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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Серцево-судинні 

захворювання – ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія – займають 

одне з чільних місць серед причин інвалідності та смертності населення у всіх 

економічно розвинутих країнах, у тому числі і в Україні. Зниження 

артеріального тиску дозволяє суттєво зменшити частоту виникнення 

ускладнень. Певні групи лікарських засобів мають переваги, і тому, 

за рекомендаціями експертів, вони становлять основу антигіпертензивної 

терапії і є препаратами першої лінії. Згідно Наказу Міністерства охорони 

здоров’я від 24.05.2012 р. № 384 серед препаратів першої лінії є блокатори 

кальцієвих каналів, які є неоднорідною за хімічною структурою групою 

лікарських засобів, що виявляють  антигіпертензивну та антиангінальну дію. У 

зв’язку з істотним збільшенням асортименту кардіопрепаратів на 

фармацевтичному ринку, зокрема блокаторів кальцієвих каналів, що 

обумовлено зростанням частки захворювань серцево-судинної системи, 

більшість наукових досліджень у галузі фармацевтичної хімії базується на 

розробці сучасних методик аналізу лікарських речовин цієї групи. Не менш 

важливим є пошук нових шляхів використання вже відомих способів 

кількісного визначення діючих речовин у фармацевтичних препаратах – 

блокаторах кальцієвих каналів. 

Таким чином, розробка нових і вдосконалення існуючих методик 

кількісного визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів, є 

актуальною проблемою. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і є 

фрагментом комплексних наукових робіт «Синтез та перетворення нових 

фізіологічно-активних речовин – похідних неконденсованих і конденсованих 

сульфур- та нітрогенвмісних гетероциклічних систем, з використанням методів 

in silico моделювання, вивчення фізико-хімічних властивостей та проведення 

фармакологічного скринінгу одержаних сполук, дослідження різних видів 

дикорослих та культивованих рослин західного регіону України з метою 

одержання нових лікарських засобів, розробка технології лікарських засобів 

нових складів та опрацювання сучасних методик фармацевтичного та 

токсикологічного аналізу» (№ державної реєстрації 0116U004500, шифр теми 

ІH.10.06.0001.16).  

Мета і завдання дослідження.  Метою роботи була розробка чутливих, 

простих у виконанні, економічних спектрофотометричних методик кількісного 

визначення лікарських речовин, блокаторів кальцієвих каналів, на основі їх 

реакцій з кольорореагентами та валідація запропонованих методик.  

Для реалізації поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання:  

− проаналізувати та узагальнити літературні та патентні джерела щодо 

існуючих методик кількісного визначення лікарських засобів, блокаторів 

кальцієвих каналів, а також використання похідних 1,2-нафтохінону та 
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сульфофталеїнових барвників у якості кольорореагентів для кількісного 

визначення лікарських засобів;  

− встановити оптимальні умови реакцій аналізованих лікарських речовин, 

блокаторів кальцієвих каналів, з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом і 

сульфофталеїновими барвниками та розрахувати аналітичні показники 

чутливості реакцій;  

− розробити спектрофотометричні методики кількісного визначення 

лікарських речовин, блокаторів кальцієвих каналів, у складі готових лікарських 

форм;  

− встановити стехіометричне співвідношення «реагент – лікарська речо-

вина», виділити та встановити будову сполук, які утворюються в результаті 

реакцій, запропонувати хімізм взаємодії;  

− визначити валідаційні характеристики розроблених спектрофотомет-

ричних методик аналізу досліджуваних лікарських речовин у лікарських 

формах. 

Об’єкти дослідження: спектрофотометричні методики кількісного 

визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів. 

Предмет дослідження: субстанції та лікарські форми блокаторів 

кальцієвих каналів: амлодипіну безилат, верапамілу гідрохлорид, дилтіазему 

гідрохлорид. 

Методи дослідження.  Кількісне визначення лікарських засобів, 

блокаторів кальцієвих каналів, проводили методом абсорбційної 

спектрофотометрії у видимій області спектра з урахуванням вимог статті ДФУ 

«Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях 

спектра». Для обробки отриманих спектрів було застосовано програмний пакет 

WinASPECT 2.2.1.0. Стехіометричне співвідношення реагуючих речовин 

встановлювали спектрофотометричними методами: методом насичення 

(методом молярних співвідношень), методом неперервних змін (методом 

ізомолярних серій) та методом відносного виходу (методом 

Старика−Барбанеля). Визначення будови продуктів реакції між 

досліджуваними лікарськими речовинами  та бромкрезоловим зеленим (БКЗ) 

проводили методами ІЧ-спектрофотометрії, 
1
Н ЯМР-спектрометрії. Валідацію 

розроблених методик та статистичну обробку отриманих результатів проводили 

згідно вимог ДФУ. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна полягає у 

тому, що вперше експериментально доведено та науково обґрунтовано 

можливість застосування натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату і БКЗ у практиці 

фармацевтичного аналізу для кількісного спектрофотометричного визначення 

лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів. 

Вперше встановлено оптимальні умови реакцій використаних 

кольорореагентів з лікарськими речовинами, блокаторами кальцієвих каналів, а 

саме натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату з амлодипіну безилатом, БКЗ з 

верапамілу гідрохлоридом і дилтіазему гідрохлоридом без екстракції йонних 

асоціатів, що утворюються, розраховано аналітичні показники чутливості 

реакцій.  
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Розроблено методики кількісного визначення амлодипіну безилату, 

верапамілу гідрохлориду і дилтіазему гідрохлориду в 13 лікарських формах 

промислового виробництва, визначено валідаційні характеристики, які 

доводять коректність запропонованих методик.  

Визначено стехіометричне співвідношення «реагент – лікарська речови-

на» та запропоновано ймовірний хімізм реакцій запропонованих кольоро-

реагентів з досліджуваними лікарськими засобами, виділено та ідентифіковано 

продукти реакції БКЗ з верапамілу гідрохлоридом і дилтіазему гідрохлоридом. 

Наукова новизна одержаних результатів підтверджена 2 патентами України на 

корисну модель: патент № u 2017 06002 від 26.12.17р. «Спосіб кількісного 

спектрофотометричного визначення амлодипіну безилату в таблетках»; патент 

№ u 2017 11554 від 10.04.18 р. «Спосіб кількісного спектрофотометричного 

визначення дилтіазему в таблетках». 

Практичне значення отриманих результатів. Розширено асортимент 

аналітичних реагентів для кількісного спектрофотометричного аналізу 

лікарських речовин, блокаторів кальцієвих каналів. Розроблено та валідовано 

нові, чутливі та прості у виконанні методики кількісного визначення 3 

досліджуваних сполук у складі 13 лікарських форм промислового виробництва. 

Результати досліджень знайшли застосування в науково-педагогічному 

процесі ряду навчальних закладів України: кафедри аналітичної хімії 

Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 

05.02.2018р.), кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(акт впровадження від 06.09.2018р.), кафедри фармації Івано-Франківського 

національного медичного університету (акт впровадження від 03.01.2019р.). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно здійснено 

патентно-інформаційний пошук за темою дисертаційної роботи, виконано 

експериментальну частину роботи, проведено графічну та статистичну обробку 

одержаних результатів, особисто розроблені спектрофотометричні методики 

визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів, написано всі 

розділи дисертації, сформульовано висновки та запропоновано практичні 

рекомендації. Разом з науковим керівником сформульовано мету і завдання 

наукових досліджень та визначено способи їх реалізації. 

Результати експериментальних досліджень висвітлено у наукових працях, 

опублікованих у співавторстві з науковим керівником та науковцями, спільно  з 

якими проведено дослідження. 

Апробація матеріалів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи 

викладено та обговорено на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної 

практики» (Дніпропетровськ, 2015 р.), LIX науково-практичній конференції 

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 2016 р.), 

XXIII Naukowy zjazd Polskiego towarzystwa farmaceutycznego (Krakow, 2017), 

Київській конференції з аналітичної хімії «Сучасні тенденції» (Київ, 2017 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Science and Life» (Czech 
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Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2017), The 3
rd

 International youth 

conference – Perspectives of science and education (NewYork, USA, 2018). 

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 15 

наукових робіт, у тому числі 2 статті у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 2 патенти України на корисну модель, 7 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 162 

сторінках машинописного тексту, складається з анотації, вступу, огляду 

літератури, чотирьох розділів експериментальних досліджень, висновків, 

списку використаних джерел та 3 додатків (9 с.). Робота проілюстрована 21 

таблицями та 34 рисунками. Список використаних джерел містить 148 

найменувань, в тому числі 129 – латиною. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Розділ 1. Методи аналізу лікарських речовин, блокаторів кальцієвих 

каналів (Огляд літератури). Аналіз опрацьованих літературних джерел 

свідчить, що кількісне визначення лікарських засобів, блокаторів кальцієвих 

каналів в основному здійснюють спектрофотометричними та хроматогра-

фічними методами. Натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат широко застосовується 

як кольорореагент в спектрофотометричному аналізі лікарських засобів різної 

фармакологічної дії. Сульфофталеїнові барвники достатньо давно 

застосовуються у аналітичних дослідженнях, у зв’язку з їх здатністю 

утворювати інтенсивно забарвлені йонні асоціати з лікарськими засобами 

основного характеру. Тому розробка нових спектрофотометричних методик 

кількісного визначення лікарських речовин блокаторів кальцієвих каналів із 

зазначеними реагентами для здійснення контролю якості та вивчення 

стабільності досліджуваних лікарських речовин у складі лікарських форм 

промислового виробництва є актуальною. 

Розділ 2. Реагенти, розчинники, об’єкти та методи дослідження. Для 

розробки методик кількісного визначення як об’єкти дослідження використано 

стандартні робочі зразки субстанцій 3 лікарських речовин, блокаторів 

кальцієвих каналів (амлодипіну безилат, верапамілу гідрохлорид, дилтіазему 

гідрохлорид), а також 13 лікарських форм промислового виробництва на їх 

основі. 

Як органічні аналітичні реагенти застосовано сульфофталеїнові барвники 

(БКЗ, бромкрезоловий пурпурний (БКП) та бромтимоловий синій (БТС)) та 

натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат, розчинники та реагенти кваліфікації «х.ч.», 

«ч.д.а.» та «фарм.». 

Дослідження проводились методами спектрофотометрії у видимій та 

інфрачервоній областях та спектрометрії ядерного магнітного резонансу на 

атестованих державними органами приладах. 

Розділ 3. Спектрофотометричне визначення лікарських засобів, бло-

каторів кальцієвих каналів. Для розробки методики кількісного визначення 

амлодипіну безилату на основі реакції з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом 

було вивчено наступні фактори, які можуть впливати на швидкість та 
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максимальний вихід продукту реакції: природа та склад розчинника, природа та 

кількість доданих реагентів, pH середовища, температура та час нагрівання, а 

також стабільність аналізованих розчинів у часі. При виборі розчинника 

керувались розчинністю амлодипіну безилату та натрій 1,2-нафтохінон-4-

сульфонату, а також кількістю утвореного продукту реакції (максимальним 

значенням оптичної густини забарвлених розчинів). В якості можливих 

розчинників для даної реакції було використано воду очищену, етанол, ДМФА 

та ізопропіловий спирт. 

Експериментальним шляхом було встановлено, що оптимальним 

розчинником для амлодипіну безилату є водно-спиртовий розчин, що містить 

40% спирту етилового, а для натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату – вода 

очищена.  

Експериментальні дані щодо реакційної здатності натрій 1,2-нафтохінон-

4-сульфонату показали, що для максимального виходу продукту реакції між 

лікарською речовиною та реагентом необхідним є створення лужного 

середовища. Водні розчини лугів є найбільш зручними, доступними та 

дешевими, тому для вивчення впливу рН на величину оптичної густини було 

використано 1 М водний розчин натрій гідроксиду. 

Було виявлено, що оптична густина аналізованих розчинів без нагрівання 

постійно зростає, при цьому розчини стабілізуються більше, ніж через годину. 

Тому на наступному етапі дослідження було вивчено вплив часу та 

температури на величину оптичної густини аналізованих розчинів. 

Встановлено, що нагрівання реакційної суміші «натрій 1,2-нафтохінон-4-

сульфонат – амлодипіну безилат» при температурі 90
 о

С впродовж 1 хв є 

достатнім для досягнення максимального значення оптичної густини розчину 

забарвленого продукту реакції. 

Наступним етапом дослідження було встановлення оптимальної кількості 

реагенту, необхідної для максимального виходу продукту реакції. Критерієм 

оцінки переваги кількості доданого реагенту була величина оптичної густини. 

Встановлено, що додавання 0,50 мл 0,5% водного розчину натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонату є оптимальним у даному випадку. 

Стабільність аналізованих розчинів у часі встановлювали шляхом 

вимірювання оптичної густини отриманих розчинів в оптимальних умовах 

впродовж 30 хв з інтервалом у 5 хв. Було встановлено, що досліджувані 

розчини стабільні впродовж щонайменше 30 хв. 

Вибір розчинника для реакції між верапамілу гідрохлоридом та 

дилтіазему гідрохлоридом з сульфофталеїновими барвниками ґрунтувався на 

даних про розчинність зазначених речовин, а також на максимальному виході 

продукту реакції, тобто на максимальній величині оптичної густини. Для 

подальшої розробки методик кількісного визначення зазначених лікарських 

речовин вибір було зупинено на таких розчинниках як ацетон, хлороформ, 

метанол та етанол. 

Для вибору оптимального розчинника для визначення верапамілу 

гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду використовували 0,1% розчин БКЗ та 

0,01% розчини досліджуваних лікарських речовин в таких розчинниках як 
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ацетон, хлороформ, метанол та етанол. У результаті дослідження було 

встановлено, що ацетон є оптимальним розчинником для проведення реакції 

між досліджуваними лікарськими речовинами та сульфофталеїновими 

барвниками, тому в наступних дослідженнях у виборі оптимальних умов 

проведення реакцій використовували саме цей розчинник. 

У виборі оптимального реагенту для розробки методик неекстрактивного 

кількісного спектрофотометричного визначення верапамілу гідрохлориду та 

дилтіазему гідрохлориду було порівняно спектри поглинання забарвлених 

продуктів реакцій з сульфофталеїновими барвниками (БКП, БТС та БКЗ). 

Критерієм вибору реагенту було максимальне значення величини оптичної 

густини забарвленого продукту реакції. У результаті проведеного дослідження 

було встановлено, що у випадку використання БКЗ досягається максимальне 

значення величини оптичної густини, тому саме цей реагент було обрано для 

наступної розробки методик кількісного визначення верапамілу гідрохлориду 

та дилтіазему гідрохлориду.  

Кількість доданого реагенту встановлювали так: до серії мірних колб 

ємністю 10,00 мл додавали по 1,00 мл розчину досліджуваної лікарської 

речовини та по 0,50; 1,00; 1,50; 2,00 та 2,50 мл БКЗ. Абсорбцію досліджуваних 

розчинів вимірювали на фоні компенсаційних розчинів за аналітичних довжин 

хвиль 409 та 408 нм для верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду 

відповідно. За отриманими даними будували графіки залежності величини 

оптичної густини від кількості доданого реагенту. Для дилтіазему гідрохлориду 

збільшення об’єму доданого реагенту від 0,50 до 2,50 мл не впливає на 

збільшення величини оптичної густини отриманих розчинів. Тому для 

подальшої розробки методики кількісного визначення дилтіазему гідрохлориду 

з БКЗ обрано оптимальний об’єм реагенту – 1,00 мл. При додаванні до розчину 

верапамілу гідрохлориду від 0,50 до 1,50 мл 1% розчину БКЗ оптична густина 

значно зростає, тому концентрацію БКЗ було збільшено до 1,5%; при додаванні 

до реакційної суміші від 0,50 до 2,50 мл 1,5% розчину БКЗ оптична густина 

майже не змінюється, тому було обрано об’єм реагенту 1,00 мл.  

Наступним етапом дослідження стало вивчення стабільності аналізованих 

розчинів у часі. Для цього вимірювали оптичну густину отриманих забарвлених 

розчинів в оптимальних умовах впродовж 45 хв з інтервалом у 5 хв. У випадку 

дилтіазему гідрохлориду реакція з БКЗ відбувається швидко та за кімнатної 

температури, а досліджувані розчини залишаються стабільними впродовж 

щонайменше 45 хв. У випадку верапамілу гідрохлориду, було встановлено, що 

аналізовані розчини стабілізуються впродовж 5 хв і залишаються стабільними 

щонайменше 45 хв. 

Для встановлення аналітичних показників чутливості досліджуваних 

реакцій були використані спектри поглинання продуктів взаємодії аналізованих 

лікарських речовин з відповідними реагентами в оптимальних умовах та 

визначено положення максимумів світлопоглинання. 

Виходячи з отриманих величин, було розраховано показники чутливості 

даних реакцій, що наведені у табл. 1. 
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Високі значення молярних коефіцієнтів поглинання та низькі значення 

відкривальних мінімумів, наведені в табл. 1, свідчать про високу чутливість 

реакцій між досліджуваними лікарськими речовинами та відповідними 

реагентами. 

 

Таблиця 1 

Аналітичні показники чутливості реакцій «лікарська речовина – реагент» 

 

Лікарська речовина 
λmax, 

нм 
ε а WS Сmin, мкг/мл 

Амлодипіну безилат 459 2,54∙10
4 

4,48∙10
-1

 2,23∙10
-2

 1,12 

Верапамілу гідрохлорид 409 9,94∙10
3
 2,02∙10

-2
 4,94∙10

-2
 2,47 

Дилтіазему гідрохлорид  408 1,15∙10
4
 2,79∙10

-2
 3,59∙10

-2
 1,79 

 

Для встановлення стехіометричних співвідношень реагуючих 

компонентів у реакції між досліджуваними лікарськими речовинами та 

відповідними реагентами використовувались найбільш поширені методи: метод 

неперервних змін (метод ізомолярних серій), метод насичення (метод молярних 

співвідношень) та метод відносного виходу (метод Старика−Барбанеля). 

Отримані результати повністю узгоджуються між собою (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Співвідношення компонентів реакції «лікарська речовина – реагент» 

 

Лікарська речовина/реагент 

Метод визначення 

метод 

неперервних 

змін 

метод 

відносного 

виходу 

метод 

насичення 

Амлодипіну безилат/ натрій                 

1,2-нафтохінон-4-сульфонат 
1:1 1:1 1:1 

Верапамілу гідрохлорид/БКЗ 1:1 1:1 1:1 

Дилтіазему гідрохлорид/БКЗ 1:1 1:1 1:1 

 

Встановлене експериментально стехіометричне співвідношення в реакції 

амлодипіну з 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом та дані літератури щодо складу 

продуктів взаємодії 1,2-нафтохінон-4-сульфонату з аліфатичними амінами  

дають можливість стверджувати, що ймовірніше за все, реакція між амлодипіну 

безилатом та натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом відбувається за схемою, 

представленою на рис. 1.  

З урахуванням встановлених стехіометричних співвідношеннь у реакціях  

верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду з БКЗ було виділено 

забарвлені продукти взаємодії. Для встановлення структури виділених 

продуктів реакцій було застосовано методи ІЧ-спектрофотометрії та спектро-

метрії ядерного магнітного резонансу. 



8 
 

ІЧ-спектри вихідних сполук характеризуються смугами поглинання, що 

відповідають наявним у їх молекулах угрупованням, а спектри продуктів 

взаємодії містять смуги поглинання вихідних сполук з деякими відмінностями, 

що підтверджують утворення  продуктів  взаємодії.  Спектри  одержаних  про- 

O

O

SO
3
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NaHSO
3

N
H

CH
3

O

O

O
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O

O CH
3

CH
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O
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O
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O

Cl

+

+

 
Рис. 1. Схема взаємодії амлодипіну з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонату 

 

дуктів взаємодії верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду з БКЗ в 

області 3600–3400 см
–1

 містять смуги фенольних –ОН, що проявляються з 

малою інтенсивністю, а також з’являється додаткова смуга валентних коливань 

С=О біля 1700 см
–1

, що пояснюється перетворенням БКЗ в хіноїдну структуру. 

У спектрах продуктів реакції також відсутні поглинання в області 2650–2300 

см
–1 

(R3NН
+
Cl

−
 гідрохлоридів досліджуваних сполук), але з’являється нова 

слабоінтенсивна уширена смуга поглинання в області 3200–2000 см
–1

, що 

пояснюється утворенням йонних асоціатів протонованих молекул верапамілу та 

дилтіазему з аніоном БКЗ. Підтвердженням розкриття оксатіоланового циклу в 

БКЗ є відсутність поглинання угрупування C−O−S при 1273 см
–1

, що присутнє в 

спектрі вихідного БКЗ. Смуги поглинань сульфогрупи в одержаних продуктах 

зсунуті і відповідають поглинанню аніона –SO3
–
.  

Коливання функціональних груп верапамілу та дилтіазему у ІЧ-спектрах 

продуктів взаємодії проявляються в основному без зміщення, але майже завжди 

з меншою інтенсивністю, що також підтверджує утворення йонних асоціатів. 

Аналіз 
1
Н ЯМР-спектрів показав, що сигнали протонів у продуктах 

взаємодії дилтіазему та верапамілу з БКЗ є більш уширеними, хоча і не 

зміщуються в порівнянні з спектрами вихідних сполук. Крім того, змінюється 

спектр БКЗ, що підтверджує утворення хіноїдної структури. Так, зокрема в 

спектрах продуктів взаємодії не проявляється уширений синглет фенольного 

протону БКЗ, що ймовірно зумовлено ще більшим його уширенням. 

У продукті взаємодії верапамілу з БКЗ метильні протони БКЗ 

прописуються одним сигналом – синглетом з інтенсивністю 6 при 2,08 м.ч., що 

пояснюється їх магнітоеквівалентністю та ймовірно зумовлено обміном між 

резонансними формами БКЗ, а у випадку дилтіазему метильні протони БКЗ 
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прописуються двома синглетами, як і у вихідному спектрі, але сигнал другого 

метилу зміщується в сильне поле на 0,1 з 1,93 до 1,83 м.ч. через повільний 

обмін між резонансними формами хіноїдного фрагменту в утвореному асоціаті. 

Отже, 
1
Н ЯМР-спектри одержаних продуктів показали, що присутність 

протонованих верапамілу та дилтіазему зміщує рівновагу в системі 

фенол−бензохінон БКЗ, тобто між його ароматичною і хіноїдною структурами, 

в бік хіноїдної форми. При цьому реалізується різна швидкість обміну між 

резонансними формами в хіноїдному фрагменті. 

Таким чином, з урахуванням встановлених стехіометричних співвідноше-

нь у реакціях верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду з БКЗ, а та-

кож даними ІЧ- та 
1
Н ЯМР-спектроскопії можна стверджувати, що при взаємо-

дії досліджуваних сполук, які містять протоновану третинну аміногрупу, з аніо-

ном БКЗ, що містить хіноїдну структуру, яка саме зумовлює його забарвлення, 

відбувається утворення йонних асоціатів за схемою, наведеною на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема взаємодії верапамілу гідрохлориду та дилтіазему 

гідрохлориду з БКЗ  
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Розділ 4. Розробка методик кількісного визначення лікарських 

засобів за їх реакціями з кольорореагентами. Оптимальні умови реакції 

досліджуваних речовин з реагентами, встановлені експериментальними 

шляхом, стали основою розробки спектрофотометричних методик кількісного 

визначення досліджуваних лікарських речовин у складі лікарських форм.  

Кількісне визначення проводили в межах концентрацій лікарських 

речовин, у яких спостерігається підпорядкування основному закону 

світлопоглинання.  

Для цього попередньо було виміряно оптичну густину серії розчинів 

аналізованих лікарських речовин з різною концентрацією та розраховано 

величини питомих показників поглинання ( ) для кожного випадку. 

Кількісне визначення досліджуваних речовин проводили в межах 

концентрацій, при яких розраховані значення питомих показників поглинання 

були постійними або в межах допустимих відхилень. Дані розрахунків 

наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Значення питомих показників поглинання лікарських речовин та межі 

концентрацій, в яких спостерігається підпорядкованість світлопоглинання 

закону Бера 

 

Лікарська речовина λmax, нм 

Обраний інтервал 

концентрацій, 

мг/100 мл 
 

Амлодипіну безилат 459 1,00–2,00 367±1 

Верапамілу гідрохлорид 409 1,96–4,42 201±1 

Дилтіазему гідрохлорид 408 2,07–3,73 245±1 

 

Для кількісного спектрофотометричного визначення лікарських речовин 

використовували метод стандарту, в основі якого лежить порівняння оптичної 

густини розчину аналізованого зразка з оптичною густиною РСЗ лікарської 

речовини, виміряних в однакових умовах. Такий підхід дозволяє враховувати 

вплив багатьох чинників (похибка розведення, вибір довжини хвилі, вплив 

температури та ін.). Це виключає систематичну похибку, яка може бути 

спричинена умовами експерименту, а також призводить до отримання більш 

точних результатів аналізу. Стандартні розчини досліджуваних субстанцій 

готували з РСЗ лікарських речовин, що відповідали вимогам нормативної 

документації.  

Результати кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин у 

складі таблетованих лікарських форм наведено в табл. 4. 

Дані, наведені в табл. 4, свідчать про те, що отримані результати 

кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин у складі лікарських 

форм є достатньо точними та статистично достовірними. 

Розділ 5. Валідація методик кількісного визначення лікарських 

засобів, блокаторів кальцієвих каналів. Сучасні вимоги до виробництва 

лікарських засобів передбачають використання валідованих аналітичних 

%

смA1

1

)xΔx(А %

см 1

1
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методів. Валідація є інтегральною частиною «забезпечення якості», що 

враховує причини мінливості процесу та прогнозує, які параметри слід 

контролювати для забезпечення його стабільності. Своєчасне виявлення 

недоліків впроваджуваних методик дозволяє на ранніх етапах суттєво їх 

вдосконалити, що значно знижує ймовірність похибок при наступній 

експлуатації валідованої методики. Валідацію розроблених методик кількісного 

визначення здійснювали відповідно вимог ДФУ. 

 

Таблиця 4 

Результати кількісного визначення досліджуваних речовин у 

таблетованих лікарських формах (n=6, р=0,95) 
 

Лікарська форма Х  S x
S  x  x    

«Діакордин 60»  0,0603 7,53∙10
-5 

3,07∙10
-5 

1,52∙10
-4

 6,19∙10
-5 

0,103 

«Діакордин 90 Ретард»  0,0896 9,83∙10
-5 

4,01∙10
-5 

1,98∙10
-4

 8,08∙10
-5 

0,0902 

«Верапаміл-Дарниця»  0,0809 5,16∙10
-5

 2,11∙10
-5 

1,04∙10
-4

 4,24∙10
-5 

0,0525 

«Верапаміл-Дарниця» 0,0399 7,53∙10
-5

 3,07∙10
-5 

1,52∙10
-4

 6,20∙10
-5 

0,155 

«Верапамілу 

гідрохлорид»  
0,0398 7,53∙10

-5
 3,07∙10

-5 
1,52∙10

-4
 6,20∙10

-5 
0,156 

«Вератард 180» 0,1779 1,17∙10
-4

 4,78∙10
-5 

2,36∙10
-4

 9,62∙10
-5 

0,0541 

«Лекоптін 40» 0,0399 5,16∙10
-5

 2,11∙10
-5 

1,04∙10
-4

 4,24∙10
-5 

0,106 

«Амлодипін-КВ 10 мг» 0,0101 1,26∙10
-4

 5,14∙10
-5 

2,54∙10
-4

 1,04∙10
-4 

0,103 

«Амлодипін-Астрафарм 

10 мг»  
0,00988 1,75∙10

-4
 7,14∙10

-5 
3,53∙10

-4
 1,44∙10

-4 
0,146 

«Аген 5» 0,00498 5,16∙10
-6

 2,11∙10
-6 

1,04∙10
-5

 4,24∙10
-6 

0,0852 

«Аладін 5» 0,00497 1,21∙10
-5

 4,94∙10
-6 

2,44∙10
-5

 9,95∙10
-6 

0,200 

«Амлодипін 5» 0,00499 8,37∙10
-6

 3,42∙10
-6 

1,69∙10
-5

 6,88∙10
-6 

0,138 

«Амлодипін» 0,00499 1,38∙10
-5

 5,63∙10
-6 

2,78∙10
-5

 1,13∙10
-5 

0,227 

 

Прогноз повної невизначеності методики. Зазвичай розробка методики 

проводиться в одній лабораторії, рівень обладнання якої може бути значно 

вищим припустимого ДФУ, тому при відтворенні даної методики в іншій 

лабораторії методика даватиме некоректні результати. Для виключення цього 

необхідно обов’язково проводити прогноз повної невизначеності в інших 

лабораторіях, за умови, що вони оснащені стандартним обладнанням, яке 

відповідає визначеним (фармакопейним) вимогам. 

Прогнозована повна невизначеність результатів аналізу не повинна 

перевищувати максимально припустиму невизначеність результатів аналізу 

max∆As (табл. 5).  

Для підтвердження специфічності у випадку спектрофотометрії, 

необхідно довести, що відносна систематична похибка (δnoise,%), яка вноситься 

допоміжними речовинами та продуктами розкладу у визначення аналізованої 

речовини, є незначущою у порівнянні з максимально припустимою 

невизначеністю аналізу (ΔAs, %). 
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Для визначення специфічності запропонованих методик кількісного 

визначення досліджуваних лікарських речовин у складі лікарських форм 

промислового виробництва, а саме верапамілу гідрохлориду (таблетки 

«Верапаміл-Дарниця» 0,04 г та таблетки «Верапамілу гідрохлорид» 0,04 г) та 

амлодипіну безилату (таблетки «Амлодипін-Астрафарм 10 мг» та таблетки 

«Амлодипін» 0,005 г) проводили випробування розчинів «плацебо». Для цього 

 

Таблиця 5 

Повна невизначеність результатів аналізу 

 

Лікарська форма ∆SP ∆As max∆As 

Таблетки «Діакордін 60» (0,06 г/0,3002 г) 1,31 1,49 3,2 

Таблетки «Діакордін 90 Ретард» (0,09 г/0,4604 г) 1,31 1,49 3,2 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» (0,08 г/0,2489 г) 1,32 1,49 2,4 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» (0,04 г/0,1244 г) 1,32 1,49 2,4 

Таблетки «Верапамілу гідрохлорид» (0,04 г/0,1524 г) 1,32 1,49 2,4 

Таблетки «Вератард 180» (0,18 г/0,2668 г) 1,36 1,53 2,4 

Таблетки «Лекоптін 40» (0,04 г/ 0,1199 г) 1,32 1,49 2,4 

Таблетки «Амлодипін-КВ 10 мг» (0,01 г/0,4074 г) 1,74 1,87 3,2 

Таблетки «Амлодипін-Астрафарм 10 мг»  

(0,01 г/0,2035 г) 
1,74 1,87 3,2 

Таблетки «Аген 5» (0,005 г/0,1219 г) 1,74 1,87 3,2 

Таблетки «Аладін 5» (0,005 г/0,0999 г) 1,73 1,87 3,2 

Таблетки «Амлодипін 5» (0,005 г/0,1515 г) 1,73 1,87 3,2 

Таблетки «Амлодипін» (0,005 г/0,0998 г) 1,73 1,87 3,2 

 

готували модельні суміші допоміжних речовин. До кожної модельної суміші 

додавали відповідну лікарську речовину у концентрації, що міститься у 

досліджуваному препараті. Потім відтворювали усі етапи пробопідготовки та 

вимірювали оптичну густину розчину «плацебо» (Ablank) та розчину порівняння, 

що містить досліджувану лікарську речовину (Ast). Розрахунки впливу 

допоміжних речовин (δexc) на результати дослідження наведено у табл. 6. 

Таблиця 6 

Вплив «плацебо» на результати визначень 

 

Лікарська форма Ablank Ast δexc 0,033·В 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» 

(0,04 г/0,1244 г) 
0,0014 0,6085 0,230 0,248 

Таблетки «Верапамілу 

гідрохлорид» (0,04 г/0,1524 г) 
0,0012 0,6312 0,190 0,248 

Таблетки «Амлодипін-Астрафарм 

10 мг» (0,01 г/0,2035 г) 
0,0012 0,6513 0,184 0,330 

Таблетки «Амлодипін» 

(0,005 г/0,0998 г) 
0,0019 0,5996 0,317 0,330 
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Для інших лікарських форм дилтіазему гідрохлориду (таблетки 

«Діакордін 60», таблетки «Діакордін 90 Ретард»), верапамілу гідрохлориду 

(таблетки «Верапаміл-Дарниця», 0,08 г, таблетки «Вератард 180», таблетки 

«Лекоптін 40») та амлодипіну безилату (таблетки «Амлодипін-КВ 10 мг», 

таблетки «Аген 5», таблетки «Аладін 5», таблетки «Амлодипін 5») зразки 

допоміжних речовин були відсутніми, тому створити модельні суміші в умовах 

лабораторії  виявилося   неможливим.   В  таких    випадках  ДФУ    рекомендує 

використовувати непрямий підхід для визначення специфічності 

запропонованих методик, а саме після визначення правильності розроблених 

методик методом добавок. 

Лінійну залежність досліджували в межах діапазону застосування 

аналітичної методики. Вона була підтверджена безпосередньо на субстанціях 

шляхом розведення стандартних розчинів (використано не менше 9 

концентрацій для кожної лікарської речовини) та на лікарських засобах 

промислового виробництва (табл. 7). 

 

Таблиця 7 

Числові показники лінійної залежності 

 

Величина Значення Критерії Висновок 

Амлодипіну безилат 

b±(sb) 0,9997±(0,0018) − − 

а±(sa) 0,0305±(0,1855) |а|≤∆а=t(95%;7)·sа=0,3514 відповідає 

sх,0(%) 0,1018 ≤∆As(%)/t(95%;7)=1,689 « » 

r 1,000 ≥0,9962 « » 

Верапамілу гідрохлорид 

b±(sb) 0,9967±(0,0059) − − 

а±(sa) 0,1511±(0,6191) |а|≤∆а=t(95%;7)·sа=1,173 відповідає 

sх,0(%) 0,3727 ≤∆As(%)/t(95%;7)=1,267 « » 

r 0,9999 ≥0,9984 « » 

Дилтіазему гідрохлорид 

b±(sb) 1,0043±(0,0042) − − 

а±(sa) -0,3978±(0,4182) |а|≤∆а=t(95%;7)·sа=0,7923 відповідає 

sх,0(%) 0,2034 ≤∆As(%)/t(95%;7)=1,689 « » 

r 0,9999 ≥0,9952 « » 

 

Отримані дані свідчать про те, що розроблені методики є лінійними в 

усьому діапазоні застосування, а також виконуються усі вимоги до параметрів 

лінійної залежності. 

Як видно з даних табл. 8, діапазон застосування методик у всіх випадках 

є не меншим за мінімально допустимий згідно рекомендацій ДФУ (80–120%). 
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Таблиця 8 

Діапазони застосування методик кількісного визначення  

досліджуваних лікарських засобів 

 

Лікарська речовина Діапазон робочих концентрацій 

Амлодипіну безилат 67–133% 

Верапамілу гідрохлорид 62–138% 

Дилтіазему гідрохлорид 72–128% 

 

Прецизійність аналітичної методики визначали на рівні збіжності та 

внутрішньолабораторної прецизійності. Враховуючи вимоги ДФУ щодо 

представлення результатів, було розраховано наступні метрологічні 

характеристики: середнє значення ( ̅), стандартне відхилення (S), відносне 

стандартне відхилення (RSD) та довірчий інтервал одиничного (∆х) значення 

(табл. 9). 

 

Таблиця 9 

Визначення збіжності результатів кількісного визначення досліджуваних 

лікарських засобів в лікарських засобах (n=9, р=0,95) 

 

Лікарська форма  
Метрологічні характеристики 

(n=9) S RSD% ∆х ΔAs 

Таблетки «Діакордін 60»  

(0,06 г/0,3002 г) 
6,03‧10

-2
 1,05·10

-4
 0,174 1,95·10

-4
 3,2 

Таблетки «Діакордін 90 

Ретард» (0,09 г/0,4604 г) 
8,96‧10

-2
 1,50·10

-5
 0,167 2,79·10

-4
 3,2 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» 

(0,08 г/0,2489 г) 
8,09‧10

-2
 7,07‧10

-5
 8,74‧10

-2
 1,31‧10

-5
 2,4 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» 

(0,04 г/0,1244 г) 
3,99‧10

-2
 1,33‧10

-4
 3,33‧10

-2
 2,47‧10

-4
 2,4 

Таблетки «Верапамілу 

гідрохлорид» (0,04 г/0,1524 г) 
3,98‧10

-2
 2,89‧10

-5
 7,26‧10

-2
 2,89‧10

-5
 2,4 

Таблетки «Вератард 180» 

(0,18 г/0,2668 г) 
1,78‧10

-1
 2,15‧10

-4
 1,21‧10

-1
 3,99‧10

-4
 2,4 

Таблетки «Лекоптін 40» 

(0,04 г/ 0,1199 г) 
3,99‧10

-2
 1,99‧10

-5
 4,98‧10

-2
 3,70‧10

-5
 2,4 

Таблетки «Амлодипін-КВ 10 

мг» (0,01 г/0,4074 г) 
1,01‧10

-2
 8,33·10

-5
 0,825 1,55·10

-4
 3,2 

Х
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Лікарська форма  
Метрологічні характеристики 

(n=9) S RSD% ∆х ΔAs 

Таблетки «Амлодипін-

Астрафарм 10 мг»  

(0,01 г/0,2035 г) 

9,88‧10
-3

 5,52·10
-5

 0,559 1,03·10
-4

 3,2 

Таблетки «Аген 5» 

(0,005 г/0,1219 г) 
4,98‧10

-3
 5,39‧10

-6
 0,108 1,00‧10

-5
 3,2 

Таблетки «Аладін 5» 

(0,005 г/0,0999 г) 
4,97‧10

-3
 3,04‧10

-6
 0,0612 5,65‧10

-6
 3,2 

Таблетки «Амлодипін 5» 

(0,005 г/0,1515 г) 
4,99‧10

-3
 3,39‧10

-6
 0,0679 6,31‧10

-6
 3,2 

Таблетки «Амлодипін» 

(0,005 г/0,0998 г) 
4,99‧10

-3
 2,30‧10

-5
 0,0461 4,28‧10

-5
 3,2 

 

Для оцінки внутрішньолабораторної прецизійності аналізували 6 наважок 

однієї й тієї ж серії досліджуваного лікарського препарату промислового 

виробництва за розробленою методикою в 3 різні дні. Для отриманих 

результатів розраховували об’єднане середнє значення (Zintra), стандартне 

відхилення (SDZ-intra) та відносний довірчий інтервал (∆intra). Величина ∆intra не 

повинна перевищувати max ΔAs. (табл.10) 

 

Таблиця 10 

Визначення внутрішньолабораторної прецизійності результатів 

кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин в лікарських 

засобах 

 

Лікарська форма Середнє Zintra SZ SDZ-intra ∆intra max ΔAs 

Таблетки «Вератард 180» 

98,76 

98,83 

0,123 

0,104 0,0738 2,4 98,97 0,131 

98,77 0,0571 

Таблетки «Діакордін 60» 

100,45 

100,38 

0,0462 

0,0495 0,0351 3,2 100,38 0,0563 

100,30 0,0460 

Таблетки «Діакордін 90 

Ретард» 

99,49 

99,49 

0,0972 

0,0814 0,0578 3,2 99,56 0,0520 

99,44 0,0940 

Таблетки «Аген 5» 

99,30 

99,30 

0,0813 

0,0703 0,0499 3,2 99,31 0,0736 

99,29 0,0560 
 

Правильність визначали методом модельних сумішей та методом 

добавок. Статистичні характеристики правильності запропонованих методик 

Х
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кількісного визначення лікарських речовин методом модельних сумішей 

наведено в табл. 11. 

 

Таблиця 11 

Визначення правильності розроблених спектрофотометричних методик 

кількісного визначення досліджуваних лікарських засобів 

методом модельних сумішей 

 

Модельна суміш 
(n=9) 

S ∆Z  0,32‧∆As 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» 

(0,04 г/0,1244 г) 
99,73 0,371 0,690 0,27 0,768 

Таблетки «Верапамілу 

гідрохлорид» (0,04 г/0,1524 г) 
99,61 0,190 0,353 0,39 0,768 

Таблетки «Амлодипін-Астрафарм 

10 мг» (0,01 г/0,2035 г) 
99,53 0,343 0,638 0,47 1,02 

Таблетки «Амлодипін» 

(0,005 г/0,0998 г) 
99,54 0,639 1,19 0,46 1,02 

 

При визначенні правильності методом добавок до трьох рівних проб 

кожного лікарського препарату додавали різні кількості розчину порівняння 

відповідної субстанції у межах діапазону застосування розроблених методик та 

аналізували тричі, результати обробляли статистично (табл. 12) 

 

Таблиця 12 

Визначення правильності розроблених спектрофотометричних методик 

кількісного визначення досліджуваних лікарських засобів методом 

добавок стандарту 

 

Лікарська форма (n=9) S ∆Z  0,32‧∆As 

Таблетки «Діакордін 60»  

(0,06 г/0,3002 г) 
100,12 0,0883 0,164 0,12 1,02 

Таблетки «Діакордін 90 Ретард» 

(0,09 г/0,4604 г) 
99,86 0,104 0,193 0,14 1,02 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» 

(0,08 г/0,2489 г) 
99,36 0,123 0,227 0,64 0,768 

Таблетки «Верапаміл-Дарниця» 

(0,04 г/0,1244 г) 
99,89 0,457 0,850 0,11 0,768 

Таблетки «Верапамілу 

гідрохлорид» (0,04 г/0,1524 г) 
99,93 1,12‧10

-2
 2,08‧10

-2
 0,07 0,768 

Таблетки «Вератард 180» 

(0,18 г/0,2668 г) 
99,91 5,70‧10

-2
 1,06‧10

-1
 0,09 0,768 

Таблетки «Лекоптін 40» 

(0,04 г/ 0,1199 г) 
99,92 3,67‧10

-2
 6,82‧10

-2
 0,08 0,768 

Z
100Z

Z 100Z
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Лікарська форма (n=9) S ∆Z  0,32‧∆As 

Таблетки «Амлодипін-КВ 10 мг» 

(0,01 г/0,4074 г) 
100,44 0,0711 0,132 0,44 1,02 

Таблетки «Амлодипін-Астра-

фарм 10 мг» (0,01 г/0,2035 г) 
99,61 0,190 0,353 0,39 1,02 

Таблетки «Аген 5» 

(0,005 г/0,1219 г) 
99,86 0,138 0,257 0,14 1,02 

Таблетки «Аладін 5» 

(0,005 г/0,0999 г) 
99,93 9,72‧10

-3
 1,81‧10

-2
 0,07 1,02 

Таблетки «Амлодипін 5» 

(0,005 г/0,1515 г) 
100,01 1,94‧10

-2
 3,61‧10

-2
 0,01 1,02 

Таблетки «Амлодипін» 

(0,005 г/0,0998 г) 
99,53 0,343 0,638 0,47 1,02 

 

Як видно з даних табл. 11 та 12, розроблені методики кількісного 

спектрофотометричного визначення досліджуваних лікарських речовин у 

складі лікарських форм промислового виробництва є правильними. 

При визначенні робасності вивчали фактори, які можуть впливати на 

величину оптичної густини аналізованих розчинів. Було встановлено, що 

досліджувані розчини стабільні впродовж 1 год, а коливання доданих реагентів 

у межах ±10% суттєво не впливають на значення величин оптичної густини. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведене експериментальне вирішення наукової 

задачі, що полягає у розробці та валідації спектрофотометричних методик 

кількісного визначення лікарських речовин, блокаторів кальцієвих каналів, а 

саме амлодипіну безилату, дилтіазему гідрохлориду та верапамілу 

гідрохлориду, на основі їх реакцій з кольорореагентами (натрій 1,2-нафтохінон-

4-сульфонатом та БКЗ) у складі таблетованих лікарських форм.  

1. На основі аналізу даних літератури обґрунтовано доцільність розробки 

нових методик спектрофотометричного кількісного визначення лікарських 

засобів, блокаторів кальцієвих каналів, за реакціями з сульфофталеїновими 

барвниками та натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом.  

2. Встановлено, що оптимальними умовами проведення реакції амлодипіну 

безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом є: розчинник – водно-спиртова 

суміш (40% спирту етилового) у присутності натрій гідроксиду; нагрівання 

реакційної суміші на водяній бані при 90
о
С впродовж 1 хв. Забарвлений 

продукт взаємодії амлодипіну безилату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом 

залишається стабільним впродовж щонайменше 30 хв. 

3. Вперше встановлено оптимальні умови неекстрактивного визначення 

дилтіазему гідрохлориду та верапамілу гідрохлориду з БКЗ в ацетоні, 

визначено оптимальну кількість реагенту та показано, що забарвлені сполуки 

стабільні впродовж щонайменше 45 хвилин. 

Z 100Z
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4. Розраховано аналітичні показники чутливості реакцій «лікарська 

речовина – реагент» для амлодипіну безилату за його реакцією з натрій 1,2-

нафтохінон-4-сульфонатом та верапамілу гідрохлориду і дилтіазему 

гідрохлориду за їх реакцією з БКЗ. Низькі значення відкривальних мінімумів 

(1,12, 2,47 та 1,79  мкг/мл відповідно), а також високі значення молярних 

коефіцієнтів світлопоглинання (2,54·10
4
, 9,94·10

3
 і 1,15·10

4
 відповідно), 

свідчать про високу чутливість запропонованих реакцій.  

5. Встановлено стехіометричні співвідношення «лікарська речовина – 

реагент», які становлять 1:1 для всіх досліджених реакцій. Виділено продукти 

реакцій верапамілу гідрохлориду і дилтіазему гідрохлориду з БКЗ та методами 

ІЧ- та 
1
H ЯMР спектроскопії доведено, що забарвленими продуктами взаємодії 

є йонні асоціати. 

6. Розраховано значення питомих показників поглинання та встановлено 

межі концентрацій, в яких спостерігається підпорядкування основному закону 

світлопоглинання для досліджуваних лікарських речовин, блокаторів 

кальцієвих каналів, на основі їх реакції з відповідними реагентами. 

7. Розроблено та валідовано оригінальні спектрофотометричні методики 

кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин у складі 

таблетованих лікарських форм різних промислових виробників. Розроблені 

методики є простими та швидкими у виконанні. 

8. Результати кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин за 

розробленими методиками оброблено статистично. Розраховані показники 

відносної невизначеності середнього результату у кожному випадку не 

перевищують 1,2 %, що свідчить про те, що розроблені методики мають високу 

відтворюваність. 

9. Встановлено, що такі валідаційні характеристики, як лінійність, 

прецизійність та правильність є задовільними в інтервалах робочих 

концентрацій, які входять у межі мінімально допустимого діапазону 

застосування методики для кількісного визначення готових лікарських форм 

згідно ДФУ, і можуть бути застосовані у лабораторіях відділів технічного 

контролю виробників лікарських засобів та інспекцій з контролю якості 

лікарських засобів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Сулима М. І. Розробка спектрофотометричних методик визначення 

лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 15.00.02 − фармацевтична хімія та 

фармакогнозія. – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького,  Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці чутливих, простих у виконанні, 

економічно обґрунтованих спектрофотометричних методик кількісного 

визначення лікарських речовин, блокаторів кальцієвих каналів, а саме 

амлодипіну безилату, верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду, на 

основі їх реакцій з кольорореагентами та валідація запропонованих методик.  
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Вивчено оптимальні умови реакцій досліджуваних лікарських речовин, 

блокаторів кальцієвих каналів з кольорореагентами та розраховано аналітичні 

показники чутливості. 

Встановлено стехіометричні співвідношення між реагуючими 

компонентами «лікарська речовина – реагент». Виділено та ідентифіковано 

продукти реакцій верапамілу гідрохлориду та дилтіазему гідрохлориду з 

бромкрезоловим зеленим, запропоновано хімізм реакцій. 

Розроблено прості, чутливі, експресні методики кількісного визначення 3 

лікарських речовин у складі 13 сучасних лікарських форм. 

Розроблені методики валідовані згідно вимог ДФУ і є прийнятними для 

виконання поставлених завдань. 

Ключові слова: амлодипіну безилат, верапамілу гідрохлорид, дилтіазему 

гідрохлорид, натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат, бромкрезоловий зелений, 

спектрофотометрія, кількісне визначення, валідація. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сулыма М.И. Разработка спектрофотометрических методик 

определения лекарственных средств, блокаторов кальциевых каналов. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 15.00.02 – фармацевтическая химия и фармакогнозия. – 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 

Львов, 2019. 

Диссертация посвящена разработке чувствительных, простых в 

выполнении, экономично обоснованных спектрофотометрических методик 

количественного определения лекарственных веществ блокаторов кальциевых 

каналов, а именно амлодипина безилата, верапамила гидрохлорида и 

дилтиазема гидрохлорида, на основе их реакций с красителями и валидация 

предложенных методик.  

Изучены оптимальные условия проведения реакций исследуемых 

лекарственных веществ, блокаторов кальциевых каналов с красителями и 

рассчитаны аналитические показатели чувствительности. 

Установлены стехиометрические соотношения «лекарственное вещество 

– реагент». Выделены и идентифицированы продукты реакций верапамила 

гидрохлорида и дилтиазема гидрохлорида на основе их реакций с 

бромкрезоловым зеленым, предложен химизм реакций.  

Разработаны простые, чувствительные, экспрессные методики 

количественного определения 3 лекарственных средств в составе 13 

современных лекарственных форм. 

Разработанные методики валидированы согласно требованиям ГФУ. 

Ключевые слова: амлодипина безилат, верапамила гидрохлорид, 

дилтиазема гидрохлорид, 1,2-нафтохинон-4-сульфонат, бромкрезоловый 

зеленый, спектрофотометрия, количественный анализ, валидация. 
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ANNOTATION 

Sulyma M.I. Development of spectrophotometric methods for the 

determination of drugs, calcium channel blockers. – Qualifying scientific work 

with the manuscript copyright. 

Thesis for a candidate’s degree in pharmacy on the speciality 15.00.02 – 

pharmaceutical chemistry and pharmacognosy. – Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Lviv, 2019. 

The thesis is devoted to the development of sensitive, easy to execute, 

economic spectrophotometric methods of quantitative determination of such 

medicinal substances, calcium channel blockers, AS amlodipine besylate, verapamil 

hydrochloride and diltiazem hydrochloride, on the basis of their reactions with color 

reagents and validation of the proposed methods. 

Optimal conditions of the photometric reactions of investigational medicinal 

substances, calcium channel blockers with dies were studied and analytical sensitivity 

parameters were calculated. It has been experimentally determined that the optimum 

conditions for the reaction «sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate – amlodipine 

besylate» are the use of 0,05% of aqueous-alcoholic solution of amlodipine besylate 

(40% ethyl alcohol); adding 0.50 ml of 0.5% aqueous solution of sodium 1,2-

naphthoquinone-4-sulfonate; adding 0.50 ml of 1 M aqueous sodium hydroxide 

solution; heating the reaction mixture at the temperature of 90 ° C for 1 min; the 

analytical wavelength with maximum light absorption λmax = 459 nm. For the reaction 

of verapamil hydrochloride and diltiazem hydrochloride with bromocresol green 

optimal conditions are the use of 0,03% solutions of verapamil hydrochloride and 

diltiazem hydrochloride in acetone; adding 1.00 ml of 1% and 1.5% BСG solution in 

acetone in the case of diltiazem hydrochloride and verapamil hydrochloride 

respectively; measuring the optical density of the analyzed solutions at the analytical 

wavelengths with maximum light absorption − λmax =408 and 409 nm in the case of 

diltiazem hydrochloride and verapamil hydrochloride, respectively. 

The stoichiometric ratio «reagent – drug substance» was determined. For all 

cases the stoichiometric ratio of  «reagent – drug substance»  is 1:1. Reaction 

products of verapamil hydrochloride and diltiazem hydrochloride with 

sulphophthalein dies were isolated and identified. Using IR- and 
1
H-NMR 

spectroscopy it has been proved that the reaction products are ion-pairs. 

Spectrophotometric methods for the quantitative determination of 3 drugs, 

calcium channel blockers in the composition of 13 commercial dosage forms were 

developed and validated.  

The developed methods are validated in accordance with the State 

Pharmacopoeia of Ukraine specification. Consequently, such validation 

characteristics as linearity, precision and accuracy are in the intervals of working 

concentrations, which are within the limit of the minimum allowable range of 

application of the method for the quantitative determination of the finished dosage 

forms, according to the State Pharmacopoeia of Ukraine. It is proved that the 

developed methods will give correct results in other laboratories, as the predicted 

total uncertainty of the results of analysis in each case does not exceed the critical 

value.   Specificity was determined using direct and indirect approaches. In the case 
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of a direct approach, specificity was determined by testing solutions of placebo. For 

this purpose, model mixtures of auxiliary substances were manufactured, and then a 

corresponding amount of the analyte was added to each of the model mixtures. 

Subsequently, all stages of the sample preparation were reconstructed according to 

the developed methods and measured the optical density of the «placebo» solutions 

and the comparison solution containing the drug being analyzed. In each case, the 

contribution of auxiliary substances to the total amount of background absorption is 

negligible, which indicates the specificity of the developed methods. In cases, where 

the creation of model mixtures was not possible, according to the State 

Pharmacopoeia of Ukraine, the conclusion about the specificity was made after 

determining the accuracy by the additive method. It is proved that the methods are 

characterized by sufficient specificity to determine the investigated compounds 

separately from the auxiliary substances. The linearity of the developed methods was 

determined within the range of application of the developed methods (in each case, 

the range of application was not less than 80–120 %). Based on the calculated 

linearity indicators, it is proved that the linearity of the developed methods is 

confirmed in the selected bands of the concentrations of the studied substances. The 

precision of the developed methods was established at the level of repeatability and 

intra-laboratory precision. The accuracy was established by the method of additives, 

as well as by the method of model mixes. The calculated criteria of statistical and 

practical insignificance of systematic error indicate that the methods are correct. 

Robustness was determined at the stage of methods development. In this case factors 

were determined that could affect the optical density. Thus, in the case of the reaction 

«sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate – amlodipine besylate», the effect of 

temperature and time of heating of the reaction mixture, pH of the medium, and the 

amount of added reagents was studied. In the case of «diltiazem hydrochloride – 

BCG» and «verapamil hydrochloride – BCG» reactions, the effect of the amount of 

added reagents and the stability of the analyzed solutions over time was studied. The 

obtained results testify to the robustness of the developed methods. 

Key words: amlodipine besylate, verapamil hydrochloride, diltiazem 

hydrochloride, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, bromocresol green, 

spectrophotometry, quantitative determination, validation. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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ДФУ 

ІЧ 

– бромкрезоловий пурпурний; 

– бромкрезоловий зелений; 

– бромтимоловий синій; 

– відділ технічного контролю; 

– Державна Фармакопея України; 

– інфрачервоний. 

 


