Україна 

5 UA/0416/01/01 РИБОКСИН® таблетки, вкриті 

плівковою оболонкою, по 200 мг 

№ 10, № 50 (10х5) у блістерах 

ПАТ "Київський 

вітамінний завод", 

Україна 
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6 UA/6209/01/01 РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ розчин 

для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 5 мл в 

ампулі; по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці; по 2 

контурні чарункові упаковки у 

пачці; по 10 мл в ампулі; по 5 

ампул у контурній чарунковій 

упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки у пачці 

ПрАТ "Фармацевтична 

фірма "Дарниця", Україна 

 

Аналіз лікарських форм з рибоксином, репрезентованих на фармацевтичному 

ринку України, показав, що основна частка продаж представлена таблетками – 74 %. 

На рис. 1.1 представлено тенденції ринку препаратів з рибоксином по рокам у 

дозованих одиницях [103]. 

 

 
Рис. 1.1 Продаж лікарських засобів рибоксину по роках у дозованих одиницях 

 

 Маркетинговий огляд ринку демонструє, як розподілилися долі ринку між 

виробниками представленими на ринку України (рис. 1.2). На даний момент ринок 

моно препарату рибоксину представлений п’ятьма Українськими виробниками. 
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Рис. 1.2 Розподіл ринку лікарських засобів рибоксину між виробниками 

 

Також рибоксин входить до складу комплексних препаратів зареєстрованих на 

ринку України. Інформація представлена у табл. 1.2 

 

Таблиця 1.2 

Реєстрація препаратів з рибоксином в Украіні 

 

№ 

п/п 
№ РП Назва/лікарська форма Виробник 

1 UA/4278/01/01 КОРАРГІН таблетки, вкриті 

оболонкою № 50 (10х5), № 900 

(10х90) у блістерах 

ПрАТ "Технолог", 

Україна 

2 UA/5449/02/01 ЦИТОФЛАВІН таблетки, вкриті 

оболонкою, кишковорозчинні по 10 

таблеток у блістері; по 5 блістерів у 

пачці з картону 

ТОВ "Науково-

технологічна 

фармацевтична фірма 

"ПОЛІСАН", 

Російська Федерація 

3 UA/5449/01/01 ЦИТОФЛАВІН концентрат для 

розчину для інфузій по 10 мл в 

ампулі, по 5 ампул у контурній 

чарунковій упаковці, 1 або 2 контурні 

чарункові упаковки у пачці картонній 

ТОВ "Науково-

технологічна 

фармацевтична фірма 

"ПОЛІСАН", 

Російська Федерація 
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На фармацевтичному ринку України спостерігається тенденція до зростання 

кількості фальсифікованих лікарських засобів, що створює загрозу для життя та 

здоров’я населення та наносить фінансові збитки державі та вітчизняним 

виробникам фармацевтичної продукції [102]. Тому доцільною стає розробка нових, 

простіших у виконанні методів якісного та кількісного визначення діючих речовин у 

лікарських препаратах, які можуть використовуватися у державних інспекціях з 

контролю якості ЛЗ. 

 

1.3. Огляд методик кількісного визначення рибоксину 

 

Методики аналізу субстанцій та препаратів, створених на основі рибоксину, 

описані у Фармакопеї РФ [82], Китайській Фармакопеї [83] та у Drug Master File [82] 

фірми виробника. Методики кількісного визначення діючої речовини в монографіях 

ґрунтуються на визначенні оптичної густини випробуваних розчинів з 

використанням спектрофотометру та метода високоефективної рідинної 

хроматографії (ВЕРХ) зі спектрофотометричним детектуванням. 

Так, в Фармакопеї РФ для аналізу субстанції рибоксину дослідження 

проводиться наступним чином: субстанцію рибоксину розчиняють у рухомій фазі; 

як рухому фазу використовують фосфатний буферний розчин з рН 5,5 – 5,6. 

Визначення проводять з спектрофотометричним детектором при довжині хвилі 254 

нм. Для аналізу використовують колонку розміром 15 см×4,6 мм та розміром зерна 5 

мкм, швидкість потоку 0,6 мл/хв [82]. 

За Китайською Фармакопеєю в якості рухомої фази при проведенні 

визначення методом ВЕРХ використовується суміш метанолу та води у 

співвідношенні 10:90, у якості розчинника використовують воду. Визначення 

проводять з спектрофотометричним детектором за довжини хвилі 248 нм [83]. 

Огляд показників якості за якими контролюють якість субстанції рибоксину 

наведа у табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 
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Порівняння показників якості рибоксину 

Показник 

якості 
Фармакопея РФ 

Китайська 

Фармакопея 
Drug Master File 

Вміст діючої 

речовини, у 

% 

Не менше 96,0 % не 

більше 102,0 % 

Не менше 98,0 % 

не більше 102,0 % 

Не менше 98,0 % 

не більше 102,0 

% 

Опис Білий або майже білий 

кристалічний порошок 

Білий кристалічний 

порошок 

Білий або майже 

білий 

кристалічний 

порошок 

Розчинність Помірно розчинний у 

воді, мало розчинний у 

спирті 96%, майже не 

розчинний у 

хлороформі 

Помірно 

розчинний у воді, 

мало розчинний у 

спирті 96%, майже 

не розчинний у 

хлороформі 

Помірно 

розчинний у 

воді, мало 

розчинний у 

спирті 96%, 

майже не 

розчинний у 

хлороформі 

Ідентифікація ІК 

ВЕРХ 

Якісна реакція 

ІК 

ВЕРХ 

ВЕРХ 

УФ 

Питоме 

обертання 

Від -41 до -54 градусів 

у перерахунку на суху 

речовину 

- // -  Від -47 до -54 

градусів у 

перерахунку на 

суху речовину 

рН Від 4,8 до 5,8 - // - Від 4,8 до 5,8 

Супровідні 

домішки 

Сума гіпоксантину та 

гуанозину – не більше 

2,5% 

Сума 

неідентифікованих 

домішок – не більше 

Сума усіх домішок 

не повинна 

перевищувати 1% 

Гіпоксантин – не 

бальше 0,5% 

гуанозин – не 

більше 0,5% 
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0,5% 

Втрата в масі 

при 

висушуванні 

Втрата в масі не 

повинна перевищувати 

1,0 % 

Втрата в масі не 

повинна 

перевищувати 1,0 

% 

Втрата в масі не 

повинна 

перевищувати 

1,0 % 

Сульфатна 

зота 

Не більше 0,1% Не більше 0,1% Не більше 0,1% 

важкі метали Не більше 0,001% Не більше 0,001% Не більше 

0,001% 

Залізо Не більше 0,0015% - // - - // - 

 

Із табл. 1.3 видно відмінності у показниках якості. У порівнянні з 

фармакопеєю РФ, Китайська Фармакопея та Drug Master File виробника 

встановлюють більш жорсткі межі за показником «Вміст діючої речовини» та 

«Супровідні домішки». 

Крім методик аналізу, описаних в фармакопеях, у літературі зустрічається 

інформація про інші методики, розроблені зарубіжними авторами для аналізу 

рибоксину в складі лікарських форм та у біологічних матрицях. 

Останнім часом рибоксин привертає велику увагу як маркер різних 

захворювань, який дає змогу виявити патологічний стан на ранньому етапі та вчасно 

почати лікування. Оскільки вміст рибоксину у біологічних матрицях знаходиться у 

малих концентрацій – це вимагає особливого підходу при кількісному визначенні. 

Пробопідготовка з концентруванням проби, використання сучасного аналітичного 

обладнання - це ті необхідні елементи без яких виконати таке завдання неможливо. 

Визначення рибоксину проводять на різному аналітичному обладнанні. Описані 

підходи при кількісному визначенні рибоксину у біологічних зразках з різними 

методами детектування: спектрофотометричне детектування [70, 71, 72], з 

тандемним мас-спектрометричним детектором [73, 74, 75, 76], люмінесцентним 

детектором [77]. 

У 1990 році авторами C. M. Jabs, P. Neglen, B. Ekiof, and E.J. Thomas була 

опублікована робота, де кількісне визначення рибоксину проводили з 

використанням люмінесцентного детектування у плазмі крові. В основі методу 
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лежить люмінесцентна реакція люмінолу, який каталізує пероксидазу. У результаті 

реакції устворюється люмінісцентний комплекс оптичну густину якого вимірють за 

довжини хвилі 293 нм [77]. 

Одна з перших наукових робіт по кількісному визначенню рибоксину у плазмі 

крові з використанням спектрофотометру була опублікована у 1978 році [70]. В 

основі метода лежить дериватизація з утворенням деривату рибоксину з наступною 

детекцією на спектрофотометрі за довжини хвилі 293 нм. 

1987 року опублікована робота у якій визначення рибоксину у плазмі крові 

проводили з використанням методу високоефективної рідинної хроматографії [72]. 

Автори використовували наступні умови при кількісному визначенні:  

 детектування проводили за довжини хвилі 254 нм;  

 хроматографічна колонка з параметрами : 0,4 х 12,5 см розмір часток 5 

мкм, з октадецилсилільним сорбентом (С18),  

 градієнтний режим елюювання: рухома фаза А – буферний розчин калію 

дигідрофосфату концентаріції 10 мг/л, рН встановлений на рівні 5,8 

натрію гідроксидом, рухома фаза Б – суміш метанолу і води у пропорції 

80:20, вміст рухомої фаз В змінюється від 0 до 100% за 15 хвилин; 

 швидкість потоку 1 мл/хв. 

Розроблена методика визначення рибоксину у плазмі крові методом ВЕРХ зі 

спектрофотометричним детектором з використанням онлайн-твердофазної 

екстракції [71]. Авторами були використовували наступні умови при кількісному 

визначенні:  

 детектування проводили за довжини хвилі 254 нм;  

 хроматографічна колонка з параметрами : 150 х 4,6 мм, розмір часток 5 

мкм, з октадецилсилільним сорбентом (С18),  

 градієнтний режим елюювання: рухома фаза А – ацетонітрил : 100 

ммоль буферний розчин натрію дигідрофосфату : вода у співідношенні 

(5:20:75, об/об/об); рухома фаза Б – ацетонітрил : 100 ммоль буферний 

розчин натрію дигідрофосфату : вода у співідношенні (50:20:30, 

об/об/об); 

 швидкість потоку 1 мл/хв. 
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Серед сучасних аналітичних інструментів особливу увагу перевертають 

хромато-мас-спектрометричні системи, оскільки на сьогоднішній день вони 

являються найбільш селективним інструментом, мають надвисоку чутливість та 

дозволяють з високою точністю проводити кількісне визначення компонентів у 

біологічній матриці. 

Тандемний мас-спектрометр – це система, яка являє собою мас-спектрометр з 

джерелом іонізації, і три лінійних квадруполя. Мас-спектрометрія основана на 

визначенні відношення маси до заряду іонів (m/z), що утворюються при іонізації 

речовини у пробі [78]. 

Так вченими був розроблений та опублікований метод кількісного визначення 

рибоксину у людських клітинах з використанням хромато-мас-спектрометричної 

системи [73]. Під час пробопідготовки був використаний підхід твердофазної 

екстракції. Авторами було досягнуто значення нижньої межі кількісного визначення 

на рівні 0,25 пмоль/мл. 

З використанням хромато-мас-спектрометричної системи у Японії було 

розроблено метод кількісного визначення рибоксину у дитячій суміші [74]. 

Використано рідинно-рідинну екстракцією з наступною мікрофільтрацією 

отриманої проби на фільтрах Amicon Ultra–4, Ultracel-3k, з наступним введенням у 

хромато-мас-спектрометричну систему. 

Китайськими вченими розроблений метод кількісно визначення нуклеозидів у 

томі числі рибоксину у грибах родини Cordycipitaceae. Пропопідготовка полягала у 

рідинно-рідинній екстракції з наступною фільтрацією через нейлонний мембранний 

фільтр з розміром пор 0,22 мкм та концентрацією проби шляхом упарювання у тоці 

інертного газу. Детектування отриманих розчинів проводили на різних детекторах: 

УФ, TOF/MS та MS /MS [75]. 

Іншою групою китайських вчених розроблено метод кількісно визначення 

рибоксину у грибах сімейства Cinnamomum kanehirai. Пропопідготовка полягала у 

рідинно-рідинній екстракції з наступною фільтрацією через нейлонний мембранний 

фільтр з розміром пор 0,22 мкм [76]. 

 

1.4. Огляд методик кількісного визначення рибоксину та його комбінації з L-

аргініном 
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Методики аналізу субстанцій L-аргініну, описані у Европейській фармакопеї 

[106], Державній фармакопеї України [107]. У виробництві використовуються як 

чиста субстанція аргініну так і її солі. Методики кількісного визначення діючої 

речовини в монографіях ґрунтуються на титруванні випробуваних розчинів 0,1 М 

розчином хлорної кислоти. 

При виробництві препарата «Кораргін, таблетки, вкриті оболонкою», який ми 

взяли за основу при розробці методики, використовують сіль L-аргініну 

гідрохлориду. Огляд показників якості, за якими контролюють якість субстанції 

аргінуну гідрохлориду наведена у табл. 1.4. 

 

Таблиця 1.4 

Порівняння показників якості L-аргініну гідрохлориду 

 

Показник якості ДФУ Ph. Eur 

Вміст діючої 

речовини, у % 

Не менше 98,5 % не більше 

101,0 % у перерахунку на 

суху речовину 

Не менше 98,5 % не більше 

101,0 % у перерахунку на 

суху речовину 

Опис Кристалічний порошок білого 

або майже білого кольору або 

безбарвні кристали 

Кристалічний порошок 

білого або майже білого 

кольору або безбарвні 

кристали 

Розчинність Легко розчинний у воді, дуже 

малорозчинний в етанолі 

96%. 

Легко розчинний у воді, 

дуже малорозчинний в 

етанолі 96%. 

Ідентифікація Питоме оптичне обертання 

ІЧ-спектрофотометрія 

ТШХ 

Якісна реакція 

Якісна реакція 

Питоме оптичне обертання 

ІЧ-спектрофотометрія 

ТШХ 

Якісна реакція 

Якісна реакція 

Прозорість 

розчину 

Розчин S має бути прозорим Розчин S має бути прозорим 
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Кольоровість 

розчину 

Забарвлення розчину S має 

бути не інтенсивнішим за 

еталон BY6 

Забарвлення розчину S має 

бути не інтенсивнішим за 

еталон BY6 

Питоме 

обертання 

Від +21,0 до +23,5  Від +21,0 до +23,5  

Речовини, 

виявлювані 

нінгідрином 

Будь-яка пляма, крім 

основної, не має бути 

інтенсивнішою за пляму на 

хроматограмі розчину 

порівняння (0,5%) 

Будь-яка пляма, крім 

основної, не має бути 

інтенсивнішою за пляму на 

хроматограмі розчину 

порівняння (0,5%) 

Втрата в масі при 

висушуванні 

не більше 0,5 % не більше 0,5 % 

Сульфати Не більше 0,03% Не більше 0,03% 

Амонію солі Не більше 0,02% Не більше 0,02% 

Залізо Не більше 0,001% Не більше 0,001% 

Важкі метали Не більше 0,001% Не більше 0,001% 

Сульфатна зола Не більше 0,1% Не більше 0,1% 

рН Від 4,5 до 6,5 - // -  

 

Із табл. 1.4 видно, що критерії оцінки якості субстанції у різних фармакопеях 

цілком співпадають. У ДФУ включено додатковий показник рН. 

У літературі зустрічаються публікації з описом кількісного визначення L-

аргініну у лікарських засобах [110, 111, 112] та у біологічних матрицях [108, 109, 

113]. 

Авторами [110] було проведено валідацію методики кількісного визначення 

мілдронату та L-аргініну гідрохлориду в комбінованому препараті у формі 

концентрату для інфузій з використанням методу рідинної хроматографії зі 

спектрофотометричним детектуванням. Результати валідаційних досліджень, з 

використанням критеріїв прийнятності для допусків вмісту діючих речовин + 5,0 % 

від номінального вмісту, підтвердили специфічність, лінійність, прецизійність 
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(збіжність), правильність, діапазон застосування та внутрішньолабораторну 

прецизійність запропонованої методики. 

Іншою групою вчених розроблено методику кількісного визначення з 

використання високоефективної рідинної хроматографії з УФ детектуванням [111]. 

Результатом їхньої роботи став метод кількісного визначення діючих речовин у 

препараті «Таблетки Байкамін», який був включений до аналітично-технічної 

документації. 

Кількісне визначення та ідентифікацію L-аргініну у біологічних матрицях 

можливо проводити за допомогою капілярного електрофорезу за допомогою 

системи «Капель-105». Так авторами було визначено амінокислотний склад 

плодових оболонок і навколоплідних вод [108] з використанням методу капілярного 

електрофорезу з використанням немодифікованого кварцового капіляра («Капель-

105», «Люмекс», С.-Петербург, Росія). 

У 2013 році авторами була опублікована робота [109] у якій висвітлено 

розробку високоселективного і чутливого метода кількісного визначення L-аргініну 

з флуоресцентною детекцією продукту реакції. Метод заснований на використанні 

аргінази І печінки людини, виділеної з рекомбінантного штаму-продуцента - 

дріжджів Hansenula polymorpha, і 2,3 - бутандіонмонооксіма як реагент на сечовину - 

продукт ферментативної реакції. Лінійний діапазон концентрацій визначення L-

аргініну в кінцевій реакційній суміші - від 0.2 до 250 мкМ, межа детекції - 0.16 мкМ. 

Апробація нового методу на зразках комерційних фармацевтичних препаратів, що 

містять L-аргінін, продемонструвала високу кореляцію результатів (R = 1.0) з 

даними виробника і результатами інших методів визначення L-аргініну. 

Також зустрічається метод визначення L-аргініну з використанням мас-

спектрометрії [113]. Авторами описана високоефективна тандемна мас-

спектрометрія з використанням рідинної хроматографії (HPLC-MS/MS) для 

кількісного визначення аргініну, асиметричного диметиларгініну та симетричного 

диметиларгініну, що потребує лише 50 мкл плазми. Підготовка зразка включає в 

себе додавання внутрішніх стандартів (асиметричний диметиларгінін-d7 для 

асиметричного диметиларгініну та симетричного диметиларгініну ,13C6-аргінін для 

аргініну) перед осадженням протеїну з ацетонітрилом класу LCMS. Зразки 

центрифугували, а супернатант сушили у тоці азоту при 50°С. Зразки відновлюють з 
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рухомою фазою (ацетат амонію-мурашина кислота-вода). Аргінін, асиметричного 

диметиларгініну та симетричного диметиларгініну відокремлюють, використовуючи 

метод ізократичної ВЕРХ на аналітичній колоні з зерном 3 мкм із сорбентом Silica. 

Визначення MS/MS виконується в режимі моніторингу декількох реакцій (MRM), а 

переходи, що контролюються:  

 m/z 203 до m/z 70 для асиметричного диметиларгініну та симетричного 

диметиларгініну;  

 m/z 210 до m/z 77 для асиметричного диметиларгініну-d7; 

 m/z 175 до m/z 70 для аргініну; 

 m/z 181 до m/z 74 для 13C6-аргініну. 

 

Резюме 

Узагальнюючи дані літературного огляду по методах аналізу рибоксину та L-

аргініну, можна відзначити, що діючі речовини характеризується різноманітністю 

методів аналізу. 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 лабораторій Державних інспекцій з 

контролю якості через відсутність відповідного обладнання. Деякі методи 

характеризуються громіздкістю та довготривалістю виконання. Електрохімічні 

методи потребують спеціального обладнання і досить часто є складними у 

виконанні. Деякі із наведених методів характеризуються малою специфічністю, 

невисокою вибірковістю, застосуванням малодоступних реагентів, що викликає 

певне ускладнення в аналізі даних лікарських препаратів. У ДФУ відсутні 

монографії на лікарські засоби – рибоксину, що унеможливлює уніфікованість 

аналізу препаратів з ним. 

У зв’язку з цим, для вирішення проблеми передбачається розробка і валідація 

нових методик кількісного аналізу зазначених лікарських речовин. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБСТАНЦІЇ РИБОКСИНУ, 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Вибір об’єктів дослідження 

 

Об’єктами дослідження для розробки методик кількісного аналізу були: ФСЗ, 

субстанції лікарських речовин, на які була відповідна аналітична нормативна 

документація. 

Рибоксин (Riboxin, Inosine, INOSINUM). 9-b-D-рибофуранозилгіпоксантин, 

або гіпоксантин-рибозид. Емпірична формула C10H12N4O5, молярна маса 268,23 

г/моль. Дрібнокристалічний порошок білого кольору без запаху, Помірно розчинний 

у воді Р, дуже мало розчинний у 96 % спирті Р, практично не розчинний у 

хлороформі Р та ефірі Р. Государственная фармакопея Российской Федерации Часть. 

1 / Научный центр экспертизы средств медицинского применения // РИБОКСИН 

(ФС 42-0275-07) – 2007 – С. 624–627 [82], Китайська фармакопея. Т. 2 [Текст]. – 

People's Medical Publishing House, 2005. – Р. 438–440 [83]. Для приготування 

модельних розчинів використовували стандарт рибоксину ФСЗ ДФУ, номер серії 1 

від 20.04.2012. 

Аналізу підлягали наступні таблетки: 

 Рибоксин, таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг, ПрАТ «Технолог», м. 

Умань, Україна, серія № 701211, 711211 (допоміжні речовини: крохмаль 

картопляний, целюлоза мікрокристалічна, гіпромелоза 

(гідроксипропілметилцелюлоза), натрію кроскармелоза, повідон 25, 

магнію стеарат, тальк, титану діоксид (Е 171), поліетиленгліколь 6000 

(макрогол 6000), полісорбат 80, хіноліновий жовтий (Е 104)); 

 Рибоксин, таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг, ПАТ «НВЦ 

«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ, Україна, серія 

№ 180811, 190811 (допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, 

магнію стеарат, гідроксипропілметилцелюлоза, коповідон, 

поліетиленгліколь, тригліцериди середнього ланцюга, полідекстроза, 
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титану діоксид (Е171), заліза оксид червоний (Е172), заліза оксид 

жовтий (Е172)); 

 Рибоксин, таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг, ВАТ «Борисовський 

завод медичних препаратів», м. Борисов, Білорусь, серія № 760912, 

911112 (допоміжні речовини: сахароза, крохмаль картопляний, повідон, 

кислота стеаринова, опадрай II (cерія 85), спирт полівініловий, макрогол 

3350, тальк, титану діоксид (Е 171), хіноліновий жовтий (Е 104), заліза 

оксид жовтий (Е 172)); 

 Кораргін, таблетки, вкриті оболонкою, (1 таблетка містить рибоксину 

100 мг та L-аргініну моногідрохлориду в дозі, еквівалентній 100 мг L-

аргініну) ПрАТ «Технолог», м. Умань, Україна, серія № 10611, 20611 

(допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, 

повідон 25, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, 

гіпромелоза (гідроксипропілметилцелюлоза), титану діоксид (Е 171), 

тальк, полісорбат 80, поліетиленгліколь 6000 (макрогол 6000), 

індигокармін (Е 132), хіноліновий жовтий (Е 104)). 

 

2.2 Методи дослідження 

 

2.2.1 Абсорбційна спектрофотометрія УФ та видимій області. 

Спектри поглинання досліджуваних розчинів та оптичну густину аналітичних 

розчинів реєстрували за допомогою спектрофотометрів Specord 205 фірми «Analy-

tik Jena AG» (Германия) з урахуванням вимог статті ДФУ 2.0, 2.2.25 «Абсорбційна 

спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях» [115]. Вимірювання 

оптичної густини проводили з використанням кювет кварцового скла з товщиною 

шару 10 мм у порівнянні з тим самим розчинником. Спектри поглинання 

представляють у такий спосіб, щоб оптична густина була наведена по осі ординат, а 

довжина хвилі – по осі абсцис. 

Кількісний аналіз проводили методом стандарту (МС). Визначення оптичної 

густини проводили за наступною схемою: у вимірювальну кювету наливали 

випробовуваний розчин і визначають його оптичну густину відносно розчинника 

або розчину, який не містить досліджуваного компоненту. Потім кювету виймали, 
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видаляли її вміст і повторювали операцію не менше трьох разів. У такий самий 

спосіб отримували не менше трьох значень оптичної густини для розчину робочого 

стандарту. Вимірювання оптичних густин випробовуваного розчину і розчину 

робочого стандарту проводили за одних і тих самих умов з мінімальним інтервалом 

у часі. У якості робочих стандартів використовували ФСЗ ДФУ. Для розрахунків 

використовували середні значення одержаних оптичних густин випробовуваного 

розчину і розчину робочого стандарту. Концентрацію аналізованого компоненту (С) 

визначали виходячи з формули (2.1): 

 

00 А

А

С

С
 ; (2.1) 

 

2.2.2 Статистичний аналіз результатів експерименту. 

Статистичну обробку отриманих 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 

експерименту
N
» [116]. У ході статистичної обробки експериментальних даних 

визначали об’єм вибірки, власне значення вимірюваної величини, середнє 

арифметичне, дисперсію, стандартне відхилення, стандартне відхилення середнього 

результату, довірчий інтервал, систематичну похибку, відносну похибку результату 

окремого визначення, відносну похибку результату середнього визначення. 

Розрахунок і статистичну оцінку параметрів лінійної залежності проводили методом 

найменших квадратів із встановленням кутового коефіцієнту, вільного члену 

лінійної залежності та їх стандартних відхилень, коефіцієнту кореляції, величину 

залишкового стандартного відхилення. 

 

2.2.3 Валідація методик кількісного визначення. 

Валідація методик кількісного визначення інгредієнтів у ЛФ проводилась 

відповідно до типової процедури, запропонованої Гризодубом О. І. [117]. 

Запропонована схема проведення валідації відповідає вимогам ДФУ [115] та полягає 

у приготуванні дев’яти модельних зразків рівновіддалених концентрацій 
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досліджуваного інгредієнту на всьому діапазоні визначення методики. Таким чином, 

для статистичної обробки результатів у одній лабораторії використовують не менше 

9 аналітичних сигналів для модельних зразків. При валідації методики кількісного 

визначення за даною процедурою визначали критерії прийнятності валідаційних 

характеристик, невизначеність аналізу, діапазон визначення, лінійність, 

правильність, прецизійність (збіжність, внутрішньолабораторна прецизійність, 

відтворюваність), специфічність та робасність. 

Теоретичний розрахунок критеріїв прийнятності спектрофотометричних 

методик аналізу [115]: 

 максимально допустимої повної невизначеності maxΔAs (2.2) 

 

32,0ВΔAs ; (2.2) 

 

де, B – верхня межа відхилення кількісного вмісту діючої речовини, в  

процентах; 

 максимальної систематичної похибки δmax (2.3) 

 

AsΔ 32,0max ; (2.3) 

 

 критичного значення залишкового стандартного відхилення RSD0 (2.4) 

 

)gside;onet(ΔbRSD As0 295%;//  ; (2.4) 

 

 індексу кореляції r (2.5) 
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 критичного значення вільного члену лінійної залежності a (2.6) 
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Повну невизначеність аналізу, виражають як однобічний відносний довірчий 

інтервал для рівня довірчої імовірності 95 %, який не має перевищувати значення 

максимально допустимої повної невизначеності maxΔAs. При прогнозі виходять із 

вимог до гранично припустимих похибок для мірного посуду, вагів і приладів [7]. 

Повну невизначеність спектрофотометричної методики аналіз розбивають на 

складові, пов'язані з невизначеністю пробопідготовки (ΔSP), невизначеністю кінцевої 

аналітичної операції (ΔFAO) та розраховують за формулою (2.7): 

 

22
FAOSPAs  ; (2.7) 

 

Специфічність (specificity) – здатність однозначно оцінювати аналізовану 

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

Це можуть бути домішки, продукти розкладу, допоміжні речовини і т.п. Для 

підтвердження специфічності спектрофотометричних методик розраховують 

відносну систематичну погрішність, яку вносить розчинник, тобто вклад плацебо. 

Для цього вимірюють оптичну густину (Аblank) розчину плацебо три рази з 

вийманням кювети, та оптичну густину стандартного розчину (Ast) і розраховують 

систематичну похибку, що вносить плацебо (2.8): 

 

% 100
st

blank
exc A

A
 ; (2.8) 

 

Лінійність (linearity) – це здатність методики (у межах діапазону 

використання) давати величини, прямопропорційні концентрації (кількості) 

аналізованої речовини у зразку. При визначенні лінійності спектрофотометричних 

методик вимірювання оптичної густини проводять по три рази з вийманням кювети. 

Одержують 3 значення оптичних густин для стандартного розчину та 27 значень 
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оптичних густин модельних розчинів. Розраховують відношення середніх значень 

оптичних густин для кожного з 9 розчинів до середнього значення оптичної густини 

розчина порівняння, одержуючи величини (2.9): 

 

Хi = (Сi/Сst)100%, Yi = (Аi/Аst)100%, Zi = (Ai/Ast)100/(Сi/Сst); (2.9) 

 

За одержаними даними будують графік залежності сигналу як функції 

концентрації або кількості визначуваного компонента і візуально оцінюють його 

лінійність. Якщо лінійна залежність спостерігається, результати обробляють 

підхожим статистичним методом. Визначають такі характеристики лінійності, як: 

коефіцієнт кореляції, точка перетину з віссю ординат, тангенс кута нахилу прямої і 

залишкову суму квадратів відхилень та порівнюють з критеріями прийнятності 

методики. 

Правильність (accuracy, trueness) – характеризує ступінь відповідності між 

відомим справжнім значенням або довідковою величиною і значенням, одержаним 

за даною методикою. Показником правильності методу звичайно є значення 

систематичної погрішності. Систематичну погрішність виражають як різницю між 

математичним очікуванням результатів визначення та істинним значенням (2.10). 

 

 100,% Z=δ ; (2.10) 

 

Прецизійність (precision) аналітичної методики виражає ступінь близькості 

(або ступінь розкиду) результатів для серії вимірів, виконаних за даною методикою 

на різних пробах одного і того самого однорідного зразка. Прецизійність може 

розглядатися на трьох рівнях: збіжність, внутрішньолабораторна точність і 

відтворюваність. Дана характеристика залежить тільки від випадкових факторів і не 

пов’язана з істинним значенням вимірюваної величини, характеризують величиною 

стандартного відхилення та довірчим інтервалом, які розраховують за формулами 

(2.11) та (2.12): 

 

AsrC,X Δ)side;t(one)(S=Δ  8% ; (2.11) 
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Збіжність (repeatability) характеризує точність методики при її виконанні в 

одних і тих самих умовах (реактиви, обладнання, обставини та ін.), при аналізі 

одного зразку, зокрема, одним і тим самим аналітиком або групою аналітиків 

протягом невеликого проміжку часу. 

Внутрішньолабораторна точність (intermediate precision) характеризує вплив 

часткової зміни умов аналізу: різні реактиви, дні, обладнання, аналітики і т.п. 

Відтворюваність (reproducebility) характеризує точність міжлабораторного 

експерименту у різних лабораторіях, різними аналітиками, на різному обладнанні з 

використанням ідентичних зразків, які беруть з однієї партії матеріалу. Результати 

відтворюваності оцінюють за параметрами ZTransfer і ΔTransfer. 

Робасність (robustness) – це здатність аналітичної методики не зазнавати 

впливу малих заданих (контрольованих) аналітиком змін в умовах виконання 

методики. Робасність є показником надійності методики при її використанні у 

зазначених умовах. Для оцінки робасності спектрофотометричних методик 

проводять дослідження впливу рН середовища та стабільність. 

Перевірку стабільності аналітичних розчинів (випробуваного та стандартного) 

проводять шляхом виміру оптичної густини за аналітичної довжини хвилі протягом 

години через кожні 15 хв з послідуючою статистичною обробкою 

експериментальних даних та їх оцінкою шляхом порівняння з критичними 

значеннями [115, 116, 118] (2.13): 

 

Δt, % ≤ 0,32∙max ΔAs = maxδ; (2.13) 

 

Вивчення впливу рН середовища досліджуваних розчинів на оптичну густину 

проводять шляхом відтворення коливання рН у діапазоні від ± 10 % від номінальної 

для трьох модельних зразків різної концентрації. Вимірюють оптичну густину 

отриманих модельних розчинів при аналітичній довжині хвилі та розраховують 
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параметр ΔpH,%, який повинен бути меншим за максимально допустиму 

систематичну похибку (2.14): 

 

ΔpH, % ≤ 0,32∙maxΔAs = maxδ; (2.14) 

 

Дослідження з валідації аналітичних методик проводили на базі ПрАТ 

«Технолог», м. Умань та кафедри фармацевтичної хімії Національного 

фармацевтичного університету. 

При розробці та валідації аналітичних методик використовували: 

 мірний посуд класу А мірні колби на 25, 50, 100, 250, 1000 мл, піпетки 

на 1, 2, 5, 10 мл; 

 реактиви, які відповідають вимогам ДФУ; 

 аналітичні ваги OHAUS AP 250D фірми «Ohaus Corporation»; 

 рН-метр: рН-150МИ; 

 прилад для визначення розчинності: ERWEKA DT 806 HH.; 

 спектрофотометр: Specord 205 фірми «Analytik Jena AG»; 

 ВЕРХ: Agilent HPLC 1200; 

 Масс-спектрометр: ABI SCIEX API 3000. 

 

2.3 Вивчення іонізації молекули рибоксину 

 

Під час розробки методики ідентифікації та кількісного визначення рибоксину 

використовувалися мас-спектрометри різного типу – ESI-TOF/MS та ESI-MS/MS. 

Використовуючи систему ESI-TOF/MS, можна відслідкувати утворення m/z 

материнського іона. При використанні системи ESI-MS/MS відслідковується 

утворення не тільки материнського іона, а також дочірнього іона завдяки додатковій 

фрагментації на Q2. Можливість відслідковувати дочірні іони підвищує 

селективність системи та дає можливість покращити чутливість методу. Так при 

вивченні іонізації рибоксину з використанням систем ESI-TOF/MS та ESI-MS/MS 

було встановлено m/z материнського іона який склав 269. Під час додаткової 

фрагментації материнського іона з m/z 269 на Q2 при використанні системи ESI-

MS/MS отримано дочірній іон з m/z 137. 
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Метою нашої роботи є визначення параметрів іонізації рибоксину, його 

фрагментація та поповнення бібліотеки приладу відповідними спектрами 

материнських та дочірніх іонів. 

Молекулярна маса рибоксину (2.1) становить 268.23 г/моль. 

 

(2.1) 

 

Аналітичні дослідження проводили методом мас-спектрометрії з трьома 

квадруполями на мас-спектрометрі API 3000 фірми «ABI SCIEX» (Канада), з 

використанням ваг лабораторних електронних AS60/220/C/1 фірми «RADWAG» 

(Польща), мірного посуду класу А, шприц для подачі розчину у мас-спектрометр 

HAMILTON syringe 5 ml. 

Система являє собою мас-спектрометр з джерелом іонізації типу ESI 

(electrospray ionization), і три лінійних квадруполя. Мас-спектрометрія основана на 

визначенні відношення маси до заряду іонів (m/z), що утворюються при іонізації 

речовини у пробі [104]. 

Як осушаючий газ використовувався азот, одержуваний з генератора азоту 

Parker Balston 75-72, з чистотою 99,5%. Як газ, що подається на Q2, для додаткової 

фрагментації материнських іонів, використовували Азот з чистотою 99,999%, газ 

завіси - сухе, очищене стиснене повітря. 

Оскільки мас-спектрометр є сильним селективним інструментом в аналітичній 

практиці, при підборі параметрів іонізації ми орієнтувалися на інтенсивність 

вихідного сигналу і повноту іонізації. 

Оптимізацію проводили на розчині стандартного зразка рибоксина в 

концентрації 1 мг/мл. Вводили безпосередньо в детектор з використанням 

шприцевого дозатора kd Scientific 100, швидкість введення 10 мкл/хв.  
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Під час визначення параметрів іонізації з утворенням материнських іонів 

(квадруполь Q1) встановлено оптимальні параметри іонізації мас-спектрометра при 

іонізації рибоксина представлені: 

 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. 

Отриманий спектр при іонізації рибоксина на Q1 з використанням 

представлених умов представлений на рис. 2.1. З представлених даних видно, що за 

даних умов іонізації ми маємо високу інтенсивність сигналу, чіткий пік 

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

іонізації. 

 

 
Рис. 2.1 Спектр іонізації рибоксина 

 

Параметри іонізації при отриманні дочірніх іонів було встановлено 

експериментально. Значний внесок в повноту іонізації материнського іону вносить 

Енергія колізії (Q2). Ми розглянули діапазон значень для цього показника від 5.0 V 

– до 20.0 V. На рис. 2.2 представлені масс-спектрограмми зі значеннями Енергія 
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колізії (Q2) 5.0 V та 10.0 V. Спостерігається залежність значення інтенсивності 

сигналу при зміні показника Енергія колізії (Q2), інтенсивність сигналу дочірнього 

іону росте. 

 

 
Рис. 2.2 Спектр дочірніх іонів при Енергія колізії (Q2) 5.0 V та 10.0 V 

 

На рис. 2.3 представлені масс-спектрограмми зі значеннями Енергія колізії 

(Q2) 15.0 V та 20.0 V. 

  
Рис. 2.3 Спектр дочірніх іонів при Енергія колізії (Q2) 15.0 V та 20.0 V 

 

З отриманих даних можна зробити висновок, що оптимальним значенням 

параметра Енергія колізії (Q2) є 20.0 V, оскільки він задовольняє основні умови: 

повнота іонізації, максимальна інтенсивність вихідного сигналу. 

Оптимальні параметри іонізації при отриманні дочірніх іонів: 

 Енергія колізії (Q2): 20.0 V; 

 Потенціал на виході з камери зіткнень (Q2): 25.0 V. 

Отриманий спектр при отриманні дочірніх іонів з використанням 

представлених умов представлений на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 Спектр дочірніх іонів 

 

З представленої спектрограми можна бачити, що за даних умов повнота 

іонізації материнських іонів дуже висока, пік дочірнього іона має високу 

інтенсивність. 

За результатами експериментальних досліджень схема фрагментації 

рибоксину при іонізації на мас-спектрометрі з трійним квадруполем виглядає 

наступним чином (рис. 2.5): 

 

 
Рис. 2.5 Схема фрагментації рибоксину при іонізації 

 

Під час іонізації рибоксину, молекулярна маса якого становить 268.23 г/моль, 

утворюється материнський іон з m/z 269,2. Фрагментація материнських іонів на Q2 

призводить до утворення дочірніх іонів з m/z 137,2. Це відповідає фрагменту з 

молекулярною вагою 136,1 (Гіпоксантин) [105]. 

 

Висновки до розділу 2 
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1. Розроблено оптимальні умови іонізації рибоксина при яких проявляється 

максимальне утворення материнських і дочірніх іонів, що дає право говорити 

про високу чутливість методу при таких умовах іонізації. 

2. Дані результати дають перспективу для розробки методу кількісного 

визначення рибоксина у біологічних зразках. 

3. Поповнена бібліотека мас-спектрів приладу для швидкої ідентифікації 

рибоксину у пробах. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

1. Rosada M., Bevz N., Georgiyants V. DETERMINATION OF THE OPTIMAL 

PARAMETERS AND IONIZATION PRODUCTS OF RIBOXINUM // Scientific 

Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science» - 2017. - №5(9). – С. 36-39. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

ТАБЛЕТОК РИБОКСИН 

 

За проведеним аналізом ринку у першому розділі було встановлено, що 

український ринок виробників таблеток рибоксину поділений між п’ятьма 

виробниками: ПАТ ФФ «Дарниця», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Корпорація 

«Артеріум», ПрАТ "Технолог", АТ "Київський вітамінний завод", які виробляють 

генеричні лікарські засоби. 

Маючи на ринку п’ять виробників таблеток рибоксину ДФУ не містить в 

своєму складі фармакопейної статті на даний лікарський засіб та субстанцію. 

Монографії на таблетки рибоксину є в Російській та Китайській фармакопеї. 

 

3.1 Валідація тесту «Кількісне визначення» таблеток рибоксину 

 

Готовий лікарський засіб має відповідати вимогам ДФУ за всіма параметрами 

якості протягом його терміну придатності [85]. 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 

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 довжини хвилі 

(рис. 3.1).  
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Рис. 3.1 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 

 

Тому кількісний вміст рибоксину у таблетках рекомендовано визначати з 

використанням як розчинника води з подальшим спектрофотометруванням при 

довжині хвилі 249 нм. Збіг максимумів поглинання спектрів випробовуваного 

розчину та розчину порівняння свідчить про відсутність впливу допоміжних 

речовин на кількісне визначення рибоксину в таблетках (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2 УФ-спектри: 1 – випробовуваного розчину, 2 – розчину порівняння і 3 – 

розчину плацебо 
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Оскільки методика кількісного визначення відповідно до вимог ДФУ [86, 87, 

88] має бути валідована, була проведена валідація методики визначення рибоксину 

методом спектрофотометрії для включення до аналітичної документації за 

основними валідаційними характеристиками: специфічність, лінійність, 

прецизійність (збіжність), правильність, діапазон застосування, 

внутрішньолабораторна прецизійність. 

Валідації було піддано наступну методику: 

Випробовуваний розчин. Наважку порошку розтертих таблеток, еквівалентну 100 мг 

рибоксину поміщають у мірну колбу місткістю 100,0 мл, додають 60 мл води Р, 

збовтують протягом 15 хв, доводять об’єм розчину водою Р до мітки, перемішують і 

фільтрують через паперовий фільтр «синя стрічка», відкидаючи перші 20 мл 

фільтрату. 1 мл одержаного фільтрату поміщають у мірну колбу місткістю 100,0 мл, 

доводять об’єм розчину водою Р до мітки і перемішують. 

Розчин порівняння. 100 мг ФСЗ рибоксину поміщають у мірну колбу місткістю 100,0 

мл, додають 60 мл води Р, збовтують протягом 10 хв до розчинення, доводять об’єм 

розчину водою Р до мітки і перемішують. 1,0 мл одержаного розчину поміщають у 

мірну колбу місткістю 100,0 мл, доводять об’єм розчину водою Р до мітки і 

перемішують. 

Вимірюють оптичну густину випробовуваного розчину та розчину порівняння на 

спектрофотометрі за довжини хвилі 249 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм, 

використовуючи як компенсаційний розчин воду Р. 

Допуски вмісту (В) рибоксину в готовій лікарській формі під час зберігання 

складають ± 5,0 %, тому при проведенні валідації критеріями оцінки цієї методики 

були параметри для В = 5,0 %, тобто максимальна невизначеність аналізу (ΔAs) має 

бути не більше 1,6 % [88, 87, 89]. 

Специфічність методики підтверджується відсутністю впливу фонового 

поглинання і незначною відносною систематичною похибкою (δnoise (%), яка 

вноситься допоміжними речовинами і можливими продуктами розкладання і 

становить 0,13% (рис. 3.2). 
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Лінійність, збіжність, правильність і діапазон застосування методики 

визначали на модельних сумішах з відомим вмістом діючої речовини в межах від 80 

до 120 % відносно номінального значення. Розчин порівняння та модельні розчини 

готувалися по одній і тій самій схемі, фактичні величини Хі із співвідношення  Х = 

Сі / Сst · 100% були рівні відношенню фактичних наважок субстанції рибоксину, які 

взяли для приготування даного модельного розчину і розчину порівняння. Робоча 

концентрація випробовуваного розчину і розчину порівняння близько 10 мкг/мл. 

Встановлена лінійність залежності оптичної густини розчинів рибоксину від 

концентрації в області приблизно від 8 мкг/мл до 12 мкг/мл (±20%). На рис. 3.3 

наведена лінійна залежність оптичної густини від концентрації рибоксину в 

нормалізованих координатах. 

 

 

Рис. 3.3 Лінійна залежність оптичної густини від концентрації рибоксину в 

нормалізованих координатах 

 

Методом найменших квадратів (за даними табл. 3.2) проведено розрахунок 

параметрів лінійної залежності Yi = b×Xi + a для рибоксину (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 
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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 

 

Як видно з табл. 3.1, виконуються всі вимоги до параметрів лінійної 

залежності, тобто лінійність методики визначення рибоксину підтверджується у 

всьому діапазоні концентрацій (80-120 %). Високе значення коефіцієнту кореляції 

для рибоксину r = 0,9998, також задовольняє вимогам критерію прийнятності (r = 

0,9981) і підтверджує лінійність залежності між «введеною» і «знайденою» 

кількістю досліджуваної речовини (табл. 3.1). 

Для рибоксину спектрофотометрична методика аналізу характеризується 

достатньою прецизійністю (збіжністю), так як знайдене значення відносного 

довірчого інтервалу величини Z (0,63) менше критичного значення для збіжності 

результатів (1,6 %) (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Результати аналізу модельних сумішей і їх статистична обробка для 

кількісного визначення рибоксину 

 

№ 

модельног

о розчину 

Наважка 

ФСЗ 

рибоксин

у, мг 

mst = 

100,1 мг 

Введено в % 

до 

концентрації 

розчину 

порівняння 

(Хі= Сі/Сst, 

%) 

Середні 

значення 

оптичної 

густини 

(Аі) (Аst = 

0,4615) 

Знайдено в 

% до 

концентрац

ії розчину 

порівняння 

(Yі= Аі/Аst , 

%) 

Знайдено в % 

до введеного 

Zi = 100∙( Yi/ 

Хi) % 

1 79,9 79,82 0,3683 79,80 99,97 

2 85,1 85,01 0,3904 84,59 99,51 

3 90,2 90,11 0,4142 89,75 99,60 

4 94,8 94,71 0,4369 94,67 99,96 

5 100,1 100,00 0,4615 100,00 100,00 

6 105,1 105,00 0,4801 104,03 99,08 

7 110,0 109,89 0,5044 109,30 99,46 

8 114,9 114,79 0,5253 113,82 99,15 

9 120,1 119,98 0,5515 119,50 99,60 

середнє, Z % 99,59 

Відносне стандартне відхилення, RSDz,% 𝑅𝑆𝐷𝑍(%) =

√
∑ (𝑍𝑖−𝑍)2

𝑖

𝑛−1
×

100

𝑍
  

0,3403 

Відносний довірчий інтервал,  

∆𝑍(%) = 𝑡(95, 𝑛 − 1) × 𝑅𝑆𝐷𝑍 = 1,860 × 𝑅𝑆𝐷𝑍, % 
0,633 

Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % 

(гранична невизначеність)1,6 
1,6 
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Систематична похибка 𝛿 = |�̅� − 100| 0,41 

Критерій незначущості систематичної похибки 

 𝛿% =
∆𝑍

√𝑛
=

∆𝑍

3
=

0,063

3
= 0,211(0,41≥0,211) якщо не  

виконується 1), то δ ≤ 0,32×1,6=0,51 % (0,211≤0,51) 

 

Не виконується 

Виконується 

Загальний висновок про точність методики  Коректна 

 

Виконується критерій незначущості систематичної похибки методики – 

систематична похибка методики (0,41) є практично незначущою, тобто методика 

аналізу характеризується достатньою правильністю в усьому діапазоні концентрацій 

від 80 до 120 % (табл. 3.2). 

Дослідження внутрішньолабораторної прецизійності проводили на 5 пробах 

однієї серії препарату, різними аналітиками, в різні дні (3 дні), з використанням 

різного мірного посуду, шляхом оцінки значення відносного довірчого інтервалу, 

яке має бути менше максимально припустимої невизначеності результатів аналізу: ∆

Z  ≤ 1,6 (при В = 5 %). 

Внутрішньолабораторна прецизійність результатів аналізу підтверджена тим, 

що величина відносного довірчого інтервалу для п’яти паралельних визначень 

однієї серії препарату (∆ Z  = 0,82 %) задовольняє критерію прийнятності (≤ 1,6 %) 

(табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Результати перевірки внутрішньолабораторної прецизійності 

 

№ розчину 
Величина Zi, % 

1 дослід 2 дослід 3 дослід 

1 101,32 102,14 101,66 

2 101,98 101,52 101,47 

3 101,02 101,69 102,03 

4 102,03 101,05 102,01 
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5 101,45 102,02 101,72 

Середнє Z (%), �̅�(%) =
1

5
∑ 𝑍𝑖 101,56 101,68 101,78 

Об’єднане середнє 101,67 

Відносне стандартне відхилення, RSDZ (%),  

𝑅𝑆𝐷𝑍(%) = √
∑ (𝑍𝑖 − �̅�)2

𝑖

15
×

100

�̅�
 

0,36 

Відносний довірчий інтервал, ∆𝑍= 𝑡(95%, 14) ×
𝑅𝑆𝐷𝑍

√5
 1,76 ×0,36/ 5  

=0,26≤1,6 

Критичне значення збіжності результатів ΔAs, % 1,6 

 

Вимоги щодо прогнозованої невизначеності пробопідготовки ( Sp) легко 

регулюються правильним вибором розведень та наважок, які використовуються під 

час аналізу. Таким чином, було підібрано раціональну схему пробопідготовки (табл. 

3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Розрахунок невизначеності пробопідготовки розчину порівняння та 

досліджуваного розчину 

 

Операції пробопідготовки Невизначеність 

Розчин порівняння 

Взяття наважки стандарту (0,2 мг / 100 мг) ∙ 100 % = 0,2 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,6 % 

Доведення до об’єму  в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Випробовуваний розчин 
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Взяття наважки таблеток (0,2 мг / 342 мг) ∙ 100 % = 0,058 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,6 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

SP = 90,012,06,012,0024,012,06,012,0058,0 22222222   

 

Прогнозуєма повна невизначеність результатів аналізу не має перевищувати 

максимально припустиму невизначеність результатів аналізу для допусків вмісту ± 

5,0 % складає max ΔAs ≤ 1,6 %.  

Розрахунок ΔAs,% проводили з урахуванням невизначеності пробопідготовки 

та невизначеності кінцевої аналітичної операції (вимірювання):  

∆𝐴𝜎 , % = √0,902 + 0,72 = 1,14% ≤ ∆𝐴𝑠теор= 1,6% 

Таким чином, повна прогнозована невизначеність результатів для тесту 

«Кількісне визначення» рибоксину не більше критичного значення ΔAsтеор = 1,6 %, 

тобто методика буде давати коректні результати в інших лабораторіях. 

 

Специфічнічть (вплив плацебо). При вивченні специфічності ми проводили 

визначення оптичної густини розчину плацебо три рази з вийманням кювети і 

паралельно вимірювали оптичну густину розчину порівняння (рис. 3.1). 

Розраховували внесок плацебо і встановили, що він не значимо впливає на сумарне 

поглинання препарату (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Внесок плацебо у сумарне поглинання препарату 

 

Значення оптичної густини плацебо: 

Аі Середнє δ ехс Висновок 
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0,0005 0,0007 0,0007 0,0006 0,13 
δ ехс  ≤ 0,51 %, тобто внесок 

плацебо не значимий 

 

За умов перевірки робасності було вивчено стабільність розчинів у часі. Був 

виготовлений випробовуваний розчин «Рибоксин, таблетки, вкриті оболонкою по 

200 мг» і розчин порівняння рибоксину та виміряна оптична густина отриманих 

розчинів в максимумі за довжини хвилі 249 нм безпосередньо відразу після 

приготування розчину, потім через 15, 30, 45 та 60 хвилин. Отримані результати 

наведені в табл. 3.6 і свідчать про те, що розчин стабільний протягом години. 

Таблиця 3.6 

Вивчення стабільності аналітичного розчину в часі 

 

 
хвилин 

Середнє 
RSDt, 

% 
t,% 

max 

δ, % 
Висновок 

0 15 30 45 60 

А0 0,4625 0,4628 0,4623 0,4623 0,4621 0,4624 0,057 0,12 

0,51 

t
  ≤ max δ = 0,51 %, 

тобто розчини стійкі  

протягом не менше 

ніж 1 години. 
А 0,4642 0,4626 0,4628 0,4624 0,4625 0,4629 0,16 0,34 

 

3.2 Валідація тесту «Визначення залишкових кількостей діючої речовини на 

поверхні обладнання» після виробництва таблеток рибоксину 

 

Останнім часом все більше уваги приділяється очистці технологічного 

обладнання від залишків АФІ при виробництві лікарських засобів. Відповідно до 

настанови «Лікарські засоби. Належна виробнича практика 2015. 42-4.0:2015» [96] 

процес очищення технологічного обладнання повинен забезпечувати таку чистоту, 

яка необхідна для виробництва лікарських засобів. Для виконання цих умов 

необхідно мати чутливі, специфічні, валідовані методи контролю залишкових 

кількостей АФІ на технологічному обладнанні. 

Використовуваний аналітичний метод повинен бути селективним, чутливим і 

експресним. Тому здійснено спробу розробити таку методику. 

http://www.gmpua.com/World/Ukraine/GMPGuide2015/GMPGuide2015.pdf
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Допустимі межі залишкових кількостей АФІ на поверхнях обладнання 

розраховують, з огляду на критерії ризику, пов'язаного з залишками активних 

фармацевтичних інгредієнтів на поверхні обладнання [97, 98]. 

Проведені спектральні дослідження свідчать, що УФ-спектр поглинання 10 

ppm водного розчину рибоксину в області від 220 нм до 300 нм характеризується 

максимумом поглинання при довжині хвилі (249 ± 2) нм. Підтверджено відсутність 

впливу плацебо (мазки із чистої пластини обладнання) на визначення рибоксину 

(рис 3.4). 

 

Рис. 3.4 УФ-спектр поглинання 1 – водного розчину рибоксину; 2 – змиву чистої 

пластини обладнання 

 

Методика визначення залишкових кількостей рибоксину на поверхні 

обладнання при виробництві таблеток рибоксину. 

Випробовуваний розчин. Після промивки обладнання, ватним тампоном 

протирають площу 10х10 см, поміщають тампон в центрифужну пробірку з 5,0 мл 

води Р.  

Центрифугують і, декантуючи, переносять  розчин у мірну колбу місткістю 

20,0 мл. До залишку додають 15 води Р і знову центрифугують, після чого розчин 

долучають до попереднього у мірну колбу.  Розчин у мірній колбі доводять до 

позначки водою Р. 

Вихідний розчин. 0,1 г (точна наважка) ФСЗ ДФУ рибоксину поміщають у 

мірну колбу місткістю 100,0 мл і розчиняють у воді Р, доводячи об'єм розчину тим 
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же розчинником до позначки. 1,0 мл отриманого розчину поміщають в мірну колбу 

місткістю 100,0 мл і доводять об'єм розчину водою Р до позначки. 

Розчин порівняння. 1,0 мл вихідного розчину поміщають у мірну колбу 

місткістю 20 мл і доводять об’єм розчину водою Р до позначки. 

Оптичну густину випробовуваного розчину і розчину порівняння вимірюють 

на спектрофотометрі за довжини хвилі 249 нм. 

Вміст рибоксину (Х, у мікрограмах) на досліджувану площу поверхні 

розраховують за формулою: 

0

0 1000

A

Am
X


 , (3.1) 

де А – оптична густина випробовуваного розчину; 

А0 – оптична густина розчину порівняння; 

0m  – маса наважки ФСЗ ДФУ рибоксину, у г. 

Атестаційний критерій залишкової кількості – не більше 10 ppm. 

У табл. 3.8 приведені результати аналізу модельних розчинів та їх статистична 

обробка для оцінки прецизійності, правильності та лінійності. Дані табл. 3.7 

свідчать, що методика визначення залишкових кількостей рибоксину 

характеризується належною прецизійністю (збіжністю). Знайдене значення 

відносного довірчого інтервалу величини Z (99,98) менше критичного значення для 

збіжності результатів (5,0%). 

 

Таблиця 3.7 

Результати аналізу модельних сумішей і їх статистична обробка для методики 

визначення залишкових кількостей рибоксину 

 

№ 

модельног

о розчину 

Наважка 

рибоксину, 

Сst = 5,0 

ppm 

Введено, у 

% до 

концентра

ції розчину 

порівняння 

Середні 

значення 

оптичної 

густини 

(Аі) (Аst = 

Знайдено, в 

% до 

концентрац

ії розчину 

порівняння 

Знайдено (у 

%) до 

введеного 

Zi = 100( Yi/ 

Хi) 



66 

(Хі= Сі/Сst, 

%) 

0,2836) (Yі= Аі/Аst , 

%) 

1 0,50 10,00 0,0283 9,98 99,79 

2 0,50 10,00 0,0283 9,98 99,79 

3 2,50 50,00 0,1410 49,72 99,44 

4 2,50 50,00 0,1400 49,37 98,73 

5 5,10 102,00 0,2951 104,06 102,01 

6 7,50 150,00 0,4253 149,96 99,98 

7 7,50 150,00 0,4257 150,11 100,07 

8 9,91 198,20 0,5619 198,13 99,97 

9 9,90 198,00 0,5618 198,10 100,05 

середнє, Z % 99,88 

Відносне стандартне відхилення, RSDz,% 𝑅𝑆𝐷𝑍(%) =

√
∑ (𝑍𝑖−𝑍)2

𝑖

𝑛−1
×

100

𝑍
  

0,87 

Відносний довірчий інтервал,  

∆𝑍(%) = 𝑡(95, 𝑛 − 1) × 𝑅𝑆𝐷𝑍 = 1,860 × 𝑅𝑆𝐷𝑍, % 
1,62 

Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % 

(гранична невизначеність)5,0 
5,0 

Систематична похибка 𝛿 = |�̅� − 100| 0,02 

Критерій незначущості систематичної похибки 

𝛿% =
∆𝑍

√𝑛
=

∆𝑍

3
=

1,622

3
= 0,54(0,54≤0,17) якщо не виконується 1, 

 то δ ≤ 0,32×1,6=0,512 % (0,02≤1,54) 

 

Не виконується 

Виконується 

Загальний висновок про точність методики  Коректна 

 

Виконується критерій незначущості систематичної похибки методики – 

систематична похибка методики (0,02) є статистично і практично незначущою, 

тобто методика аналізу характеризується достатньою правильністю в усьому 

діапазоні концентрацій від 0,5 до 10,0 ppm (табл. 3.7). 
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Таким чином, підтверджена лінійність, прецизійність (збіжність) і 

правильність методики визначення залишкових кількостей рибоксину методом 

спектрофотометрії в діапазоні використання від 0,5 до 10,0 ppm. 

Розрахунок параметрів лінійної залежності Yi = b·Xi + a (за даними табл. 3.7) 

був проведений методом найменших квадратів. Результати наведені в табл. 3.8, 

свідчать про виконання вимог до параметрів лінійної залежності, тобто лінійність 

методики підтверджується в усьому діапазоні концентрацій від 0,5 до 10,0 ppm. 

 

Таблиця 3.8 

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 ≤ 0,84 - 

r 0,9999 ≥ 0,9976 Відповідає 

 

Вимоги щодо прогнозованої невизначеності пробопідготовки ( Sp) легко 

регулюються правильним вибором розведень та наважок, які використовуються під 

час аналізу. Таким чином, було підібрано раціональну схему пробопідготовки (табл. 

3.9). 

 

Таблиця 3.9 

Розрахунок невизначеності пробопідготовки розчину порівняння та 

досліджуваного розчину 
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Операції пробопідготовки Невизначеність 

Розчин порівняння 

Взяття наважки стандарту (0,2 мг / 100 мг) ∙ 100 % = 0,2 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,6 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Взяття аліквоти піпеткою 10 мл 0,5 % 

Взяття аліквоти піпеткою 10 мл 0,5 % 

Випробовуваний розчин 

Взяття аліквоти піпеткою 5 мл 0,6% 

Взяття аліквоти піпеткою 10 мл 0,5% 

Взяття аліквоти піпеткою 5 мл 0,6% 

SP = 222222222 6,05,06,05,05,012,06,012,02,0  = 1,38% 

 

Прогнозована повна невизначеність результатів аналізу не має перевищувати 

максимально припустиму невизначеність результатів аналізу, що складає max ΔAs ≤ 

5,00 %.  

Розрахунок ΔAs,% проводили з урахуванням невизначеності пробопідготовки 

та невизначеності кінцевої аналітичної операції (вимірювання):  

As = 22
FAOSP  = 22 70,01,38  = 1,55% 

Таким чином, повна невизначеність результатів 1,55% не перевищує 

критичного значення (5,00 %), тобто методика буде давати коректні результати в 

інших лабораторіях. 

 

3.3 Валідація тесту «Розчинення» таблеток рибоксину 
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Зазвичай тест розчинення проводять у 0,1 М розчині кислоти 

хлористоводневій, у буферному розчині з 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. 

Субстанція рибоксину добре розчиняється у воді [83, 87] Ультрафіолетовий спектр 

поглинання 0,001 % розчину рибоксину у воді в області від 220 нм до 300 нм має 

максимум при довжині хвилі (249+2) нм [90]. Раніше доведено, що зміна рН 

практично не впливає на положення і інтенсивність максимуму [90], тому як 

середовище розчинення обрана вода (рис. 3.5) 

 

 

Рис. 3.5 УФ-спектри поглинання: 1 – 0,001 % водного розчину ФСЗ рибоксину; 2 – 

випробовуваного розчину, отриманого вилученням діючої речовини з таблеток; 3 – 

плацебо 

 

Експериментально доведено, що максимум поглинання випробовуваного 

розчину препарату «Рибоксин» у тому ж розчиннику спостерігається за цієї ж 

довжині хвилі (рис. 3.5). 

Запропоновано визначення кількісного вмісту рибоксину після проведення 

тесту «Розчинення» таблеток проводити методом абсорбційної спектрофотометрії у 

воді за довжині хвилі 249 нм методом стандарту. 

Оскільки методика «Розчинення» відповідно до вимог ДФУ [91] має бути 

валідована, була проведена валідація методики розчинення методом 
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спектрофотометрії для включення до аналітичної документації за основними 

валідаційними характеристиками: специфічність, лінійність, прецизійність 

(збіжність), правильність, діапазон застосування.  

Валідації було піддано наступну методику: 

Середовище розчинення – вода Р,  

об’єм середовища розчинення – 1000 мл, 

швидкість обертання кошика – 150 об/хв, 

час розчинення – 45 хв. 

Для випробування в кошик вміщують 1 таблетку. Через 45 хв відбирають 25 

мл із центру посудини для розчинення, фільтрують через паперовий фільтр «синя 

стрічка», відкидаючи перші 10 мл фільтрату. Випробуваний розчин. 5,0 мл 

одержаного фільтрату поміщають у мірну колбу місткістю 100,0 мл, доводять об’єм 

розчину водою Р до мітки і перемішують. Розчин порівняння. 100 мг ФСЗ 

рибоксину поміщають у мірну колбу місткістю 100,0 мл, додають 60 мл води Р, 

збовтують протягом 10 хв до розчинення, доводять об’єм розчину водою Р до мітки 

і перемішують. 1,0 мл одержаного розчину поміщають у мірну колбу місткістю 

100,0 мл, доводять об’єм розчину водою Р до мітки і перемішують. 

Вимірюють оптичну густину випробовуваного розчину та розчину порівняння 

на спектрофотометрі за довжини хвилі 249 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм, 

використовуючи як компенсаційний розчин воду Р. Вимоги: Ступінь розчинення 

рибоксину, що перейшла у розчин з випробовуваних дозованих одиниць через 45 хв 

на рівні S1 (6 одиниць) має бути не менше Q+5 % для кожної одиниці або ступінь 

розчинення рибоксину, що перейшла у розчин з випробовуваних дозованих одиниць 

через 45 хв на рівні S2 (6 одиниць), середнє значення із 12 одиниць (S1+S2) має 

дорівнювати або бути більше Q і немає бути жодної одиниці зі ступенем розчинення 

менше Q-15 %. Якщо одержані результати не відповідають рівням S1 та S2 

випробування продовжують до рівня S3. На рівні S3 (12 одиниць), середнє значення 

із 24 одиниць (S1+S2+S3) має дорівнювати або бути більше Q і не більше 2 одиниць 

можуть мати ступінь розчинення менше Q-15 %, і немає жодної одиниці зі ступенем 
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розчинення менше Q-25 %. Q – це ступінь розчинення діючої речовини, що 

становить не менше 75 % від номінального вмісту таблетки. 

Специфічність підтверджували відсутністю впливу фонового поглинання, яка 

вноситься допоміжними речовинами (плацебо) і становить 0,03% (рис. 3.5). У табл. 

3.10 представлені дані по вивченню впливу плацебо. 

 

Таблиця 3.10 

Вивчення впливу плацебо 

 

Значення оптичної густини плацебо: 

Аі Середнє δ ехс Висновок 

0,0002 0,0002 0,0000 0,00013 0,03 
δ ехс  ≤ 0,96 %, тобто внесок плацебо не 

значимий 

 

У табл. 3.12 приведені результати аналізу модельних сумішей та їх 

статистична обробка для оцінки прецизійності, правильності та лінійності. З даних 

табл. 3.11 випливає, що для рибоксину методика аналізу характеризується 

достатньою прецизійністю (збіжністю). Знайдене значення відносного довірчого 

інтервалу величини Z (99,58) менше критичного значення для збіжності результатів 

(3,0 %). 

Виконується критерій незначущості систематичної похибки методики 

систематична похибка методики (0,42 %) є статистично і практично незначущою, 

тобто методика аналізу характеризується достатньою правильністю в усьому 

діапазоні концентрацій від 50 до 130 % (табл. 3.12). 

Таким чином, підтверджена лінійність, прецизійність (збіжність) і 

правильність визначення рибоксину методом спектрофотометрії в діапазоні 

використання від 50 до 130 %. 

Розрахунок параметрів лінійної залежності Yi=b·Xi+a (за даними табл. 3.11) 

був проведений методом найменших квадратів. Результати наведені в табл. 3.12 та 

на рис. 3.6. Приведена лінійна залежність оптичної густини від концентрації 



72 

рибоксину в нормалізованих координатах свідчать про виконання вимог до 

параметрів лінійної залежності в усьому діапазоні концентрацій 50–130 %. 

 

Таблиця 3.11 

Результати аналізу модельних сумішей і їх статистична обробка для 

кількісного визначення рибоксину при проведенні тесту «Розчинення» 

 

№ 

модельног

о розчину 

Наважка 

ФСЗ 

рибоксин

у, мг 

mst = 

100,0 мг 

Введено в % 

до 

концентрації 

розчину 

порівняння 

(Хі= Сі/Сst, 

%) 

Середні 

значення 

оптичної 

густини 

(Аі) (Аst = 

0,4578) 

Знайдено в 

% до 

концентрац

ії розчину 

порівняння 

(Yі= Аі/Аst , 

%) 

Знайдено в % 

до введеного 

Zi = 100∙( Yi/ 

Хi) % 

1 50,1 50,10 0,2299 50,22 100,24 

2 60,2 60,20 0,2734 59,72 99,20 

3 69,9 69,90 0,3197 69,83 99,90 

4 80,1 80,10 0,3642 79,55 99,31 

5 90,0 90,00 0,4061 88,71 98,57 

6 99,9 99,90 0,4579 100,02 100,12 

7 110,2 110,20 0,5019 109,63 99,48 

8 119,8 119,80 0,5475 119,59 99,82 

9 130,0 130,00 0,5926 129,45 99,58 

середнє, Z % 99,59 

Відносне стандартне відхилення, RSDz,% 𝑅𝑆𝐷𝑍(%) =

√
∑ (𝑍𝑖−𝑍)2

𝑖

𝑛−1
×

100

𝑍
  

0,3403 

Відносний довірчий інтервал,  

∆𝑍(%) = 𝑡(95, 𝑛 − 1) × 𝑅𝑆𝐷𝑍 = 1,860 × 𝑅𝑆𝐷𝑍, % 
0,633 
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Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % 

(гранична невизначеність)1,6 
1,6 

Систематична похибка 𝛿 = |�̅� − 100| 0,41 

Критерій незначущості систематичної похибки 

 𝛿% =
∆𝑍

√𝑛
=

∆𝑍

3
=

0,063

3
= 0,211(0,41≥0,211) якщо не  

виконується 1), то δ ≤ 0,32×1,6=0,51 % (0,211≤0,51) 

 

Не виконується 

Виконується 

Загальний висновок про точність методики  Коректна 

 

Таблиця 3.12 

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 
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Рис. 3.6 Лінійна залежність оптичної густини від концентрації рибоксину 

 

Вимоги щодо прогнозованої невизначеності пробопідготовки ( Sp) легко 

регулюються правильним вибором розведень та наважок, які використовуються під 

час аналізу. Таким чином, було підібрано раціональну схему пробопідготовки (табл. 

3.13). 

 

Таблиця 3.13 

прогнозованої невизначеності пробопідготовки розчину порывняння та 

готового лыкарського засобу 

 

Операції пробопідготовки Невизначеність 

Розчин порівняння 

Взяття наважки стандарту (0,2 мг / 100 мг) ∙ 100 % = 0,2 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,6 % 

Доведення до об’єму  в мірній колбі на 0,12 % 
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100 мл 

Випробовуваний розчин 

Взяття об’єму 1000 мл (мірна колба) 0,05 % 

Взяття аліквоти піпеткою 5 мл 0,6 % 

Доведення до об'єму 100 мл 0,12 % 

SP = 90,012,06,005,012,06,012,02,0 2222222   

 

Прогнозована повна невизначеність результатів аналізу не має перевищувати 

максимально припустиму невизначеність результатів аналізу, що складає max ΔAs ≤ 

3,00 %.  

Розрахунок ΔAs,% проводили з урахуванням невизначеності пробопідготовки 

та невизначеності кінцевої аналітичної операції (вимірювання):  

∆𝐴𝜎 , % = √0,902 + 0,72 = 1,14% ≤ ∆𝐴𝑠теор= 3,00% 

Таким чином, повна прогнозована невизначеність результатів для тесту 

«Кількісне визначення» рибоксину не більше критичного значення ΔAsтеор = 3,00 %, 

тобто методика буде давати коректні результати в інших лабораторіях. 

За умов перевірки робасності було вивчено стабільність розчинів у часі. Був 

виготовлений випробовуваний розчин «Рибоксин, таблетки, вкриті оболонкою по 

200 мг» і розчин порівняння рибоксину та виміряна оптична густина отриманих 

розчинів в максимумі за довжини хвилі 249 нм безпосередньо відразу після 

приготування розчину, потім через 15, 30, 45 та 60 хвилин. Отримані результати 

наведені в табл. 3.14 і свідчать про те, що розчин стабільний протягом години. 

 

Таблиця 3.14 

Вивчення стабільності аналітичного розчину в часі 

 

 
t, хв 

Середнє 
RSDt, 

% 
t,% 

max 

δ, % 
Висновок 

0 15 30 45 60 

А0 0,4547 0,4539 0,4541 0,4542 0,4539 0,4536 0,31 0,65 0,96 t
  ≤ max δ = 0,96 %, 
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А 0,4587 0,4580 0,4580 0,4581 0,4560 0,4578 0,22 0,46 

тобто розчини стійкі  

протягом не менше 

ніж 1 години. 

 

3.4 Вивчення профілів розчинення таблеток рибоксину 

 

Еквівалентність ефективності та безпеки інноваційного та відтвореного ЛЗ 

забезпечує їх терапевтичну еквівалентність. В даний час за кордоном для ряду 

відтворених ЛЗ оцінку взаємозамінності можливо встановити на підставі 

порівняльних випробувань in vitro, які включають в себе вивчення 

біофармацевтичних властивостей лікарських речовин (ЛР), розгляд складу 

допоміжних речовин, визначення швидкості розчинення і оцінку еквівалентності 

профілів розчинення [99]. 

Метою роботи було вивчення профілів розчинення таблеток рибоксину різних 

виробників для подальшої оцінки їх еквівалентності in vitro. 

Для визначення характеру спектра поглинання були зняті ультрафіолетові 

спектри стандартного зразка рибоксину у всіх буферних середовищах з 

концентрацією діючої речовини 0,001%. На рис. 3.7 представлені спектри 

поглинання в солянокислому, ацетатному і фосфатному буферних розчинах, 

максимуми спостерігаються при довжинах хвиль 249 нм. 
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Рис. 3.7. 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 

 

У результаті проведеного експерименту були отримані профілі вивільнення 

рибоксину з таблеток зразків А (Рибоксин, «Технолог», Умань) і Б (Рибоксин-Бхфз, 

«БХФЗ», Київ) та зразок В (Рибоксин РБ, «Борисовський завод медичних виробів», 

Білорусь) (рис. 3.8 – 3.10). 

 

 

Рис.3.8 Профілі порівняльної кінетики розчинення препаратів рибоксину в 

солянокислому буфері (рН 1,2)  

 

 

Рис.3.9 Профілі порівняльної кінетики розчинення препаратів рибоксину в 

ацетатному буфері (рН 4,5)  
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Рис.3.10 Профілі порівняльної кінетики розчинення препаратів рибоксину у 

фосфатному буфері (рН 6,8) 

 

На підставі отриманих даних встановлено, що для досліджуваних препаратів 

спостерігається еквівалентність профілів розчинення для всіх рекомендованих 

середовищ розчинення (рН 1,2, 4, 5 та 6,8). 

Порівняність отриманих профілів вивільнення оцінюється за допомогою 

рекомендованого модельно-незалежного методу шляхом розрахунку двох 

параметрів: фактора відмінності (f1) і фактора подібності (f2). ВООЗ рекомендує для 

порівняння профілів вивільнення використовувати тільки фактор подібності. Фактор 

відмінності показує різницю між кривими у відсотках, фактор подібності оцінює, 

відповідно, подобу двох кривих у відсотках. Вважається, що відмінність між 

кривими відсутня, якщо фактор відмінності (f1) приймає значення від 0 до 14, а 

фактор подібності (f2) – від 51 до 100 [101]. 

Фактор відмінності у відсотках розраховується за формулою 3.2: 
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 (3.2). 

 

Для визначення фактора подібності у відсотках використовується формула 3.3: 
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 (3.3), 

 

де n – число тимчасових точок; Rt – вивільнення з препарату порівняння в 

точці t; Tt – вивільнення з випробуваного препарату в точці t. 

В усіх трьох середовищах розчинення вивільнення рибоксину склало більше 

85 % через 15 хвилин (табл. 3.15), тобто досліджувані препарати можуть бути 

віднесені до категорії «дуже швидко розчинні» і встановлення їх еквівалентності 

можливо проводити методом in vitro [90]. Встановлено, що профілі розчинення 

(кінетичні криві розчинення) препаратів «Рибоксин», «Рибоксин-Бхфз» і «Рибоксин 

РБ» в кожному з трьох рекомендованих середовищ розчинення подібні. 

 

Таблиця 3.15 

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 

За 15 хвилин вивільняється більше 85% речовин 
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розраховують 

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 

 

Враховуючи еквівалентність таблеток рибоксину, що випускаються 

підприємствами України, валідована методика тесту «Розчинення» буде 

відтворюватися для будь-якої з них. Тому можна говорити про те, що попередні 

дані, отримані в процесі дослідження, можуть бути використані при розробці 

монографії ДФУ. 

 

3.5 Валідація тесту «Супровідні домішки» таблеток рибоксину 

 

У даний час до лікарських субстанцій і препаратів пред'являються три вимоги: 

ефективність, безпечність, якість. Останнім часом при контролі якості лікарських 

засобів приділяють увагу визначенню супровідних домішок [92, 93, 94], які можуть 

мати значний вплив на здоров'я людини внаслідок можливих тератогенних, 
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мутагенних або канцерогенних ефектів. Тому контроль і моніторинг домішок є 

критичним питанням при розробці і виробництві лікарських засобів. Згідно з 

вимогами Китайської фармакопеї [83], фірми виробника [84] та фармакопеї РФ [82] 

для кількісного аналізу рибоксину та визначення супровідних домішок 

використовують метод ВЕРХ. Зміна обладнання та особливості технології 

виготовлення таблеток, потребують вдосконалення існуючої методики або розробки 

нової. 

Об’єктом досліджень є таблетки «Рибоксин» із вмістом 200 мг діючої 

речовини (допоміжні речовини – крохмаль картопляний, цукор-пісок, гіпромелоза, 

кроскармелоза натрію, повідон 25, магнію стеарат). Як стандарт використовували 

стандартний зразок 9-β-D-рибофуранозил гіпоксантин (рибоксин (інозин), серія 1 

від 20.04.2012 (ФСЗ ДФУ); гуанін-9-β-D-рибофуранозид (гуанозин), серія 0В006736 

від 09.08.2010; 6-гідроксипурин (гіпоксантин), серія 0L006460 від 09.07.2010. 

Аналітичні дослідження проводили методом ВЕРХ на хроматографі Agilent 1200 

фірми «Agilent Technologies” (Германия), з використанням ваг лабораторних 

електронних OHAUS AP 250D фірми «Ohaus Corporation» (США) та мірного посуду 

класу А. 

Визначення супровідних домішок рибоксину у таблетках проводили методом 

рідинної хроматографії. Для визначення вмісту домішок у випробовуваному розчині 

використовували, як розчин порівняння розведений розчин домішок рибоксину. 

Оскільки методика визначення супровідних домішок відповідно до вимог ДФУ має 

бути валідована, були досліджені основні 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% [93, 94, 89, 95]. 

Валідації піддавали наступну методику: 
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Випробуваний розчин. Близько 68,7 мг (точна наважка) порошку розтертих 

таблеток поміщають у мірну колбу місткістю на 250,0 мл, прибавляють 150 мл води 

Р, взбовтують протягом 10 – 15 хв., або поміщають в ультразвукову баню на 10 

хвилин, охолоджують, доводять об’єм розчину до мітки тим самим розчинником, 

перемішують, фільтрують через мембранній фільтр з розміром пор 0,45 мкм, 

відкидаючи перші 5 мл фільтрату. 

Розчин порівняння (а). 10,0 мг гуанозин помістити у мірну колбу місткістю 100,0 

мл, розчинити у теплій воді Р, охолодити, довести об’єм розчину до мітки тим 

самим розчинником, перемішати. 

Розчин порівняння (b). 10,0 мг гіпоксантину помістити у мірну колбу місткістю 

100,0 мл, розчинити у теплій воді Р, охолодити, довести об’єм розчину до мітки тим 

самим розчинником, перемішати. 

Розчин порівняння (с). 1,0 мл розчину порівняння (а) та 1,0 мл розчину 

порівняння (b) помістити в мірну колбу місткістю 100,0 мл та довести до мітки 

водою Р та перемішати. 

Розчин порівняння (d). 20,0 мг рибоксину помістити у мірну колбу місткістю 

100,0 мл, розчинити у воді Р, довести об’єм розчину до мітки тим самим 

розчинником, перемішати. 

Розчин порівняння (e). Змішати 1,0 мл розчину порівняння (с) та 1,0 мл розчину 

порівняння(d). 

Хроматографування проводять в описаних нижче умовах: 

 Колонка розміром 125*4 мм заповнена сорбентом ”Lichrospher 60 RP-select 

B”з розміром часток 5 мкм або аналогічна, для якої виконуються вимоги 

тесту «Придатність хроматографічної системи»; 

 Швидкість рухомої фази – 0.2 мл/хв.; 

 Детектування – за довжини хвилі 250 нм; 

 Температура колонки – 35 С. 

 

Хроматорафують по 20 мкл випробуваного розчину, Розчину порівняння (с) та 

Розчину порівняння (е), отримуючи не менше 3 хроматорам. 
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Вміст гіпоксантину – не більше 0,5 %; 

Вміст гуанозин – не більше 0,5 %; 

Перевірка придатності хроматографічної системи: 

Хроматографічна система вважається придатною, якщо виконуються наступні 

умови: 

- коефіцієнт розділення гіпоксантину і рибоксину має бути не менше 4,0; 

- коефіцієнт розділення рибоксину і гуанозину має бути не менше 2,0; 

- ефективність хроматографічної колонки, розрахована за піком рибоксину, має 

бути не менше 2000 теоретичних тарілок. 

Приготування Рухомої фази: 

4,80 г калію дигідрофосфату Р, 0,24 г натрію гептансульфонату Р, поміщають 

в мірну колбу місткістю 1000,0 мл, розчиняють в 700 мл води очищеної, додають 

0,20 г триетиламіну Р та 20,0 мл метанолу Р, перемішують. Доводять рН до 3,5 

потенціометрично (2.2.3) з допомогою фосфорної кислоти Р. Доводять об’єм 

розчину до 1000,0 мл водою очищеною та перемішують. 

Специфічність методики підтверджується відсутністю впливу допоміжних 

речовин, що відображає хроматограма розчину плацебо (рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11Хроматограма розчину плацебо 
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Придатність хроматографічної системи виконується, оскільки піки 

супровідних домішок (гіпоксантину та гуанозину) і пік основної речовини 

(рибоксину) повністю розділяються (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12 Хроматограма визначення придатності хроматографічної системи 

 

Хроматограми ідентифікації піків кожного з компонентів проби представлені 

на рисунках: гіпоксантин – рис. 3.13; гуанозин  рис. 3.14; рибоксин – 3.15; 

хроматограма розчину плацебо – рис. 3.16. 
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Рис. 3.13 Хроматограма ідентифікації піка гіпоксантину 

 

 

Рис. 3.14 Хроматограма ідентифікації піка гуанозину 
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Рис. 3.15 Хроматограма ідентифікації піка рибоксину 

 

 

Рис. 3.16 Хроматограма розчину плацебо 

 

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. Розчин 

порівняння та модельні розчини готувалися за однією методикою, фактичні 
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величини Хі із співвідношення  Х = Sі / Sst · 100% були рівні відношенню фактичних 

наважок субстанції рибоксину, які взяли для приготування модельного розчину і 

розчину порівняння. Робоча концентрація випробовуваного розчину і розчину 

порівняння близько 10 мкг/мл. Встановлена лінійність залежності площі піків 

розчинів гіпоксантину та гуанозину від концентрації в області приблизно від 2,5 

мкг/мл до 12,5 мкг/мл. На рис. 3.17 та 3.18 наведена лінійна залежність площі піка 

від концентрації супровідних домішок гіпоксантину та гуанозину в нормалізованих  

координатах, відповідно. 

 

 

Рис. 3.17 Лінійна залежність площі піка від концентрації гіпоксантину 

 

 

Рис. 3.18 Лінійна залежність площі піка від концентрації гуанозину 
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Методом найменших квадратів проведено розрахунок параметрів лінійної 

залежності Yi = b×Xi + a, для супровідних домішок рибоксину (гіпоксантин, 

гуанозину) (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Метрологічні характеристики лінійної залежності 

 

 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. 3.16, 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. 

Дані табл. 3.17 і 3.18 свідчать, що і для гіпоксантину, і гуанозину методика 

аналізу характеризується достатньою прецизійністю (збіжністю). Знайдене значення 

відносного довірчого інтервалу величини Z менше критичного значення для 

збіжності результатів (5,0%). 

Таблиця 3.17 
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Результати аналізу модельних сумішей і їх статистична обробка для 

визначення гіпоксантину 

 

№ 

модельног

о розчину 

Наважка 

ФСЗ 

гіпоксан

тину, мг 

mst = 

9,9 мг 

Введено в % 

до 

концентрації 

розчину 

порівняння 

(Хі= Сі/Сst, 

%) 

Середні 

значення 

площі (Sі) 

(Sst = 

259,80) 

Знайдено в 

% до 

концентрац

ії розчину 

порівняння 

(Yі= Sі/Sst , 

%) 

Знайдено в % 

до введеного 

Zi = 100∙( Yi/ 

Хi) % 

1 2,5 25,25 66,50 25,60 101,39 

2 2,5 25,25 66,50 25,60 101,39 

3 5,0 50,51 131,50 50,62 100,22 

4 5,0 50,51 132,10 50,85 100,67 

5 7,5 75,76 195,90 75,40 99,52 

6 7,5 75,76 196,50 75,64 99,84 

7 10,0 101,01 260,20 100,15 99,15 

8 12,5 126,26 327,80 126,17 99,93 

9 12,5 126,26 327,20 125,94 99,75 

середнє, Z % 99,59 

Відносне стандартне відхилення, RSDz,% 

𝑅𝑆𝐷𝑍(%) = √
∑ (𝑍𝑖 − �̅�)2

𝑖

𝑛 − 1
×

100

�̅�
  

0,34 

Відносний довірчий інтервал,  

∆𝑍(%) = 𝑡(95, 𝑛 − 1) × 𝑅𝑆𝐷𝑍 = 1,860 × 𝑅𝑆𝐷𝑍, % 
0,79 

Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % 

(гранична невизначеність) 5.0 
5.0 

Систематична похибка 𝛿 = |�̅� − 100| 0,21 

Критерій незначущості систематичної похибки  
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𝛿% =
∆𝑍

√𝑛
=

∆𝑍

3
=

0,7924

3
= 0,26 (0,210,26) якщо не  

виконується 1), то δ ≤ 0,32×5.0=1.6 % (0,26≤1.6) 

Не виконується 

Виконується 

Загальний висновок про точність методики  Коректна 

 

Таблиця 3.18 

Результати аналізу модельних сумішей і їх статистична обробка для 

визначення гуанозину 

 

№ 

модельног

о розчину 

Наважка 

ФСЗ 

гуанозину

, мг 

mst = 

9,9 мг 

Введено в % 

до 

концентрації 

розчину 

порівняння 

(Хі= Сі/Сst, 

%) 

Середні 

значення 

площі (Sі) 

(Sst = 

147,70) 

Знайдено в 

% до 

концентрац

ії розчину 

порівняння 

(Yі= Sі/Sst , 

%) 

Знайдено в % 

до введеного 

Zi = 100∙( Yi/ 

Хi) % 

1 2,5 25,25 37,30 25,25 100,00 

2 2,5 25,25 37,50 25,39 100,55 

3 5,0 50,51 74,70 50,58 100,14 

4 5,0 50,51 74,70 50,58 100,14 

5 7,5 75,76 111,40 75,42 99,55 

6 7,5 75,76 111,40 75,42 99,55 

7 10,0 101,01 147,70 100,00 99,00 

8 12,5 126,26 185,90 125,86 99,68 

9 12,5 126,26 186,20 126,07 99,85 

середнє, Z % 99,83 

Відносне стандартне відхилення, RSDz,% 

𝑅𝑆𝐷𝑍(%) = √
∑ (𝑍𝑖 − �̅�)2

𝑖

𝑛 − 1
×

100

�̅�
  

0,45 
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Відносний довірчий інтервал,  

∆𝑍(%) = 𝑡(95, 𝑛 − 1) × 𝑅𝑆𝐷𝑍 = 1,860 × 𝑅𝑆𝐷𝑍, % 
0,83 

Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % 

(гранична невизначеність) 5.0 
5.0 

Систематична похибка 𝛿 = |�̅� − 100| 0,17 

Критерій незначущості систематичної похибки 

𝛿% =
∆𝑍

√𝑛
=

∆𝑍

3
=

0,8337

3
= 0,28 (0,170,28) якщо не  

виконується 1), то δ ≤ 0,32×5.0=1.6 % (0,28≤1.6) 

 

Не виконується 

Виконується 

Загальний висновок про точність методики  Коректна 

 

Проведені випробування досліджуваних таблеток показали, що на 

хроматограмах випробовуваного розчину препарату «Рибоксин», виявлена одна 

домішка (гуанозин) в кількості близько 0,12% (рис. 3.19). 

 

 

Рис. 3.19 Хроматограма випробуваного розчину 
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Таким чином, встановлено, що кількість супутніх домішок в таблетках 

«Рибоксин» не зростає в порівнянні з субстанцією рибоксину, тобто виявлена 

домішка є технологічною домішкою субстанції. З огляду на це, вважаємо за 

можливе ввести в МКЯ на таблетки нормування домішок – аналогічне АНД фірми-

виробника субстанції: не більше 0,5% гуанозину та не більше 0,5% гіпоксантину. 

Вимоги щодо прогнозованої невизначеності пробопідготовки ( Sp) легко 

регулюються правильним вибором розведень та наважок, які використовуються під 

час аналізу. Таким чином, було підібрано раціональну схему пробопідготовки (табл. 

3.19). 

 

Таблиця 3.19 

Розрахунок невизначеності пробопідготовки розчину порівняння та 

досліджуваного розчину 

 

Операції пробопідготовки Невизначеність 

Розчин порівняння 

Взяття наважки стандарту (0,2 мг / 10 мг) ∙ 100 % = 2,0 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,6 % 

Доведення до об’єму  в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Випробовуваний розчин 

Взяття наважки таблеток (0,2 мг / 68,7 мг) ∙ 100 % = 0,29 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

250 мл 
0,08 % 

SP = 12,208,029,012,06,012,00,2 222222   
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Таким чином, повна прогнозована невизначеність результатів для тесту 

«Супровідні Домішки» рибоксину не більше критичного значення ΔAsтеор = 2,12 %, 

тобто методика буде давати коректні результати в інших лабораторіях. 

Під час валідація аналітичної методики були вивчені стресові розчини 

випробуваного лікарського засобу в умовах лужного, кислотного гідролізу, 

окислення та впливу температури. Розчини витримували під дією стресових умов 2 

години. Приготування розчинів виконували за схемою: до 45 мл розчину препарату 

додавали 5 мл стресового розчину (1 М NaOH, 1 М HCl, 30 % H2O2). 

Температурному впливу  

Хроматограми стресових розчинів у 1 М NaOH представлені на рис. 3.20 – 

3.21. 

 

 

Рис. 3.20 Хроматограма стресового розчину рибоксину у 1 М NaOH 

свіжеприготовленого 
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Рис. 3.21 Хроматограма стресового розчину рибоксину у 1 М NaOH експозиція 2 

години 

 

Отриманні дані дозволяють стверджувати: в умовах лужного гідролізу 

розчини готового лікарського засобу стабільні. 

Хроматограми стресових розчинів у 1 М HCl представлені на рис. 3.22 – 3.23. 

 

 

Рис. 3.22 Хроматограма стресового розчину рибоксину у 1 М HCl 

свіжоприготовленого 
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Рис. 3.23 Хроматограма стресового розчину рибоксину у 1 М HCl експозиція 2 

години 

 

Отриманні дані дозволяють стверджувати: в умовах кислотного гідролізу 

спостерігається незначне утворення ідентифікованої домішки гіпоксантину на рівні 

0,1 %, кількісний вміст якої не зростає при експозиції протягом 2 годин. 

Хроматограми стресових розчинів рибоксину у 30 % H2O2 представлені на рис. 

3.24 – 3.25. 

 

 

Рис. 3.24 Хроматограма стресового розчину рибоксину у 30 % H2O2 

свіжоприготовленого 
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Рис. 3.25 Хроматограма стресового розчину рибоксину у 30 % H2O2 експозиція 2 

години 

 

Отриманні дані дозволяють стверджувати: в умовах обробки розчином 

пероксиду водню відбувається розклад діючої речовини, продукти розкладання 

рибоксину чітко розділяються при даних умовах хроматографування. 

Хроматограми стресових розчинів при впливі температури представлені на 

рис. 3.26 – 3.27. 

 

Рис. 3.26 Хроматограма стресового розчину рибоксину при впливі температури 

свіжоприготовленого 
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Рис. 3.27 Хроматограма стресового розчину рибоксину при впливі температури 

експозиція 2 години 

 

Отриманні дані дозволяють стверджувати: в умовах впливу температури 

розчини готового лікарського засобу стабільні. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Розроблено методику кількісного визначення рибоксину в таблетках з 

використанням методу спектрофотометрії в ультрафіолетовій та видимій 

області для включення до методів контролю якості на готову лікарську форму 

таблетки «Рибоксин». Проведено процедуру валідації методики кількісного 

визначення рибоксину, з використанням критеріїв прийнятності для допусків 

вмісту ± 5,0 %, яка підтверджує специфічність, лінійність, прецизійність 

(збіжність), правильність, діапазон застосування та внутрішньолабораторна 

прецизійність запропонованої методики. 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 = 
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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. 

2. Розроблена методика визначення залишкових кількостей рибоксину на 

поверхні обладнання була вивчена за такими валідаційними 

характеристиками: специфічність, лінійність, точність, визначена повна 

невизначеність методики. Лінійність спостерігається в інтервалі концентрацій 

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

3. Розроблено методику визначення тесту «Розчинення» таблеток рибоксин з 

використанням методу спектрофотометрії в ультрафіолетовій та видимій 

області для включення до методів контролю якості на готову лікарську форму. 

Проведено процедуру валідації методики визначення «Розчинення» таблеток 

рибоксин з використанням критеріїв прийнятності для Q (75 %), тобто 50–130 

%, яка підтверджує специфічність, лінійність, прецизійність (збіжність), 

правильність, діапазон застосування досліджуваної методики. Розроблена 

методика може бути запропонована до включення до монографії ДФУ. 

4. За результатами вивчення порівняльної кінетики розчинення встановлена 

еквівалентність профілів розчинення досліджуваних препаратів з рибоксином 

– «Рибоксин», «Рибоксин-Бхфз» та «Рибоксин РБ» при рН 1,2, 4,5 і 6,8 без 

розрахунку фактора подібності (вивільнення рибоксину склало більше 85 % 

через 15 хвилин в трьох середовищах). Встановлено, що рекомендації 

використання процедури «біовейвер» для досліджуваних препаратів з 

рибоксином доводять їх еквівалентність. 

5. Розроблено методику визначення супровідних домішок (гіпоксантин, 

гуанозин) рибоксину в 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 
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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. 

6. Отримані результати можуть бути використані при введенні монографій на 

дану ЛФ до складу ДФУ. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

1. Росада, М. В. Розробка та валідація методики кількісного визначення таблеток 

з рибоксином / М. В. Росада, Н. Ю. Бевз, В. А. Георгіянц // Управління, 

економіка та забезпечення якості в фармації. - 2015. - № 5. - С. 21-26. 

2. Росада М. В. Розробка та валідація тесту "розчинення" для таблеток рибоксин 

/ М. В. Росада, Н. Ю. Бевз, В. А. Георгіянц // Scientific Journal «ScienceRise». - 

2016. - № 3(4). - С. 4-9. 

3. Rosada, M. V. Development and validation of the method for determination of 

related impurities in riboxin tablets / M. V. Rosada, N. Yu. Bevz, V. A. Georgiyants 

// Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2015. - Т. 13, вип. 4. - С. 62-67. 

4. Росада, М. В. Валідація методики визначення залишкових кількостей 

рибоксину на поверхні обладнання / М. В. Росада, Н. Ю. Бевз, В. А. Георгіянц 

// Фармацевтичний часопис. - 2016. - № 2. – С. 35-38. 

5. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) / M. V. Rosada, 

N. Yu. Bevz, N. V. Garna, V. A. Georgiyants // Der Pharma Chemica. – 2016. – 

Vol. 8, № 1. – P. 412-416. 

6. Росада, М. В. Розробка і валідація методики визначення супутніх домішок 

рибоксину в таблетках / М. В. Росада, Н. Ю. Бевз, В. А. Георгіянц // 

Аналітична хімія у фармації : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конф., м. Харків, 17 берез. 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 77–79 

(Особистий внесок – брав участь в плануванні та проведенні експерименту, 

узагальненні результатів та підготовці статті). 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТАБЛЕТОК КОМБІНАЦІЙ З 

РИБОКСИНОМ 

 

За проведеним аналізом ринку у першому розділі було встановлено, що на 

українському ринку присутні наступні лікарські засоби комбінацій з рибоксином: 

 КОРАРГІН таблетки, вкриті оболонкою № 50 (10х5), № 900 (10х90) у 

блістерах 

 ЦИТОФЛАВІН таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 10 

таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону 

 ЦИТОФЛАВІН концентрат для розчину для інфузій по 10 мл в ампулі, 

по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, 1 або 2 контурні чарункові упаковки у 

пачці картонній 

У якості досліджуваного лікарського засобу було обрано «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. 

 

4.1 Валідація тесту «кількісне визначення рибоксину» у препараті «Кораргін, 

таблетки вкриті оболонкою» 

 

Методику кількісного визначення рибоксину було апробовано та валідовано 

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

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 довжини хвилі 

(рис. 4.1).  
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Рис. 4.1 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 

 

Тому кількісний вміст рибоксину у таблетках рекомендовано визначати з 

використанням як розчинника води з подальшим спектрофотометрируванням при 

довжині хвилі 249 нм. 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. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2 УФ-спектри: 1 – випробовуваного розчину, 2 – розчину порівняння і 3 – 

розчину плацебо 
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Оскільки методика кількісного визначення відповідно до вимог ДФУ [86, 87, 

88] має бути валідована, була проведена валідація методики визначення рибоксину 

методом спектрофотометрії для включення до аналітичної документації за 

основними валідаційними характеристиками: специфічність, лінійність, 

прецизійність (збіжність), правильність, діапазон застосування, 

внутрішньолабораторна прецизійність. 

Валідації було піддано наступну методику: 

Випробовуваний розчин. 1880,0 мг порошку розтертих таблеток, попередньо 

звільнених від оболонки, поміщають у мірну колбу місткістю 250,0 мл, додають 200 

мл води Р, збовтують протягом 15 хв, доводять об’єм розчину водою Р до мітки, 

перемішують і фільтрують через паперовий фільтр «синя стрічка», відкидаючи 

перші 50 мл фільтрату. 1,0 мл одержаного фільтрату поміщають у мірну колбу 

місткістю 250,0 мл, доводять об’єм розчину водою Р до мітки і перемішують. 

Розчин порівняння. 100 мг ФСЗ рибоксину поміщають у мірну колбу місткістю 100,0 

мл, додають 60 мл води Р, збовтують протягом 10 хв до розчинення, доводять об’єм 

розчину водою Р до мітки і перемішують. 1,0 мл одержаного розчину поміщають у 

мірну колбу місткістю 100,0 мл, доводять об’єм розчину водою Р до мітки і 

перемішують. 

Вимірюють оптичну густину випробовуваного розчину та розчину порівняння на 

спектрофотометрі за довжини хвилі 249 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм, 

використовуючи як компенсаційний розчин воду Р. 

Допуски вмісту (В) рибоксину в готовій лікарській формі під час зберігання 

складають ± 5,0 %, тому при проведенні валідації критеріями оцінки цієї методики 

були параметри для В = 5,0 %, тобто максимальна невизначеність аналізу (ΔAs) має 

бути не більше 1,6 % [88, 87, 89]. 

Специфічність методики підтверджується відсутністю впливу фонового 

поглинання і незначною відносною систематичною похибкою (δnoise (%), яка 

вноситься L-аргініном та допоміжними речовинами і можливими продуктами 

розкладання та становить 0,09% (рис. 4.2). 
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Лінійність, збіжність, правильність і діапазон застосування методики 

визначали на модельних сумішах з відомим вмістом діючої речовини в межах від 80 

до 120 % відносно номінального значення. Розчин порівняння та модельні розчини 

готувалися по одній і тій самій схемі, фактичні величини Хі із співвідношення  Х = 

Сі / Сst · 100% були рівні відношенню фактичних наважок субстанції рибоксину, які 

взяли для приготування даного модельного розчину і розчину порівняння. Робоча 

концентрація випробовуваного розчину і розчину порівняння близько 10 мкг/мл. 

Встановлена лінійність залежності оптичної густини розчинів рибоксину від 

концентрації в області приблизно від 8 мкг/мл до 12 мкг/мл (±20%). На рис. 4.3 

наведена лінійна залежність оптичної густини від концентрації рибоксину в 

нормалізованих координатах 

 

 

Рис. 4.3 Лінійна залежність оптичної густини від концентрації рибоксину в 

нормалізованих координатах 

 

Методом найменших квадратів (за даними табл. 4.2) проведено розрахунок 

параметрів лінійної залежності Yi = b×Xi + a для рибоксину (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

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 

 

Як видно з табл. 4.1, виконуються всі вимоги до параметрів лінійної 

залежності, тобто лінійність методики визначення рибоксину підтверджується у 

всьому діапазоні концентрацій (80-120 %). Високе значення коефіцієнту кореляції 

для рибоксину r = 0,9991, також задовольняє вимогам критерію прийнятності (r = 

0,9981) і підтверджує лінійність залежності між «введеною» і «знайденою» 

кількістю досліджуваної речовини (табл. 4.2). 

Для рибоксину спектрофотометрична методика аналізу характеризується 

достатньою прецизійністю (збіжністю), так як знайдене значення відносного 

довірчого інтервалу величини Z (1,191) менше критичного значення для збіжності 

результатів (1,6 %) (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Результати аналізу модельних сумішей і їх статистична обробка для 

кількісного визначення рибоксину 
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№ 

модельног

о розчину 

Наважка 

ФСЗ 

рибоксин

у, мг 

mst = 

99,9 мг 

Введено в % 

до 

концентрації 

розчину 

порівняння 

(Хі= Сі/Сst, 

%) 

Середні 

значення 

оптичної 

густини 

(Аі) (Аst = 

0,4545) 

Знайдено в 

% до 

концентрац

ії розчину 

порівняння 

(Yі= Аі/Аst , 

%) 

Знайдено в % 

до введеного 

Zi = 100∙( Yi/ 

Хi) % 

1 80,0 80,08 0,3611 79,45 99,21 

2 84,9 84,98 0,3887 85,52 100,64 

3 90,1 90,19 0,4093 90,06 99,86 

4 95,2 95,30 0,4303 96,66 101,43 

5 100,3 100,40 0,4599 101,19 100,79 

6 105,6 105,71 0,4825 106,16 100,43 

7 110,2 110,31 0,5005 110,12 99,83 

8 114,8 114,91 0,5248 115,47 100,49 

9 120,2 120,32 0,5489 120,77 100,37 

середнє, Z % 100,34 

Відносне стандартне відхилення, RSDz,% 𝑅𝑆𝐷𝑍(%) =

√
∑ (𝑍𝑖−𝑍)2

𝑖

𝑛−1
×

100

𝑍
  

0,6403 

Відносний довірчий інтервал,  

∆𝑍(%) = 𝑡(95, 𝑛 − 1) × 𝑅𝑆𝐷𝑍 = 1,860 × 𝑅𝑆𝐷𝑍, % 
1,191 

Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % 

(гранична невизначеність)1,6 
1,6 

Систематична похибка 𝛿 = |�̅� − 100| 0,34 

Критерій незначущості систематичної похибки 

 𝛿% =
∆𝑍

√𝑛
=

∆𝑍

3
=

1,191

3
= 0,397(0,34≥0,397) якщо не  

виконується 1), то δ ≤ 0,32×1,6=0,51 % (0,397≤0,51) 

 

Виконується 

Виконується 

Загальний висновок про точність методики  Коректна 
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Виконується критерій незначущості систематичної похибки методики – 

систематична похибка методики (0,34) є практично незначущою, тобто методика 

аналізу характеризується достатньою правильністю в усьому діапазоні концентрацій 

від 80 до 120 % (табл. 4.2). 

Дослідження внутрішньолабораторної прецизійності проводили на 5 пробах 

однієї серії препарату, різними аналітиками, в різні дні (3 дні), з використанням 

різного мірного посуду, шляхом оцінки значення відносного довірчого інтервалу, 

яке має бути менше максимально припустимої невизначеності результатів аналізу: ∆

Z  ≤ 1,6 (при В = 5 %). 

Внутрішньолабораторна прецизійність результатів аналізу підтверджена тим, 

що величина відносного довірчого інтервалу для п’яти паралельних визначень 

однієї серії препарату (∆ Z  = 0,37 %) задовольняє критерію прийнятності (≤ 1,6 %) 

(табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Результати перевірки внутрішньолабораторної прецизійності 

 

№ розчину 
Величина Zi, % 

1 дослід 2 дослід 3 дослід 

1 100,57 101,21 100,69 

2 99,68 100,36 100,51 

3 100,55 100,54 101,03 

4 100,33 101,63 100,66 

5 99,87 100,36 100,48 

Середнє Z (%), �̅�(%) =
1

5
∑ 𝑍𝑖 100,20 100,82 100,767 

Об’єднане середнє 100,56 

Відносне стандартне відхилення, RSDZ (%),  0,48 
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𝑅𝑆𝐷𝑍(%) = √
∑ (𝑍𝑖 − �̅�)2

𝑖

15
×

100

�̅�
 

Відносний довірчий інтервал, ∆𝑍= 𝑡(95%, 14) ×
𝑅𝑆𝐷𝑍

√5
 1,76 ×048/ 5  

=0,37≤1,6 

Критичне значення збіжності результатів ΔAs, % 1,6 

 

Вимоги щодо прогнозованої невизначеності пробопідготовки ( Sp) легко 

регулюються правильним вибором розведень та наважок, які використовуються під 

час аналізу. Таким чином, було підібрано раціональну схему пробопідготовки (табл. 

4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Розрахунок невизначеності пробопідготовки розчину порівняння та 

досліджуваного розчину 

 

Операції пробопідготовки Невизначеність 

Розчин порівняння 

Взяття наважки стандарту (0,2 мг / 100 мг) ∙ 100 % = 0,2 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,6 % 

Доведення до об’єму  в мірній колбі на 

100 мл 
0,12 % 

Випробовуваний розчин 

Взяття наважки таблеток (0,2 мг / 1880 мг) ∙ 100 % = 0,001 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

250 мл 
0,08 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,6 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 0,08 % 
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250 мл 

SP = 90,008,06,008,0001,012,06,012,02,0 22222222   

 

Прогнозована повна невизначеність результатів аналізу не має перевищувати 

максимально припустиму невизначеність результатів аналізу для допусків вмісту ± 

5,0 % складає max ΔAs ≤ 1,6 %.  

Розрахунок ΔAs,% проводили з урахуванням невизначеності пробопідготовки 

та невизначеності кінцевої аналітичної операції (вимірювання):  

∆𝐴𝜎 , % = √0,902 + 0,72 = 1,14% ≤ ∆𝐴𝑠теор= 1,6% 

Таким чином, повна прогнозована невизначеність результатів для тесту 

«Кількісне визначення» рибоксину не більше критичного значення ΔAsтеор = 1,6 %, 

тобто методика буде давати коректні результати в інших лабораторіях. 

 

Специфічність (вплив плацебо). При вивченні специфічності ми проводили 

визначення оптичної густини розчину плацебо три рази з вийманням кювети і 

паралельно вимірювали оптичну густину розчину порівняння (рис. 4.1). 

Розраховували внесок плацебо і встановили, що він не значимо впливає на сумарне 

поглинання препарату (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 

Внесок плацебо у сумарне поглинання препарату 

 

Значення оптичної густини плацебо: 

Аі Середнє δ ехс Висновок 

0,0004 0,0003 0,0005 0,0004 0,09 
δ ехс  ≤ 0,51 %, тобто внесок 

плацебо не значимий 

 

За умов перевірки робасності було вивчено стабільність розчинів у часі. Був 

виготовлений випробовуваний розчин «Кораргін, таблетки вкриті оболонкою» і 



109 

розчин порівняння рибоксину та виміряна оптична густина отриманих розчинів в 

максимумі за довжини хвилі 249 нм безпосередньо відразу після приготування 

розчину, потім через 15, 30, 45 та 60 хвилин. Отримані результати наведені в табл. 

4.6 і свідчать про те, що розчин стабільний протягом години. 

Таблиця 4.6 

Вивчення стабільності аналітичного розчину в часі 

 

 
t, мин Середн

є 
RSDt, 
% t,% 

max δ, 

% 
Висновок 

0 15 30 45 60 

А0 0,4525 0,4528 0,4533 0,4523 0,4521 0,4526 0,10 0,22 

0,51 

t
  ≤ max δ = 0,51 %, 

тобто розчини стійкі 

протягом не менше 

ніж 1 години. 
А 0,4542 0,4526 0,4528 0,4524 0,4525 0,4529 0,16 0,35 

 

4.2 Валідація тесту «кількісне визначення L-аргініну» у препараті «Кораргін, 

таблетки вкриті оболонкою» 

 

Методику кількісного визначення L-аргініну було апробовано та валідовано на 

модельній суміші. Аналітичні дослідження проводили методом ВЕРХ на 

хроматографі Agilent 1200 фірми «Agilent Technologies” (Германия), з 

використанням ваг лабораторних електронних OHAUS AP 250D фірми «Ohaus 

Corporation» (США) та мірного посуду класу А. 

Кількісне визначення L-аргініну у таблетках проводили методом рідинної 

хроматографії. Для кількісного визначення вмісту L-аргініну у випробовуваному 

розчині використовували, як розчин порівняння розведений розчин стандартного 

зразку L-аргініну. Оскільки методика кількісного визначення відповідно до вимог 

ДФУ має бути валідована, були досліджені основні валідаційні характеристики: 

специфічність, лінійність, прецизійність (збіжність) правильність та діапазон 

застосування. 

Допуски вмісту (В) L-аргініну в готовій лікарській формі на момент випуску 

складають ± 7,5 %, тому при проведенні валідації критеріями оцінки цієї методики 
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були параметри для В = 7,5 %, тобто максимальна невизначеність аналізу (ΔAs) має 

бути не більше 2,4 % [88, 87, 89]. 

Валідації піддавали наступну методику: 

Випробуваний розчин. 20 таблеток поміщають у мірну колбу місткістю 1000,0 

мл, додають 250,0 мл 0.1 М розчину кислоти хлористоводневої Р, витримують на 

ультразвуковій бані до повного розпаду таблеток, інтенсивно струшують протягом 5 

хв, доводять об’єм розчину водою Р до позначки, перемішують та фільтрують через 

мембранний фільтр з розміром пор не більше 0,5 мкм, відкидаючи перші 10 мл 

фільтрату. 1,0 мл отриманого фільтрату поміщають у мірну колбу місткістю 50,0 мл, 

додають 10,0 мл розчину 0.01 М натрію тетраборату, 0,4 мл розчину 

динітрофторбензолу, перемішують та витримують на водяній бані при температурі 

від 80 С до 85 С протягом 45 хв. Розчин охолоджують до кімнатної температури, 

доводять об’єм розчину рухомою фазою до позначки і перемішують. 

Розчин порівняння. Точну наважку 130,0 мг СЗ аргініну гідрохлориду (ФСЗ 

ДФУ) поміщають у мірну колбу місткістю 50,0 мл, розчиняють у 30,0 мл додають 

0.1 М розчину кислоти хлористоводневої Р, доводять об’єм розчину водою Р до 

позначки і перемішують. 1,0 мл отриманого розчину поміщають у мірну колбу 

місткістю 50,0 мл, додають 10 мл розчину 0.01 М натрію тетраборату, 0,4 мл 

розчину динітрофторбензолу, перемішують та витримують на водяній бані при 

температурі від 80 С до 85 С протягом 45 хв. Розчин охолоджують до кімнатної 

температури, доводять об’єм розчину рухомою фазою до позначки і перемішують. 

Хроматографування проводять в описаних нижче умовах: 

 Колонка розміром 150*4.6 мм заповнена сорбентом ”Hypersil ODS”з 

розміром часток 5 мкм або аналогічна, для якої виконуються вимоги тесту 

«Придатність хроматографічної системи»; 

 Швидкість рухомої фази – 1.0 мл/хв.; 

 Детектування – за довжини хвилі 360 нм; 

 Температура колонки – 40 С. 
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По 10 мкл випробуваного розчину та розчину порівняння хроматографують на 

рідинному хроматографі зі спектрофотометричним детекром, отримуючи не менше 

3-х хроматограм для кожного з розчинів. 

На хроматограмі випробуваного розчину та розчину порівняння присутні два 

основні піки з відносними часами утримування: реагент (динітрофторбензол) – 1,00, 

динітробензольне похідне аргініну – близько 2,07. 

Вміст L-аргініну в одній таблетці, у міліграмах, обчислюють за формулою 

(4.2). 

1005050201

827.01501000

0

0






S

PmS
X  (4.2) 

Де: 

S – середнє значення площин піків динітробензольного похідного аргініну, 

обчислене з хроматограм випробуваного розчину; 

S0 – середнє значення площин піків динітробензольного похідного аргініну, 

обчислене з хроматограм розчину порівняння; 

m0 – маса наважки СЗ аргініну гідрохлориду, у міліграмах; 

0,827 – коефіцієнт перерахунку аргініну гідрохлориду на аргінін; 

Р – вміст аргініну гідрохлориду у СЗ аргініну гідрохлориду, у відсотках; 

20 – кількість таблеток, що використовується для приготування 

випробуваного розчину. 

Перевірка придатності хроматографічної системи: 

Хроматографічна система вважається придатною, якщо виконуються наступні 

умови: 

– Коефіцієнт розділення піків реагенту та динітробензольного похідного 

аргініну має бути не менше 2.0; 

– ефективність хроматографічної колонки, розрахованої за піком та 

динітробензольного похідного аргініну має бути не менше 2000 теоретичних 

тарілок; 
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– відносне стандартне відхилення, розраховане з площ піків 

динітробензольного похідного аргініну з хроматограм розчину порівняння має бути 

не більше 1,0%; 

– Коефіцієнт симетрії піку, розрахований з площ піків динітробензольного 

похідного аргініну з хроматограм розчину порівняння має бути не більше 1,7. 

Приготування Рухомої фази: 

0,01 М розчин амонію ацетату з рН 6,0 – ацетонітрил Р у співвідношенні 

85:15, дегазована будь-яким способом. 

Приготвання 0,01 М розчину амонію ацетату з рН 6,0. 0,80 г амонію ацетату Р 

поміщають у мірну колбу місткістю 1000 мл, розчиняють у 200 мл води Р, доводять 

об’єм розчину водою Р до позначки та перемішують. Доводять рН до 6,0 

потенціометрично (2.2.3) за допомогою кислоти оцтової безводної Р. 

 

Специфічність методики підтверджується відсутністю впливу допоміжних 

речовин, що відображають хроматограми: 

 хроматограма розчину плацебо (рис.4.4); 

 хроматограма розчину динітрофторбензолу (рис.4.5); 

 хроматограма розчину порівняння (рис.4.6); 

 хроматограма випробуваного розчину (рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.4 Хроматограма розчину плацебо 
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Рис. 4.5 Хроматограма розчину динітрофторбензолу 

 

 

Рис. 4.6 Хроматограма розчину порівняння 
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Рис. 4.7 Хроматограма випробуваного розчину 

 

Придатність хроматографічної системи виконується, оскільки піки реагенту та 

динітробензольного похідного аргініну повністю розділяються (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8 Хроматограма визначення придатності хроматографічної системи 

 

Лінійність, збіжність, правильність і діапазон застосування методики 

визначали на модельних сумішах з відомим вмістом L-аргініну в межах від 80% до 

120% відносно максимально допустимого значення. Розчин порівняння та модельні 

розчини готувалися за однією методикою, фактичні величини Хі із співвідношення  

Х = Sі / Sst · 100% були рівні відношенню фактичних наважок СЗ аргініну 

гідрохлориду, які взяли для приготування модельного розчину і розчину порівняння. 
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Робоча концентрація випробовуваного розчину і розчину порівняння близько 40 

мкг/мл. Встановлена лінійність залежності площі піків розчинів від концентрації в 

області приблизно від 32,0 мкг/мл до 48,0 мкг/мл. На рис. 4.9 та наведена лінійна 

залежність площі піка від концентрації динітробензольного похідного аргініну в 

нормалізованих координатах. 

 

 

Рис. 4.9 Лінійна залежність площі піка від концентрації аргініна 

 

Методом найменших квадратів проведено розрахунок параметрів лінійної 

залежності Yi = b×Xi + a, для аргініну (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 

Метрологічні характеристики лінійної залежності для аргініну 

 

Величина Значення 
Критерій (для допусків 95 – 

105 %), g=9) 
Висновок 

b 1,0112 - - 

Sb 0,0112 - - 

79,49 

85,39 

91,11 
95,64 

100,36 
104,98 

110,48 

116,42 
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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 

 

Як видно з табл. 4.9, 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. 4.10). 

Для аргініну методика аналізу характеризується достатньою прецизійністю 

(збіжністю), так як знайдене значення відносного довірчого інтервалу величини Z 

(0,7296) менше критичного значення для збіжності результатів (2,4 %) (табл. 4.10). 

 

Таблиця 4.10 

Результати аналізу модельних сумішей і їх статистична обробка для 

кількісного визначення аргініну 

 

№ 

модельног

о розчину 

Наважка 

ФСЗ 

аргініну 

гідрохлор

ду, мг 

mst = 

130,3 мг 

Введено в % 

до 

концентрації 

розчину 

порівняння 

(Хі= Сі/Сst, 

%) 

Середні 

значення 

площі піку 

(Sі) (Sst = 

2657,66) 

Знайдено в 

% до 

концентрац

ії розчину 

порівняння 

(Yі= Sі/Sst , 

%) 

Знайдено в % 

до введеного 

Zi = 100∙( Yi/ 

Хi) % 

1 103,3 79,28 2112,60 79,49 100,26 
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2 110,5 84,80 2269,26 85,39 100,70 

3 117,7 90,33 2441,47 91,11 100,86 

4 123,4 94,70 2541,88 95,64 100,99 

5 130,1 99,85 2667,17 100,36 100,51 

6 136,5 104,76 2789,92 104,98 100,21 

7 143,3 109,98 2936,10 110,48 100,45 

8 149,5 114,74 3094,00 116,42 101,46 

9 156,8 120,34 3215,80 121,00 100,55 

середнє, Z % 100,67 

Відносне стандартне відхилення, RSDz,% 𝑅𝑆𝐷𝑍(%) =

√
∑ (𝑍𝑖−𝑍)2

𝑖

𝑛−1
×

100

𝑍
  

0,3924 

Відносний довірчий інтервал,  

∆𝑍(%) = 𝑡(95, 𝑛 − 1) × 𝑅𝑆𝐷𝑍 = 1,860 × 𝑅𝑆𝐷𝑍, % 
0,7296 

Критичне значення для збіжності результатів ΔAs, % 

(гранична невизначеність)2,4 
2,4 

Систематична похибка 𝛿 = |�̅� − 100| 0,67 

Критерій незначущості систематичної похибки 

 𝛿% =
∆𝑍

√𝑛
=

∆𝑍

3
=

0,7296

3
= 0,243 (0,243≥0,67)якщо не  

виконується 1), то δ ≤ ∆𝑍  (0,67≤0,7296) 

 

Не виконується 

Виконується 

Загальний висновок про точність методики  Коректна 

 

Виконується критерій незначущості систематичної похибки методики – 

систематична похибка методики (0,67) є практично незначущою, тобто методика 

аналізу характеризується достатньою правильністю в усьому діапазоні концентрацій 

від 80 до 120 % (табл. 4.10). 

Дослідження внутрішньолабораторної прецизійності проводили на 5 пробах 

однієї серії препарату, різними аналітиками, в різні дні (3 дні), з використанням 

різного мірного посуду, шляхом оцінки значення відносного довірчого інтервалу, 
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яке має бути менше максимально припустимої невизначеності результатів аналізу: ∆

Z  ≤ 2,4 (при В = 7,5 %). 

Внутрішньолабораторна прецизійність результатів аналізу підтверджена тим, 

що величина відносного довірчого інтервалу для п’яти паралельних визначень 

однієї серії препарату (∆ Z  = 0,20 %) задовольняє критерію прийнятності (≤ 2,4 %) 

(табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.11 

Результати перевірки внутрішньолабораторної прецизійності 

 

№ розчину 
Величина Zi, % 

1 дослід 2 дослід 3 дослід 

1 101.21 100.47 100.83 

2 100.58 100.61 100.56 

3 100.67 100.32 100.27 

4 100.94 100.69 100.58 

5 100.33 100.92 100.62 

Середнє Z (%), �̅�(%) =
1

5
∑ 𝑍𝑖 100.75 100.60 100.57 

Об’єднане середнє 100,64 

Відносне стандартне відхилення, RSDZ (%),  

𝑅𝑆𝐷𝑍(%) = √
∑ (𝑍𝑖 − �̅�)2

𝑖

15
×

100

�̅�
 

0,25 

Відносний довірчий інтервал, ∆𝑍= 𝑡(95%, 14) ×
𝑅𝑆𝐷𝑍

√5
 1,76 ×0,25/ 5  

=0,20≤2,4 

Критичне значення збіжності результатів ΔAs, % 2,4 

 

Вимоги щодо прогнозованої невизначеності пробопідготовки ( Sp) легко 

регулюються правильним вибором розведень та наважок, які використовуються під 
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час аналізу. Таким чином, було підібрано раціональну схему пробопідготовки (табл. 

4.12). 

 

Таблиця 4.12 

Розрахунок невизначеності пробопідготовки розчину порівняння та 

досліджуваного розчину 

 

Операції пробопідготовки Невизначеність 

Розчин порівняння 

Взяття наважки стандарту (0,2 мг / 130 мг) ∙ 100 % = 0,15 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

50 мл 
0,17 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,61 % 

Доведення до об’єму  в мірній колбі на 

50 мл 
0,17 % 

Випробовуваний розчин 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

1000 мл 
0,05 % 

Взяття аліквоти піпеткою 1 мл 0,61 % 

Доведення до об’єму в мірній колбі на 

50 мл 
0,17 % 

SP = 43,017,061,005,017,061,017,015,0 2222222  % 

 

Прогнозована повна невизначеність результатів аналізу не має перевищувати 

максимально припустиму невизначеність результатів аналізу для допусків вмісту ± 

7,5 % складає max ΔAs ≤ 2,4 %.  

Розрахунок ΔAs,% проводили з урахуванням невизначеності пробопідготовки 

та невизначеності кінцевої аналітичної операції (вимірювання):  

∆𝐴𝜎 , % = √0,432 + 0,72 = 0,82% ≤ ∆𝐴𝑠теор= 2,4% 
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Таким чином, повна прогнозована невизначеність результатів для тесту 

«Кількісне визначення: L-аргініну» не більше критичного значення ΔAsтеор = 2,4 %, 

тобто методика буде давати коректні результати в інших лабораторіях. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Розроблено методику кількісного визначення рибоксину в таблетках 

«Кораргін» з використанням методу спектрофотометрії в ультрафіолетовій та 

видимій області. Проведено процедуру валідації методики кількісного 

визначення рибоксину, з використанням критеріїв прийнятності для допусків 

вмісту ± 5,0 %, яка підтверджує специфічність, лінійність, прецизійність 

(збіжність), правильність, діапазон застосування та внутрішньолабораторну 

прецизійність запропонованої методики. 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. 

2. Розроблено методику кількісного визначення L-аргініну в таблетках 

«Кораргін» з використанням методу ВЕРХ. Проведено процедуру валідації 

методики кількісного визначення L-аргініну, з використанням критеріїв 

прийнятності для допусків вмісту ± 7,5 %, яка підтверджує специфічність, 

лінійність, прецизійність (збіжність), правильність, діапазон застосування та 

внутрішньолабораторну прецизійність запропонованої методики. 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 
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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. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

1. Розробка та валідації методики кількісного визначення рибоксину у 

комбінованих таблетках кораргін / М. В. Росада, Н. Ю. Бевз, В. А. Георгіянц, 

Н. В. Гарна // Фармація ХХI століття: тенденції та перспективи : матеріали 

VIII Нац. з'їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 верес. 2016 р. - Х., 2016. 

- Т. 1. - С. 208 (Особистий внесок – брав участь в плануванні та проведенні 

експерименту, узагальненні результатів). 

2. Росада, М. В.  Використання методу високоефективної рідинної хроматографії 

для кількісної оцінки L-аргініну у комбінованих таблетках / М.В. Росада, Н.Ю. 

Бевз, В.А. Георгіянц // Фармаком. 2018. №2. С. 36-45. 
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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, визначена повна невизначеність методики. Лінійність 
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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 = 
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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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